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BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy Gminy
Zbąszynek.
Zanim przejdę do meritum
i napiszę co Nas czeka w rozpoczętej kadencji,
szczególnie w
2015r., pragnę podziękować. Podziękować za poparcie 16 listopada podczas wyborów. Uzyskany
wynik ponad 83% przekonuje mnie
w słuszności obranego kierunku
zrównoważonego rozwoju Naszej
Gminy. Podejście radnych podczas
I i II Sesji Rady Miejskiej pozwala z jeszcze większym zapałem i
zaangażowaniem rozpocząć prace
w tej nowej kadencji. Prac i zadań
przed nami jest dużo i nie ma czasu na jakąkolwiek zwłokę. Jeszcze
raz serdecznie dziękuję, deklaruję
i liczę na współpracę zgodnie z
rotą przysięgi, którą składaliśmy.
Wracamy do głównego tematu, czyli przedsięwzięć i zadań
jakie zaplanowałem do realizacji
w 2015 roku. Są zadania, z których
realizacją wchodzimy z 2014 r. tj.:
• przebudowa ul. Poznańskiej w
Dąbrówce Wlkp.;
• II etap budowy „Północnej Obwodnicy Zbąszynka”;
Obydwa zadania są praktycznie
zakończone, pozostało „tylko” uregulować płatności.
• budowa bieżni tartanowej i modernizacja stadionu w Zbąszynku;
• budowa połączenia „spinki” między ul. Piastowską i Zbąszyńską
w Dąbrówce Wlkp.;
Obydwa zadania są zaawansowane w kilkunastu procentach
i będą kończone i rozliczane w
2015 roku.
Kolejne zadania, które zostały
zakończone projektowo i spięte
finansowo poprzez pozyskanie
środków z zewnątrz a realizowane w 2015r. to:
- budowa kanalizacji (rozbudowa)
za „starą” Szkołą
w Dąbrówce
Wlkp. i w Chlastawie przy ul. Kolejowej;
- budowa terenu rekreacyjno-spotrowego- placu zabaw za Szkołą
w Dąbrówce Wlkp.;
- budowa ronda z przebudową
fragmentów ulic powiatowych:
Wojska Polskiego i Kosieczyńskiej;

Zadania, które czekają na tzw.
montaż finansowy i realizację w
2015 roku to;
- przebudowa i rozbudowa sali
wiejskiej w Rogozińcu;
- budowa ul. Zielonogórskiej;
- budowa ścieżki rowerowej Chlastawa - Kosieczyn;
- modernizacja kotłowni c.o. w
Szkole Podstawowej w Zbąszynku;
Jeżeli zima będzie łaskawa to w
ramach oszczędności, utwardzenie „gaski” miedzy ul. Wąską a
Warszawską w Zbąszynku.
Sytuacja i przegniłe lampy, w wyniku obsikiwania przez psy, zmusza
nas do wymiany lamp oświetlenia
ulicznego na ulicach B.Chrobrego
i Długiej oraz modernizację tego
oświetlenia.
Sygnalnie przedstawię też Państwu zadania jakie będą realizowane w następnych latach tej nowej kadencji, czyli do 2018 roku.
1/ Przebudowa terenu po byłych
targowiskach przy ul. Sportowej i
Długiej - zgodnie z posiadaną dokumentacją;
2/ Budowa ulic Wyszyńskiego i
Zaułek Kościelny;
3/ Budowa ul. Małej w Dąbrówce
Wlkp.;
4/ Utwardzenie płytami ul. Dworcowej i Polnej w Dąbrówce Wlkp.;
5/ Utwardzenie uliczek w Rogozińcu;
6/ Budowa terenu rekreacyjnosportowego w Kręcku;

7/ Utwardzenie uliczki w Kręcku;
8/ Budowa Skate Parku w Zbąszynku;
9/ Ciągle aktualna jest budowa
Sali Sportowej, środowiskowej w
Zbąszynku;
10/ Budowa terenu rekreacyjnosportowego - remizy w Kosieczynie;
Szanowni Państwo, już te
zadania, na które mamy dokumentację wymuszają dużo starań
i zabiegania o środki finansowe,
ale i wysiłku organizacyjnego.
Te inne w fazie pomysłów,
gdyż takie są potrzeby, również
będę próbował realizować. O tych
nowych
będziemy
rozmawiali
podczas kolejnych cokwartalnych
spotkań, które będą kontynuowane i już teraz na nie serdecznie
zapraszam.
ufanie.

Jeszcze raz dziękuje za za-

Z poważaniem
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
13 stycznia 2015 roku
o godzinie 18:00
w Domu Kultury w Zbąszynku
www.zbaszynek.pl
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IV KWARTAŁ 2014r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
01.10.2014r. - Zbąszynek, wręczenie stypendium wolontariuszom ufundowanych przez Grupę Rybacką;
02.10.2014r. - Świebodzin, Hotel „Sen”,
spotkanie z okazji Dnia Białej Laski; Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie
stypendium Wiktorowi Szymańskiemu,
laureatowi Konkursu Muzyki Ludowej; Zbąszynek, spotkanie z Zarządem Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej;
06.10.2014r. - Zbąszyń, uroczystości otwarcia Filharmonii Folkloru Polskiego;
08.10.2014r. - Zbąszynek, Powiatowy
Turniej Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych; - Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z seniorami z okazji „Dni
Seniora”;
09.10.2014r. - Rogoziniec, spotkanie z
Panem Łabędzkim w sprawie inwestycji związanych z pirolizą;
10.10.2014r. - Dąbrówka Wlkp., Szkoła
Podstawowa, spotkanie z okazji Dnia
Edukacji Narodowej;
11.10.2014r. - Stefanowo, spotkanie Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła z
Grupą Rybacką; - Zbąszynek, Dom Kultury, udział w Balu Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
12.10.2014r. - Nowy Tomyśl, udział w
uroczystościach z okazji „Święta Dyni”;
13.10.2014r. - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa, spotkanie z okazji Dnia Edukacji
Narodowej;
14.10.2014r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;Zbąszynek, ZST, odbiór inwestycji; - Kolesin, spotkanie z przedstawicielami
Ministerstwa Ochrony Środowiska;
15.10.2014r. - Rogoziniec, udział w spotkaniu
przedstawicieli Ministerstwa
Ochrony Środowiska oraz Dyrekcji
Technikum Leśnego;- Zbąszynek, spotkanie z emerytowanymi nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z
mieszkańcami;
16.10.2014r. - Zbąszynek, odbiór techniczny ul. Krótkiej;
17.10.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wręczenie nagród i wyróżnień z okazji
Dnia Edukacji Narodowej;
20.10.2014r. - Zbąszynek, udział w spotkaniu z Biskupem w związku z wizytacją parafii;
21.10.2014r. - Jastrzębsko, uzgodnienia
z wykonawcą w sprawie tablic upamiętniających kresowiaków;
22-24.10.2014r. - Międzywodzie, udział w
Zrzeszeniu Prezydentów, Burmistrzów i
Wójtów Województwa Lubuskiego;
23.10.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;
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27.10.2014r. - Kargowa, posiedzenie
Rady Programowej LGD RK;
28.10.2014r. - Chlastawa, IKEA Industry,
spotkanie w sprawie finansowania;
29.10.2014r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
30.10.2014r. - Zbąszynek, Przedszkole
Niepubliczne, spotkanie robocze
w
sprawie dalszej działalności;
03.11.2014r. - Warszawa, Gmach Sejmu
RP, odbiór wyróżnienia przyznanego w
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju;
04.11.2014r. - Zbąszyń, wywiad w Zbąszyńskiej Telewizji Kablowej;
06.11.2014r. - Zielona Góra, podpisanie
umów w PROW;- Gorzów Wlkp., LUW,
spotkanie z Wojewodą Lubuskim;
07.11.2014r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski, spotkanie z Panią Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbietą
Polak;- Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w sesji Rady Miejskiej;
08.11.2014r. - Zbąszynek, udział w Marszu po Niepodległość „Nordic Walking”
10.11.2014r. - Zbąszynek, prezentacja filmu promocyjnego pt. „Zbąszynek na
właściwym torze”;
11.11.2014r. - Zbąszynek, udział we Mszy
św. oraz złożenie wiązanek pod Pomnikiem Chrystusa Króla
z okazji
Święta Niepodległości;
13.11.2014r. - Gorzów Wlkp., LUW, spotkanie w sprawie planów energetycznych;
14.11.2014r. - Świebodzin, udział w sesji
Rady Powiatu w związku z podsumowaniem kadencji 2010 - 2014;
15.11.2014r. - Zbąszynek, spotkanie z
członkami
Klubu
Motocyklowego;Zbąszynek, ZST, Zbąszynecka Zumba
Party;
16.11.2014r. - Zbąszynek, spotkanie z
diabetykami z okazji Światowego Dnia
Walki z Cukrzycą;- Zbąszynek, Wybory
Samorządowe;
20.11.2014r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
XIX Festiwal Piosenki Dziecięcej;
21.11.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z założycielami Prywatnego Liceum;- Zbąszynek, OPS, udział w
spotkaniu z okazji Dnia Pracownika Socjalnego;- Zbąszynek, spotkanie z gołębiarzami w związku z zakończeniem
sezonu lotowego gołębi;
25.11.2014r. - Zbąszynek, udział we Mszy
św. z okazji Święta Kolejarza;
26.11.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Zarządem Firmy LOCONI w
spr. inwestycji; - Zbąszynek, spotkanie
z Zarządem Miejsko-Gminnym OSP;
28.11.2014r. - Gościkowo-Paradyż, Lubu-
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skie Spotkania z Zabytkami oraz podsumowanie prac remontowych w Kościele w Chlastawie;- Zbąszynek, Dom
Kultury, Biesiada Andrzejkowa;
30.11.2014r. - Kosieczyn, otwarcie Ligii Tenisa Stołowego o puchar Burmistrza;
01.12.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
inauguracyjna sesja Rady Miejskiej VII
Kadencji, złożenie ślubowania;
03.12.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z projektantami w sprawie
modernizacji oczyszczalni ścieków;Zbąszynek, ZST, rozpoczęcie Ligii Halowej Piłki Nożnej;
04.12.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Nadleśniczym w spr.
poszerzenia cmentarza; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, udział w sesji Rady Miejskiej;
05.12.2014r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
Mikołaj dla dzieci niepełnosprawnych;
- Kosieczyn, udział w spotkaniu „Kresowy Mikołaj”;
08.12.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział we wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej;
09.12.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie robocze z dyrektorami szkół;
- Zielona Góra, Lubuskie Spotkania Architektów;
11.12.2014r. - Zbąszynek, spotkanie podsumowujące projekt realizowany z niepełnosprawnymi; - Zbąszynek, Spotkanie Wigilijne organizowane przez OPS;
12-13.12.2014r. - Peitz – Niemcy, udział
w Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz
spotkaniu Grup Roboczych;
13.12.2014r. - Dąbrówka Wlkp., udział w
spotkaniu opłatkowym organizowanym
przez Koło Gospodyń Wiejskich;
17.12.2014r. - Zbąszynek, udział w spotkaniu opłatkowym
organizowanym
przez Kombatantów i Związek Emerytów Kolejowych;
Planowane spotkania do końca
miesiąca:
22.12.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Sesji Budżetowej Rady Miejskiej;
23.12.2014r. - Łódź, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
30.12.2014r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;- Zbąszynek, udział w spotkaniu
opłatkowym organizowanym przez
Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”;
31.12.2014r. - Zbąszynek, Stadion OSiR,
złożenie życzeń noworocznych mieszkańcom;
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
04.10.2014r. - Chlastawa, jeziorko koźlarskie – Otwarcie „Ścieżki zdrowia” finansowanej ze środków PZU; - Dąbrówka
Wlkp., CKiF – zabawa dożynkowa;
05.10.2014r. - Zbąszynek, OSiR – Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego;
07.10.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
08.10.2014r. - Zbąszynek, OSiR – VII Ponadgimnazjalny Turniej Piłki Nożnej,
patronat: Starosta Świebodziński; Zbąszynek, ZOK – Inauguracja Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora (najstarsi
seniorzy: Pani Marta Smidchen, Pan
Jan Banach);
11.10.2014r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny, uroczystości odpustowe;
12.10.2014r. - Strzyżewo, Zawody wędkarskie „Puchar jesieni”, organizator:
PZW Koło Zbąszynek;
15.10.2014r. - Rogoziniec, Ogród strzelecki, strzelanie do tarczy ufundowanej
przez Burmistrza Zbąszynka z okazji szkolenia obronnego pracowników
służb leśnych, patronat: Minister Środowiska; - Zbąszynek, ZOK - spotkanie
Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady
z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
17.10.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
wręczenie nagród i wyróżnień z okazji
Dnia Edukacji Narodowej;
19.10.2014r. - Zbąszynek, ul. Topolowa –
pokaz Graffiti na ścianach garaży
20.10.2014r. - Zbąszynek, Niepubliczne
Przedszkole „Pod Muchomorkiem”, wizyta ks. bp. Pawła Sochy; -Zbąszynek,
Kościół Parafialny, spotkanie z ks.bp.
Pawłem Sochą z okazji wizytacji parafii;
21.10.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
23.10.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej;
25.10.2014r. - Rogoziniec, spotkanie
przedstawicielami Straży Ochrony Kolei
z Komendantem Głównym SOK; - Zbąszynek Rodzinne Ogrody Działkowe –
zebranie
27.10.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – spotkanie z dziennikarzem
Eugeniuszem Kurzawą;
29.10.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
– wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady;
01-02.11.2014r.Zbąszynek,
Święto
Wszystkich Świętych oraz Dzień zaduszny, oddanie hołdu tym, których
Pan wezwał do wieczności;
05.11.2014r. - Zbąszynek, spotkanie w
sprawie rozbudowy pomnika Chrystusa
Króla;

06.11.2014r. - Gorzów Wlkp., spotkanie
z Wojewodą Lubuskim z okazji podsumowania kadencji samorządu;
07.11.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
sesja rady Miejskiej w Zbąszynku;
08.11.2014r. - Rogoziniec, Ogród strzelecki – Turniej strzelecki z okazji Święta
Niepodległości;
09.11.2014r. - Zbąszynek, OSiR – Turniej
Tenisa Ziemnego z okazji Święta Niepodległości; Marsz po Niepodległość
Nordic Walking;
11.11.2014r. - Zbąszynek, obchody Święta
Niepodległości; - Świebodzin, obchody
Święta Niepodległości;
13.11.2014r. - Zbąszynek, Niepubliczne
Przedszkole „Pod Muchomorkiem” –
obchody Święta Niepodległości; - Rogoziniec, spotkanie z pracownikami
KPP w Świebodzinie – podsumowanie
współpracy;
14.11.2014r. - Świebodzin, sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego;
14.11.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – złożenie projektu budżetu Gminy
Zbąszynek na 2015 rok;
15.11.2014r. - Peitz, spotkanie w sprawie
kalendarza imprez na 2015 rok;
16.11.2014r. - Zbąszynek, wybory samorządowe.
19.11.2014r. - Chlastawa, Kościół p.w.
NNMP – komisyjny odbiór robót konserwatorskich;
22.11.2014r. - Zbąszynek, ROD – spotkanie z hodowcami gołębi – zakończenie
sezonu;
28.11.2014r. - Zbąszynek, ZOK – V Biesiada Andrzejkowa;
30.11.2014r. - Zbąszynek, ZOK – Koncert
Francesco Napoli;
01.12.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
I inauguracyjna sesja rady Miejskiej w
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Bernadetta
Utrata

Zbąszynku, (wybór Przewodniczącego
Rady i Wiceprzewodniczącego Rady);
02.12.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
04.12.2014r. - Zbąszynek, CUM – spotkanie w sprawie rozbudowy pomnika Chrystusa Odkupiciela;- Zbąszynek,
Urząd Miejski, sesja Rady Miejskiej w
Zbąszynku (wybór Komisji Stałych
Rady);
05.12.2014r. - Zbąszynek, ZOK – spotkanie z Mikołajem; - Kosieczyn, sala
wiejska – spotkanie z Kresowym Mikołajem;
06.12.2014r. - Niemcy, Haidemühl, spotkanie z Mikołajem;
08.12.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady;
12-13.12.2014r. - Niemcy, Peitz; Jarmark
Bożonarodzeniowy, spotkanie grup roboczych;
13.12.2014r. - Świebodzin, msza św.
upamiętniająca XXXIII rocznicę stanu
wojennego;
16.12.2014r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
17.12.2014r. - Zbąszynek, spotkanie
opłatkowe Kombatantów oraz byłych
Emerytów PKP;
18.12.2014r. - Zbąszynek, NP. ‘Pod Muchomorkiem” – Jasełka;
22.12.2014r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
- sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku
(przyjęcie budżetu Gminy Zbąszynek
na 2015 rok);
30.12.2014r. - Zbąszynek, spotkanie
opłatkowe członków Klubu Seniora
„Pogodna Jesień”;
31.12.2014r. - Zbąszynek, OSiR – spotkanie sylwestrowe z mieszkańcami Gminy Zbąszynek.

5

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,,

Barbara
Niemiec-Kromska

URZĘDNIK RADZI

Zmiany w USC
Załatwianie spraw urzędowych to dla wielu z nas prawdziwe
wyzwanie. Założeniem rządu było,
żeby od 1 stycznia 2015 r. został wdrożony od dawna odkładany największy rządowy projekt w Polsce „pl.ID”,
który miał znacznie poprawić jakość
życia Polaków w sferze usług obywatel-państwo. Wiemy już, że jego
wdrożenie zostało przesunięte na
dzień 1 marca 2015 r. ze względu na
liczne uchybienia nowego systemu. I
choć działa on znacznie wolniej niż
wszyscy jego twórcy myśleli i ciągle się zawiesza, docenić trzeba, że
powstał zintegrowany System Rejestrów Państwowych (SRP) zawierający: PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych i Bazę Usług Stanu Cywilnego.
Głównym celem tego projektu jest
skrócenie czasu załatwiania spraw
przez zniesienie konieczności przedkładania licznych zaświadczeń. To
urzędnik odszuka dane o nas w odpowiednim rejestrze, niezbędne do
załatwienia sprawy. Zanim to jednak
nastąpi to trzeba uzmysłowić Państwu jak będzie działać Baza Usług
Stanu Cywilnego. Każdy wie, że
wiele spraw można dzisiaj załatwić
posługując się już tylko numerem
PESEL, a z chwilą wejścia w życie
nowych rozwiązań rola numeru PESEL znacznie wzrośnie. Baza Usług
Stanu Cywilnego będzie jedynym
rejestrem, który będzie zasilany
aktami stanu cywilnego „od zera”.
Jeśli zgłosi się do usc para narzeczonych po zaświadczenie do ślubu
wyznaniowego, urodzonych np. w
Poznaniu i w Warszawie bez odpisów skróconych aktów urodzenia, to
kierownik złoży elektroniczne zlecenie wprowadzenia tych odpisów
do BUSC. Urząd, do którego zlecenie zostanie wysłane będzie mieć 7
dni na wprowadzenie tych aktów do
systemu. Oznacza to, że narzeczeni
nie zostaną załatwieni „od ręki” jak
to ma miejsce w chwili obecnej i nie
wyjdą od kierownika z zaświadczeniem tylko będą zmuszeni poczekać
kilka dni na elektroniczny dokument.
Jeśli jednak przyniosą odpisy aktów
urodzenia to zostaną obsłużeni niezwłocznie. Na chwilę obecną nie ma
możliwości przeniesienia wszystkich
zgromadzonych do tej pory aktów
stanu cywilnego do nowej bazy.
Każdy akt trafi tam osobno tylko
jeśli będzie zgłaszane zapotrzebowanie na konkretny dokument. Na
pocieszenie podzielę się informacją,
że z obywatela spadnie obowiązek
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wniesienia opłaty skarbowej za akt
stanu cywilnego, niezbędny np. do
złożenia zapewnień do ślubu wyznaniowego czy też do sprostowania, uzupełnienia innych aktów stanu
cywilnego, gdyż na potrzeby spraw
załatwianych w urzędach dokumenty te będą przekazywane między
urzędami drogą elektroniczną. Nowy
projekt zakłada również odmiejscowienie usług administracji, co oznacza, że obywatel będzie mógł złożyć
wniosek o dowód osobisty w dowolnym urzędzie również drogą elektroniczną - pod warunkiem że odbierze dokument w miejscu złożenia
wniosku lub też drogą elektroniczną.
Będzie też można wystąpić z wnioskiem o wydanie odpisu aktu stanu
cywilnego w dowolnym urzędzie w
Polsce. Najbardziej widoczną zmianą
będzie nowy dowód osobisty. Zmiana adresu nie będzie powodowała
obowiązku wymiany dowodu osobistego, gdyż zniknie z niego zarówno
adres jak i podpis posiadacza dowodu, wzrost czy kolor oczu. Należy
przy tym pamiętać, że brak adresu
w dowodzie osobistym nie zniesie
- przynajmniej na razie obowiązku
meldunkowego, jak wielu z nas myśli. Zmieni się również rodzaj fotografii. Do tej pory zdjęcia były różne
do dowodu - w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem
oraz do paszportu - na wprost. Od
momentu wejścia nowych dowodów
zdjęcia zostaną ujednolicone, tzn.
będą takie same jak do paszportu.

www.zbaszynek.pl

Nie będzie już dowodów osobistych
wydawanych na czas nieoznaczony,
jak ma to miejsce dzisiaj dla osób
powyżej 65-tego roku życia. Będą
się one dzieliły na dowody ważne na
pięć lat - wydane dzieciom do piątego roku życia oraz na dziesięć lat
-wydane dla osób powyżej piątego
roku życia. Dowody osobiste wydane na przełomie zmian zachowają
swoją ważność i będziemy wymieniać je sukcesywnie według terminu
ważności. Miejmy nadzieję, że wdrożenie nowych standardów usług w
administracji dla wszystkich będzie
znacznym ułatwieniem w codziennym życiu. Nowy System Rejestrów
Państwowych, choć w dalekiej przyszłości pewnie okaże się nam bardzo pomocny to jednak w początkowej fazie wdrożenia przyniesie dużo
nieporozumień i zgrzytów pomiędzy
urzędnikami, a obywatelami. Już
dzisiaj testujemy nowe aplikacje i
gdyby przyszło nam przyjmować interesantów na tym etapie działania
nowego systemu, to za drzwiami zapewne ustawiłyby się długie kolejki.
Jesteśmy pełni nadziei, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dołoży
wszelkich starań żeby usprawnić
działanie nowego systemu ku zadowoleniu ogółu społeczeństwa. Zmiany, na które czekamy od tak dawna
i do których przygotowujemy się od
wielu lat muszą w końcu przynieść
pozytywne rezultaty i rzeczywiście
przysłużyć się sprawnej administracji.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Dorota
Podloch

INFORMACJE

Roczny program współpracy
W dniu 7 listopada Uchwałą
Rady Miejskiej Nr XLV/56/2014, uchwalono roczny program współpracy
Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Wysokość
środków
finansowych
przeznaczonych w projekcie budżetu 2015 roku na realizację programu
wynosi 180.000,- złotych. Podjęcie
uchwały poprzedziły konsultacje, które odbywały się w sposób określony
w uchwale Nr LII/67/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada
2010 r.
Program skonsultowano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
Do zamieszczonego
na stronie internetowej Urzędu projektu Programu nie zgłoszono żadnych uwag,
8 organizacji zgłosiło
preliminarz wydatków na 2015 rok.
Priorytetowe zadania publiczne:
Ustalono następujące zadania jako
priorytetowe, które mogą być zlecane
do realizacji organizacjom pozarządowym:
1. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności:
organizacja szkoleń i zajęć dla
osób sportowo uzdolnionych z terenu
gminy,
- wspieranie klubów sportowych
działających na terenie gminy Zbąszynek,
- organizacja zawodów, meczów i
rozgrywek sportowych,
- propagowanie sportu wśród dzieci

i młodzieży,
- utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych.
2. w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i tradycji, w szczególności:
- podtrzymywanie lokalnej i narodowej tradycji w Gminie Zbąszynek,
- wspieranie amatorskiej twórczości
artystycznej,
- organizowanie festiwali, przeglądów
dorobku kulturalnego oraz warsztatów
artystycznych,
- wspieranie wszelkich działań edukacji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży,
- pomoc w zakresie upamiętniania
ważnych wydarzeń, miejsc pamięci,
pomników, itp.,
- wspieranie działań służących aktywizacji i integracji społecznej osób
w podeszłym wieku, inwalidów oraz
kombatantów i byłych więźniów politycznych.
3. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności:
- prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz
rehabilitacji osób niewidomych i słabo
widzących, organizacja czasu wolnego, spotkań integracyjnych oraz imprez okolicznościowych, związanych
z rekreacją ruchową niewidomych i
słabo widzących,
- prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz
rehabilitacji osób chorych na cukrzycę,
organizacja czasu wolnego, spotkań
integracyjnych oraz imprez okolicznościowych, związanych z rekreacją
ruchową chorych na cukrzycę.
- rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Na początku stycznia 2015 r. zarządzeniem Burmistrza ogłoszony zostanie konkurs ofert.
Komisja sporządza protokół konkursu,
podpisany przez przewodniczącego i
członków, który przedstawia Burmistrzowi. Protokół zawiera ocenę ofert
wraz z propozycją przyznania dotacji.
Konkurs rozstrzyga Burmistrz po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
Wyniki otwartego konkursu ofert
zawierające nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego, wysokość
przyznawanych środków ogłasza się
w: Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.zbaszynek.pl, siedzibie Urzędu Miejskiego i na stronie internetowej www.zbaszynek.pl.
Przekazanie dotacji następuje po
podpisaniu umowy pomiędzy Gminą
Zbąszynek a podmiotem, któremu
dotacja została przyznana w trybie
konkursu.
O dotację ubiegać się mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie, realizujące zadania z
obszaru pożytku publicznego (Dz. U. z
2014r. poz. 1118 ze zm.)
Warunkiem przystąpienia do konkursu
jest złożenie lub przesłanie w terminie oferty według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 6 poz. 25).

Zmiana numerów rachunków bankowych
Z dniem 1 stycznia 2015 roku
Gmina Zbąszynek uruchomia SYSTEM
IDENTYFIKACJI
MASOWYCH
PŁATNOŚCI, obejmujący podatki i
opłaty lokalne, w tym: podatek od
nieruchomości, rolny, leśny, transportowy i opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego, stanowiące dochód budżetu Gminy.
Każdy z podatników będzie miał
utworzone indywidualne konto bankowe, różne w zależności od rodzaju
zobowiązania, (osobne dla podatków,

i użytkowania wieczystego), na które winien dokonywać wpłat. Numery
tych kont zostaną umieszczone w
decyzjach wymiarowych na 2015 rok,
bądź w przypadku opłat, zawiadomień listownych.
Osoby prawne posiadające nieruchomości na terenie Gminy Zbąszynek
oraz podatnicy podatku od środków
transportowych zostaną powiadomieni listownie o numerze konta indywidualnego.
Prosimy o dokonywanie wpłat na

www.zbaszynek.pl

Aneta
Nawracała

indywidualne konta wskazane w
decyzjach wymiarowych lub w indywidualnym zawiadomieniu.
Niezależnie
od
wprowadzonych
zmian wpłaty dotyczące podatków
i opłat lokalnych można nadal uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego w
Zbąszynku, bądź w przypadku opłaty śmieciowej w kasie Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych.
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WYBORY SAMORZĄDOWE
16 listopada 2014 roku odbyły się wybory tzw. samorządowe
(do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.
Warszawy oraz wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast).
Wybory te przeprowadzane były w
całości na podstawie nowych przepisów wyborczych - ustawy z dnia
5 stycznia 2011r., - Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.).
Nowość polegała głównie na tym,
że wybory do rad gmin odbyły się
w tzw. okręgach jednomandatowych, co oznacza, że każdy wyborca głosował na jednego kandydata
na radnego do rady miejskiej.
Gmina Zbąszynek została podzielona na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych: miasto 9 okręgów,
gmina 6 okręgów oraz na pięć obwodów głosowania: miasto 3 obwody, gmina 2 obwody.
Komisarz wyborczy w Zielonej Górze
w skład Miejskiej Komisji Wyborczej
w Zbąszynku powołał następujące
osoby zgłoszone przez uprawnione
komitety wyborcze i partie polityczne:
1. Krzysztof Paweł Budniak zgłoszony przez Komitet Wyborczy Forum
Samorządowe
2. Urszula Greczycho zgłoszona
przez KWW Gmina-Wspólna Sprawa
3. Marian Bogdan Jeliński zgłoszony
przez KW Platforma Obywatelska
RP
4. Halina Kaczmarek zgłoszona przez
KWW Ziemia Dąbrowiecka
5. Sandra Teresa Kozicka zgłoszona
przez KWW Nasza Wspólnota Dąbrówka Wielkopolska
6. Grzegorz Jerzy Kwiatkowski zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
7. Katarzyna Joanna Zielińska zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem
Miejska Komisja Wyborcza w Zbąszynku powołała członków pięciu
obwodowych komisji wyborczych
zgłoszonych przez uprawnione komitety wyborcze. Przewodniczącymi
obwodowych komisji wyborczych
były następujące osoby:
1/ Katarzyna Rucioch - obwodowa
komisja wyborcza nr 1 w Zbąszynku
2/ Nina Cybulska Freyer - obwodowa
komisja wyborcza nr 2 w Zbąszynku
3/ Barbara Wolny - obwodowa komisja wyborcza nr 3 w Zbąszynku
4/ Roman Gmiąt - obwodowa ko-
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misja wyborcza nr 4 w Dąbrówce
Wlkp.
5/ Dorota Drozd - obwodowa komisja wyborcza nr 5 w Kosieczynie
Lokale wyborcze otwarte były w
godzinach 7:00 do 21:00, nie zanotowano zdarzeń, które miałyby wpływ
na przebieg głosowania.
W
wyborach
Burmistrza
Zbąszynka
zarejestrowano jednego kandydata.
Uprawnionych do głosowania było
łącznie 6674 wyborców.
Frekwencja wyniosła 40, 6%.
Wyborcom wydano 2710 kart do głosowania. Łącznie oddano 2639 głosów ważnych (97,38%) i 65 głosów
nieważnych (2,39%), w tym 48 głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku X.
Za wyborem kandydata głosowało
2191 wyborców, przeciw wyborowi
448 wyborców.
W związku z powyższym Burmistrzem Zbąszynka wybrany został
Pan Wiesław Czyczerski, który uzyskał 83,02 % poparcia.

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
WIESŁAW CZYCZERSKI
W wyborach do Rady Miejskiej
w Zbąszynku
zarejestrowano łącznie 32 kandydatów w 15 okręgach wyborczych.
Uprawnionych do głosowania było
łącznie 6674 wyborców.
Frekwencja wyniosła 40, 65%.
Wyborcom wydano 2713 kart do gło-

www.zbaszynek.pl

sowania. Łącznie oddano 2595 głosów ważnych (95,65%) i 118 głosów
nieważnych (4,35%).
Z możliwości głosowania korespondencyjnego skorzystał 1 wyborca.
Z możliwości głosowania przez pełnomocnika skorzystał 1 wyborca.
W wyborach do rady powiatu
Uprawnionych do głosowania było
łącznie 6673 wyborców.
Frekwencja wyniosła 40,61%.
Wyborcom wydano 2710 kart do głosowania. Łącznie oddano 2139 głosów ważnych (78,93%) i 571 głosów
nieważnych (21,07 %).
W wyborach do rady sejmiku
Uprawnionych do głosowania było
łącznie 6673 wyborców.
Frekwencja wyniosła 40,6%.
Wyborcom wydano 2709 kart do
głosowania. Łącznie oddano 2075
głosów ważnych (76,6%) i 633 głosów nieważnych (23,4 %).
Zliczanie głosów obwodowe komisje wyborcze rozpoczęły po
zamknięciu lokali wyborczych, tj. o
godz. 21:00. Nie odnotowano większych trudności z przygotowaniem
protokołów. Ostatni protokół Miejska
Komisja Wyborcza
otrzymała ok.
godz. 3:00 rano.
Wszystkie protokoły były wygenerowane w systemie informatycznym.
Transfer protokołów ze względu
na problemy z platformą wyborczą
trwał nieco dłużej niż zwykle, jednak dzięki determinacji informatyków z obwodowych komisji wyborczych ostatecznie udało się przesłać
wszystkie protokoły.
Jednak wygenerowanie protokołu
zbiorczego, ze względów niezależnych od nas okazało się niemożliwe.
Dopiero w dniu 18 listopada, w godzinach popołudniowych udało się
wygenerować zbiorcze protokoły
zawierające informacje ze wszystkich pięciu obwodowych komisji wyborczych.
O godzinie 20:00 w dniu 18 listopada br. protokoły zostały przekazane
Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze. Protokoły zostały przyjęte bez zastrzeżeń.
Przekazanie protokołów oznaczało zakończenie procedury liczenia
głosów a tym samym zakończenie
wyborów samorządowych na terenie Gminy Zbąszynek

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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W poszczególnych okręgach wyborczych do Rady Miejskiej
w Zbąszynku wybrane zostały następujące osoby:

OKRĘG NR 1
WOŹNY Jacek
Komitet Wyborczy
Wyborców GminaWspólna Sprawa

OKRĘG NR 6
STACHOWIAK
Ryszard Jan
Komitet Wyborczy
Wyborców GminaWspólna Sprawa

OKRĘG NR 11
BUDYCH Henryk
Zbigniew
Komitet Wyborczy
Wyborców Ziemia
Dąbrowiecka

OKRĘG NR 2
MAZUR Jan
Komitet
Wyborczy Forum
Samorządowe

OKRĘG NR 7
WOLNY Jerzy
Stanisław
Komitet Wyborczy
Wyborców GminaWspólna Sprawa

OKRĘG NR 3
MUSZYŃSKA
Wioleta
Komitet
Wyborczy Forum
Samorządowe

OKRĘG NR 8
ŻELECHOWSKA
Beata Anna
Komitet Wyborczy
Wyborców GminaWspólna Sprawa

OKRĘG NR 4
BUDYCH Andrzej
Jakub
Komitet
Wyborczy Forum
Samorządowe

OKRĘG NR 5
SZULC Maciej
Przemysław
Komitet
Wyborczy Forum
Samorządowe

OKRĘG NR 9
KUMKE Marcin
Dawid
Komitet
Wyborczy Forum
Samorządowe

OKRĘG NR 10
PYCH Marek
Komitet Wyborczy
Wyborców Nasza
Wspólnota
Dąbrówka
Wielkopolska

OKRĘG NR 12
OKRĘG NR 13
OKRĘG NR 14
DYLLONG Alicja PÓŁTORAK Wojciech
SZYMAŃSKI
Komitet Wyborczy
Kazimierz
Łukasz
Wyborców Ziemia
Komitet Wyborczy
Komitet
Dąbrowiecka
Wyborców GminaWyborczy Forum
Wspólna Sprawa
Samorządowe

OKRĘG NR 15
BIELECKI Grzegorz
Tomasz
Komitet Wyborczy
Wyborców Ziemia
Dąbrowiecka

do rady powiatu świebodzińskiego wybrani zostali:
jOKIEL alojzy
Komitet
Wyborczy
Forum
Samorządowe

Minta Marcin
Komitet
Wyborczy
Forum
Samorządowe
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Projekt budżetu Gminy Zbąszynek na 2015 rok
Burmistrz Zbąszynka, zgod- (budżetu Unii Europejskiej) w ramach blicznego w wysokości 650.000,00
nie z art. 230 i 238 ustawy o finan- Programu Rozwoju Obszarów Wiej- zł.
sach publicznych, (t.j. Dz. U. z 2013 skich oraz Lubuskiego Regionalnego W ramach wydatków majątkowych,
roku, poz.885 ze zm.), przedłożył Programu Operacyjnego.
wyodrębnia się wydatki na programy
projekt uchwały budżetowej, Ra- Projektowane wydatki dzielą się i projekty realizowane z udziałem
dzie Miejskiej w Zbąszynku oraz na wydatki bieżące, w wysokości środków pochodzących z budżetu
Regionalnej Izbie Obrachunkowej 28.647.327,00 zł oraz wydatki mająt- UE w łącznej kwocie 519.553,00 zł.
w Zielonej Górze w dniu 14 listopa- kowe, stanowiące kwotę 6.910.032,00 zł.
Patrząc na rozdziały, wg klasyfikacji
da 2014 roku, (ustawowy termin to W ramach wydatków bieżących, budżetowej, projektowane wydatki
15 listopada roku poprzedzającego planowanych w budżecie gminy na majątkowe, przedstawiają się narok budżetowy). Wraz z projektem, 2015 rok, można wyodrębnić: wydatki stępująco:
przedstawiono uzasadnienie do pro- na wynagrodzenia i składki od nich - dostarczanie wody, 30.000,00 zł,
jektu uchwały budżetowej, infor- naliczane, na kwotę 13.378.100,40 - drogi publiczne gminne, kwota
mację o sytuacji finansowej Gminy zł, (obejmujące wszystkie jednost- 3.136.533,00 zł,
Zbąszynek, a także projekt uchwa- ki gminne, t.j. Urząd Miejski, Szkołę - gospodarka gruntami i nieruchoły w sprawie Wieloletniej Prognozy Podstawową w Zbąszynku, Kosie- mościami, kwota 537.850,00 zł,
Finansowej Gminy Zbąszynek, obej- czynie i Dąbrówce Wlkp., I Gimna- - administracja publiczn, kwota
mującej lata 2015-2026.
zjum, Zespół Szkół Technicznych, 57.200,00 zł,
Projekt budżetu Gminy Zbąszynek Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośro- ochotnicze
Straże
Pożarne,
na 2015 rok, jest zrównoważony. dek Sportu i Rekreacji), wydatki 10.000,00 zł,
Oznacza to, że zarówno wielkość związane z realizacją zadań statu- - oświata i wychowanie, kwota
planowanych dochodów, jak i plano- towych jednostek budżetowych, na 100.000,00 zł,
wanych wydatków, stanowi kwotę, kwotę 9.791.955,60 zł, wydatki na do- - gospodarka ściekowa i ochrona
35.557.359,00 zł.
tację na zadania bieżące w kwocie wód, kwota 1.062.769,00 zł,
Na projektowane dochody ogó- 2.454.550,00 zł, wydatki na świad- - domy i Ośrodki Kultury, świetlice i
łem, składają się dochody bieżące czenia na rzecz osób fizycznych w kluby, 46.000,00 zł,
w wysokości 31.271.370,00 zł oraz kwocie 2.099.056,00 zł, wydatki na obiekty
sportowe,
kwota
dochody majątkowe, w wysokości programy i projekty realizowane ze 1.929.680,00 zł.
4.285.989,00 zł.
środków, o których mowa w art. 5
Dochody bieżące obejmują, projekto- ust. 1 pkt. 2 i 3 o finansach publiczwane na nowy rok budżetowy po- nych w łącznej kwocie 273.665,00 zł
datki i opłaty lokalne, (podatek od oraz wydatki na obsługę długu punieruchomości, rolny, leśny, transportowy, użytkowanie wieczyste, Dochody w wysokości 35.557.359 zł i wydatki w wysokości 35.557.359 zł z podziaopłaty śmieciowe oraz inne opła- łem na bieżące i majatkowe, projektowane na 2015 rok, w wersji obrazowej.
ty pobierane przez gminę,
należne udziały w podatkach dochodowych od osób
prawnych i fizycznych, subwencje, planowane dotacje
na realizację zadań bieżących z zakresu realizacji zadań zleconych i własnych, a
także inne opłaty pobierane
przez US, należne Gminie
oraz środki pozyskane na
realizację zadań bieżących
pochodzące z budżetu UE).
Projektowane dochody majątkowe, dotyczą planowanych dochodów ze zbycia
majątku Gminy, a także
środków pozyskanych na
poczet realizacji inwestycji
gminnych. Pochodzą one,
zarówno z budżetu krajowego (Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej oraz pomocy od innej jednostki sektora finansów publicznych)
jak i środków pochodzących
z funduszy strukturalnych,
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Całość dochodów majątkowych zostaje przeznaczona na realizację zadań majątkowych, dodatkowo, obrazowo widoczna różnica
pomiędzy dochodami bieżącymi a
wydatkami bieżącymi, oznacza, że
część dochodów bieżących, również
przeznacza się na realizację inwestycji gminnych. Różnica pomiędzy
dochodami, a wydatkami bieżącymi,
wynosi 2.624.043,00 zł.
Projektowane przychody z tytułu
kredytów i pożyczek długoterminowych na 2015 rok, stanowią kwotę
2.405.098,44 zł i są adekwatne do
wielkości planowanych rozchodów z
tytułu spłaty, przypadającej na projektowany rok budżetowy, wcześniej
zaciągniętego zadłużenia. Wielkość
długu projektowana na koniec 2015

roku, stanowi 53,6% planowanych dochodów ogółem i wynosi
19.068.422,65 zł. 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
8,16 % 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
9,21%, biorąc po uwagę wykonanie
roku 2012, 2013 i plan na III kw. 2014.
Z uwzględnieniem przewidywanego

Sprzedaż nieruchomości
Gmina Zbąszynek oferuje do
sprzedaży w drodze organizowanych
przetargów atrakcyjne tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
garażową, zabudowę usługowo-handlową oraz pod zabudowę przemysłową. Wszystkie tereny budowlane wyznaczane do sprzedaży przetargowej
są uzbrojone - uzbrojenia w drogach
gminnych, warunki przyłączenia dla
nabywców działek
budowlanych
określają poszczególni gestorzy sieci
przesyłowych w zawartych umowach
z nabywcami działek. W okresie od
stycznia 2014r. do grudnia 2014r. Gmina
sprzedała łącznie dwadzieścia osiem
nieruchomości o łącznej wartości
827 486 zł. Na podaną liczbę sprzedaży nieruchomości składa się: osiem
działek budowlanych przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, siedem działek budowlanych
przeznaczonych pod zabudowę garażową, pięć lokali, mieszkalnych sprzedanych na rzecz dotychczasowych
najemców oraz osiem nieruchomości
przeznaczonych do różnych form zagospodarowania np. na poprawienie
warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, adaptacji budynku pod zabudowę mieszkaniową
oraz usługi nieuciążliwe i adaptacji
budynku
pod zabudowę mieszkalno-garażową. Aktualnie gmina nadal
ma w dyspozycji działki budowlane
przewidziane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Zbąszynku
przy ulicach: Kościelnej, Jana Pawła II
i Św. Piotra i Pawła. Przygotowane
działki mają zróżnicowaną wielkość
i cenę. Zgodnie z wymogami przewidzianymi w przepisach ustawy o
gospodarce nieruchomościami każdo-

razowo wartość rynkową nieruchomości przewidzianych do sprzedaży
określa rzeczoznawca majątkowy w
przygotowanych operatach szacunkowych. Ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowe
nieruchomości stanowią najbardziej
prawdopodobną cenę nieruchomości możliwą do uzyskania na rynku
uwzględniającą
ceny transakcyjne
uzyskane w ostatnim okresie na terenie tut. Gminy. Oprócz terenów przewidzianych pod budownictwo mieszkaniowe, Gmina ma przygotowane
tereny, które mogą być przeznaczone
do prowadzenia działalności usługowo–handlowej oraz przemysłowej.
Aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa związana z wyznaczeniem do zbycia trzech działek
budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – jedna przy
ul. Jana Pawła II i dwie przy ul. Św.
Piotra i Pawła. Przetargi zaplanowane są na 30 stycznia 2014r. Informacja

www.zbaszynek.pl

wykonania dla roku 2014, wskaźnik
spłaty, ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną dochodów z trzech
ostatnich lat, wynosi 8,83%.
Patrząc na procedurę uchwalania
budżetu, Komisje stałe Rady wydają opinię o projekcie z możliwością zaproponowania jego zmiany,
wyłącznie w zakresie dopuszczalnym ustawowo, jednak do wyłącznej
kompetencji organu wykonawczego
należy inicjatywa opracowania zmian
i przedstawienie ostatecznej wersji
projektu budżetu, będącego przedmiotem obrad na sesji.
Uchwałę budżetową podejmuje się
przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach – nie później niż do dnia
31 stycznia roku budżetowego.

Halina
Kaczmarek

o zorganizowanych przetargach zamieszczona zostanie na stronie internetowej Gminy.
Zapraszamy chętnych do zainteresowania się terenami budowlanymi
i ewentualnym
podjęciem decyzji
o zamiarze nabycia terenu pod realizację swoich zamierzeń. Warto
zainwestować i skorzystać z proponowanych ofert sprzedaży nieruchomości. Dodatkowo informuję że
szczegółowych informacji na temat
terenów budowlanych, które mogą
być przeznaczone do zbycia w drodze przetargu udziela referat Mienia
Komunalnego i Geodezji oraz Referat
Infrastruktury Technicznej tut. Urzędu.
Ponadto informacje o ogłaszanych
przetargach każdorazowo podawane są do publicznej wiadomości na
stronie biuletynu informacji publicznej
Gminy bip.zbaszynek.pl oraz umieszczane są na tablicach ogłoszeń.
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Justyna
Tkacz

INFORMACJE

Elżbieta
Rolnik

Nowe stawki podatków
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.

Podatki od środków transportowych w 2015 roku
1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
- powyżej 3,5 - 5,5 włącznie - 550 zł.
- powyżej 5,5 – 9,0 włącznie - 850 zł.
- powyżej 9,0 – poniżej 12,0 - 1050 zł.
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)

Nie mniej
niż

Mniej
niż

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:

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

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych

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

Stawka podatku(w złotych)

Nie mniej
niż

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

Mniej
niż

DWIE OSIE
13

1100

1150

13

14

1170

1200

14

15

1220

1250

1270

1310

17

1270

1310

17

19

1310

1325

19

21

1350

1375

21

23

1400

1425

23

25

1450

1650

1450

1650

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
25

1450

1500

25

27

1580

1650

27

29

1680

1750

29

31

31

Nie
mniej
niż

Mniej
niż

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

12

18

900

925

18

25

925

950

975

1000

1150

18

18

25

25

31

1550

2030

31

1850

2560

1900

2560

od gruntów
Grunty podlegające opodatkowaniu

12

40

40

25

1250

12

1250

1350

28

1350

1500

33

28

1050

1100

33

1150

1200

38

1250

1350

1380

1780

38

TRZY OSIE I WIĘCEJ

1780

1880

1980

2660

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

W dniu 7 listopada 2014r. Rada
Miejska w Zbąszynku podjęła Uchwałę
Nr XLV/54/2014 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 zostały w Ustawie o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
Wysokość
stawek
podatku w zł/m2

Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,88

Pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych

4,58 / 1 ha

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

0,45

Uchwałą Nr XLV/55/2014 z dnia 7 listopada 2014r. Rada Miejska
w Zbąszynku przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2015.

12

38

38

1300

1350

1550

z 2014 poz. 849 t.j.): do dnia 15 marca,
15 maja, 15 września i 15 listopada roku
podatkowego.
Osoby prawne wpłacają podatek od nieruchomości, rolny i leśny bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu
trwania obowiązku podatkowego.
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.

od budynków lub ich części
Nieruchomości podlegające opodatkowaniu

Wysokość
stawek
podatku w zł/m2

Mieszkalne

0,75

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

20,00

Działalność w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,80

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

4,60

5,80

7,50

Woda

2,50

Kanalizacja

5,20

Garaży

12

1250

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

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

zł/m3

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych

JEDNA OŚ

TRZY OSIE

12

12

Stawka podatku(w złotych)

DWIE OSIE

12

TRZY OSIE

25

Liczba osi i
dopuszczalna
masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/
przyczepa +pojazd silnikowy
(tonach)

DWIE OSIE

12

15

inne
systemy
zawieszenia
osi jezdnych

6. od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masę 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:
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Agnieszka
Ratyńska

wydarzenia

I inauguracyjna sesja VII kadencji
Rady Miejskiej w Zbąszynku
1 grudnia br. o godz. 15.00
rozpoczęła się I inauguracyjna sesja
Rady Miejskiej w Zbąszynku kadencji
2014 - 2018. W sesji udział wzięli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Sekretarz Gminy Jan Makarewicz,
Skarbnik Gminy Aneta Nawracała
oraz dyrektorzy i przedstawiciele jednostek organizacyjnych i zaproszeni
goście.
Do czasu wyboru Przewodniczącego
Rady sesję prowadził najstarszy wiekiem radny nowej kadencji Jan Mazur.
Na wstępie Sekretarz Gminy Jan Makarewicz przedstawił informację z
przebiegu wyborów samorządowych
na terenie Gminy Zbąszynek, które
odbyły się w dniu 16 listopada 2014 r.
Następnie Przewodniczący Miejskiej
Komisji Wyborczej Krzysztof Budniak
wręczył zaświadczenia o wyborze 14
radnym obecnym na sesji.
Po odczytaniu treści roty ślubowania
radni nowej kadencji składali kolejno
ślubowanie. Następnie przystąpiono
do wyboru Przewodniczącego oraz
Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku. Jako kandydata
na przewodniczącego radny Andrzej
Budych zgłosił radnego Jana Mazura.
W tajnym głosowaniu jednogłośnie
Przewodniczącym Rady Miejskiej w
Zbąszynku został wybrany Jan Mazur. Na Zastępcę Przewodniczącego
radny Łukasz Szymański
zgłosił kandydaturę radnego
Andrzeja Budycha, który w
tajnym głosowaniu otrzymał
również komplet głosów.
W dalszej kolejności obrad
Burmistrz
Wiesław
Czyczerski przedstawił sprawozdanie o stanie Gminy
Zbąszynek. Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji
Wyborczej Krzysztof Budniak wręczył zaświadczenie
o wyborze na stanowisko
Burmistrza
Zbąszynka
Wiesławowi Czyczerskiemu,
który złożył ślubowanie.
Na zakończenie gratulacje i
życzenia dla radnych i Burmistrza złożyli zaproszeni
goście, m.in. w imieniu duchowieństwa ksiądz dziekan
Zdzisław Przybysz, w imieniu dyrektorów szkół Sławomir Matysik oraz Wojciech
Półtorak w imieniu Zarządu
Lubuskiej Izby Rolniczej.
Po uzgodnieniach organizacyjnych i zakończeniu obrad

Przewodniczący Rady Jan Mazur zamknął obrady sesji inauguracyjnej.
Kolejna II zwyczajna sesja Rady Miejskiej odbyła się 4 grudnia br., podczas
której powołano Komisje Stałe Rady
i Przewodniczących Komisji, których
skład przedstawiony jest poniżej.

KOMISJA REWIZYJNA
1. Henryk Budych - przewodniczący
2. Jerzy Wolny – v-ce przewodniczący
3. Łukasz Szymański - sekretarz
4. Wioleta Muszyńska- członek
5. Marek Pych – członek

KOMISJA GOSPODARKI I BUDŻETU:
1. Andrzej Budych -przewodniczący
2. Grzegorz Bielecki -v-ce przewodniczący
3. Jan Mazur -członek
4. Marek Pych -członek
5. Wojciech Półtorak -członek
6. Ryszard Stachowiak - członek

KOMISJA REGULAMINOWA
1. Maciej Szulc -przewodniczący
2. Alicja Dyllong -v-ce przewodniczący
3. Andrzej Budych -członek
4. wakat

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY I POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Marcin Kumke -przewodniczący
2. Wioleta Muszyńska -v-ce przewodniczący
3. Maciej Szulc -członek
4. Alicja Dyllong -członek
5. Jerzy Wolny –członek
KOMISJA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I
PRAWORZĄDNOŚCI
1. Łukasz Szymański -przewodniczący
2. Henryk Budych -v-ce przewodniczący
3. Beata Żelechowska -członek
4. wakat

www.zbaszynek.pl

KONWENT RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
1. Jan Mazur – Przewodniczący Rady
2. Andrzej Budych – Wiceprzewodniczący Rady/Przewodniczący Komisji
Gospodarki i Budżetu
3. Henryk Budych – Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
4. Marcin Kumke - Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury I Pomocy
Społecznej
5. Łukasz Szymański – Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego
i Praworządności
6. Maciej Szulc -Przewodniczący Komisji Regulaminowej/Przewodniczący
Klubu Radnych FS.
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Stypendia Lokalnej Grupy Rybackiej po raz
pierwszy w Gminie Zbąszynek
1 października br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło
się wręczenie stypendiów
Lokalnej Grupy Rybackiej Obra – Warta z
Pszczewa.

Stypendium przyznawane jest w 5
kategoriach, m.in. za wysokie wyniki
w nauce, działalność pozaszkolną,
zaangażowanie w życie społeczne,
udział w olimpiadach, wolontariat,
wzorową
postawę
uczniowską.
W imieniu władz Stowarzyszenia LGR Obra
– Warta oraz darczyńców rybackiego
programu stypendialnego listy gratulacyjne i okolicznościowe
pamiątki wręczył Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński oraz

Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, w obecności zaproszonych
gości i członków Stowarzyszenia.
Wśród wyróżnionych z naszej Gminy
znalazły się uczennice: Szkoły Podstawowej w Zbąszynku: Amelia Olejniczak, Zuzanna Połomka i Kornelia
Smogur, gimnazjalistka Magdalena
Olejniczak oraz uczennica Zespołu
Szkół nr 2 w Zbąszyniu Monika Tratwal.
Jest to IV edycja programu stypendialnego, po raz pierwszy realizowanego w naszej Gminie i mamy nadzieję, że nie ostatni.

Spotkanie z mieszkańcami Gminy Zbąszynek
W dniu 15 października br.
w sali Domu Kultury w Zbąszynku
odbyło się cokwartalne spotkanie
Burmistrza
Zbąszynka
Wiesława
Czyczerskiego i Przewodniczącego
Rady Jana Mazura z mieszkańcami
Gminy Zbąszynek.
Na wstępie Burmistrz omówił zakończone i realizowane zadania inwestycyjne w minionym kwartale.
Następnie przedstawił inwestycje
planowane do realizacji, w tym:
- przebudowa placu na skrzyżowaniu ulic Sportowej, Wojska Polskiego
i Długiej na boisko i parking,
- przebudowa starego targowiska
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przy ulicy Długiej na teren rekreacyjny z fontanną dla najmłodszych,
budowa ścieżek rowerowych
Kosieczyn – Chlastawa, Dąbrówka
Wlkp. – Rogoziniec - w zależności
od dostępności środków unijnych,
budowa kanalizacji sanitarnej i
wodociągu na ulicy bocznej do ul.
Głównej w Dąbrówce Wlkp. (za starą
szkołą),
poszerzenie cmentarza parafialnego w Zbąszynku - z miejscem na
urny i sanitariaty,
- przebudową Placu Dworcowego w
Zbąszynku i budową ronda – otrzymanie dofinansowania z tzw. „sche-

www.zbaszynek.pl

tynówki”.
W sprawach bieżących Burmistrz
zapowiedział wzrost opłat za zrzut
nieczystości na oczyszczalni ścieków
z miejscowości, w których możliwe
jest podłączenie się do kanalizacji.
Następnie
podsumowanie
pracy
Rady Miejskiej w Zbąszynku VI kadencji przedstawił Przewodniczący
Rady Jan Mazur, informując o liczbie
odbytych sesji, podjętych uchwałach, spotkaniach z mieszkańcami
oraz wydarzeniach sportowych i
kulturalnych, w których z ramienia
Rady brał udział.
Ponadto
krótkie
podsumowanie
przebiegu prac Rady Powiatu Świebodzińskiego przedstawił obecny na
spotkaniu Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel. W tym temacie
omówił m.in. liczbę odbytych sesji
przez powiat, wręczenie odznaczenia tarczy Powiatu Świebodzińskiego dla Księdza Dziekana Zdzisława
Przybysza oraz sprawy związane z
działalnością Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Świebodzinie.
Pytania ze strony przybyłych na
spotkanie mieszkańców dotyczyły
m.in. oświetlenia ulicy Zaułek Kościelny w Zbąszynku, terminu realizacji utwardzenia drogi łączącej ul.
Wąską z ul. Warszawską (dojazdy
do garaży) oraz innych spraw porządkowych.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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Ulica Krótka w Zbąszynku oficjalnie
oddana do użytku
W dniu 16 października br.
oficjalnie zakończono realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Krótkiej w
Zbąszynku”.
W uroczystym otwarciu ulicy udział
wzięli m.in. Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, ks. Proboszcz
Parafii Zbąszynek Jerzy Kordiak, wykonawca robót Ryszard Pacholak,
przedstawiciel firmy PPHU Pacholak z Bobowicka Agnieszka Babicz,
inspektorzy nadzoru Piotr Owsiński
i Janusz Ziółkowski, Kierownik RIT
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Hubert Cichy, Kierownik OSiR w Zbąszynku Marcin Minta. Wartość robót
wyniosła 805 tys. zł.
Przebudowa polegała na wymianie
nawierzchni ul. Długiej z trylinki na
kostkę granitową i wykonaniu dwóch
jezdni ul. Krótkiej rozdzielonych pasażem pieszym. Powstało 12 wydzielonych miejsc parkingowych przy ul.
Długiej i umożliwiono parkowanie
równoległe do jezdni na chodniku

przy ul. Krótkiej. Zmodernizowano
chodniki i oświetlenie uliczne. W ramach zadania nasadzono drzewa,
ustawiono ławki i kosze. Wykonano również nowy odcinek kolektora
deszczowego.

Agnieszka
Ratyńska

Miłym akcentem spotkania było
przekazanie przez Wykonawcę ww.
projektu Pana Ryszarda Pacholaka
dresów sportowych dla młodych
piłkarzy Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej.

Uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza
z okazji Dnia Edukacji Narodowej
W dniu 17 października br. w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Burmistrza.
W ten szczególny sposób Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski podziękował wyróżnionym nauczycielom za trud pracy opiekuńczo-wychowawczej, a także innym osobom,
które w swojej pracy społecznej i
zawodowej poświęcają czas na rozwijanie talentów dzieci i młodzieży.
W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski,
Przewodniczący Rady Jan Mazur,
wyróżnione osoby oraz Dyrektorzy
placówek oświatowych z terenu
Gminy Zbąszynek.
Nagrodzeni zostali:
1. Anna Szczesiak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zbąszynku
2. Elżbieta Dzik - nauczyciel Szkoły
Podstawowej w Kosieczynie
3. Elżbieta Szymańska – nauczyciel I
Gimnazjum w Zbąszynku
4. Irena Budych – nauczyciel I Gimnazjum w Zbąszynku
5. Michał Łysiak - nauczyciel I Gimnazjum w Zbąszynku

6. Mariusz Król – nauczyciel Zespołu
Szkół Technicznych w Zbąszynku
7. Jolanta Kulesza - nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku
8. Antoni Pawłowski – Dyrektor Technikum Leśnego w Rogozińcu
9. Krystyna Leoszko – aktywista
społeczny

www.zbaszynek.pl

10. Władysław Kozak – aktywista
społeczny
11. Zbigniew Buśko - Komendant
Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku
12. Danuta Rosińska – nauczyciel
Niepublicznego Przedszkola w Zbąszynku
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Kolejne wyróżnienie dla Gminy Zbąszynek
Dnia 3 listopada 2014r. w Sali
Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie
odbyła się Konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
Jednostek Samorządu Terytorialnego”, podczas której zostały ogłoszone wyniki Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST.
Gmina Zbąszynek zajęła 9 miejsce
w kraju wśród najlepszych gmin
miejsko-wiejskich tegorocznego rankingu. Dodać należy, że Gmina Zbąszynek jako jedyna z województwa
lubuskiego zakwalifikowała się do
ścisłej czołówki w kraju. Wyróżnienie osobiście odebrał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.

Film promocyjny Gminy
„Zbąszynek na właściwym torze” - taki tytuł nosi
nowy film promocyjny Gminy
Zbąszynek, którego premiera
odbyła się 11 listopada br.
Film powstał w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w
ramach działania „wdrażanie
lokalnych
strategii
rozwoju”
- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Film dostępny
jest
na stronie internetowej
www.zbaszynek.pl w zakłdce
filmy i multimedia. Zapraszamy
do obejrzenia.
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Podsumowanie kadencji samorządów
województwa lubuskiego
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6 listopada br. ponad 100
samorządowców z województwa
lubuskiego, zaproszonych przez Wojewodę Lubuskiego Jerzego Ostrucha, spotkało się w auli PWSZ w
Gorzowie Wlkp. celem podsumowania kończącej się kadencji. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia przyznane przez Zrzeszenie
Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
Województwa Lubuskiego. Otrzymało je 19 włodarzy lubuskich. Wśród
wyróżnionych znalazł się Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski, który wziął udział w spotkaniu wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Mazurem.

Narodowe Święto Niepodległości w Zbąszynku
W tym roku obchodzimy 96
rocznicę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Święto 11 listopada
upamiętnia odrodzenie wolnej Polski
po 123 latach przebywania pod zaborami. W naszym mieście obchody
Święta Niepodległości rozpoczęliśmy
już sobotę 8 listopada marszem Nordic Walking, w którym udział wzięło
ponad 160 osób.
Uczestnicy przeszli ulicami miasta,
a także po obwodnicy Zbąszynka,
aż dotarli na metę na Jeziorko Koźlarskie w Chlastawie.
Każdy uczestnik otrzymał
okolicznościowy szalik, kamizelkę odblaskową, a na
mecie pamiątkowy medal.
Organizatorem marszu był
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Zbąszynku.
We wtorek 11 listopada br.
w Kościele parafialnym p.w.
Macierzyństwa NMP w Zbąszynku odbyła się uroczysta
msza w intencji Ojczyzny, w
której uczestniczyli przedstawiciele organizacji i szkół
działających na terenie naszej Gminy, wraz z pocztami
sztandarowymi.
Następnie
kapela Koźlarska mistrza
Jana Prządki poprowadziła
korowód pod pomnik Chrystusa Króla, gdzie odbyła się
cześć oficjalna obchodów.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wygłosił
okolicznościowe przemówienie. Prowadzący uroczystość,
komendant Związku Drużyn

ZHP w Zbąszynku Zbigniew Buśko
przypomniał pokrótce pamięć poległych w walce o niepodległość. W
dalszej części wystąpiły uczennice
I Gimnazjum w Zbąszynku: Zuzanna
Trypucka z patriotycznym wierszem
oraz Agnieszka Koza z utworem „Legiony”.
Następnie delegacje Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, radnych, klubów
i organizacji działających na terenie
Gminy, jednostek organizacyjnych,

www.zbaszynek.pl

Komendy Powiatowej Policji złożyły kwiaty pod pomnikiem Chrystusa
Króla. Tę część obchodów zakończyła salwa armatnia Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku.
Współorganizatorem obchodów był
Zbąszynecki Ośrodek Kultury, który
jeszcze tego samego popołudnia
zaprosił mieszkańców na koncert
pod hasłem „Kameralnie & Klimatycznie”.
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„Bezpieczna zerówka‘’ – PRZEDSZKOLAKI
Z KOSIECZYNA NAJLEPSZE W WOJEWÓDZTWIE

W piątek 21 listopada 2014
roku w Komendzie Powiatowej Policji w Świebodzinie odbyły się eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego
Turnieju „Bezpieczna zerówka‘’. Do
turnieju przystąpiły 23 trzyosobowe
reprezentacje. Łącznie w zmaganiach

wzięło udział 69
dzieci, które wykazały się największą wiedzą
spośród
rówieśników w zakresie bezpiecznych
zachowań w ruchu
drogowym
i życiu codziennym. Dzieci rywalizowały
w
pięciu zadaniach,
do zdobycia było
łącznie 46 punktów. Poziom rep re z e n t o wa n e j
wiedzy
przez
uczestników był
tak
wysoki,
że
konieczna była dogrywka, w której
udział wzięło aż pięć przedszkoli. W
końcowej klasyfikacji III miejsce zajęły przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola w Dąbrówce Wielkopolskiej, które łącznie z dogrywką zdobyły 43 pkt. Na II miejscu uplasowały

się przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola „ Pod Muchomorkiem”
ze Zbąszynka, które również brały udział w dogrywce i zdobyły
łącznie 45 pkt. Jednym punktem,
bo z wynikiem łącznym 46 eliminacje powiatowe do Wojewódzkiego Turnieju o Bezpieczeństwie
„Bezpieczna
Zerówka”
wygrały
przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola w Kosieczynie, które
okazały się bezkonkurencyjne w
finale wojewódzkim, który odbył
się 12 grudnia br. w Gorzowie Wlkp.,
zajmując pierwsze miejsce. W finale wojewódzkim rywalizowało
14 drużyn, w tym dwie niemieckie. Nad sprawnym przebiegiem
całego turnieju czuwali policjanci
KPP w Świebodzinie oraz Strażnik
Miejski ze Zbąszynka. Nagrody dla
wszystkich uczestników turnieju
zostały ufundowane przez gminy
powiatu świebodzińskiego.

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego
1 grudnia 2014 roku w Świebodzinie odbyła się I sesja Rady Powiatu V kadencji. Na początku sesji
wręczono radnym
zaświadczenia
o
ich wyborze, a następnie każdy radny złożył ślubowanie. Po ustaleniu
porządku
obrad
dokonano wyboru
Przewodniczącego Rady Powiatu, którym został
Alojzy Jokiel, a wiceprzewodniczącym Urszula Miara.
Starostą ponownie
wybrano Zbigniewa Szumskiego, a
wicestarostą Mieczysława
Czepukowicza.
Nowo
wybrany
Starosta
zarekomendował również
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do składu Zarządu następujące osoby:
Marcina Mintę, Alicję Hoppen – Anyszko i Szymona Pyrcza. Wszystkie trzy
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osoby uzyskały w głosowaniu radnych niezbędną liczbę głosów do
pełnienia funkcji członka zarządu.
To bardzo miłe,
że radni wybrani
z Gminy Zbąszynek, czyli Alojzy
Jokiel i Marcin
Minta będą pełnili tak zaszczytne
funkcje
w
nowej
kadencji
Rady
Powiatu.
Wybór tych osób
jest
gwarancją
rzetelnej
pracy
na rzecz powiatu
świebodzińskiego, w tym
również
dobrej
współpracy
z
gminą
Zbąszynek.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Agnieszka
Ratyńska

Edward Kolendowicz odznaczony honorową
odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
Instrumentalista,
animator
kultury ludowej Edward Kolendowicz,
za swoją działalność na rzecz kultury i folkloru został odznaczony przez
Panią Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Małgorzatę Omilanowską odznaką honorową „Zasłużony
dla Kultury Polskiej”.
Odznaczenie
wręczyła Podsekretarz Stanu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Monika Smoleń, na otwarciu Filharmonii Folkloru Polskiego w
Zbąszyniu dnia 6 października br.
Edward Kolendowicz naukę gry na instrumentach muzycznych - i klarnecie
Es – instrumencie, na którym gra do
dzisiaj - rozpoczął w 1963 roku.
Z młodzieżową kapelą ludową, prowadzoną przez Tomasza Kotkowiaka,
zdobywał nagrody i wyróżnienia na
Festiwalach i Konkursach Muzyki Ludowej. W latach 1973-1996 związany
był z Regionalnym Zespołem Pieśni i
Tańca w Dąbrówce Wlkp.
Jest laureatem Lubuskiej Nagrody
Kulturalnej 1-go stopnia. W 1998 roku
został uhonorowany odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Był współzałożycielem kapeli koźlarskiej „Kotkowiacy” ze Zbąszynka oraz kapeli
„Zbąszyniacy”.
Występował m.in. w Londynie, Bruk-

seli, Luksemburgu, Berlinie, Holandii, Daniii, Francji, Niemczech, Estonii
i Włoszech.
W 2011 roku na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym został
laureatem 1 nagrody Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obecnie nadal aktywnie działa w
Stowarzyszeniu Muzyków Ludo-

wych, biorąc udział w realizowaniu projektów unijnych związanych
z promowaniem muzyki tradycyjnej
wśród dzieci i młodzieży.
Ponadto aktywnie działa na różnych
polach, za co został odznaczony tytułami Zasłużony dla Kolejnictwa i
Honorowego Przodownika Imprez na
Orientację PTTK.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gminie Peitz
W dniach 12-13 grudnia 2014 roku delegacja Zbąszynka
wzięła udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym w naszej partnerskiej
Gminie Peitz.
Władze Zbąszynka
reprezentowali Burmistrz Wiesław
Czyczerski
oraz
Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur
Oficjalnego otwarcia świątecznego jarmarku dokonała Elwira
Hölzner – Dyrektor Urzędu Peitz przy
współudziale zaproszonych gości ze
Zbąszynka, Zielonej Góry i Bedum z
Holandii. Następnie odbyły się występy dzieci i młodzieży z Peitz oraz
lokalnych artystów. Jedną z wielu
atrakcji Jarmarku było zwiedzanie
prywatnego zakładu produkującego czekoladę „Felicitas” w Hornow.
Właściciele przyjęli nas bardzo serdecznie, były degustacje ręcznie
wykonywanych pralinek z najlepszej
belgijskiej czekolady oraz zwiedza-

nie linii produkcyjnej.
Kolejnym punktem programu było spotkanie grup roboczych
wszystkich miast partnerskich, pod-
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czas którego nakreślono kierunki
współpracy na 2015 rok oraz dokonano podsumowania wspólnych
działań w roku bieżącym.
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Budowa Północnej Obwodnicy
Zbąszynka-Etap II
Zakończono prace przy budowie „Północnej Obwodnicy Zbąszynka – etap II”. Wartość inwestycji
to 3,5 mln zł. Inwestycja jest dofinansowana w wysokości 1,7 mln zł
ze środków Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II,
Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój. W wyniku realizacji projektu
powstał odcinek nowej drogi o długości 1200 m i szerokości 7 m, rondo
przy Jeziorku Koźlarskim i kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej. Drogę
oświetlono i zlikwidowano kolizje z
gazociągiem, wodą i energią. Wykonawcą była firma „BRUBET Ryszard
Winnicki” z Międzyrzecza. Nadzór
inwestorski sprawowało Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr
Owsiński z Zielonej Góry. Droga w
swym starym przebiegu została
udostępniona dla ruchu natomiast
drugi odcinek na razie będzie służył
głównie ciężarówkom dojeżdżającym do parkingu Ikea Industry.

Przebudowa ul. Poznańskiej w Dąbrówce Wlkp.
Pomimo
późnego
rozpoczęcia robót przy
przebudowie odcinka ul.
Poznańskiej w Dąbrówce
Wlkp. prace udało się zakończyć w terminie. Przebudowano odcinek o dł.
200 mb ulicy układając
nowy dywanik asfaltowy,
wykonano
jednostronnie
chodnik i ciek do odprowadzania wody deszczowej.
Wykonano też miejscowo,
drobne cząstkowe remonty nawierzchni i regulację
studni kanalizacyjnych na
odcinku od skrzyżowania
z ul. Główną do skrzyżowania z ul. Piastowską.
Wykonawcą robót był INFRAKOM Sp. z o.o. z Kościana. Koszt robót to 268
tys. zł.
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Przebudowa ul. Piastowskiej w Dąbrówce Wlkp.
Rozpoczęto prace przy budowie ul. Piastowskiej w Dąbrówce
Wlkp. Odcinek o dł. 170 m połączy ul.
Zbąszyńską z ul. Piastowską jezdnią
o nawierzchni bitumicznej, szerokości 5,5 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 1,65 m. Krawędź
drogi od strony pól zostanie zakończona krawężnikiem najazdowym i
ściekiem betonowym. Wzdłuż drogi zostanie ustawionych 5 nowych
lamp oświetleniowych. Wykonawcą
robót jest firma „BRUBET Ryszard
Winnicki” z Międzyrzecza. Całkowity
koszt robót to 327 tys. zł, w całości
finansowany ze środków własnych
gminy. Jeszcze w tym roku planuje

Hubert
Cichy

się wykonanie
przebudowy
linii telekomunikacyjnej, wykonanie
linii
oświetleniowej i
chodnika. Reszta prac będzie
kontynuowana
w 2015r. Termin zakończenia prac to 30
kwiecień 2015r.

Plac zabaw przy ul. Małej
Na działce przy skrzyżowaniu ulic Topolowej i Małej w Zbąszynku, wydzielono teren o powierzchni 85m2 z przeznaczeniem na
plac zabaw dla małych dzieci. Teren ogrodzono elementami z paneli
ogrodzeniowych, nawieziono piasku
oraz częściowo utwardzono kostką
betonową. Na placu zamontowano zestaw urządzeń z przeznaczeniem do zabawy dla najmłodszych.
Placem na podstawie spisanego z
Gminą porozumienia, zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz” w
Zbąszynku. Zakres obejmuje dbanie
o wygląd zewnętrzny, konserwację
elementów drewnianych (malowanie), otwieranie i zamykanie placu w
okresie późno jesiennym i zimowym.
Koszt urządzenia placu oraz zakupu
wyposażenia to ok. 27,5 tys. zł.

Cmentarz w Zbąszynku
Opracowano projekt rozbudowy cmentarza w Zbąszynku. Na
starym cmentarzu, który powstał
w latach 1923-1926 jest coraz mniej
miejsca na pochówek. Opracowany
projekt zakłada budowę nowego
cmentarza po zachodniej stronie istniejącego, na przylegającej do niego
działce. Zaprojektowano przebieg
ciągów pieszych i pieszo - jezdnych
na przedłużeniu alejek istniejącego
cmentarza. Na skrzyżowaniu dwóch
ciągów, wyznaczono plac z central-

nym miejscem pod krzyż, z którego
wyprowadzono alejkę po łuku prowadzącą do kwatery przeznaczonej
pod kolumbarium. Kolumbarium z
miejscami na 36 urn, zlokalizowane będzie w zachodniej części i ma
charakter modułowy. Składa się z
powtarzalnych segmentów ustawionych w dwóch rzędach. Układ
przestrzenny, charakter zastosowanych materiałów wykończeniowych
i układ zieleni buduje nastrój powagi i sprzyja właściwej temu miejscu
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zadumie. Układ modułowy powoduje możliwość dobudowywania segmentów w miarę zapotrzebowania.
Cały teren zaprojektowano jako
ogrodzony z dodatkową bramą (furtką), oświetleniem i punktami czerpalnymi wody. W części południowej
wydzielony został plac pod kontener sanitarny, który będzie osłonięty
zielenią ozdobną.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Piotr
Mazur

GOSPODARKA WODNO ŚCIEKOWA
Na terenie gminy często
spotykamy się z niedrożnością sieci
i przyłączy kanalizacji sanitarnej, jak
również awariami pomp w przepompowniach ścieków. Przyczyną tych
zdarzeń jest wrzucanie do kanalizacji wszelkiego rodzaju materiałów
tekstylnych tj. ścierki, bielizna itp.
oraz woreczków foliowych, a także ręczników papierowych i pieluch.
Tego typu sytuacje powodują utrudnienia dla wszystkich użytkowników
kanalizacji sanitarnej. Dlatego zwracajmy szczególna uwagę na to, co
wrzucamy do kanalizacji.
W dniu 03.12.2014r. w porze
nocnej nastąpiła awaria układu sterowania pracy pomp głębinowych
w Stacji Uzdatniania Wody w Zbąszynku. Spowodowało to całkowite
wypompowanie przez zestaw pomp
hydroforowych wody ze zbiorników
retencyjnych. Po usunięciu awarii i
napełnieniu zbiorników ok. godz.11:00
woda została podana do sieci.
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2015 pozostają bez zmian i są następujące:
1). Cena za dostarczanie wody dla
wszystkich odbiorców:
2,50 zł za 1m³ – netto
2,70 zł za 1m³ – z Vat
2). Cena za odprowadzanie ścieków:
5,20zł za 1m³ – netto
5,61 zł za 1m³- z Vat
Opłaty za wodę oraz ścieki należy wnosić w kasie Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w
godzinach od 8:00-12:00, lub w BS
Siedlec ul. Wojska Polskiego 55 A,
który nie pobiera prowizji za opłatę lub przelewem na konto SZUK:
61 9660 0007 0010 1710 2000 0010.
Odczyty stanu licznika można podawać telefonicznie, lub na adres e-mail:
szuk@zbaszynek.pl
Dokumenty wymagane przy
zawieraniu umowy o zaopatrzenie
w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków:
- dokument potwierdzający tytuł
prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda lub z którego mają
być odprowadzane ścieki,
- dowód osobisty osoby uprawnionej (lub upoważnionej) wraz z upoważnieniem potwierdzonym przez
notariusza) do zawarcia umowy.
Osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą powin-
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ny dodatkowo przedłożyć:
- zaświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej, decyzję
nadania numeru NIP oraz zaświadczenie o numerze Regon.
Nadal prosimy mieszkańców Dąbrówki Wielkopolskiej, Rogozińca,
Kręcka o przyłączanie się do sieci
kanalizacyjnej. Ułożone w otwartym
wykopie przyłącze należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru. Termin można ustalić telefonicznie pod
nr 68 384 94 65 lub osobiście w siedzibie SZUK. Elementem odbioru jest
sprawdzenie spadku, szczelności
przewodu i prawidłowego wykonania.
Zgodnie
z
zarządzeniem
nr 99/2014 Burmistrza Zbąszynka z
dnia 10 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy
zasób gminy, ustalono iż od 1 stycznia 2015 r. wzrasta stawka czynszu
za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wynosić będzie
4,00 zł miesięcznie. Stawka czynszu
za lokal socjalny wynosić będzie 2,00
zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 99/2014
Burmistrza Zbąszynka z dnia 10 października 2014 r. stosuje się obniżki
stawek czynszu. Czynniki wpływające na obniżenie stawek czynszu
za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie:
1. uwzględniające położenie budynku oraz lokali w budynku:
a) za mieszkanie w suterenie - 10%
b) za mieszkanie wspólne - 10%
c) za mieszkanie z kuchnią bez okna
- 10%
d) za mieszkanie w budynku substandartowym - 50%
2. uwzględniające wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje:
a) za brak w.c. w mieszkaniu - 30%
b) za brak łazienki - 10%
c) za brak centralnego ogrzewania
- 10%
d) za mieszkanie bez urządzeń wod.
– kan. - 10%
3. uwzględniające położenie budynku:
a) za mieszkanie na terenie wiejskim - 10%
Łącznie może być zastosowana obniżka nie wyższa niż 50% stawki
czynszu.
Zgodnie z zarządzeniem nr
93/2014 Burmistrza Zbąszynka z dnia
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24 września 2014 r. wzrastają stawki
czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej najmowanego garażu i wynosić
będzie 3,50 zł + VAT/m-c. Wzrosną
również stawki czynszu za 1 m2
gruntu najmowanego pod garaże,
budynki i pomieszczenia gospodarcze i wynosić będzie 1,70 zł +VAT/m-c.
Opłata za dzierżawę gruntu pod pojemnik przeznaczony na zbiór odzieży używanej wynosi 6,00 zł + VAT
miesięcznie za każde 1,5 m2 gruntu.
Opłaty za pomieszczenia gospodarcze i lokale handlowe nie uległy
zmianie.
Termin opłat za IV kwartał
br. za gospodarowanie odpadami
komunalnymi minął 31 października.
Większość mieszkańców sumiennie
wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat. Niestety są pośród nas
tacy, którzy uchylają się od tego
obowiązku. Wobec nich toczy się
postępowanie egzekucyjne. Zajęto
konta dłużników, a także skierowano sprawy do komornika sądowego,
który zajmie się ściąganiem należności. Przypominamy o kolejnych
terminach opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w 2015r.:
- za I kwartał do 31 stycznia,
- za II kwartał do 30 kwietnia,
- za III kwartał do 31 lipca,
- za IV kwartał do 31 października.
Stawki nie uległy zmianie i wynoszą:
- 6 zł od osoby za odpady segregowane,
- 10 zł od osoby za odpady nie segregowane.
Jeśli zmienia się liczba osób w gospodarstwie domowym, należy jak
najszybciej zaktualizować dane i
złożyć stosowną deklarację w naszej placówce.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić
w kasie Samorządowego Zakładu
Usług Komunalnych w godzinach
od 8:00-12:00 , lub w BS Siedlec ul.
Wojska Polskiego 55 A, który nie
pobiera opłat za prowizję lub przelewem na konto Gminy Zbąszynek:
62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 z
dopiskiem za odpady.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Barbara
Stasik

OŚWIATA

Oświata w liczbach
Prowadzenie oświaty gminnej generuje duże wydatki w budżecie gminnym. Gmina Zbąszynek
na utrzymanie oświaty przeznacza
znaczne środki finansowe poza subwencją oświatową.
Oświatowa subwencja ogólna dla
jednostek samorządu terytorialnego,
czyli tak zwana subwencja oświatowa powinna być jedynym źródłem
środków na utrzymanie szkół. Niestety tak nie jest ponieważ konieczne jest dofinansowanie z dochodów
własnych budżetu gminy. Pozostałe źródło dochodów to dochody
własne gminy. Wiadomo od lat, że
subwencja nie wystarcza nawet na
bieżące utrzymanie szkół, nie mówiąc już o niezbędnych remontach
i inwestycjach. Na rok 2014 gmina
otrzymała z budżetu państwa część
oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6.967.988,00. Ogólne wydatki
poniesione przez gminę na oświatę
wyniosły w 2014r.
11.474.000,00 zł
Wydatki własne budżetu gminy wyniosły ponad 4,8 mln zł Stanowi to
ok. 42% do otrzymanej subwencji.
Zadania edukacyjne realizowane
przez gminy mają rozbudowaną
strukturę, która uwzględnia wiele
czynników i parametrów obrazujących specyfikę kształtowania składowych elementów subwencji w odniesieniu zarówno do zadań szkolnych,
jak i do zadań pozaszkolnych. Główną zasadą jest zasada mówiąca, że
pieniądz idzie za uczniem, co oznacza naliczanie subwencji na podstawie liczby uczniów uczęszczających
do szkół i placówek oświatowych,
prowadzonych bądź dotowanych
przez poszczególne gminy, powiaty
i województwa samorządowe. Dla
zobrazowania kosztów przyjmuje się
wskaźniki oświatowe, które oddają
rzeczywiste koszty np. na ucznia w
danej szkole. Dodatkowo wpływ na
ponoszone wydatki gminy ma stan
zatrudnienia w szkołach.

Wskaźniki oświatowe w Gminie Zbąszynek w roku szkolnym 2014/2015
szkoła

liczba
uczniów
w szkole

ilość
oddziałów
w szkole

średnia
liczba
uczniów w
oddziale

wydatki
bieżące na
1 oddział –
z subwencji

wydatki
bieżące na
1 oddział
– szkoły
w gminie
ogółem

wydatki
bieżące na
1 oddział
poniesione
przez gminę

Szkoła
Podstawowa w
Zbąszynku

339

16

21,18

129 488 zł

159 244 zł

29 756 zł

Szkoła
Podstawowa
w Dąbrówce
Wlkp.

93

6

15,5

124 156 zł

187 280 zł

63 124 zł

Szkoła
Podstawowa w
Kosieczynie

86

6

14,43

95 465 zł

167 090 zł

71 625 zł

I Gimnazjum w
Zbąszynku

240

12

20

121 225 zł

169 009 zł

47 783 zł

Zespół Szkół
Technicznych

350

14

25

173 325 zł

215 941 zł

42 616 zł

Gmina

1108

54

20,52

133 999 zł

179 812 zł

45 812 zł

Stopień awansu
stażysta

etaty

%

2,5

2,41

kontraktowy

12,91

12,44

mianowany

20,09

19,36

dyplomowany

68,27

65,79

103,77

100,00%

razem

Z powyższego wykresu wynika, że
ponad 65 % to kadra nauczycielska
w stopniu nauczyciela dyplomowanego, ponad 19 % to nauczyciele
mianowani, 12 % nauczyciele kontraktowi, 2 % stażyści.
Jednym ze wskaźników oświatowych jest liczba uczniów przypadających na etat nauczycielski. Jest
on wskaźnikiem efektywności szkoły. Im wartość tego wskaźnika jest
mniejsza tym większe są możliwości indywidualnej pracy z uczniem
i reagowanie na jego specyficzne
problemy i potrzeby, ale jednocześnie tym większe są wydatki w
przeliczeniu na jednego ucznia.

Ilość uczniów przypadająca na jednego nauczyciela
Szkoła

Ilość nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty

Ilość uczniów w szkole

Ilość uczniów przypadająca
na 1 – go nauczyciela

Zespół Szkół Technicznych

33,31

350

10,50

I Gimnazjum

23,61

240

10,16

SP Zbąszynek

26,54

339

12,77

SP Dąbrówka Wlkp.

11,07

93

8,40

9,24

86

9,30

SP Kosieczyn

www.zbaszynek.pl
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szkoła podstawowa w zbąszynku

Małgorzata
Czaczyk

Czym żyje zbąszynecka podstawówka…?
„Uczniowie w podróży dookoła
świata”
Wiele pozytywnych
emocji wzbudził zorganizowany w
dniu 23 października br. Dzień Języków Obcych. W naszej szkole po raz
pierwszy gościli wolontariusze Europejskiego Forum Młodzieży, młodzi
ludzie z różnych krajów świata: z
Wietnamu, Azerbejdżanu,
Ukrainy,
Kolumbii. Uczniowie pod hasłem „To
Ty i Ja w podróży dookoła świata” realizowali treści języka obcego, poznawania kultur i zwyczajów
różnych krajów świata. Zajęcia były
prowadzone metodą stacji przez
szkoleniowców Europejskiego Forum
Młodzieży w języku angielskim w
formie multimedialnej, interaktywnych warsztatów, gier i praktycznych
ćwiczeń. Niezwykli goście podkreślali, że język angielski jest obecnie najpopularniejszym językiem na
świecie, a jego znajomość ułatwia
komunikowanie się między ludźmi.

Obcowanie z
językiem Szekspira
ułatwia nawiązywanie kontaktów z
obcokrajowcami, daje możliwość poznania ich kultury i zwyczajów.
Uczniowie brali aktywny udział w
prezentacjach,
dyskusjach i różnych zadaniach
grupowych,
przyswajając sobie nowe umiejętności i szlifując
zdolności
językowe. Podczas zajęć nie
zabrakło również
narodowych tańców, które ubarwiły imprezę oraz zachęciły naszych
uczniów do nauki nowych pląsów.
Nasi wychowankowie byli otwarci na
propozycje wolontariuszy i chętnie
włączali się w komunikację. Uśmiechy na twarzach uczniów i ich aktywny udział w innowacyjnej formie

zajęć były najlepszymi dowodami
ich zadowolenia z podjętego przedsięwzięcia.
Projekt został zrealizowany przy
współudziale koordynatora i inicjatora projektu Ewy
Badeńskiej, nauczycieli Lucyny
Ciółko i Szymona
Pieńkowskiego.
Realizacja niniejszej
inicjatywy
nie byłaby możliwa bez pomocy
i zaangażowania
finansowego rodziców uczniów
oraz Rady Rodziców, którym serdecznie dziękujemy
za wsparcie i bycie z nami.
Jesteśmy przekonani, że nie jest to
pierwsza i ostatnia tego typu forma
edukacyjna.

Nowa forma sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym
2014/2015
W obecnym roku szkolnym
sprawdzian w klasie szóstej przyjmuje inną formę. Składa się z dwóch
części, pierwsza - język polski i matematyka, która trwa 80 minut. Po
przerwie odbywa się druga część z
języka angielskiego, trwająca 45 minut. Sprawdzian obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego
w odniesieniu do trzech kluczowych
przedmiotów nauczanych na dwóch
pierwszych etapach edukacyjnych, tj.
języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, u nas jest
to język angielski. Zadania z języka
polskiego i matematyki mogą być
oparte na zagadnieniach z zakresu
historii lub przyrody. Lista zadań w
części pierwszej sprawdzianu: z języka polskiego od 8 do 12 zadań zamkniętych i od 2 do 4 zadań otwartych( w tym zawsze wystąpi dłuższa
wypowiedź pisemna; zadania z matematyki od 8 do 12 zadań zamkniętych i od 2 do 4 zadań otwartych.
Zadania z języka angielskiego będą
sprawdzać kluczowe umiejętności
tj. rozumienie ze słuchu, znajomość
funkcji i środków językowych oraz
rozumienie tekstów pisanych. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, ale nie określa się minimalnego

wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać
(nie ma progu zdawalności). Odpowiedzi do zadań otwartych w części
pierwszej sprawdzianu sprawdzają
według jednolitych kryteriów egzaminatorzy, wpisani do ewidencji egzaminatorów, natomiast odpowiedzi
do zadań zamkniętych mogą być
sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń
otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu.
Uczeń, który z przyczyn losowych
lub zdrowotnych nie przystąpi do
sprawdzianu w terminie głównym
(kwietniu), przystępuje do niego w
dodatkowym terminie (1 czerwca).
Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo
laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z
zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem jest zwolniony
z odpowiedniej części sprawdzianu. Zwolnienie jest równoznaczne z
uzyskaniem z tej części sprawdzianu
najwyższego wyniku. Uczeń może
sprawdzić swój wynik po zalogowaniu w serwisie „ucznia i absolwenta”
na stronie www.oke.poznan.pl. Na
wniosek ucznia lub jego rodziców
(prawnych opiekunów) sprawdzona i
oceniona praca ucznia jest udostępniana do wglądu w miejscu i czasie
wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wyniki

egzaminacyjne są ostateczne i nie
mogą być podważane na drodze
sądowej. W tym roku szkolnym organizujemy dwie próby sprawdzianu: pierwsza odbyła się środa 26
listopada, a druga 17 grudnia 2014 r.,
a sprawdzian właściwy, do którego
trwają przygotowania odbędzie się 1
kwietnia 2015r. o godz.9:00
Czas przedświąteczny…
To czas realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz czas
wieloprzedmiotowego akcentowania
tradycji i obrzędów związanych z
polskim i europejskim Bożym Narodzeniem oraz zbliżającym się Nowym
Rokiem np. wystawa aniołów, dzień
Anioła, konkursy plastyczne i fotograficzne, wspólne wigilie uczniów i
rodziców, akcja charytatywna zbiórki
artykułów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących oraz włączenie się w akcje świąteczną Caritasu oraz inne.
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Pozostaje nam tylko, wobec zbliżających się Świat i Nowego Roku,
na które zawsze składa się życzenia, dołączyć nasze - dla Wszystkich tych, z którymi przebywamy i
współpracujemy dobrego świątecznego wypoczynku,
zdrowia, coś „od gwiazdora”, a z Nowym Rokiem wiele nadziei i sił do
pracy.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Ewa
Kubicka

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Kalendarium Szkoły Rodła
06 października 2014r. odwiedził naszą szkołę ksiądz biskup
Paweł Socha. Po wysłuchaniu
i
obejrzeniu
programu
artystycznego pogratulował nauczycielom
bogatej historii i kontynuacji tradycji oraz wychowania dzieci
w
duchu wiary i miłości do Ojczyzny.
08 października 2014r. Uczniowie klas
młodszych obejrzeli sztukę teatralną „Calineczka” w wykonaniu Teatru
Szkolnego „Powsinogi ze Strzyżewa”.
10 października 2014r. obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Z zaproszenia szkoły skorzystali
emerytowani
nauczyciele
i pracownicy szkoły, burmistrz Wiesław Czyczerski,
ksiądz Stanisław Jedliński,
sołtys Piotr Kociołek, radni z Dąbrówki, rodzice naszych uczniów. Samorząd
Uczniowski
przedstawił
część artystyczną wcielając
się w role nauczycieli, pokazując szkołę w krzywym
zwierciadle. Apel uświetniły
popisy uczniów grających
na instrumentach ludowych,
taniec oraz piosenki śpiewane przez najmłodszych
i najstarszych uczniów. W
przerwie goście z zainteresowaniem zwiedzili wystawy plastyczną i Comeniusa.
Od 13 do 17 października 2014r.nauczyciele Iwona
Urbaniec, Zuzanna Buczna, Wojciech
Ławniczak i dyrektor szkoły Ewa
Kubicka przebywali w Bonyhad na
Węgrzech. Było to spotkanie robocze
grup z pięciu państw. Nastąpiło również budowanie kolejnych mostów
poprzez pokazanie dobrych praktyk
wychowawczych z naciskiem na tolerancję i szacunek do historii i tradycji. W szkole w Bonyhad są dwie
narodowości (węgierska i niemiecka).
15
października 2014r. uczniowie obejrzeli przedstawienie profilaktyczne
„Strach
ma
wielkie
oczy” Następnie odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami policji, na którym poruszano min. temat zagrożeń w sieci internetowej.
18 października 2014r. uczeń kl.
V Paweł Józefiak został finalistą Lubuskiej Olimpiady Młodzieży.
Tradycyjnie już 06 listopada 2014r.
o godz. 10:00 wszyscy uczniowie
przygotowali wraz
z nauczycielami śniadanie, zgodnie z programem
„Śniadanie
daje
moc”.
07
listopada
2014r.
uroczyście

obchodziliśmy
Święto
Niepodległości.
Apel przygotowała kl. V,
gościnnie z pieśniami patriotycznymi wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu. W
tym dniu również uroczyste ślubowanie złożyli Olivia i David Bimek.
11 listopada 2014r. Poczet Sztandarowy w składzie: Aleksandra
Gryska, Weronika Jędrzy i Filip Jędrasiak brali udział w uroczystościach gminnych. 17 listopada 2014r.
odbyło się spotkanie uczniów kl.IV-VI
z
Florianem
Wojciechowskim.

05 grudnia 2014r. w naszej szkole odbył się Powiatowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej. Drużyna z Dąbrówki zajęła III miejsce.
Mikołaj w tym dniu z inicjatywy
Samorządu
Uczniowskiego
również odwiedzał dzieci w klasach.
09 grudnia 2014r. dla wszystkich
uczniów naszej szkoły odbyły się
warsztaty naukowe „Chemia w małej skali” Uczniowie przeprowadzali
doświadczenia pod czujnym okiem
wykładowców z Toruńskiej Uczelni.
10 grudnia 2014r. odbyła się mikołaj-

20 listopada 2014r. Maja Utrata uczennica kl.II i Emilia Kubicka uczennica
kl.VI zostały laureatkami Konkursu
Piosenki w Zbąszynku. W tym dniu
również obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ochrony Praw Dziecka - kolorowo z tańcem i muzyką.
22 listopada 2014r. uczniowie mistrza Jana Prządki prezentowali
swoje umiejętności gry na instrumentach ludowych w Filharmonii
Folkloru Polskiego w Zbąszyniu.
23 listopada 2014r. o godz. 16.00
zebrali się uczniowie ze swoimi rodzinami by wzajemnie uczyć się i
poznawać nowe techniki robienia dekoracji świątecznych (wianki, bombki
i stroiki) Wszyscy miło z wielkim pożytkiem dla szkoły spędzili niedzielne popołudnie. Przy drożdżowym
placku upieczonym przez p. Bożenę
Jędrzejczak
warsztaty przerodziły
się w jarmark świąteczny. Warsztaty
powtórzono 29 listopada 2014r.
04
grudnia
2014r.
wszyscy
uczniowie udali się do Zbąszynka na przedstawienia teatralne.

kowa wycieczka kl. IV-VI do Zielonej
Góry do kina na film „Bella i Sebastian”.
Od 11 do 13 grudnia 2014r. młodzież
naszej szkoły wraz z panią Lucyną Łuczak-Dzikowską i dyrektorem
szkoły Ewą Kubicką brała udział
w IX SEJMIKU MŁODZIEŻY pod hasłem:” Aby wytrwać - trzeba wierzyć. Było to spotkanie młodzieży
z Krajny, Kaszub, Kociewa, Powiśla,
Warmii i Mazur w Domu Polskim w
Zakrzewie k/Piły. Nasi uczniowie w
strojach ludowych Laura Spychałaskrzypce, Kornelia Kleszka -klarnet,
Kinga Grychta -mazanki, Piotr Bimek
-sierszenki, zaprezentowali dąbrowiecki folklor grając na instrumentach ludowych. Dawid Wandowski
opowiadał gwarą o naszej szkole.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych.
19 grudnia 2014r. odbyły się tradycyjne Jasełka przy kolędach wygrywanych na instrumentach ludowych
i na flażoletach. W świątecznej atmosferze składaliśmy sobie życzenia.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

„Uczyć, bawić, wychowywać”,
czyli z życia SP w Kosieczynie
NAUKA:

Centrum Chemii w Małej
Skali to zespół naukowo-dydaktyczny z Torunia zajmujący się popularyzacją chemii i dydaktyki chemii. W
ramach swojej działalności placówka
ta organizuje między innymi warsztaty wyjazdowe, pokazy chemiczne.
9 grudnia takie warsztaty zostały
przeprowadzone w naszej szkole.
Wykładowcy Pan Łukasz i Pan Piotr
z naukowym entuzjazmem wprowadzili nas w świat prawdziwej chemii
. Wszyscy uczniowie mieli okazję
przeprowadzić eksperymenty i doświadczenia chemiczno- przyrodnicze. Oprócz tego w atmosferze
naukowej zabawy uczniowie uczestniczyli w pokazie efektownych doświadczeń chemicznych. Nie obyło
się więc bez wybuchów, specyficznych zapachów i fantastycznych kolorów. Niewątpliwie była to niezapomniana przygoda !!!
KONKURSY PRZEDMIOTOWE:
W
listopadzie
odbyły się szkolne eliminacje
konkursów
przedmiotowych
organizowanych
przez
Kuratorium
Oświaty.
Swoją wiedzę i umiejętności sprawdzali w
nich uczniowie klasy VI
i V. Zwycięzcy okazali
się wielokrotnymi laureatami i będą reprezentować naszą szkołę w kilku konkursach
rejonowych: z języka
polskiego – F. Niebieszczański i Z. Wróbel,
z historii i społeczeństwa- F. Niebieszczański,
z języka angielskiego – F.
Niebieszczański, z przyrody – F. Niebieszczański, Z. Wróbel i K. Matysik,
z matematyki – F. Niebiesczański, Z.
Wróbel
i K. Matysik.
Gratulujemy i trzymamy kciuki!
STYPENDIADA WCZESNOSZKOLNA:
W dniach 8–16 GRUDNIA
uczniowie klasy III wzięli udział w
Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym dla klas 3. Zmagali się z różnymi zadaniami testowymi w konkursach z zakresu edukacji czytelniczej,
ortograficznej, matematycznej i plastycznej.
W konkursie
czytelniczym „Abecadło”
musieli wykazać się znajomością treści dwóch utworów
literackich: „Królowa śniegu” oraz
„Brzydkie kaczątko”. W konkursie
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ortograficznym „Ortografek” – wykazywali się znajomością reguł ortograficznych: u – ó, ż– rz, h – ch.
W konkursie matematycznym „Plusik”- rozwiązywali zadania na dodawanie i odejmowanie w zakresie
100,
a w plastycznym
„Plastuś”, trzecioklasiści mieli za zadanie wykonać na płaskim podłożu
papierowym
pracę
plastyczną na temat: zakładka do
książki oraz maska karnawałowa.
Emocji i wrażeń było co nie miara!
Trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.
SPORT: W ostatnim tygodniu listopada, w szkolnej sali sportowej w
Kosieczynie odbyły się eliminacje powiatowe Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży w unihokeju dziewcząt i
chłopców.
W pierwszym z nich, w poniedziałek, zawodniczki SP Kosieczyn nie
były gościnne dla rywalek. Pewnie
wygrywały wszystkie swoje mecze

i zwyciężyły w całym turnieju uzyskując awans do dalszych rozgrywek na szczeblu wojewódzkim.
W piątek chłopcy mieli mniej szczęścia i nie zdołali powtórzyć sukcesu
koleżanek. Mimo ambitnej walki i
wielu strzałów, w dwóch zremisowanych meczach zabrakło skuteczności. Uciekły punkty
i
szansa na dalsze reprezentowanie
szkoły. Rywale okazali się lepsi, a
nasi hokeiści musieli zadowolić się
III miejscem. Zwyciężyła reprezentacja SP Niekarzyn.
Kolejne sukcesy odnoszą nasze siatkarki. Poza widowiskową i skuteczną grą w lubuskiej lidze młodziczek,
regularnie zasilają szkolne zbiory
kolejnymi, okazałymi pucharami.
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W listopadzie dziewczęta wygrały
silnie obsadzony turniej niepodległościowy w Poznaniu.
W
mikołajkową sobotę siatkarki zrobiły
sobie najlepszy prezent zdobywając
okazałe nagrody i efektowny puchar
za zwycięstwo w turnieju minisiatkówki w Złotowie.
Sukcesów jest już sporo, a sezon
siatkarski dopiero „się rozkręca”.
ZABAWA: 27 listopada odbyła się
szkolna zabawa andrzejkowa. Spotkanie rozpoczęliśmy
od
wspólnego tańca. Nie zabrakło konkursów - tańca z balonami, na gazecie czy jedzenia oponek
na
czas. W trakcie zabawy andrzejkowej specjalnie zaprzysiężone wróżki
przepowiadały przyszłość chętnym
jej poznania. Korzystano ze wszystkich znanych sposobów: od kart,
przez wróżenie z butów, po grę w
kolory. Podczas tańców na parkiecie
powstały szalone „węże” i inne układy choreograficzne, które na pewno pozostaną w pamięci
uczestników.
NIEZWYKŁE SPOTKANIE:
W związku z wizytacją duszpasterską w
naszej parafii, 6 grudnia
mieliśmy zaszczyt gościć
w naszej szkole Ekscelencję księdza biskupa
Pawła Sochę. Wizyta ta
zbiegła się ze wspaniałą, szczególnie dla dzieci,
uroczystością - imieninami świętego Mikołaja. Z
tej okazji uczniowie klasy
czwartej przygotowali inscenizację. Ukazali biskupa Mikołaja, który przy
współpracy swoich aniołów przygotowuje prezenty dla grzecznych dzieci. Co ważne,
bp Mikołaj rozdał prezenty wszystkim obecnym na holu dzieciom. Następnie ks. bp Paweł nawiązując
do historii św. Mikołaja przypomniał
dzieciom, że my każdego dnia w
swoim środowisku mamy być jak
św. Mikołaj, czyli gotowi do pomocy i czynienia dobrych uczynków
czy niespodzianek. Wizyta zakończyła się spotkaniem z pracownikami szkoły. Te niezwykłe mikołajki
z księdzem biskupem wprowadziły
nas w atmosferę zbliżających się
świąt Bożego Narodzenia, z okazji
których składamy wszystkim życzenia zdrowia i radości.
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Gimnazjum w Zbąszynku

PRACOWITY POCZĄTEK
Uczniowie
I
Gimnazjum
ochoczo zabrali się do pracy już od
września. Przez pierwsze miesiące
nauki angażowali się w różne akcje,
konkursy, zawody sportowe.
KONKURSY I ZAWODY SPORTOWE
W listopadzie gimnazjaliści
uczestniczyli w konkursach przedmiotowych organizowanych przez
Lubuskiego Kuratora Oświaty. Do
etapu rejonowego zakwalifikowało
się 11 uczniów z przedmiotów: język
polski, fizyka, geografia, język angielski, język niemiecki i historia.
Z okazji obchodów Światowego Dnia
Walki z AIDS tradycyjnie zorganizowano konkurs wiedzy o AIDS. W
tym roku wzięło w nim udział aż 119
uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 17 osób.
W IV edycji konkursu „Bezimienne
Bohaterki – Losy Matek Sybiraczek”
Daniel Kański został wyróżniony za
pracę – fragment pamiętnika Matki
Sybiraczki. Organizatorem był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz
Związek Sybiraków w Zielonej Górze.
Nasi uczniowie odnoszą także sukcesy sportowe. Drużyny chłopców
i dziewcząt wzięły udział w zawodach powiatowych w unihokeju w
Radoszynie. Panowie przeszli do
następnego etapu. Wiktoria Enenkiel zwyciężyła w ogólnopolskim
turnieju tenisa dziewcząt w Lesznie.
Nasza tenisistka jest nominowana
w plebiscycie Gazety Lubuskiej na
Sportowca roku 2014.
Z okazji obchodów Święta Niepodległości grupa naszych
uczniów oraz nauczycieli wzięła
udział w Marszu Po Niepodległość
organizowanym przez OSiR. Zebrało
się nas około 80!
WOLONTARIAT
Społeczność szkolna chętnie włącza
się w różne akcje charytatywne. W
związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, uczniowie klas I D i III A zorganizowali akcję „Słodka cegiełka”,
mającą na celu wsparcie naszego
ucznia. Wolontariusze pomagali też
m.in. w przygotowywaniu paczek
mikołajkowych dla osób niepełnosprawnych, w przeprowadzeniu
koncertu mikołajkowego w Zbąszyneckim Domu Kultury, brali udział w
akcji „Świąteczna zbiórka żywności
dla osób potrzebujących” zorganizo-

wanej przez Caritas.
UROCZYSTOŚCI I AKCJE SZKOLNE
W październiku włączyliśmy
się w kampanię „Świat bez głodu”.
Samorząd Uczniowski zorganizował
akcję „Kup ciasto”, a uzbierane środki przekazał Polskiej Akcji Humanitarnej na rzecz osób głodujących.
Święto Niepodległości w naszej
szkole jest zawsze uroczyście obchodzone. Uczniowie przygotowali
wystrój szkoły, scenariusz montażu
słowno-muzycznego oraz prezentacje multimedialne. Wszystkie klasy
wzięły udział w konkursie wiedzy
o polskim hymnie narodowym oraz
malarstwie historycznym. Uczniowie
i nauczyciele ubrani byli w barwy
biało-czerwone.
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych był obchodzony w tym
roku pod hasłem „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”. Z tej okazji
uczniowie I Gimnazjum mogli wziąć
udział w konkursie na wykonanie
prezentacji multimedialnej o sławnych Polakach, konkursach dotyczących życia i twórczości polskich laureatów nagrody Nobla oraz „Zgadnij
– kto namalował ten obraz?”, wystawie zatytułowanej „Książka w malarstwie”.
W dniach 20-26 listopada odbyły się
Dni Kultury, w tym roku pod hasłem
Bądź mistrzem, czyli Gimnazjalna
Olimpiada Kultury. Przedsięwzięcie
to miało na celu promowanie kultury zachowania i piękna języka polskiego. Odbyły się konkursy dla klas,
np. na „kulturalny strój szkolny”, „Mistrzowie kultury, czyli dziewczyna z
klasą i chłopak na medal” oraz konkursy indywidualne „Mistrz pięknego
słowa”(wiersz), „Mistrz języka” (wyło-
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niony poprzez test językowy).
Już po raz drugi wzięliśmy udział w
organizowanym przez Świebodziński Związek Kresowian Konkursie
Trzykrzyskim. 9 grudnia odbyło się
spotkanie Lokalnego Związku Kresowian, na którym uczniowie zaprezentowali swoje prace konkursowe.
I Gimnazjum nawiązało w tym roku
współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w
Zbąszyniu. Na ręce wychowawców
i wychowanków przekazano zebrane w akcjach szkolnych słodycze na
paczki mikołajkowe. Organizatorem
była klasa II D.
Szkoła po raz kolejny włączyła się w akcję „Góra grosza”.
Zebrane pieniądze zostaną przekazane Towarzystwu Nasz Dom, aby
wspomóc dzieci wychowujące się
poza własną rodziną, np. w domach
dziecka lub rodzinnych domach
dziecka.
W grudniu uczniowie przygotowali
jasełka. Tym razem były to jasełka
trochę „dziwne” - nie było w nich
żłóbka, ani pasterzy, ani baranków.
Pokazywały św. Józefa i Maryję, którzy we współczesnym świecie szukali miejsca, aby mógł się narodzić
Jezus. Niestety, nikt nie chciał ich
przyjąć, jedynie życzliwość okazali
ci, którzy nie mieli nawet własnego
domu – bezdomni.
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie
I Gimnazjum składają wszystkim
sympatykom naszej szkoły życzenia
ciepłych, radosnych chwil w ten cudowny czas oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku :)
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

Ewa
Omelczuk

Rok szkolny w pełni
Uczniowie klas pierwszych
członkami społeczności
szkolnej
W piątek, ostatniego dnia
października, najmłodsi adepci naszej szkoły mieli okazję
świętować swoje oficjalne
przyjęcie do grona uczniów
ZST. Właśnie tego dnia
klasa 2EA - zeszłoroczni
zwycięzcy zmagań o tytuł
Najlepszych Pierwszaków
- przygotowała dla klas 1
A, 1 IM, 1 EA i 1 W Turniej
Klas Pierwszych składający się z wielu rozmaitych
konkurencji. Reprezentanci
klas zmierzyli się z różnorodnymi zadaniami. Cały
turniej pełen był emocji
i entuzjastycznej rywalizacji. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy 1A pod
wodzą
wychowawczyni,
pani Marioli Szukalskiej.
Wizyta księdza Biskupa
i szkolne rekolekcje
W dniach od 15 do 17 października uczniowie naszej szkoły
mieli okazję uczestniczyć w rekolekcjach szkolnych. Tradycyjnie w czasie poprzedzającym rocznicę wyboru
naszego Patrona na stolicę Piotrową

skiej, uczciliśmy w naszej społeczności szkolnej Narodowe Święto Niepodległości. Program przygotowały
uczestniczki warsztatów teatralnych
w gronie poszerzonym o uczniów z
różnych klas. Celem inscenizacji było
uczczenie WOLNOŚCI oraz powtórka

przeżywali swój „duchowy remont”.
Mottem do rozważań duchowych
stały się słowa wygłoszone w 1987
roku przez naszego Patrona – św.
Jana Pawła II „Każdy ma swoje Westerplatte” a rozważania rekolekcyjne uświetnił występ chrześcijańskiego zespołu hiphopowego Elohim.
Podsumowaniem rekolekcji była wizyta ks. Biskupa Pawła Sochy, który
spotkał się z uczniami i pracownikami szkoły.

z historii od rozbiorów do współczesności.
Rozwijamy pasje…
Obserwacje nieba. We wrześniu i listopadzie grupa młodzieży z
naszej szkoły pod kierunkiem pani
Renaty Lichtarowicz oraz przy pomocy szkolnego teleskopu przeprowadziła obserwacje nieba. Uczniowie
mieli okazję wykorzystując sprzyjającą aurę obejrzeć pełnię Księżyca,
czy też kratery oraz morza jasnej
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„Gdy wolności nadszedł czas”
13 listopada bieżącego roku
montażem słowno-muzycznym pt.
„Gdy wolności nadszedł czas” pod
kierunkiem pani Teresy Szulczew-
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strony naszego satelity.
Pożarniczo-wojskowa
na
ćwiczeniach w Rogozińcu.
3 grudnia grupa młodzieży
uczęszczającej
do
klasy
LO
–
pożarniczow o j s k o w e j
uczestniczyła
w
ćwiczeniach
prowadzonych
przez żołnierzy z
17
Wielkopolskiej
B r y g a d y
Zmechanizowanej
z
Międzyrzecza.
Uczniowie
mieli
możliwość
min.
przećwiczenia
musztry
czy
też
wykonania
zadań
taktycznych.
Powiaty siatkarskie.
2 grudnia rozegrane zostały w
naszej szkole Powiatowe Zawody w piłce siatkowej
chłopców. W rozgrywkach uczestniczyli uczniowie 4 szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Świebodzińskiego. Nasi siatkarze zajęli I miejsce i
tym samym będą reprezentować
nasz Powiat na rozgrywkach rejonowych.
Poczuj chemię do chemii.
Dnia 10 grudnia odbyły się
w naszej szkole warsztaty chemiczne „Centrum chemii w małej skali”.
Uczniowie mieli możliwość obejrzenia i przeprowadzenia doświadczeń
wabiących dźwiękiem i barwą – nauka przez zabawę.
Stypendia Prezesa Rady
Ministrów dla najlepszych
uczniów.
W bieżącym roku szkolnym dwoje uczniów z naszej szkoły
otrzymało stypendia Prezesa Rady
Ministrów. Stypendium 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. W naszej
szkole najlepszymi uczniami okazali
się: Monika Starystach – uczennica
klasy drugiej LO
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

U leśników z Rogozińca...
Miesiąc październik w ZSL
w Rogozińcu rozpoczął się uroczystą przysięgą klas I oraz oficjalnym
zaprzysiężeniem nowego samorządu
szkolnego.
Zakończyliśmy z sukcesem duże
przedsięwzięcie jakim była termomodernizacja budynków szkolnych wraz
z wymianą stolarki okiennej, założeniem ogrzewania solarnego, remontem elewacji.
Zakończył się też kurs arborystyczny
realizowany w ramach projektu unijnego. Nie wszystkim uczestnikom sprawność fizyczna i wiedza pozwoliła na
ukończenie kursu. W konsekwencji 11
śmiałków z ZSL odebrało certyfikaty!
Gratulujemy i mamy nadzieję, że wykorzystają to w przyszłej pracy.
Nadal trwają kursy współfinansowane przez EFS t.j. prawa jazdy kat
B i E, kurs specjalistycznego leśnego
oprogramowania komputerowego, zajęcia językowe, obsługa żurawia załadunkowego, ciągnika z HDS, kurs operatora pilarki spalinowej.
W październiku pełną parą wznowiły działalność koła zainteresowań. Z
najważniejszych to kółko przyrodniczo
– ekologiczne, kółko strzeleckie, kółko
sygnalistów myśliwskich, drużyna harcerska, ASG „Fubar”, kółko sokolnicze
i łowieckie, kółko historyczne, humanistyczne i wiele innych oferowanych
na bieżąco w ramach indywidualnych
potrzeb uczniów m.in. kulinarne, łucznictwo, rzeźbiarstwo.
W dniu 15 października grupa
uczniów wyjechała do Zagnańska na
forum humanistów. Młodzież ze szkół
leśnych z całej Polski rywalizowała w
trzech konkurencjach: konkursie językowym, wiedzy o życiu i twórczości
Stefana Żeromskiego oraz konkursie teatralnym. Nasza drużyna we
wszystkich konkurencjach zajęła czołowe lokaty. Organizatorzy przygotowali nie tylko wspaniałe nagrody, ale
także uatrakcyjnili pobyt uczestnikom
Forum wyjazdem do Ciekot, pod Kielcami, miejsca gdzie znajduje się muzeum Stefana Żeromskiego „Szklane
domy”.
Dnia 20 października obchodziliśmy
uroczystość Dnia Edukacji Narodowej.
Z tej okazji uczniowie przedstawili
prezentację multimedialną o powstaniu naszej szkoły, tradycjach i wybitnych absolwentach. Podsumowaniem
były słowa, że szczególną atmosferę naszej placówki zawsze tworzyli
i tworzą zarówno nauczyciele, jak i
uczniowie.
Grupa uczniów ZSL odbyła wizytę w Dowództwie 17 Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej w Między-

rzeczu. Była to wizyta w ramach akcji
tzw. „Otwartych drzwi”. Wśród uczestników spotkania byli między innymi
harcerze z 7 DW „PLUTON” oraz członkowie grupy ASG. W ramach zajęć
młodzież mogła zobaczyć ćwiczenia
połączonych sił antyterrorystów, wojska i straży pożarnej.
W dniach od 13 do 16 października
ZSL w Rogozińcu zorganizował szkolenie obronne dla jednostek podległych Ministrowi Środowiska. Jednym
z punktów szkolenia był pokaz statyczny i aktywny przygotowany przez
żołnierzy 7 batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich z Wędrzyna oraz
uczniów ZSL w Rogozińcu na poligonie PCO w Wędrzynie.
„Lepiej zapobiegać” - w tym celu odwiedzili nas świebodzińscy policjanci i
przeprowadzili lekcję z odpowiedzialności karnej nieletnich i dorosłych. W
spotkaniu z policjantami uczestniczyli
nauczyciele, pedagodzy oraz 130 przyszłych leśników.
30 października doszło do podpisania porozumienia o współpracy z
wojskiem z 17. Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego. Współpraca dotyczy uczestnictwa uczniów w
ważniejszych wydarzeniach i uroczystościach jednostki wojskowej w Międzyrzeczu i Wędrzynie. Z drugiej strony wojsko zobowiązało się udostępnić
naszym uczniom ścianę wspinaczkową, symulatory do strzelania na tzw.
„Śnieżniku” oraz do udzielenia porad
w prowadzeniu grupy młodzieży zrzeszonej w ASG „Fubar”.
Dnia 3 listopada z okazji obchodów dnia św. Huberta uczniowie klasy III T i III Z na strzelnicy myśliwskiej
Bractwa Kurkowego w Zbąszynku
zorganizowali międzyklasowe zawody związane z tematyką łowiecką.
Nie obeszło się bez quizu z wiedzy
myśliwskiej, rozpoznawania sygnałów
myśliwskich, konkursu strzeleckiego
czy niecodziennej pogoni za lisem.
Cała uroczystość odbyła się w cieple
ogniska z bigosem i grochówką przy
taktach muzyki biesiadnej.
Mimo tak radosnej atmosfery
wielu z nas brakowało śp. mgr inż.
Zygmunta Jurczyszyna, który zawsze
swoją obecnością uświetniał szkolne
uroczystości.
W dniu 12.11.2014 odbyła się uroczystość z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się oficjalnym przekazaniem
Sztandaru Szkoły przez uczniów klas
czwartych. Następnie odbyła się akademia przygotowana przez uczniów
klasy IL i IZ.
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28.11.2014r. w Zachodniopomorskim
Ośrodku Doradztwa Rolniczego w
Barzkowicach odbyła się XIII edycja
Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Tematem przewodnim był ,,wpływ rolnictwa na środowisko’’. W konkursie
wzięli udział nasi uczniowie Tomasz
Knop i Michalina Taczała. Michalina
zakwalifikowała się do części finałowej konkursu i została wyróżniona.
W dniach 26-28.11.2014 po raz trzeci
w ZSL w Brynku odbyły się Mistrzostwa Polski w Udzielaniu Pierwszej
Pomocy w/g wytycznych PCK. Celem
konkursu było propagowanie pozytywnych reakcji świadka zdarzenia
oraz zainteresowanie zawodem ratownika medycznego. Nasi uczniowie
poradzili sobie doskonale zajmując II
miejsce.
W dniu 03.12.2014r. w naszej szkole
odbyło się szkolenie wojskowe wynikające z umowy podpisanej między
szkołą a 17 Wielkopolską Brygadą
Zmechanizowaną im. Gen. Broni Józefa Dowbora Muśnickiego. Oprócz
uczniów Zespołu Szkół Leśnych w
Rogozińcu udział w szkoleniu wzięli
uczniowie Technikum Leśnego w Starościnie oraz uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych w Zbąszynku. Żołnierze
zapoznali uczniów z taktyką wojskową, żołnierską musztrą oraz przygotowaniem lądowiska dla helikopterów.
Miesiąc grudzień to także czas życzeń i spełniania marzeń. Grupa wolontariuszy z ZSL w Rogozińcu wraz z
nauczycielami, fundacją Leśna Kraina
i sponsorami, zorganizowali zbiórkę
darów (zabawek, ubrań, słodyczy),
które przekazali najbardziej potrzebującym z naszej okolicy. Odwiedziliśmy
Dom Dziecka w Świebodzinie oraz
w Sulęcinie, a także indywidualnych
podopiecznych fundacji. Młodzież pomagała też w organizacji imprez dla
dzieci niepełnosprawnych ze Zbąszynka i Brójec, wzięła też udział w aukcji
budek lęgowych i karmników wykonanych przez dzieci z Domu Dziecka
ze Świebodzina oraz wsparła imprezę
fachową wiedzą leśną i przyrodniczą.
Na zakończenie charytatywnych akcji, tak jak co roku wszyscy uczniowie
wraz z nauczycielami dnia 18 grudnia
spotkali się przy wspólnym wigilijnym
stole, wraz z opłatkiem i gorącymi życzeniami.
Wszystkim uczniom i ich rodzicom,
nauczycielom i sympatykom naszej
szkoły, życzymy samych pogodnych
chwil i wielu radości w czasie świąt
Bożego Narodzenia i w Nowym 2015
Roku.
Z leśnym pozdrowieniem
Darz Bór
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ZDROWIE

Partnerstwo RODZINA RAZEM
23
partnerów z powiatu
świebodzińskiego
podpisało
Partnerstwo RODZINA
RAZEM. Z ramienia
Gminy Zbąszynek
umowę
podpisali: Danuta Kłos –
Kierownik OPS w
Zbąszynku
oraz
Krzysztof
Krzywak - asystent ds.
służby zdrowia.
Parnterstwo
jest
porozumieniem
zawartym pomiędzy organizacjami
pozarządowymi,

nizacjami, samorządem
lokalnym
i
innymi
partnerami
społecznymi,
po d n o s z e n i e
kompetencji rodziny w
zakresie pełnionych
ról
społecznych,
wspieranie
specjalistyczne rodziny w
formie działań
psychoedukacyjnych i terapeutycznych,
pełniejsze wyk o r z yst y wa nie możliwości,
potencjału i zainteresowań różnych
środowisk społecznych powiatu do
realizacji działań, promowanie modelu rodziny z dziećmi i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,
propagowanie informacji o ofercie
usług dla rodzin wielodzietnych.
Zgromadzenie Partnerów wybrało
11 osobowy zespół Koordynacyjny,
pod przewodnictwem Krzysztofa
Krzywaka z Gminy Zbąszynek, którego zadaniem jest realizacja celów
Partnerstwa.
W dniu 8 grudnia Zespół na pierwszym spotkaniu opracował harmonogram programowy na rok 2015.
Program jest w fazie opracowania i
trafi do gmin oraz innych instytucji i
organizacji działających na rzecz rodziny na początku stycznia 2015 r.

samorządami
lokalnymi
oraz innymi podmiotami,
działającymi na obszarze
Powiatu Świebodzińskiego
na rzecz zminimalizowania instytucjonalnej pieczy
zastępczej poprzez wspieranie rodziny biologicznej
w wypełnianiu jej funkcji.
Trudny społeczny problem.
Cel ten chcemy osiągnąć
poprzez min.; efektywne
wspieranie rodziny biologicznej, inicjowanie współpracy społeczności lokalnej
powiatu świebodzińskiego
przede wszystkim poprzez
wzmocnienie i utrwalanie
współpracy pomiędzy orga-
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PAKIET ONKOLOGICZNY
Od 1 stycznia 2015 r. wchodzi w życie tzw. pakiet onkologiczny wprowadzający szybką terapię
onkologiczną. Pakiet, który zgodnie
z założeniem ministra zdrowia ma
ułatwić życie pacjentom z chorobami nowotworowymi, został oprotestowany przez lekarzy. Przybliżmy
w skrócie założenia pakietu onkologicznego.
Szybka terapia onkologiczna to nowe
rozwiązania organizacyjne, mające
na celu sprawne i szybkie poprowadzenie pacjenta przez kolejne etapy
diagnostyki i leczenia. Pierwszym
krokiem do diagnostyki i leczenia w
ramach szybkiej terapii onkologicznej jest zgłoszenie się pacjenta do
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który przeprowadzi
dokładny wywiad, oceni dolegliwości pacjenta i w razie potrzeby zleci
wykonanie niezbędnych badań. Jeśli
na tej podstawie stwierdzi podejrzenie nowotworu złośliwego, skieruje
pacjenta do specjalisty właściwego
ze względu na umiejscowienie nowotworu lub do onkologa. W tym
celu lekarz POZ wystawi pacjentowi
kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego.
Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego będzie mógł wydać także
lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej, jeśli zdiagnozuje nowotwór
złośliwy u pacjenta, którego leczy.
Pacjent może otrzymać kartę także
w szpitalu – jeśli w wyniku hospitalizacji (nawet niezwiązanej z chorobą nowotworową) zostanie u niego
wykryty nowotwór złośliwy. W takim przypadku warunkiem wydania
karty będzie potwierdzenie diagnozy. Na tych samych zasadach kartę
otrzyma pacjent hospitalizowany z
powodu nowotworu.

Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego mogą otrzymać również
pacjenci z chorobą nowotworową,
którzy rozpoczęli leczenie przed
1 stycznia 2015 r. W ich przypadku
kartę będzie wystawiał lekarz prowadzący leczenie w szpitalu. Dzięki temu przejdą płynnie do nowego
systemu. Świadczenia związane z
diagnostyką i leczeniem nowotworów złośliwych w ramach karty diagnostyki i leczenia onkologicznego
będą rozliczane bez limitów.
W karcie diagnostyki i leczenia onkologicznego znajdą się rubryki, które będą uzupełniać właściwi lekarze
na poszczególnych etapach procesu diagnostyczno-terapeutycznego.
Dzięki temu informacje o pacjencie będą się znajdowały w jednym
miejscu. Będą to m.in.: wykaz badań
diagnostycznych, które zostały wykonane pacjentowi; diagnoza, a w
przypadku rozpoznania nowotworowego również informacja o stopniu
zaawansowania choroby; plan leczenia.
Karta będzie własnością pacjenta. Udokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu
pacjenta do lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej po zakończeniu
leczenia. Świadczeniodawca będzie
miał obowiązek nieodpłatnie przekazać pacjentowi oryginał karty oraz
przechowywać jej kopię.
Plan leczenia pacjenta opracuje
Konsylium czyli wielodyscyplinarny
zespół specjalistów. Zbierze się ono
w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia się pacjenta do szpitala.
Pacjent, który otrzyma kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego,
powinien zgłosić się do lekarza specjalisty. Od momentu, gdy pacjent
zostanie wpisany na listę osób ocze-

Ogrzewalnia w Zbąszynku.
W Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4 od listopada czynna
jest w godzinach od 19.00 do 8.00
ogrzewalnia dla osób bezdomnych.
W przypadku gwałtownych zmian
temperatury, silnych mrozów, opadów atmosferycznych będzie czynna całą dobę. Z ogrzewalni korzystać
mogą tylko osoby nie wymagające
pomocy osób trzecich, zdolne do
samoobsługi, nie agresywne, nie
stwarzające zagrożenia dla innych i
siebie.
- Ogrzewalnia to pomoc doraźna.
Oferuje możliwość przebywania w

ciepłym pomieszczeniu w okresie
niskich temperatur oraz spożycia
gorących napojów, dostępność sanitariatów, doradztwo pomocowe.
Pomieszczenie ogrzewalni z ławami
do siedzenia z zapleczem sanitarnym
w okresie jesienno-zimowym pełnić
będzie funkcję ratowniczą dla osób
bezdomnych z terenu Gminy Zbąszynek, które z powodu braku stałego
miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem w nocy. Osobom spoza terenu
gminy pomoc może być świadczona
doraźnie. Korzystający z ogrzewalni
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kujących na konsultację specjalisty,
do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni.
Po określeniu ścieżki postępowania
terapeutycznego konsylium wyznaczy koordynatora. Będzie on nadzorował proces leczenia pacjenta
onkologicznego. Wesprze pacjenta informacyjnie, administracyjnie
i organizacyjnie i będzie pomagał
mu komunikować się z lekarzami.
Jego głównym zadaniem będzie zapewnienie przepływu informacji na
wszystkich etapach terapii, tak aby
leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.
Najważniejszym wymogiem ustalonym dla placówek realizujących
szybką terapię onkologiczną będzie
zapewnienie pacjentom kompleksowej opieki medycznej. Placówki realizujące szybką terapię będą m.in.
gwarantowały pacjentowi możliwość poddania się chemioterapii
i radioterapii, będzie w nich także
funkcjonował oddział o profilu zabiegowym. Świadczeniodawcy mają
zadbać o to, aby w każdym zespole
prowadzącym leczenie znajdowali się fizjoterapeuta i psycholog lub
psychoonkolog. Szczegółowe informacje (w tym informacje o placówkach, w których pacjenci będą się
mogli leczyć w ramach szybkiej terapii onkologicznej) zostaną podane
w styczniu 2015 r.
Należy jedynie więc mieć nadzieję, że plany ministra zdrowia mają
potwierdzenie w finansach i odpowiedniej liczbie placówek i kadry
specjalistów. Oby nie okazało się, że
założenia są dobre, a wszystko zakończy się tak jak zazwyczaj, klapą
systemu. O sprawie będziemy Państwa informować na naszej stronie
www.zbaszynek.pl zakładka służba
zdrowia.
ma obowiązek okazania dokumentu
tożsamości na żądanie, przestrzegania regulaminu ogrzewalni. W ogrzewalni obowiązuje całkowity zakaz
wnoszenia oraz spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz
palenia tytoniu.
Ważnym aspektem jest rozdzielenie
pojęcia ogrzewalni od noclegowni.
Bezdomni muszą być świadomi, że
ogrzewalnia jest tylko chwilowym
rozwiązaniem i muszą podjąć działania zmierzające do poprawy swojej sytuacji życiowej.
Szczegółowe informacje w sprawie
ogrzewalni udziela: Krzysztof Krzywak tel. 693989143, oraz Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku;
tel. 68 38 49 102
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ŚW. MIKOŁAJ I NIEPEŁNOSPRAWNI
W
dniu 05 grudnia br. w
sali tanecznej Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie osób niepełnosprawnych
z gminy Zbąszynek ze Świętym
Mikołajem. Organizatorami spotkania były OPS i ZOK. W programie znalazły się: zabawy z
iluzjonistą, występy uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, wizyta św. Mikołaja, któremu
prezenty dla niepełnosprawnych
pomogły rozdać wolontariuszki - uczennice Gimnazjum; gry i
zabawy muzyczne przy akompaniamencie Dariusza Kowalskiego prowadzone były przez
wolontariuszy - uczniów Technikum Leśnego w Rogozińcu. Organizatorzy zapewnili ciepły poczęstunek. Spotkanie było dla
wszystkich uczestników ogromnym przeżyciem emocjonalnym i
radością.

DOM DZIENNEGO POBYTU
11
grudnia
2014r. odbyło się
spotkanie
„Przy
opłatku” podsumowujące
pierwszy
rok
działalności
Domu. Na spotkanie
przybyło 35 seniorów, prócz tego w
spotkaniu uczestniczyli
niepełnosprawni realizujący
projekt unijny „Odnaleźć siebie” – aktywna integracja w
OPS Zbąszynek, a
także pracownicy
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Zbąszynku. Gośćmi byli:
Burmistrz Zbąszynka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku, ks. Proboszcz Parafii Zbąszynek i
ks. Dziekan – proboszcz Parafii Kosieczyn,
pełnomocnik Burmistrza ds. zdrowia oraz
przewodnicząca Zarządu Zbąszyneckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kierownik
OPS podziękowała wszystkim realizującym
zadania w obszarze gminnej polityki społecznej za ogromny wkład pracy i zaangażowanie.
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DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
21 listopada 2014 r. w Dniu
Pracownika Socjalnego odbyło się
spotkanie pracowników OPS z Burmistrzem Burmistrz Zbąszynka, który
złożył wszystkim życzenia satysfakcji i zadowolenia z pracy polegającej
przede wszystkim na niesieniu pomocy potrzebującym oraz wręczył na
ręce Pani Kierownik kwiat jako symboliczny wyraz wdzięczności za wykonywaną pracę. 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 życzeń, docenienia ciężkiej
pracy, a także uśmiechów ze strony innych ludzi. Pracownicy Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zbąszynku
dziękują za złożone życzenia

AKTYWNI NIEPEŁNOSPRAWNI
W okresie od października
do grudnia 2014 r. uczestnicy projektu systemowego pn. „Odnaleźć
siebie” – aktywna integracja w OPS
Zbąszynek w roku 2014 brali udział
w szeregu działań, zgodnie z ustalonymi ścieżkami reintegracji, należało
do nich: wyjazd edukacyjny-integracyjny do Pustkowa oraz wyjazd na
spektakl teatralny pt. „Klimakterium
2” do Świebodzina, spotkania grupy
samorozwojowej z elementami terapii zajęciowej, zajęcia z zakresu
dbania o zdrowie, higienę oraz wygląd zewnętrzny, zajęcia rozwijające
kompetencje osobiste i zawodowe,
zajęcia manualne i z zakresu robótek ręcznych, impreza integracyjnokulturalna: Spotkanie ze Świętym
Mikołajem.
W dniu 11.12.2014 r. podczas realizacji
ostatnich zajęć kulinarnych, grupa
uczestników, pod okiem prowadzących zajęcia, przygotowała poczęstunek dla zaproszonych na wigilijne spotkanie gości. Wydarzenie to
stanowiło również uroczyste zakończenie realizacji projektu systemo-

wego, skierowanego do grupy osób
niepełnosprawnych na terenie Gminy Zbąszynek. Dzięki uczestnictwu
w działaniach aktywnej integracji
niepełnosprawni usamodzielnili się,

www.zbaszynek.pl

zdobyli nowe umiejętności i wiedzę,
jak również zintegrowali się ze sobą
tworząc zwartą grupę.
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GMINA W POWIATOWYM PROGRAMIE
ROZWOJU USŁUG SPOŁECZNYCH
Od października 2014 roku
Gmina Zbąszynek uczestniczy w
tworzeniu
powiatowego Programu
rozwoju usług społecznych, stanowiącego swoisty eksperyment dotąd nie realizowany w naszym kraju,

który będzie wdrożony w życie w
nowym rozdaniu środków unijnych
od 2016 roku. Gminę Zbąszynek w
tworzeniu Programu reprezentują dwie pracownice socjalne z OPS
Zbąszynek: Katarzyna Rucioch i

Małgorzata Dobrowolska oraz szef
Fundacji Spieszmy się w Zbąszynku
Krzysztof Krzywak. Warsztaty prowadzi Pan Cezary Miżejewski – ekspert polityki społecznej.

WSPIERAMY RODZINY W WYPEŁNIANIU FUNKCJI
WYCHOWAWCZYCH
OPS realizował w bieżącym
roku program „Asystent Rodziny
2014”, finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Dzięki tym środkom do świadczenia usług Asystenta rodziny zaan-

gażowano dwie osoby spełniające
wymogi kwalifikacyjne. Wsparciem
asystenta objęto 19 rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Program kończy się 31 grud-

nia br. W nowym roku będziemy ponownie występować o środki na ten
cel.

Z PRAC GMINNEGO ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNARNEGO
W 2014 roku do przewodniczącego GZI wpłynęło 13 Niebieskich
Kart założonych przez Policję i pracowników socjalnych OPS w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej.
Zgodnie z procedurą Niebieskiej Karty do rozpatrzenia każdej sprawy

powołano odrębną grupę roboczą
składającą się z przedstawicieli różnych podmiotów mogących
przyczynić się do rozwiązania sytuacji
kryzysowej w rodzinie.
Do dnia dzisiejszego w 10 sprawach
zakończono prowadzenie procedury
w związku ze zrealizowaniem in-

dywidualnego planu pomocy oraz
uzasadnionym przypuszczeniem o
zaprzestaniu stosowania przemocy
w rodzinie, natomiast trzy sprawy
pozostają w toku dalszych działań
Grup Roboczych GZI.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO, STYPENDIA sZKOLNE
Świadczenia rodzinne. W
listopadzie 2014r. rozpoczął się nowy
okres zasiłkowy 2014/2015. Prawo do
świadczeń rodzinnych nabyły 102 rodziny, a w nich 230 dzieci. W okresie zasiłkowym 2014/2015 nastąpiło
zwiększenie kryterium dochodowego w przeliczeniu na osobę w rodzinie, jednak nie spowodowało to
wzrostu liczby pobierających świadczenie. Zasiłek rodzinny ma na celu
częściowe pokrycie wydatków na
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utrzymanie dziecka.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym do alimentów znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej z
powodu niemożności wyegzekwowania zasądzonych sądownie alimentów. W okresie świadczeniowym
2014/2015 do w/w pomocy uprawnienie uzyskało 28 rodzin, a w nich
42 dzieci.
Stypendia szkolne są świadczenia-

www.zbaszynek.pl

mi pomocy materialnej dla uczniów
przyznawanymi w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji
uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej. W roku szkolnym 2014/2015 wpłynęły do OPS 74
wnioski o przyznanie stypendium
szkolnego. Pomoc została przyznana 38 rodzinom dla 69 dzieci w
formie refundacji wydatków związanych z edukacją ucznia.
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W TYM SZCZEGÓLNYM CZASIe...
Okres przedświąteczny to
czas, gdy w sposób szczególny myślimy o najbardziej potrzebujących
mieszkańcach naszej gminy. W tym
okresie pomoc społeczna udzielana
jest głównie z myślą o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia,

aby każdy mógł je przeżyć 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

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.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA z PZ CARITAS
Od grudnia 2014 roku, osobom ubiegającym się o pomoc żywnościową z Caritasu, paczka świąteczna będzie przysługiwała, ale
tylko na podstawie skierowania z
Ośrodka Pomocy Społecznej. Dotychczas nie było potrzeby dostarczania
do Caritasu takiego skierowania, a

obecna zmiana wynika z wdrożenia
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego
w ramach Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD). Jest to nowy program, który
polegać będzie na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy

żywnościowej w formie paczek lub
posiłków. Dodatkowo wobec osób
objętych Programem realizowane
będą różne działania towarzyszące,
mające na celu włączenie społeczne.

Wszystkich zainteresowanych tą formą pomocy zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbąszynku celem skontaktowania się z pracownikiem socjalnym,
w godzinach przyjęć pracowników socjalnych,
tj. od 7:30 do 10:00 oraz od 14:00 do 15:30.
W godzinach od 10:00 do 14:00 pracownicy socjalni wykonują pracę socjalną w środowisku i
nie są dostępni w Ośrodku Pomocy Społecznej.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZBĄSZYNKU
CORAZ AKTYWNIEJSZY

www.zbaszynek.pl
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co przed nami ... ?
Przed nami kolejny rok pełen przepięknych koncertów, szalonych zabaw i interesujących wydarzeń kulturalnych,
na których nie może Państwa zabraknąć.

ZAPRASZAMY na SYLWESTROWĄ DOMÓWKĘ !
Po dwuletniej przerwie Zbąszynecki Ośrodek Kultury ponownie organizuje imprezę sylwestrową, w tym roku pod hasłem „Sylwestrowa Domówka”. Wyrzuć niewygodną marynarkę, ciasny
krawat i elegancką sukienkę w kąt. Przyjdź się pobawić na luzie – tak jak lubisz. Zapraszamy
do wykupywania 10 –osobowych boksów All Inclusive (500zł). W cenie zapewniamy szampana,
kolację I (pierś kurczaka w cieście i gyros), kolację II (żurek z wkładką) oraz zakąski. Przygotowaliśmy także wejściówki w cenie 10pln/osoby – bez gwarancji miejsca siedzącego. Impreza z
DJ-em, który przygotował utwory z różnych gatunków muzycznych. Do zobaczenia 31 grudnia br.
o 20:00 w sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury.
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Jesień w kulturze
W miesiącu październiku, w
ramach Zbąszyneckiego Tygodnia
Seniora odbył się Koncert Galowy
oraz potańcówka dla seniorów. Gitarzyści ustanawiali pierwszy, gitarowy
rekord dla Gminy Zbąszynek. Zorganizowano także kiermasz książki i
pożegnano wystawę przygotowaną
z okazji 90 rocznicy powstania mia-

sta Zbąszynka. Koniec miesiąca to
Halloween Disco Ponad Wszystko.
W listopadzie odbył się koncert Kameralnie & Klimatycznie z prezentacją filmu promocyjnego o Gminie
Zbąszynek. Koniec miesiąca zintegrował zespoły śpiewacze z całego
Regionu Kozła podczas Biesiady Andrzejkowej. Hitem miesiąca okazał

www.zbaszynek.pl

się koncert europejskiego artysty
Francesco Napoli.
W miesiącu grudniu, w ramach kampanii na rzecz osób niepełnosprawnych odbyło się spotkanie ze Św.
Mikołajem oraz premiera Teatru 18+
pt. „Wynoś się ze mnie!”.
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU
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Wprowadzenie
Właściwie już za nami rok
2014, rok bardzo ważny dla zbąszyneckiego sportu. Powołane w tym
roku dwa nowe stowarzyszenia
(Zbąszynecka Akademia Piłkarska w
lutym oraz Strefa Piłki Siatkowej w
czerwcu) stanowią fundamenty dla
rozwoju tych dwóch wiodących dyscyplin sportowych na terenie Gminy
Zbąszynek. Udało się również zrealizować właściwie wszystkie podstawowe programy ministerialnie:
Mały Mistrz, Multisport oraz Umiem
Pływać z korzyścią dla młodych
sportowców. Jako jedyni w województwie lubuskim możemy się także pochwalić Trasą Zdrowia wokół

jeziorka Koźlarskiego. Gmina Zbąszynek uzyskała również dofinansowanie do budowy nowej bieżni na
stadionie w Zbąszynku. W październiku odbyły się również konsultacje
w sprawie budowy profesjonalnego
Skateparku. Także w 2014 roku doczekaliśmy się profesjonalnego boiska treningowego, które powstało
m.in. w ramach programu Lubuskie
Gra w Piłkę. Również jako jedyni w
województwie lubuskim możemy się
pochwalić aż trzema wybudowanymi boiskami do siatkówki plażowej
w ramach tzw. Lubusików. W roku
2014 takie boisko powstało w Kręcku. Nie brakowało również fajnych

Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego

W październiku rozpoczęła się przebudowa
stadionu w Zbąszynku

Krzysztof Nowakowski założyciel
Holenderskiej Szkoły Piłki Nożnej ponownie
zawitał do Zbąszynka
38

przedsięwzięć sportowych, które aktywizowały naszą lokalną społeczność (np. Dzień Dziecka, Nordic Walking, Zumba, Bieg Konstytucji, Piknik
Sportowo – Rekreacyjny). Wypada
tylko w tym miejscu podziękować
wszystkim osobom i instytucjom
wspierającym działania sportowe na
terenie naszej gminy.
Najważniejsze wydarzenia sportowe ostatniego kwartału w graficznym skrócie oraz krótka zapowiedź
najbliższego kwartału. Tradycyjnie
więcej informacji na naszej stronie
internetowej osir.zbaszynek.pl.

4 października na jeziorku Koźlarskim odbył
się piknik sportowo - rekreacyjny

www.zbaszynek.pl
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Krzysztof Haniszewski zwyciężył w Jesiennym
Turnieju Darta

21 października odbyły się konsultacje w
sprawie koncepcji skateparku w Zbąszynku

Ponad 150 uczestników wzięło udział w Marszu Po
Niepodległość Nordic Walking

Ponad 200 uczestniczek bawiło się podczas
Zbąszyneckiej Zumba Party

www.zbaszynek.pl
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3
grudnia
zainugurowaliśmy
Halowej Ligi Piłki Nożnej

rozgrywki

30 listopada wystartowała 8 edycja Grand
Prix w tenisie stołowym

Trwają rozgrywki lubuskiej ligi młodziczek
z udziałem SPS Zbąszynek

Obiecujące
wyniki
drużyn
Zbąszyneckiej
Akademii Piłkarskiej w rundzie jesiennej

Zbąszynek zwyciężył w tradycyjnym
Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej

Grzegorz
Kozłowski
zwyciężył
Mikołajkowym Turniej Darta
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Trechub Zbąszynek zwyciężył w XXI Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza

Damian
Kociemba
Niepodległościowym
Ziemnego

zwyciężył
Turnieju

w
III
Tenisa

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Państwu Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.

Najważniejsze wydarzenia sportowe
w pierwszym kwartale 2015 roku:
8 Mistrzostwa Gminy Zbąszynek w tenisie stołowym o Puchar Burmistrza Zbąszynka
W 2015 roku odbędą się trzy kolejne turnieje: 18 stycznia, 8 lutego i
1 marca. Zawody rozgrywane są w
Szkole Pdstawowej w Kosieczynie.
Początek o godz. 14:00.
III Zbąszynecka Halowa Liga Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza Zbąszynecka
Mecze rozgrywane w hali sportowej
ZST w Zbąszynku w środy od godz.
17:30. W roku 2015 zostanie rozegranych sześć kolejek (7 stycznia, 14
stycznia, 21 stycznia, 28 stycznia, 4
lutego, 11 lutego).

V Gala Sportu
25 stycznia 2015 (niedziela) o godz.
17:00 w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbędzie się piąta jubileuszowa
gala sportu. Szczegóły na naszej
stronie osir.zbaszynek.pl
XI Zbąszynecka Liga Piłki Siatkowej
Inauguracja rozgrywek w styczniu.
Szczegóły wkrótce na stronie osir.
zbaszynek.pl

terminie od 16 do 27 lutego. Szczegóły wkrótce.

Ferie na Sportowo
Tradycyjnie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku będzie organizatorem sportowych ferii dla dzieci i
młodzieży z terenu gminy Zbąszynek. W roku 2015 ferie zimowe w
województwie lubuskim odbędą w

Lubuska Liga Młodziczek – SPS
Zbąszynek
Dziewczęta z SPS Zbąszynek kontynuują rozgrywki w ramach lubuskiej
ligi młodziczek. Więcej informacji na
profilu FB Strefy Piłki Siatkowej.

www.zbaszynek.pl

Inauguracja treningów w Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej
Już 12 stycznia rozpoczną się pierwsze zajęcia treningowe w Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej w
roku 2015. Więcej informacji na stronie zap.zbaszynek.pl

41

ZBASZYNECKI KWARTALNIK

.

,

krzyzówka

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy
w
Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 stycznia 2015 roku.
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POZIOMO

10 11 12 13

2. Rozpoczęła się
…………… kadencja Rady Miejskiej w
Zbąszynku
3. Nazwa aplikacji do obsługi Systemu Rejestrów
9. Nazwa jednej z ulic w Zbąszynku, przy której znajdują się
działki budowlane do zbycia
11. Nazwa jednego z profili kształcenia w Zespole Szkół
Technicznych w Zbąszynku „………-wojskowy”
14. Imię odznaczonego Honorową Odznaką „Zasłużony dla
Kultury Polskiej
15. Dzień Pracownika ......obchodzony 21 listopada
16. „.......Zumba Party” zorganizowana
15 listopada br. przez
OSiR
17. Jeden z rodzajów dochodów Planowanych do osiągnięcia
przez Gminę Zbąszynek

14 15 16
PIONOWO

17 18 19 20 21 22

1. Zakończono prace przy budowie jej II etapu
2. Miesiąc, w którym Urząd Miejski uruchomi system Identyfikacji
Masowych Płatności
4. Miejscowość w Gminie Zbąszynek , w której wybudowano boisko
do siatkówki plażowej
5. Sejmik .....w którym udział brali uczniowie SP z Dąbrówki Wlkp. w
dniach 11-13 grudnia br.
6. Pierwsze na terenie gminy Zbąszynek, nowo powstałe przy Jeziorku
Koźlarskim
7. Obchodzony 3 listopada – dzień świętego
patrona leśników i
myśliwych
8. Niepodległościowy marsz w Zbąszynku
10. Tytuł nowego filmu promocyjnego Gminy Zbąszynek: „Zbąszynek
na …………………torze
12. Miasto, w którym Burmistrz Zbąszynka odebrał wyróżnienie
przyznane w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST
13. Nazwa ulicy w Zbąszynku, przy której znajduje się nowy plac
zabaw

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „liście malowane pod drzewami
rozsypane”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 50
prawidłowych odpowiedzi, spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon.
Nagrodę – bon o wartości 100 zł do dowolnego wykorzystania otrzymał Marcin
Wicher. Fundatorem nagrody był Andrzej Niemiec Firma Wexpool z Dąbrówki
Wlkp.
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świąteczne potrawy
Pierogi z kapustą kaszą i grzybami
Farsz:
500 g kiszonej kapusty
150 g kaszy gryczanej
garść suszonych grzybów
1 duża cebula
sól do smaku
pieprz czarny do smaku
Ciasto:
500 g maki typ 500
1 szklanka gorącej wody
1 łyżeczka soli morskiej
1 jajko
3 łyżki oleju

tować w osolonej wodzie, następnie
drobno pokroić i dodać do kapusty.
Cebulę obrać, umyć, pokroić w kostkę i podsmażyć na oleju na złoty
kolor a potem dodać do kapusty i
kaszy.

Farsz:
W jednym garnku ugotować kapustę, wystudzić,
odcisnąć z wody i drobno
pokroić.
Wrzucić do miski.
W drugim garnku zagotować osoloną wodę, wsypać kaszę i ugotować ją
po czym odcedzić i dodać
do kapusty. Grzyby dzień
wcześniej namoczyć, ugo-

Dodać sól i pieprz i wymieszać
farsz.
W razie konieczności doprawić.
Ciasto:
W misce wymieszać mąkę z solą,
dodać wodę i przemieszać.
Następnie dodać jajko wymieszane z olejem i znowu lekko
wyrobić.
Wyłożyć ciasto na blat lub
stolnicę i wyrobić ciasto.
Potem je wałkować na placek,
wycinać kółka i nakładać łyżką
farsz.
Pierogi zlepiać i układać na
ściereczce.
Można zakryć je, co zapobiegnie wysychaniu.
Pierogi gotować partiami na
osolonym
wrzątku
jeszcze
przez kilka minut po wypłynięciu.
Po wyjęciu z wody pierogi nakładać na talerze i podawać
np. z surówką lub z podsmarzaną cebulką.

Przepyszne Świąteczne Pierniki
SKŁADNIKI:
1 kg mąki
5 jaj
200 gram cukru
1,5 kostki margaryny
0,5 kg miodu
1 cukier waniliowy
3 przyprawy do piernika
1 łyżeczka sody
1 łyżeczka amoniaku
2 łyżki kakao

- Ciasto rozwałkowywać na grubość
ok. 6 mm i wycinać dowolne wzory
pierniczków.
- Pierniki piec ok. 15 min. w temperaturze 180o C

- Pierniki najlepiej dekorować po
kilku dniach polewą czekoladową
bądź inną masą wedle uznania.

PRZYGOTOWANIE:
- Margarynę, miód, cukier i cukier
waniliowy rozpuścić w garnku (ale
nie gotować!).
- Mąkę, jajka, przyprawy do piernika,
amoniak, sodę oraz kakao wymieszać w osobnym naczyniu i połączyć z ostudzoną, przygotowaną
wcześniej ww. masą.
- Z ww. składników zagnieść ciasto.
Dodatkowe uwagi:
- Ciasto na pierniki najlepiej przygotować na dzień przed planowanym
wypiekaniem.

www.zbaszynek.pl
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