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BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy Gminy Zbąszynek!
Drugi kwartał każdego roku
to taki przysłowiowy papierek lakmusowy całego roku. Już wiadomo jakie
zadania i inwestycje uzyskały dofinansowanie i będą realizowane. Jesteśmy już po przetargach, wiemy więc
ile nas te zadania będą kosztowały.
Drugi kwartał to również Sesja Absolutoryjna czyli ocena pracy burmistrza,
a więc i pracowników urzędu miejskiego oraz jednostek pomocniczych.
Tegoroczne, jednogłośnie udzielone
absolutorium cieszy, gdyż świadczy
o dobrej współpracy rady miejskiej i
burmistrza. Świadczy o merytorycznej
pracy, o dyskusji na argumenty i dochodzenia
do wspólnych wniosków. Świadczy o tym,
że 2015 rok był kolejnym okresem rozwoju i
czasu, gdzie „para szła
na tłoki”. Nie ukrywam,
że jednomyślność przy
absolutorium mnie cieszy i dodaje energii do
dalszego wysiłku.
W tym kwartale
rozpoczęliśmy
różne inwestycje, ale
też kończyliśmy. Jedną
z zakończonych i oddanych do użytku inwestycji było otwarcie
wyremontowanego
i
rozbudowanego stadionu, szczególnie cieszy
piękna 4-torowa, tartanowa bieżnia. Mam nadzieją, że dzięki tej inwestycji doczekamy się
mistrzów lekkoatletyki
wśród naszej zdolnej
młodzieży.
W tym kwartale dogadaliśmy się z
Urzędem Marszałkowskimi i Zarządem Dróg
Wojewódzkich w sprawie budowy obwodnicy Kosieczyna i
Chlastawy, z realną szansą realizacji
w latach 2018/2019. Obecnie zakończył
się proces prac nad koncepcją i wpisanie tego zadania do Wieloletniego
Programu Inwestycyjnego Województwa Lubuskiego.
Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu Pani Wicemarszałek Alicji
Makarskiej uzgodniliśmy również remont ul. Głównej w Kosieczynie w
tym roku. Zadanie jakże ważne dla
naszych mieszkańców. Mówimy tu o
remoncie kapitalnym tej ulicy.
Jesteśmy również po przetargu na budowę ronda przy IKEA z
remontem dróg w stronę Nądni i Chla-

stawy. Daleko posunięte są sprawy z
budową domu ludowego (remizy) w
Kosieczynie. Niestety na tego typu zadania mamy problemy z pozyskaniem
środków zewnętrznych, a to ze względu na dwa bardzo ważne wskaźniki
rozwoju tj. bezrobocie i dochód na
mieszkańca. Programy unijne kierowane są do gmin biedniejszych, jako
wyrównywanie szans rozwoju. Czyli
słabsi mają dołączyć do nas. Odbieram to jako karanie nas za aktywność
i wysiłki jakie ponosiliśmy przy pozyskiwaniu inwestorów. Specjalnie pod
te programy przygotowaliśmy różne
dokumentacje, które obecnie obrastają
kurzem na półkach.

W tym kwartale obchodziliśmy również Święto Samorządu Terytorialnego. Szkoda, że to święto traktowane jest jako święto urzędników, a
tak w rzeczywistości powinno to być
święto wszystkich mieszkańców, gdyż
reforma samorządowa to jedyna rzeczywiście udana reforma. Dała władzę,
realną władzę w ręce mieszkańców,
którzy dokonując wyboru decydują o
swojej „małej ojczyźnie”.
Na zakończenie pragnę zaprosić Was do udziału w naszych świętach, czyli Dniach Zbąszynka, które
tradycyjnie będą się odbywały na targowisku w dniach 13-15 sierpnia br.
oraz na Dożynki Gminne, które odbędą

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
12 lipca 2016 roku
o godzinie 20:00
w Domu Kultury w Zbąszynku

Pewne szanse realizacji inwestycji i pozyskiwania środków daje
nam wspólna realizacja zadań z sąsiadami. Przygotowujemy więc wspólną
realizację projektów budowy ścieżek
rowerowych z Kargową i Babimostem
tzw. kierunek południowo-północny
oraz ze Szczańcem i Świebodzinem
kierunek wschodnio-zachodni. Opóźni to nam budowę ścieżki Chlastawa
- Kosieczyn, ale jeżeli istnieje szansa
pozyskania środków zewnętrznych to
warto poczekać. Wspólnie przygotowujemy również projekty oświatowe i
kulturalne ze Świebodzinem i Babimostem. Niestety takie są realia i musimy
próbować różnych wspólnych rozwiązań.

www.zbaszynek.pl

się w tym roku w Dąbrówce Wlkp. w
dniach 10-11 września.
Na wakacje i czas urlopów,
życzę Wam zdrowego wypoczynku,
regeneracji sił i nabrania nowych. Naszej młodzieży, aby jadąc na wakacje
nie zapomniała o głowie, gdyż ona
również podczas wypoczynku jest potrzebna.
Szczęśliwych powrotów po
wypoczynku i do zobaczenia.
Z poważaniem
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski
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Gabriela
Budniak

II KWARTAŁ 2016r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
01.04.2016r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie zawarcia ugody
przedsądowej z Firmą Projektującą
Oczyszczalnie Ścieków, - Chlastawa,
zebranie sołeckie;
05.04.2016r. – Włoszakowice,
zapoznanie się z projektem hali
sportowej;
06.04.2016r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Panią Poseł Katarzyną
Osos;
07.04.2016r. – Poznań, PKP PLK,
rozmowy dotyczące wiaduktu
znajdującego się w ciągu projektowanej
Obwodnicy Regionu Kozła;
08.04.2016r. – Rogoziniec, zebranie
Zarządu OSP;
09.04.2016r. – Zbąszynek, Ogrody
Działkowe, zebranie sprawozdawcze;
11.04.2016r. – Babimost, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie budowy ścieżek
rowerowych; – Dąbrówka Wlkp.,
zebranie Zarządu OSP;
12.04.2016r. – Zbąszynek, Dom Kultury,
spotkanie z mieszkańcami;
13.04.2016r. – Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, spotkanie w sprawie
budowy ronda na drodze 302;
14.04.2016r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;
16.04.2016r. – Dąbrówka Wlkp., udział w
Jubileuszu Grupy AA „TRIO”;
19.04.2016r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dyrektorami szkół w
sprawie org. roku szkolnego 2016/2017;
20.04.2016r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Wspólnych
Rady Miejskiej;
21.04.2016r. – Poznań, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów
notarialnych;
22.04.2016r. – Babimost, Urząd Miejski,
udział w Jubileuszu 25-lecia pracy
Burmistrza Bernarda Radnego;
26.04.2016r. – Gorzów Wlkp.,
spotkanie z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w sprawie farm
wiatrowych;
27.04.2016r. – Zbąszynek, ZST, Finał
Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży w
siatkówce;
28.04.2016r. – Urząd Miejski, udział w
obradach Sesji Rady Miejskiej;
29.04.2016r. – Zbąszynek, ZST,
wręczenie stypendium oraz podpisanie
porozumienia o współpracy ZST z 62
KS Commandos; – Dąbrówka Wlkp.,
Zjazd Oddziału Miejsko- Gminnego
ZOSP;
03.05.2016r. – Zbąszynek, udział
w uroczystościach z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja;
04-06.05.2016r. – Bedum, Holandia,
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udział w uroczystościach
poświęconych pamięci ofiar II Wojny
Światowej;
07.05.2016r. – Świebodzin, KPP,
spotkanie w sprawie uruchomienia
Posterunku Policji w Zbąszynku;
10.05.2016r. – Zbąszynek, Szkoła
Podstawowa, spotkanie w sprawie sal
dla przedszkolaków;
11.05.2016r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Wspólnych
Rady Miejskiej;
12.05.2016r. – Zbąszynek, Posiedzenie
Zarządu OSP;
15.05.2016r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie programu budowy
dróg lokalnych;
17.05.2016r. – Zbąszynek, Szkoła
Podstawowa, spotkanie w ramach
Akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”:
18.05.2016r. – Świebodzin, spotkanie z
Wojewodą Lubuskim Władysławem
Dajczakiem;
19.05.2016r. – Dąbrówka Wlkp., udział
w spotkaniu z przedstawicielami
mieszkańców w sprawie porozumienia
z Firmą WEXPOOL;
20.05.2016r. – Zbąszynek, XXIV Wyścig
Kolarski Bałtyk-Karkonosze Tour;
21.05.2016r. – Świebodzin, Ogólnopolska
Akcja Krwiodawstwa „MOTOSERCE 2016”;
23.05.2016r. – Zbąszynek, Szkoła
Podstawowa, spotkanie z rodzicami
uczniów klas II;
24.05.2016r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w uroczystościach z okazji
Jubileuszu 50-lecia i 60-lecia pożycia
małżeńskiego;
25.05.2016r. – Zbąszynek, OSiR, oficjalne
otwarcie przebudowanego stadionu na
obiektach sportowych oraz rozpoczęcie
20. Memoriału LA im. Bogdana Niemca;
– Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
Sesji Absolutoryjnej;
27.05.2016r. – Zbąszynek, spotkanie
z zawodnikami OLD BOY z okazji
Memoriału im. B. Niemca;
28.05.2016r. – Dąbrówka Wlkp., złożenie
kwiatów na grobie B. Niemca oraz
rozpoczęcie zawodów OLD-BOY;
29.05.2016r. – Zbąszynek, Koncert przy
fontannie oraz wręczenie stypendiów
ufundowanych przez byłych
mieszkańców Zbąszynka,
31.05.2016r. – Chlastawa, Jeziorko
Koźlarskie, piknik dla dzieci
organizowany przez IKEA Industry
Zbąszynek,
01.06.2016r. – Gorzów Wlkp. LUW,
podpisanie aneksu do umowy w
sprawie przebudowy ul. Długiej;
02.06.2016r. – Zbąszynek, zakończenie
roku akademickiego na Uniwersytecie
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Trzeciego Wieku;
03.06.2016r. – Babimost, Urząd Miejski,
podpisanie porozumienia w sprawie
budowy ścieżek rowerowych; –
Zbąszyń, Filharmonia Folkloru Polskiego,
wręczenie Nagrody Regionu Kozła
Państwu Halinie i Tadeuszowi Zgółkom;
04.06.2016r. – Zbąszynek, ZST, udział w
uroczystościach z okazji Jubileuszu 70lecia Szkoły;
08.06.2016r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie organizacji
Dożynek 2016;
09.06.2016r. – Kosieczyn, spotkanie
w sprawie prowadzenia Kroniki
Kosieczyna; – Rogoziniec, ZSL,
Konferencja;
10.06.2016r. – Zbąszynek, Dom Kultury,
przegląd Zespołów Tanecznych RK
„Tańcelebracje”;
11.06.2016r. –Zbąszynek, OSiR, otwarcie
XIV Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja
Łeszyka; – Dąbrówka Wlkp.,
Dąbrowieckie Spotkania Folklorystyczne
„U Progu Lata”;
12.06.2016r. – Chlastawa, Jeziorko
Koźlarskie, Gminny Dzień Dziecka;
14.06.2016r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dyrektorem Firmy AXXION;
15.06.2016r. – Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, podpisanie umowy dot.
„Siłowni pod chmurką”;
16.06.2016r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie budowy Pomnika
Św. Katarzyny;
17-19.06.2016r. – Spotkanie wyjazdowe
Rady Programowej LGD RK;
18.06.2016r. – Szczaniec, uroczysta
XXVII Sesja Rady Gminy oraz nadanie
sztandaru Gminie Szczaniec;
21.06.2016r. – Świebodzin, KPP,
wprowadzenie na stanowisko nowego
Komendanta;
22.06.2016r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dyr. Szkoły Podstawowej w
Dąbrowce Wlkp.;
23.06.2016r. – Świebodzin, Starostwo
Powiatowe, Sesja Absolutoryjna;
24.06.2016r. – Zbąszynek, ZST, Kosieczyn.
Szkoła Podstawowa, zakończenie roku
szkolnego 2015/2016; – Dąbrówka Wlkp.,
Turniej Skata Memoriał im.Wincentego
Mazura;
27.06.2016r. – Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów
notarialnych;
28.06.2016r. – Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów
notarialnych;
29.06.2016r. – Dąbrówka Wlkp., CKiF,
Walne Zebranie Członków LGD RK;
30.06.2016r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Sesji Rady Miejskiej.
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
05.04.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur;
06.04.2016r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Poseł na Sejm
RP Katarzyną Osos w ramach dyżuru w Gminie Zbąszynek;
08-10.04.2016r. - Pleszew, Zjazd Krajowy Delegatów Zjednoczenia KBS
RP, spotkanie strzelców z władzami
miasta, powiatu i województwa wielkopolskiego;
12.04.2016r. - Zbąszynek, ZOK, spotkanie Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady z mieszkańcami
Gminy Zbąszynek;
13.04.2016r. - Zbąszynek, Gimnazjum,
IV Międzyszkolne Dyktando „Połam
Pióro” pod patronatem Rady Języka
Polskiego;
14.04.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Konwent Rady;
15.04.2016r. -Zielona Góra, Regionalna
Izba Obrachunkowa, szkolenie z procedury absolutoryjnej;
16.04.2016r. - Niemcy, Forst, pogrzeb
Prezesa Strzelców Lothar Nökel; Zbąszynek, OSiR, otwarcie stadionu
po realizacji projektu dot. modernizacji i przebudowy bieżni; - Dąbrówka
Wlkp., Jubileusz 20 lecia Grupy AA
„Trio”;
19.04.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur;
20.04.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
22.04.2016r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny, złożenie życzeń imieninowych Proboszczowi Jerzemu Kordiakowi; - Babimost, obchody 25 lecia
pełnienia funkcji Burmistrza Babimostu przez Pana Bernarda Radnego;
28.04.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
29.04.2016r. - Dąbrówka Wlkp., Zjazd
Delegatów, wybory Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP; - Zbąszynek, ZOK,
zakończenie roku uczniów klas maturalnych; - Zbąszynek, ZST, uhonorowanie przez Burmistrza Zbąszynka
najlepszych uczniów;
01.05.2016r. - Zbąszynek, OSiR, XXV
Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej; Zbąszynek, OSP, Dni Otwarte Strażnicy;
02.05.2016r. - Zbąszynek, Święto
Flagi, koncerty organizowane przez
ZOK;
03.05.2016r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny, msza św. w intencji Ojczy-

zny z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja; - Zbąszynek,
OSiR, XXV Bieg Konstytucji;
04-06.05.2016r. - Holandia, Bedum,
obchody jubileuszu zakończenia II
wojny światowej, cmentarz - grób
Johannesa Joopa Mekkesa - złożenie hołdu Honorowemu Obywatelowi
Gminy Zbąszynek;
07.05.2016r. - Rogoziniec, gminne obchody Święta Strażaka;
10.05.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Rady Miejskiej, dyżur;
13.05.2016r. - Zbąszynek – Chlastawa, pogrzeb śp. Jana Kurylonka –
ojca sołtysa Chlastawy;
14.05.2016r. - Rogoziniec, Ogród Strzelecki, Turniej Strzelecki o Godność
Króla Zielonoświątkowego KBS;
17.05.2016r. -Zbąszynek, ZOK, ogłoszenie wyników konkursu „Historia
Pamięcią Pisana”; - Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
18.05.2016r. - Świebodzin, spotkanie
samorządowców Powiatu Świebodzińskiego z Wojewodą Lubuskim;
20.05.2016r. - Zbąszynek, wyścig kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”;
21.05.2016r. - Świebodzin, Akcja pn.
„Motoserce”; - Dąbrówka Wlkp., Turniej Piłki Nożnej OSP Gminy Zbąszynek;
22.05.2016r. - Kórnik, Dni Miasta, spotkanie Okręgu Poznańskiego ZKBS
RP;
24.05.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z jubilatami z okazji 50
lecia i 60 lecia pożycia małżeńskiego;
25.05.2016r. - Zbąszynek, OSiR, uroczyste oddanie do użytku przebudowanego stadionu miejskiego; XX
Memoriał im. Bogdana Niemca; Zbąszynek, Urząd Miejski, sesja Rady
Miejskiej w Zbąszynku - udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka za wykonanie budżetu za 2015
rok;
30.05.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Zarządem PZW w
sprawie kalendarza imprez;
31.05.2016r. - Zbąszynek, ZOK, piknik
dla dzieci objętych opieką asystenta
rodziny pn. „Witaj Lato”;
01.06.2016r.
Zbąszynek, Dzień
Dziecka – życzenia najmłodszym;
02.06.2016r. - Zbąszynek, ZOK, obchody „Tygodnia Rodziny”;
03.06.2016r. - Zbąszynek, Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem”,
festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
i Dnia Matki; - Zbąszyń, Filharmonia
www.zbaszynek.pl

Bernadetta
Utrata

Folkloru, Gala Regionu Kozła;
04.06.2016r. - Zbąszynek, ZST, jubileusz 70 lecia szkoły;
07.06.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur; - Zbąszynek, ZOK,
koncert charytatywny na rzecz Kasi
i Jakuba;
08.06.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Zarządem ZUTW w
sprawie zasad funkcjonowania w
roku 2016/2017;
10.06.2016r. - Rogoziniec, Ogród Strzelecki, Turniej Strzelecki z okazji Święta Samorządu Terytorialnego;
11.06.2016r. - Memoriał im. Andrzeja
Łeszyka, Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Rady Miejskiej; - Zbąszynek, ZOK,
V Festiwal Kultury Leśnej im. Eugeniusza Kruszelnickiego; - Dąbrówka
Wlkp., XIII Spotkania Folklorystyczne
„U progu lata”; Zbąszynek, OSiR, zakończenie sezonu piłkarskiego, mecz
piłki nożnej ZAP;
12.06.2016r. - Chlastawa, Jeziorko
Koźlarskie, Gminny Dzień Dziecka; Trzciel, „Szparagowe Żniwa 2016 ”, XX
Festiwal Zespołów Śpiewaczych;
16.06.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Konwent Rady Miejskiej;
19.06.2016r. - Zbąszynek, OSiR, I Memoriał im. Mariana Lewandoskiego,
Turniej Deblowy Tenisa Ziemnego o
Puchar Rady Miejskiej; - Zbąszynek,
ZOK, Teatr „Gangsta” czyli bohaterowie ostatniej akcji;
20.06.2016r. - Zbąszynek - Kręcko,
posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Praworządności;
21.06.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, posiedzenie Komisji Oświaty,
Kultury i Pomocy Społecznej; - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur;
22.06.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu;
30.06.2016r. - Zbąszynek, sesja Rady
Miejskiej.
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Komu przysługuje dodatek
mieszkaniowy i dodatek energetyczny?
Dodatek mieszkaniowy
Jednym z zadań Gminy jest pomoc
osobom o niskich dochodach oraz
osobom ubogim. Jedną z form pomocy jest dofinansowanie do wydatków
związanych z kosztami utrzymania
lokalu mieszkalnego poprzez przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zgodnie
z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o
dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z
2013 r., poz. 966 ze zm.) aby otrzymać
dodatek mieszkaniowy należy spełniać
trzy podstawowe warunki:
- Tytuł prawny do lokalu
Zgodnie z art. 2 w/w ustawy pierwszym z warunków jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
mieszkalnego. Tytuł ten mają przede
wszystkim: najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego; członkowie
spółdzielni mieszkaniowej, którzy mają
spółdzielcze prawo do lokalu; właściciele lokali; właściciele budynków, jeśli
zajmują lokal mieszkalny w tych budynkach; osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące
na przysługujący im lokal zamienny lub
socjalny.
- Wysokość dochodu
Zgodnie z art. 3 w/w ustawy dodatek
mieszkaniowy
przysługuje
osobom,
których dochód, w przypadku prowadzących gospodarstwo domowe samotnie, nie przekracza 175 % najniższej
emerytury. Dla gospodarstw domowych
prowadzonych przez co najmniej dwie
osoby, próg jest równy 125 % najniższej
emerytury na każdego z domowników. Zgodnie z Komunikatem Prezesa
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z
dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie kwoty
najniższej emerytury i renty, dodatku
pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot
zupełnych oraz kwot maksymalnych
zmniejszeń emerytur i rent (M. P. z
2016 r., poz. 168) od 01 marca 2016 r.
najniższa emerytura wynosi 882,56 zł.
Oznacza to, że w przypadku osób samotnych, które chcą otrzymać dodatek, dopuszczalny średni miesięczny
dochód wynosi obecnie 1.544,48 zł, zaś
w przypadku gospodarstw wieloosobowych wynosi 1.103,20 zł na każdego domownika. Brany jest pod uwagę średni
miesięczny dochód z ostatnich trzech
miesięcy przed złożeniem wniosku o
dodatek.
Dochód ustalany na potrzeby przyznania dodatku to przychód, od którego
odlicza się składki na ubezpieczenie
emerytalne, rentowe i chorobowe oraz
koszty uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się przede
wszystkim: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów; dodatków dla sierot zupełnych; jednorazowych zapomóg
z tytułu urodzenia się dziecka; dodat-

6

ków z tytułu urodzenia dziecka; pomocy w zakresie dożywiania; zasiłków
pielęgnacyjnych; zasiłków okresowych
z pomocy społecznej; jednorazowych
świadczeń pieniężnych i świadczeń w
naturze z pomocy społecznej; dodatku mieszkaniowego; dodatku energetycznego; zapomogi pieniężnej, o której
mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie
przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których
mowa w przepisach ustawy z dnia 20
marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wyjątkowo
dodatek
mieszkaniowy
może też zostać przyznany osobie,
której dochody przekraczają limit. Będzie tak wówczas, gdy przekroczenie
nie okaże się wyższe od dodatku, który może zostać przyznany. Wypłacany dodatek zostanie w takiej sytuacji
zmniejszony o kwotę, o którą dochód
przekracza podstawowy limit.
- Powierzchnia lokalu mieszkalnego
Zgodnie z art. 5 w/w ustawy trzeci
warunek, którego spełnienie wymagane jest od starających się o dodatek
mieszkaniowy, wiąże się z odpowiednią powierzchnią zajmowanego lokalu
mieszkalnego.
Dodatek może zostać przyznany tylko
tym, których lokal nie przekracza tzw.
powierzchni normatywnej. Wynosi ona:
35m² dla 1 osoby,
40m² dla 2 osób,
45m² dla 3 osób,
55m² dla 4 osób,
65m² dla 5 osób,
70m² dla 6 osób,
plus 5m² dla każdej następnej osoby.
W sytuacji, gdy wśród domowników
jest osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub taka,
której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
powierzchnia normatywna jest zwiększana o 15m².
Podobnie, jak w przypadku warunku
związanego z dochodem, wyjątkowo
dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej. Maksymalne
dopuszczalne przekroczenie wynosi
30%. Jeśli jednak okaże się, że pokoje i
kuchnia nie zajmują więcej niż 60% całej powierzchni użytkowej mieszkania,
dopuszczalne jest przekroczenie o 50%.

www.zbaszynek.pl

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy
należy złożyć wniosek o przyznanie
dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu); deklaracje
o wysokości dochodów wnioskodawcy
i wszystkich członków gospodarstwa
domowego; dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody; tytuł prawny
do lokalu; ostatni rachunek za energię
elektryczną. Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydawana jest
w ciągu miesiąca, a dodatek przyznawany jest na okres sześciu miesięcy od
pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku. Dodatek
mieszkaniowy przekazywany jest zarządcy nieruchomości, a jego wysokość
uzależniona jest od dochodów gospodarstwa domowego oraz ponoszonych
wydatków.
Dodatek energetyczny
Z dodatkiem mieszkaniowym związany
jest dodatek energetyczny. Zgodnie z
Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059
ze zm.) aby otrzymać zryczałtowany
dodatek energetyczny należy być tzw.
odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej, co zgodnie z art. 3 ust. 13c w/w
ustawy oznacza osobę: której przyznano dodatek mieszkaniowy, która
jest stroną umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej
i zamieszkuje w miejscu dostarczania
energii elektrycznej.
Aby otrzymać dodatek energetyczny
należy złożyć wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego
wraz z kopią umowy kompleksowej lub
umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Dodatek energetyczny przyznawany jest
na równoległy sześciomiesięczny okres
do dodatku mieszkaniowego. Dodatek
energetyczny wypłacany jest wnioskodawcy, a jego wysokość uzależniona
jest od ilości osób w gospodarstwie
domowym. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 22 kwietnia
2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od
dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia
2017 r. dla gospodarstwa domowego:
prowadzonego przez osobę samotną
wynosi 11,29 zł/miesiąc; składającego się z 2 do 4 osób wynosi 15,68 zł/
miesiąc; składającego się z co najmniej
5 osób wynosi 18,81 zł/miesiąc.
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i zryczałtowanego dodatku
energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i zryczałtowanego dodatku energetycznego uzyskać można w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku, w biurze nr 23
w godzinach pracy Urzędu.
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Rada Miejska W Zbąszynku Udzieliła
Absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka
Udzielenie
absolutorium
Burmistrzowi Zbąszynka było tematem wiodącym sesji Rady Miejskiej
w Zbąszynku, która odbyła się w
dniu 25 maja 2016 r. Tego dnia radni Rady Miejskiej w Zbąszynku jednogłośnie podjęli dwie najważniejsze z punktu widzenia samorządu
uchwały tj. Uchwałę Nr XIX/36/2016
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok oraz
Uchwałę Nr XIX/37/2016 w sprawie
absolutorium. Podjęcie niniejszych
uchwał przez Radę Miejską oznacza zaakceptowanie sprawozdania
z wykonania budżetu zarówno pod
kątem poprawności rachunkowej,
rzetelności jak i kompletności
przedstawionych danych, jak również wyraża pozytywną ocenę z
finansowego wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek za 2015 rok.
Absolutorium [łac.] oznacza akt
organu przedstawicielskiego uznający na podstawie sprawozdania
działalność finansową organu wykonawczego za prawidłową. W Polsce sejm co roku wypowiada się

w sprawie udzielenia absolutorium
Radzie Ministrów oceniając wykonanie przez nią ustawy budżetowej.
Absolutorium występuje też w systemie samorządu terytorialnego na
wszystkich jego szczeblach. Rady
gmin, miast i powiatów oraz sejmiki
województw co roku udzielają absolutorium zarządom.
Na przykładzie Gminy Zbąszynek,
zgodnie z aktualnym stanem prawnym roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Burmistrz jest
zobowiązany przedstawić Radzie w
terminie do 31 marca następnego
roku. Jednocześnie sprawozdanie
przedkładane jest Regionalnej Izbie
Obrachunkowej, która wydaje opinię
na jego temat.
W pierwszej kolejności sprawozdanie przedłożone Radzie Miejskiej
rozpatrywane jest przez Komisję
Rewizyjną, która zgodnie z art. 18a
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym opiniuje wykonanie budżetu
oraz występuje z wnioskiem do
Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium
Burmistrzowi. Wniosek Komisji Rewizyjnej podlega dodatkowo za-

www.zbaszynek.pl

opiniowaniu przez Regionalną Izbę
Obrachunkową.
Następnie sprawozdanie z wykonania budżetu za dany rok rozpatrują
pozostałe Komisje Stałe Rady Miejskiej, a tym samym cała Rada na
sesji absolutoryjnej, która powinna
odbyć się w terminie do 30 czerwca.
Podczas sesji absolutoryjnej Rada
Miejska zapoznaje się z wnioskiem
Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o
tym wniosku. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje
bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady. W przypadku Rady Miejskiej w Zbąszynku
większość ta wynosi 8 głosów.
W sytuacji, kiedy Rada Miejska nie
udzieli absolutorium Burmistrzowi
zastosowanie mają przepisy art.
28a ustawy o samorządzie gminnym mówiące o konieczności podjęcia inicjatywy przeprowadzenia
referendum gminnego w sprawie
odwołania Burmistrza.

7

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Barbara
Stasik

INFORMACJE

Obowiązek szkolny i nauki
Co prawda mamy już wakacje i sprawy szkolne teoretycznie
odkładamy na dwa miesiące ale
jest to dobry czas na to aby zdać
sobie sprawę z konsekwencji nieprzestrzegania przepisów w zakresie obowiązku szkolnego i nauki.
W tym krótkim artykule zasygnalizujemy tylko jak zgodnie z polskim prawem wygląda wymuszenie
na rodzicach i opiekunach prawnych spełnianie tego obowiązku.
Ustawa o systemie oświaty nakłada na rodziców dziecka dopełnienie
obowiązków związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
szkoły. Zapewnienie regularnego
uczęszczania na zajęcia, jak również
informowanie do 30 września każdego roku dyrektora obwodowej szkoły
podstawowej o spełnianiu obowiązku szkolnego dziecka przebywającego za granicą.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwać
będzie do ukończenia gimnazjum,
nie dłużej jednak niż do ukończenia
18 roku życia. Po ukończeniu gimnazjum spełnia się obowiązek nauki
przez uczęszczanie do szkoły ponadgimnazjalnej. Na rodzicach dzieci
w wieku 16 - 18 lat ciąży obowiązek powiadamiania organów gminy
o aktualnej formie spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki (art. 18 pkt 5 ustawy o systemie oświaty).
Do ukończenia 18 roku życia spełnienie powyższych obowiązków podlega ciągłej kontroli. W przypadku
niespełniania obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki przez dziecko
rodzice dziecka podlegają egzekucji
administracyjnej na podstawie art.
20 w związku z art. 18 ustawy o systemie oświaty. Przez niespełnienie
obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca w co najmniej 50%.
Przepisy ustawy egzekucyjnej kwalifikują oba obowiązki do kategorii
obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikającymi wprost z
przepisów prawa.
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Środki egzekucji administracyjnej
Ustawa egzekucyjna w celu przymuszenia dla wyegzekwowania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki wymienia karę grzywny.
Grzywny nie stosuje się wobec ucznia
jako osoby małoletniej. Nieuczęszczanie dziecka do szkoły skutkować
może nałożeniem grzywny na jego
przedstawicieli ustawowych. Tym
samym egzekwowany będzie rodzicielski obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na
zajęcia szkolne. Egzekucji podlega
również obowiązek zgłoszenia dziecka do szkoły oraz obowiązek powiadamiania organów gminy o aktualnej formie spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki. Na rodziców (prawnych opiekunów), a nie na dziecko, nakładana
będzie grzywna w razie zaniechania
wypełniania obowiązku szkolnego
lub nauki poza szkołą. Grzywna nakładana może być wielokrotnie, aż
do osiągnięcia pożądanego skutku,
albo do osiągnięcia górnej granicy
kwotowej. Aktualna jednorazowo
przyznana grzywna nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł, a łączna
kwota grzywny - 10 000 zł.
Kontrola obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki
Kontrolę obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki prowadzi dyrektor
szkoły lub gmina, w obwodzie której
dziecko zamieszkuje. Gmina kontroluje obowiązek nauki wypełnianego przez młodzież w wieku 16-18 lat,
a dyrektor w pozostałym zakresie
wiekowym. Organem egzekucyjnym
jest właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego np. Burmistrz.
Zasadniczą rolą organu
egzekucyjnego jest doprowadzenie do wykonania obowiązku podlegającego egzekucji,
czyli wymuszenie na
rodzicach
(prawnych
opiekunach) pożądanych zachowań dziecka.
Odpowiedzialność za
wywiązywanie się z
obowiązków, o których
mowa wyżej spoczywa na obojgu rodzicach (opiekunach).
Gmina
Zbąszynek
www.zbaszynek.pl

udziela swojego wsparcia szkole
i rodzicom poprzez tzw. e-dziennik,
do korzystania z którego zachęcamy gorąco. Jest to pierwszy z elementów kontroli przez rodziców frekwencji swoich dzieci na zajęciach
szkolnych. Ponadto e-dziennik jest
narzędziem do prowadzenia statystyk zbiorczych w Gminie Zbąszynek.
Działania te pozwalają reagować
wcześnie, by nie było konieczności
nakładania grzywny w celu przymuszenia uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
Wychowanie przedszkolne
Na terenie Gminy Zbąszynek mamy
5 przedszkoli niepublicznych, do
których uczęszczają dzieci w wieku
przedszkolnym. W tej kategorii wiekowej rodzice (opiekunowie prawni) również mają obowiązek wobec
dziecka sześcioletniego, podlegającego kontroli wynikającej z ustawy.
Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolaków w przedszkolu. Niespełnianie obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego
podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2156 z późn. zm.) zwana „ustawą o systemie oświaty”;
2. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. 2012 r., poz. 1015 z
późn. zm.) zwana „ustawą egzekucyjną”.
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Wyjeżdżasz za granicę?
Zgłoś swój wyjazd w urzędzie !!!
Od dłuższego czasu mówi
się w mediach o zniesieniu obowiązku meldunkowego. W 2015 r.
Sejm przesunął nowelizację ustawy o ewidencji ludności zakładającą zniesienie obowiązku meldunkowego na 1 stycznia 2018 r. Należy
zatem pamiętać, że choć adresu
zameldowania nie zamieszcza się
w dowodzie osobistym, to jednak
obowiązek meldunkowy w dalszym ciągu na nas ciąży. W tym
artykule chciałabym przybliżyć temat zgłaszania wyjazdów za granicę oraz to dlaczego dla urzędu
wiedza o tym, że nasz mieszkaniec
i jego rodzina przebywają za granicą jest tak istotna. Podróżujemy
dzisiaj bez większych ograniczeń,
osiedlamy się w różnych krajach.
Tam też
często zakładamy rodziny, pracujemy zostawiając w
kraju nieuregulowany obowiązek
meldunkowy. Każdy, kto opuszcza
miejsce pobytu stałego lub czasowego ma obowiązek zgłosić ten
fakt w urzędzie gminy, niezależnie
od tego czy wyjeżdża na stałe czy
czasowo. Oprócz obowiązku meldunkowego mamy przecież wiele innych obowiązków, w tym np.
obowiązek szkolny, czy uregulowanie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Do kwalifikacji wojskowej obowiązani są stawić się mężczyźni,
którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat
życia. Obowiązkowi stawienia się
do kwalifikacji wojskowej poddaje
się również kobiety, które ukończą
w danym roku kalendarzowym
dziewiętnaście lat, które w danym
roku szkolnym lub akademickim
kończą naukę w publicznych i
niepublicznych uczelniach oraz w
szkołach policealnych na kierunku: analityka medyczna, farmacja,
lekarski, lekarsko-dentystycznym,
pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria. Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za
granicą ma obowiązek zgłoszenia
takiego wyjazdu w miejscu zameldowania na pobyt stały. Zgłoszenie to wywołuje automatyczny
skutek w postaci wymeldowania
z miejsca pobytu stałego i czasowego. Zgłoszenia wyjazdu za

granicę dokonuje się najpóźniej w
dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu. Wyjeżdżając
poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu,
na okres dłuższy niż 6 miesięcy
należy również takiego zgłoszenia
dokonać. Zgłoszenie czasowego
wyjazdu za granicę nie spowoduje
wymeldowania z pobytu stałego,
a jedynie wymeldowanie z pobytu
czasowego ( jeżeli taki jest zarejestrowany na terytorium RP), ponieważ można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego. Zgłoszenia
wyjazdu poza granice RP na pobyt
czasowy dokonuje się najpóźniej
w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu. Należy przy
tym pamiętać, że wracając z zagranicy musimy dokonać zgłoszenia swojego powrotu najpóźniej w
30 dniu, licząc od dnia powrotu.
Zgłoszeń trzeba dokonywać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w formie pisemnej,
przedkładając dowód osobisty lub
paszport, a w przypadku dokonywania tej czynności przez pełnomocnika należy przedłożyć upoważnienie. Czynności zgłoszenia
wyjazdu i zgłoszenia powrotu są
wolne od opłat. Załatwienie większości spraw urzędowych jest już
możliwe od dłuższego czasu w
formie elektronicznej. Warunkiem
korzystania z usług elektronicznych jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
posiadanie profilu zaufanego na
www.zbaszynek.pl

platformie ePUAP. Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych uruchomiło na platformie ePUAP2 www.
ePUAP.gov.pl centralną
usługę,
z użyciem której można załatwić
w drodze elektronicznej sprawy
związane ze zgłoszeniem wymeldowania z miejsca pobytu stałego
lub czasowego. W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest
posiadanie indywidualnego konta
na platformie ePUAP (loginu i hasła), które służą do zalogowania
się na stronie oraz podpisywania
przesyłanych do urzędu dokumentów. W celu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, na stronie
ePUAP2 należy odszukać w Katalogu spraw (sprawy obywatelskie)
Ogólne sprawy urzędowe usługę
o nazwie Zgłoszenie przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
lub cudzoziemca wymeldowania z
miejsca pobytu stałego lub usługę
o nazwie Zgłoszenie przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
lub cudzoziemca wymeldowania
z miejsca pobytu czasowego, następnie zalogować się na portal
ePUAP2, wypełnić znajdujący się
tam Formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
lub zgłoszenia wymeldowania z
miejsca pobytu czasowego i przesłać go do organu gminy właściwego ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu.
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Zmiany w systemie gospodarki
odpadami na terenie Gminy Zbąszynek

W związku z nowelizacją
Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250),
która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., Rada Miejska w Zbąszynku
na sesji dnia 30.06.2016 r. wprowadziła zmiany w uchwałach dotyczących
gospodarowania odpadami komunalnymi. Od dnia 1 października 2016
roku będą obowiązywać nowe stawki opłat
za odpady komunalne:
- 8,00 zł od jednego
mieszkańca za miesiąc
w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
- 18,00 zł od jednego
mieszkańca
za
miesiąc w przypadku
nieselektywnej
zbiórki odpadów. Zmiana
stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi nie
wiąże się z koniecznością składania nowych
deklaracji przez właścicieli nieruchomości.
Zmiana stawek opłat
za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi podyktowana jest
koniecznością zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania
systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Związana jest także
ze wzrostem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w
naszej Gminie oraz koniecznością inwestycji
w punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z
założeniami ustawy o
utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
system gospodarki odpadami
komunalnymi
ma być systemem samofinansującym się. W
związku z powyższym
w celu zapewnienia
środków na jego prawidłowe funkcjonowanie
konieczne jest pobieranie takiej opłaty od
mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania,
którym została obciążona Gmina. Zgodnie z
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zapisami ww. ustawy, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie
o nowej wysokości opłaty obliczonej
w oparciu o dane zawarte w złożonej już deklaracji. Właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i uiszcza tę opłatę w
wysokości podanej w zawiadomieniu.

www.zbaszynek.pl

Jarosław
Mikołajczyk

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że
wszelkie zmiany związane z ilością
osób zamieszkałych (przeprowadzka osób, narodziny dzieci, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty,
należy zgłaszać do 14 dni od daty
zaistnienia zmiany w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych
w Zbąszynku. Nie ulegają zmianie

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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Halina
Kaczmarek

INFORMACJE

Sprzedaż nieruchomości
Obrót nieruchomościami stanowiącymi własność gminy regulowany jest przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1774 ze zmianami). Zgodnie z
przywołaną ustawą sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
jednostki samorządu terytorialnego następuje w drodze przetargów.
Przetarg na sprzedaż nieruchomości
gminnej może być przeprowadzony
w formie przetargu ustnego ograniczonego i nieograniczonego oraz
pisemnego zarówno, ograniczonego
jak i nieograniczonego, przy czym
przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny, zaś przetarg
pisemny wybór najkorzystniejszej
oferty. O formie przetargu decyduje jego organizator - właściciel
nieruchomości. Ustawa przewiduje również drogę bezprzetargową
sprzedaży nieruchomości gminnych.
Przypadki, w których ta zasada obowiązuje uregulowano w przywołanej ustawie. Procedura sprzedaży
nieruchomości
przygotowywana
jest z urzędu. Szczegółowe informacje o przygotowanych do zbycia

nieruchomościach zamieszczane są
na tablicach ogłoszeniowych gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej:
bip.zbaszynek.pl w zakładce „przetargi” oraz zgodnie z wymogami
ustawy w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej.
Informuję że, aktualnie Gmina przygotowała procedury związane ze
zbyciem nieruchomości pod zabudowę garażową. Ogłoszono przetargi nieograniczone dotyczące zbycia
9 działek budowlanych wydzielonych na tyłach ogrodów przydomowych w Zbąszynku (za budynkami
mieszkalnymi ul. Wojska Polskiego).
Działki przeznaczone pod zabudowę budynkami garażowymi położone są przy drodze o nawierzchni
utwardzonej. Przetargi dotyczące
zbycia działek pod zabudowę budynkami o konstrukcji murowanej
odbędą się w dniu 8 sierpnia oraz
w dniu 12 sierpnia 2016 r. Gmina zaprasza zainteresowanych zakupem
działek pod zabudowę garażową do
udziału w zorganizowanych przetargach. Ogłoszenia przetargowe dotyczące działek pod zabudowę garażową jak i warunki uczestnictwa

w zorganizowanych przetargach
są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.zbaszynek.pl w
zakładce przetargi. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku biuro nr 17 tel. 68 3849
140 wew. 37. Informuję również, że
Gmina Zbąszynek dysponuje terenami przewidzianymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
przy ul. Kościelnej, Jana Pawła II
i Prymasa Stefana Wyszyńskiego
oraz dawnymi terenami poprzemysłowymi PKP przewidzianymi do
zorganizowanej działalności inwestycyjnej pod wytwórczość, przemysł, składy. Przetargi dotyczące
zbycia tych terenów zorganizowane zostaną w najbliższym czasie.
Zapraszamy do zainteresowania
się terenami budowlanymi, którymi dysponuje Gmina Zbąszynek.
Ponadto informuję, że szczegółowych informacji na temat terenów
budowlanych przeznaczonych do
zbycia udziela referat Mienia Komunalnego i Geodezji oraz referat
Infrastruktury Technicznej tut. Urzędu.

Ciąg dalszy artykułu ze strony 10
terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Opłata ta ma być wnoszona przez
właścicieli nieruchomosci tak jak
dotychczas: z góry i bez wezwania,
w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:
- I kwartał do 31 stycznia danego roku,
II kwartał do 30 kwietnia
danego
roku,
- III kwartał do 31 lipca danego roku,
- IV kwartał do 31 października danego roku. Wpłat należy dokonywać
w kasie Samorządowego Zakładu
Usług Komunalnych w Zbąszynku
lub na rachunek Gminy Zbąszynek
na konto nr: 62 9660 0007 0010 1710
2000 0020. Wszystkim osobom które chcą w sposób selektywny przekazywać odpady komunalne przypominamy iż, na placu za budynkiem
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku
prowadzona jest zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, opon, zużytego sprzętu RTV i AGD, świetlówek
oraz zużytych baterii. W aptekach
prowadzona jest zbiórka przeterminowanych leków. Gruz pochodzący
z remontów prowadzonych przez
mieszkańców można przekazywać

nieodpłatnie na
plac przy oczyszczalni
ścieków.
Tworzywa
sztuczne, papier
i tekturę, szkło
oraz odpady zielone zbieramy do
worków i wystawiamy w dniu
odbioru
odpadów selektywnie
zebranych.
Z treścią wszystkich
uchwał
związanych
z
g o s p o d a ro wa niem odpadami
komunalnymi
można zapoznać
się na stronie
biuletynu informacji publicznej:
w w w. b i p . z b a szynek.pl w zakładce ochrona
środowiska/gospodarka odpadami
komunalnymi.

www.zbaszynek.pl

OGŁOSZENIE
Gmina Zbąszynek przeznaczyła do
sprzedaży lokal mieszkalny
położony w Zbąszynku przy
ul. Wojska Polskiego 29/3.
Powierzchnia użytkowa lokalu
wynosi 77,35 m2
(I piętro - 3 pokoje, kuchnia,
łazienka i korytarz).
Do lokalu przynależy piwnica o
pow. 13,04m2.
Wszystkie osoby zainteresowane
prosi się o kontakt osobisty –
biuro nr 23 Urząd Miejski w Zbąszynku
lub o kontakt telefoniczny
tel. 68 38 49 140 wew. 34.

11

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Agnieszka
Ratyńska

wydarzenia

Dyżur poselski w Gminie Zbąszynek
6 kwietnia br. w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku odbył się
dyżur poselski Pani Katarzyny Osos.
Mandat
parlamentarzysty
pełni
pierwszą kadencję, w przeszłości
była m.in. Wojewodą Lubuskim.
Był to pierwszy dyżur Pani Poseł
na terenie naszej Gminy. Podczas
dyżuru Pani Poseł spotkała się z
mieszkańcami oraz Burmistrzem
Zbąszynka Wiesławem Czyczerskim
i Przewodniczącym Rady Miejskiej
Janem Mazurem. Celem spotka-

nia było omówienie
spraw
bieżących
Gminy,
problemów
związanych z realizacją różnorodnych
przedsięwzięć.

VII Olimpiada Przedszkolaków
12 kwietnia br. już po raz
siódmy odbyła się
Olimpiada
Przedszkolaków
organizowana

przez Dyrektora Niepublicznego
Przedszkola w Kosieczynie Danutę Skrzyszewską. Tegoroczna
Olimpiada odbyła się pod
hasłem „Na sportowo z ekologią”. Przedszkolaki z całej
Gminy spotkały się na sali
przy Szkole Podstawowej w
Kosieczynie by rywalizować
w 7 konkurencjach z wykorzystaniem eko surowców.
Nad prawidłowym przebiegiem
Olimpiady
czuwało
jury. Zacięta rywalizacja zakończyła się zwycięstwem
Niepublicznego Przedszkola

Pod Muchomorkiem w Zbąszynku,
II miejsce zajęło Przedszkole Niepubliczne z Kosieczyna, III Niepubliczne Przedszkole „Bąbolandia”
z Kręcka natomiast IV Przedszkole Niepubliczne z Dąbrówki Wlkp.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz
nagrody ufundowane przez IKEA
Industry Zbąszynek, Gminę Zbąszynek i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.

Spotkanie z mieszkańcami
Tradycyjnie po zakończeniu 1-go kwartału 2016 roku, odbyło
się spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana
Mazura z mieszkańcami. Spotkanie
odbyło się 12 kwietnia w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury. Na wstępie Burmistrz Wiesław Czyczerski
podsumował wydarzenia i zadania
zrealizowane i rozpoczęte w pierwszym kwartale 2016 r. m.in. wznowienie prac związanych z uporządkowaniem terenu wokół ronda na
Placu Dworcowym i nasadzeniem
drzew, postawieniem 3 nowych wiat
przystankowych oraz ławek i koszy
na śmieci, omówienie schematu
przebudowy ulic Wojska Polskie-
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go i Długiej wraz z nasadzeniami
i lokalizacją miejsc parkingowych,
uporządkowanie terenu za stadionem, objęcie miasta monitoringiem,
prowadzenie rozmów z Zarządem
Ogródków Działkowych na temat
przejęcia części nieużytków sąsiadujących z terenami należącymi do
Gminy Zbąszynek, nowe nasadzenia
wokół Jeziorka Koźlarskiego i targowiska oraz przy ulicach Topolowa,
Mała i Rynek. Dodatkowo Burmistrz
przedstawił plany związane z zagospodarowaniem terenów po targowisku na ulicy Długiej i Sportowej
w kolejnych latach. Łączna kwota
potrzebna na przebudowę dwóch
targowisk to ponad 3 mln złotych.
W dalszej części Przewodniczący

www.zbaszynek.pl

Rady Jan Mazur podsumował pracę Rady Miejskiej w Zbąszynku w
pierwszym kwartale. Na zakończenie pytania zadawali mieszkańcy, a
dotyczyły one m.in. uporządkowania
łącznika pomiędzy ulicami Szeroką
i Kilińskiego, wycinki drzew wykonanej na ulicy Długiej w związku z
przebudową, kosztów związanych
z utrzymaniem czystości na terenie
miasta. Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadawane pytania, argumentując podjęte działania i wyjaśniając
nieporozumienia związane z prowadzonymi działaniami.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Stypendium za osiągnięcia artystyczne
14 kwietnia br. w
Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z
lokalną wokalistą, obecnie studentką Dominiką
Hoffman z Kosieczyna.
Dominika
reprezentuje Gminę Zbąszynek na
ogólnopolskich i wojewódzkich
festiwalach
piosenki, będąc laureatką konkursu ogólnopolskiego Grand Prix Fuma,

wielokrotną laureatką festiwali Pro
Arte laureatką konkursu „Euredyki”. Swoje predyspozycje wokalne
rozwija w Zielonogórskim Ośrodku
Kultury, występuje również na deskach Amfiteatru Zielonogórskiego
im. Anny German.
Burmistrz podziękował młodej artystce nie tylko za rozwijanie talentu,
ale też za promowanie Gminy
Zbąszynek oraz życzył kolejnych
sukcesów w życiu artystycznym i
osobistym.

Mistrzostwa Gminy Zbąszynek w Kopa
22 kwietnia 2016 r.w Dąbrówce Wlkp. odbyły się po raz pierwszy Mistrzostwa Gminy Zbąszynek
w Kopa. W zawodach uczestniczyło
21 zawodników. Wielogodzinna karciana walka zakończyła się zwycięstwem Krzysztofa Pijanowskiego
ze Zbąszynka. Drugie miejsce zajął
Tadeusz Niemiec, a trzecie Mieczysław Połomka z Dąbrówki Wlkp.
Organizatorem mistrzostw była OSP
Dąbrówka Wielkopolska, wspólnie z
OSiR Zbąszynek.

Turniej Finałowy Gimnazjady
27 kwietnia w hali
sportowej ZST w Zbąszynku rozegrano Finały
Wojewódzkie Gimnazjum
w ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Piłce
Siatkowej Dziewcząt. W
rywalizacji udział wzięły 4 zespoły gimnazjalne
ze Zbąszynka, Kostrzyna,
Sulechowa i Gubina. Organizatorem turnieju było
Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Zbąszynku. W ramach turnieju rozegrano 4 mecze.

I miejsce zajęły uczennice
z Gimnazjum Im. Polskich
Olimpijczyków w Zbąszynku, zyskując tym samym
awans do zawodów ogólnopolskich, II z Gimnazjum
z Gubina, III z Gimnazjum
nr 3 z Sulechowa i IV z
Gimnazjum nr 2 z Kostrzyna
n/Odrą. Najlepszą zawodniczką turnieju została Martyna Borowczak z Gimnazjum w Zbąszynku.

www.zbaszynek.pl
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Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Młodzi miłośnicy jazdy na
rowerze mieli możliwość zweryfikowania swoich umiejętności podczas
gminnych eliminacji konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyły się 22 kwietnia br. Gospodarzem
tegorocznych eliminacji była Szkoła
Podstawowa w Dąbrówce Wlkp. Rozpoczął je Zastępca Burmistrza Zbąszynka Jan Makarewicz, który życzył
udanej rywalizacji. W kategorii Szkół
Podstawowych rywalizowali uczniowie z Dąbrówki Wlkp., Zbąszynka i
Kosieczyna oraz uczniowie z Gimnazjum w Zbąszynku. Nad prawidłowością przebiegu gminnych eliminacji BRD czuwali policjanci z KPP w
Świebodzinie oraz Strażnik Miejski
ze Zbąszynka. Nagrody dla zwycięzców ufundował Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski. Gminne elimi-

nacje zwyciężyli uczniowie z
Dąbrówki Wlkp.
i to oni reprezentowali
naszą Gminę w eliminacjach
powiatowych
w
Świebodzinie, gdzie zajęli I miejsce. Najlepszym
zawodnikiem w kategorii
szkół podstawowych została Zuzanna Mania ze
Szkoły Podstawowej w
Dąbrówce Wlkp. W kategorii gimnazjów w eliminacjach powiatowych,
które odbyły się 11 maja
br. w Publicznej Szkole Podstawowej
Nr 2 w Świebodzinie, pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Zbąszynku
wraz z opiekunem Michałem Łysia-

kiem, która w finale wojewódzkim
rozegranym 21 maja br. wywalczyła
trzecie miejsce.

Uroczyste zakończenie roku
szkolnego klas maturalnych 2016
29 kwietnia 2016 roku
w Zespole Szkół Leśnych w
Rogozińcu odbył się uroczysty
apel z okazji zakończenia roku
szkolnego klas maturalnych.
23 absolwentów
otrzymało z rąk Dyrektora świadectwa ukończenia Szkoły. Burmistrz
Zbąszynka
wręczył
stypendium dla najlepszego
absolwenta klasy IV – Mai
Maćkowiak, która uzyskała
średnią ocen 4,92 i wykazała
się szczególną aktywnością w
życiu szkoły i uczestnictwem
w licznych konkursach o tematyce leśno – przyrodniczej.
Również 29 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego

klas maturalnych w Zespole Szkół
Technicznych w Zbąszynku, poprzedzone Mszą Św. w kościele parafialnym.

Podczas uroczystości Burmistrz
Zbąszynka
wręczył
stypendia dla najlepszych absolwentów, które otrzymały uczennica Liceum Ogólnokształcącego
Agnieszka Rucioch (średnia ocen
5,28) i uczennica Technikum Angelina Rumocka (średnia ocen
4,74). Jednym z punktów uroczystości było podpisanie porozumienia o współpracy między
Gminą Zbąszynek, Zespołem
Szkół Technicznych im. Jana
Pawła II w Zbąszynku i Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62
Kampanii Specjalnej ,,Commando‘’ z Bolesławca.

I Dni Otwarte Strażnicy OSP Zbąszynek
Jedną z atrakcji tegorocznej Majówki w Zbąszynku był Dzień
Otwarty Strażnicy OSP Zbąszynek
pod patronatem Burmistrza Zbąszynka, zorganizowany 1 maja. Akcję prowadził Naczelnik OSP Piotr Marciniak.
W przeciągu kilku godzin odwiedzający mogli zobaczyć remizę od środka, przyjrzeć się pracy strażaków, zapoznać się ze sprzętem. Tego dnia
każdy mógł zasiąść za kierownicą
wozu strażackiego i uruchomić syre-
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nę alarmową. Najmłodsi mogli wziąć udział w
konkursach i zabawach,
a dla wszystkich odwiedzających przygotowano
pokaz akcji ratowniczej
i pokaz z użyciem piany
gaśniczej. Na miejscu był
również wóz z wysięgnikiem PSP ze Świebodzina.

www.zbaszynek.pl
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Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP

29 kwietnia br. w Centrum
Kultury i Folkloru w Dąbrówce odbył
się zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w
Zbąszynku z udziałem Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej Jana Mazura. W zjeździe

uczestniczyli delegaci wraz z
przedstawicielami do nowego
zarządu z poszczególnych OSP
naszej Gminy, członkowie ustępującego zarządu oraz zaproszeni goście.
Podczas spotkania przedstawiono między innymi sprawozdanie
z działalności Zarządu Miejsko Gminnego i podsumowano jego
działalność, zatwierdzono skład
nowego Zarządu oraz wybrano
przedstawicieli w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP w Zbąszynku na swoim
pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:
Prezes – Wojciech Wittke
Wiceprezes – Zdzisław Gościniak
Wiceprezes - Tomasz Józefiak
Komendant Gminny – Leszek Paran-

dyk
Sekretarz – Andrzej Letki
Skarbnik – Piotr Marciniak
Członek Prezydium - Edward Fedko
Członek Prezydium – Wiesław Czyczerski
Członek Zarządu – Bernard Ratajczak
Członek Zarządu – Marcin Judek
Członek Zarządu - Błażej Dzik
Członek Zarządu - Dawid Miler
Członek Zarządu - Mateusz Fiec
Przedstawiciele w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
Edward Fedko
Leszek Parandyk
Wybranym członkom gratulujemy
i życzymy owocnej pracy na rzecz
Oddziału.

Majówka w Zbąszynku
Piękny, słoneczny weekend
majowy już za nami. Mieszkańcy
oraz odwiedzający nas goście mogli
uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji oraz Zbąszynecki Ośrodek
Kultury. Już 30 kwietnia w parku
przy Domu Kultury animatorzy przygotowali kilkanaście konkurencji dla
dzieci w każdym wieku. Wieczorem
w sali tanecznej odbyła się potańcówka z DJ T-max.
W międzyczasie na stadionie w
Zbąszynku rozegrano czwartoligowy pojedynek pomiędzy ZAP Syreną
Zbąszynek a Spójnią Ośno Lubuskie,
który zakończył się wynikiem 4:2
dla ZAP Syrena. 1 maja rozpoczął się
od Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miej-

skiej w Zbąszynku. Do turnieju zgłosiło się 15 zawodników.
W finale rozgrywek Tomasz
Gruchała
pokonał
Macieja Matuszewskiego, trzecie
miejsce wywalczył Tomasz
Drewniak i czwarte Hubert
Cichy.
2 maja w parku za Domem
Kultury odbyła się Majówka w
koncertowym stylu. Na scenie
wystąpił zespół BEZSENSU z
Zielonej Góry, a gwiazdą tegorocznej majówki był zespół
Sztywny Pal Azji. Wieczór zakończył
się zabawą taneczną.
3 maja odbył się XXIV Bieg Konstytucji. Biegi podzielono na 3 grupy:
bieg główny, biegi młodzieżowe i
biegi przedszkolaków. W tegorocz-

nym biegu głównym wystartowało
192 zawodników, a najlepszy zawodnik przebiegł dystans 7 km z czasem 26 minut i 8 sekund. Łącznie w
XXIV Biegu Konstytucji udział wzięło
658 osób. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom!

Gminny Dzień Dziecka
Jak co roku w naszej Gminie Dzień Dziecka to święto szczególne. Z tej okazji 12
czerwca br. na terenie Jeziorka Koźlarskiego w Chlastawie
przygotowano dla najmłodszych rozmaite atrakcje, gry
i
zabawy
sprawnościowe.
Przez ponad 5 godzin wszyscy
chętni mogli korzystać nieodpłatnie z licznych atrakcji. Dodatkowo na Jeziorku pojawiła
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się jednostka OSP Zbąszynek, więc
tego dnia każdy mógł poczuć się jak
strażak. Policjanci z KPP w Świebodzinie również przygotowali szereg
atrakcji dla dzieci, a dodatkowo znakowali rowery, dzięki czemu możliwa jest identyfikacja właściciela w
przypadku odzyskania skradzionego
roweru. Organizatorem festynu był
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku pod patronatem Burmistrza
Zbąszynka.
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Historia Pamięcią Pisana

17 maja br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się
uroczyste wręczenie nagród w

konkursie
literackim
„Historia Pamięcią Pisana”, związanym ze
wspomnieniami z przyjazdu mieszkańców na
Ziemię
Świebodzińską w 1945 roku oraz
pierwszych latach życia na tych terenach.
Wśród zaproszonych
gości byli członkowie
ŚZK oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur.
Organizatorem konkursu kresowian
było
Koło Terenowe
Kosieczyn

- Zbąszynek. Do konkursu zgłoszono 19 prac, napisanych przez
22 uczestników. Tytuły laureatów
konkursu zdobyły uczennice Gaja
Hansel, Aleksandra Banaszak, Dobrohna Mielcarek, Natalia Gurdak i
Nikola Szczawińska, a wyróżnienia
przyznano dla Oliwii Bok, Maksymiliana Hoffmana, Bartosza Sadowskiego i Patryka Dąbrowskiego
oraz Klaudii Komasa i Marii Piosik.
Wszyscy uczestnicy
konkursu
otrzymali dyplomy i upominki.

„Sadzimy drzewka, chcemy być zdrowi”
6 maja br. na Rondzie im.
św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Patronki Kolejarzy odbyło się
uroczyste posadzenie świerku
oraz kwiatów. W sadzeniu roślin
uczestniczyli uczniowie VI klasy
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku oraz grupa dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku. Gośćmi
honorowymi byli Dyrektor IKEA
INDUSTRY w Zbąszynku Wojciech
Waligóra, przedstawiciel IKEA Industry Grzegorz Klamżyński, oraz
Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz. Gospodarzem spotkania na
rondzie była Kierownik Ośrodka

Pomocy Społecznej w Zbąszynku Danuta
Kłos. Inicjatywa
związana z nasadzeniami na
rondzie
była
możliwa dzięki
projektowi
OPS „Sadzimy
drzewka, chcemy być zdrowi”
finansowanemu przez IKEA
INDUSTRY
w
Chlastawie.

Wizyta w partnerskiej Gminie Bedum
Tra d yc y j n i e
już w maju przedstawiciele
władz
s a m o r z ą d o w yc h
Gminy Zbąszynek
Burmistrz Wiesław
Czyczerski
oraz
P r z e wo d n i c z ą c y
Rady Miejskiej Jan
Mazur, gościli w
partnerskiej Gminie
Bedum w Holandii.
Dla upamiętnienia
ofiar i
uczczenia
16
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71 rocznicy zakończenia II wojny
światowej uczestnicy spotkania
przeszli w marszu ulicami Bedum
oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem
ku czci poległych. Odbyło się również spotkanie z Burmistrzem Bedum Henkiem Bakkerem. Kontakty partnerskie z miastem Bedum
zostały nawiązane w 1992 roku,
kiedy to Burmistrzowie obu miast
podpisali umowę partnerską.
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7 miejsce w kraju dla SPS!
W dniach od 20 do 22 maja
2016 r. w Tucholi odbywał się Finał
Mistrzostw Polski Młodziczek w
piłce siatkowej. W turnieju udział
wzięły siatkarki z Wrocławia, Zbąszynka, Rumi, Szczecina, Gdańska,
Warszawy, Łańcuta i Tomaszowa
Mazowieckiego.
Reprezentacja
SPS Zbąszynka zdobyła 7 miejsce
w kraju. Gratulujemy!

Zbąszynek na rowery!
20 maja br. blisko 500
mieszkańców Gminy Zbąszynek
przejechało ulicami miasta w ramach rozgrywanego w tym dniu
na terenie naszej Gminy
XXIV
Wyścigu Kolarskiego Bałtyk-Karkonosze Tour. Przejazd rekreacyjny rozpoczęły przedszkolaki, a
następnie mieszkańcy zmierzyli
się w przejeździe rekreacyjnym na
trasie jednej pętli wyścigu o długości 4,7km.
Na zakończenie zmagań odbył się
sprint czasowy dla mieszkańców
Gminy Zbąszynek na dystansie
ponad 14 km. Najszybszy wśród

mieszkańców był Marek Bonecki, drugie
miejsce
na
podium
wywalczył Filip Pendrak, a trzecie Marian
Kłos. Wszyscy uczestnicy wyścigu otrzymali
kamizelki odblaskowe.
Nie zabrakło również
atrakcji
kulturalnych,
jako że na scenie pojawiła się Kapela Koźlarska z Dąbrówki Wlkp.
oraz wokaliści Dawid
Marciniak i Dominika
Hoffman.

20. Memoriał LA im. Bogdana Niemca
25 maja br. na rozpoczęcie 20. Memoriału
LA im. Bogdana Niemca, oficjalnie otwarto
przebudowany stadion
na obiektach sportowych Ośrodka Sportu
i Rekreacji. Wśród zaproszonych gości byli:
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski,
Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur,
posłanka
Katarzyna
Osos, Przewodniczący
Rady Powiatu Świewww.zbaszynek.pl

bodzińskiego Alojzy Jokiel, Ks.
Dziekan Zdzisław Przybysz, Ks.
Proboszcz Jerzy Kordiak, Jolanta
Niemiec, Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.
Zmagania młodzieży szkolnej rozpoczęły się biegiem na dystansie 3000 metrów, który połączony był z symboliczną sztafetą
z udziałem zaproszonych gości.
Drugi dzień memoriału rozpoczęto od złożenia kwiatów na grobie
śp. Bogdana Niemca, skąd wyruszyła sztafeta ze zniczem na stadion w Dąbrówce Wlkp., gdzie rywalizowali weterani.
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Strażacki Turniej Piłki Nożnej o
puchar Burmistrza Zbąszynka
21 maja br. na
obiektach
Orlik w Dąbrówce
Wlkp. rozegrano
Strażacki
Turniej Piłki Nożnej
o puchar Burmistrza Zbąszynka z udziałem
jednostek OSP
z terenu Gminy
Zbąszynek oraz
gości. Drużyny
zmierzyły się w

10-minutowych meczach, a na
zakończenie rywalizacji każdy
z kapitanów otrzymał puchar z
rąk Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego. Najlepszą
drużyną turnieju byli strażacy
OSP Szczaniec, II miejsce zajęła
OSP Nądnia i III OSP Dąbrówka
Wlkp.

XXIV Wyścig Kolarski
Bałtyk Karkonosze Tour w Zbąszynku
Już po raz czwarty na terenie Gminy Zbąszynka rozegrano
jeden z etapów XXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk
– Karkonosze Tour”. Kolarze wystartowali w Zbąszynku o godzinie 16.00
i po przejechaniu 3 pętli po 4,7 km
każda udali się do sąsiednich gmin,
aby powrócić po godzinie 18.00 do
Zbąszynka i pokonać jeszcze pięć
okrążeń. Łącznie do przejechania w
piątkowym etapie wyścigu kolarze
mieli 137 km. Zwycięcą III etapu wyścigu został Maximilian Beyer (Niemcy).

Gminne zawody
sportowo – pożarnicze
Sportowa
rywalizacja, wspaniała atmosfera oraz
doping
zgromadzonej publiczności to
wszystko
towarzyszyło
tegorocznym
Gminnym Zawodom
Sportowo-Pożarniczym, których organizatorem była Ochotnicza Straż Pożarna
w Dąbrówce Wlkp.
W zawodach udział
wzięły jednostki z
Gminy
Zbąszynek,
Dziecięce i Młodzieżowe Drużyny Pożar-
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nicze oraz gościnnie jednostka OSP
z Nądni. Łącznie do rywalizacji stanęło 18 drużyn.
Strażacy rywalizowali w dwóch
konkurencjach: biegu sztafetowym
z przeszkodami oraz akcji gaszenia
wyznaczonego celu, tak zwanej bojówce. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwała komisja
sędziowska, w skład której weszli
strażacy z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Świebodzinie. Dekoracji zwycięzców
i uczestników zawodów dokonał
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Zastępca Komendanta
Powiatowego PSP Dariusz Paczesny.
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Obchody Diamentowych Godów
Diamentowe Gody to zawsze bardzo wyjątkowe wydarzenie.
25 maja na zaproszenie Burmistrza
Zbąszynka do Urzędu Miejskiego, aby
wspólnie świętować jubileusz przybyły pary: Gabriela i Henryk Cichowlas, Stanisława i Antoni Kratowicz
ze Zbąszynka oraz Joanna i Józef Mikołajczak z Bronikowa. Nieobecni byli
Państwo Franciszka i Roman Wołek z
Dąbrówki Wlkp.
Dostojnych Jubilatów powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Niemiec – Kromska i Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski, składając życzenia i gratulując przeżycia

wspólnych 60-ciu lat w zgodzie, w
zdrowiu, na dobre i na złe. Wyrazy uznania i szacunku oraz życzenia wszelkiej pomyślności, a także
dalszych szczęśliwych lat wspólnego życia złożył również w imieniu
swoim i Rady Miejskiej Przewodniczący Jan Mazur. Wszyscy Jubilaci
otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty
i upominki.

50 lat minęło...

Złote Gody to jubileusz, obchodzony w naszej polskiej tradycji
szczególnie uroczyście. 50 lat temu
Jubilaci związali się węzłem mał-

żeńskim, przyrzekając sobie
dozgonną miłość, szacunek
i przyjaźń. Na zaproszenie
Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego
25
maja br. do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku przybyło 9
par: Wiktoria i Marian Freyer,
Anna i Stanisław Kubiak, Hilda i Jerzy Kulus, Elżbieta i
Zbigniew Owczarek, Marianna i Józef Sadłowscy, Maria i Waldemar Mikurenda
ze Zbąszynka, Halina i Joachim Kleszka z Dąbrówki
Wlkp. Erika i Hieronim Wożny z Bolenia oraz Irena i Stanisław Ławniczak z Depotu. W dowód uznania

dla trwałości małżeństwa i rodziny
uhonorowano wyżej wymienionych
małżonków Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji dokonał
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Barbara Niemiec - Kromska. Do życzeń i gratulacji dołączył
się również Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur. Wszystkim Parom Małżeńskim życzymy dobrego
zdrowia, nieustającej pogody ducha,
by mogli się cieszyć kolejnymi rocznicami wspólnego pożycia małżeńskiego.

Gala Regionu Kozła
3 czerwca br. w Filharmonii Folkloru Polskiego w Zbąszyniu
odbyło się wręczenie dorocznych
Nagród Regionu Kozła i obchody
jubileuszu 10-lecia istnienia Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji laureatów Nagród Regionu
Kozła za rok 2015, wśród których
byli: Wiesław Matysiak (artysta z
Siedlca), Marian Kot (proboszcz z
Trzciela) – nagrody indywidulane,
prof. Halina i Tadeusz Zgółkowie
– nagroda honorowa, Zespół Śpiewaczy Zbąszyńskich Seniorów ze
Zbąszynia – nagroda grupowa, TFP

Babimost – wyróżnienie
dla
firm za wkład w
rozwój
gospodarczy Regionu
Kozła. W dalszej
części spotkania
wystąpił Prezes
LGD Witold Silski w związku
z 10-leciem istnienia Lokalnej
Grupy Działania
Regionu Kozła.
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Zbąszynecki Tydzień Rodziny
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zbąszynku oraz Fundacja „Spieszmy się” byli współorganizatorami
Zbąszyneckiego Tygodnia Rodziny,
w ramach którego 2 czerwca br.
zorganizowano Piknik Rodzinny. Był
to również dzień zakończenia roku
akademickiego Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizacja obchodów Zbąszyneckiego
Tygodnia Rodziny jest realizacją programu „Gmina Zbąszynek – RODZINA
NA 5 PLUS”, przyjętym przez Radę
Miejską w Zbąszynku.
Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur, słuchacze ZUTW, asystent Burmistrza ds. służby zdrowia Krzysztof Krzywak, seniorzy z
Dziennego Domu „Senior-Wigor”, słu-

chacze ZUTW oraz Uniwersytetów z Kargowej i Świebodzina,
Przewodniczący Rady Powiatu
Świebodzińskiego Alojzy Jokiel
oraz członek Zarządu Marcin
Minta.
Jednym z punktów pikniku
było wręczenie nagród Fundacji „Spieszmy się” za działalność społeczną i kulturalną
na terenie Gminy. Nagrody za
działalność kulturalną zostały
wręczone podczas koncertu
przy fontannie 29 maja br.
Nastąpiła również zmiana społecznego pełnomocnika ds. rodzin wielodzietnych. Burmistrz Zbąszynka podziękował Pani Violecie Piskorskiej
za realizowanie zadań pełnomocnika
w kadencji 2014-2016 i powołał Panią
Agnieszkę Kaczmarek na nową ka-

dencję 2016-2018.
Wręczono także nagrody w konkursie fotograficznym „Gmina Zbąszynek przyjazna rodzinie”. W ramach
pikniku zorganizowano zmagania
sportowe oraz występy artystyczne
uczestników pikniku.

70-lecie Zespołu
Szkół Technicznych w Zbąszynku

Za nami Jubileusz 70-lecia
Zespołu Szkół Technicznych im.
Jana Pawła II w Zbąszynku. Główne uroczystości odbyły się w sobotę 4 czerwca br. Dzień wcześniej
3 czerwca na terenie Szkoły zorganizowano Stację Zumby – Kolejówa 70 i koncert dla młodzieży.
Uroczystości jubileuszowe Szkoły
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rozpoczęto Mszą św. w Kościele
parafialnym w Zbąszynku, po której uczestnicy przemaszerowali na
teren Szkoły, gdzie odbyła się oficjalna część obchodów Jubileuszu.
Na uroczystość przybyli m.in.: Starosta Powiatu Świebodzińskiego Zbigniew Szumski, Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
www.zbaszynek.pl

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zbąszynku
Jan Mazur, Dyrektorzy
szkół zaprzyjaźnionych
i partnerskich, Dyrektorzy gminnych placówek
oświatowych,
kierownicy jednostek
organizacyjnych Gminy,
nauczyciele, uczniowie,
absolwenci i sponsorzy. W ciągu tych 70
lat mury Szkoły opuściło 6700 absolwentów. Aby Szkoła mogła
istnieć, funkcjonować,
kształcić, odnosić sukcesy potrzebna była
praca wielu ludzi. Głos
zabrał również Burmistrz Zbąszynka, który przypomniał o tym,
że 70-lat kształcenia
zawodowego to ważna
data w życiu Szkoły,
jak i w życiu społeczności lokalnej. Następnie na scenie pojawili się uczniowie i nauczyciele w
programie artystycznym. Obchody
Jubileuszu zakończyły się Biesiadą
„Pod Żaglami” na placu szkolnym.
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XIV Turniej Piłki Nożnej
im. Andrzeja Łeszyka
Czerwiec to czas festynów,
turniejów oraz koncertów plenerowych. Już w sobotę 11 czerwca
br. na obiektach sportowych OSiR
rozegrano XIV Turniej Piłki Nożnej
im. Andrzeja Łeszyka, w którym
udział wzięło 8 zespołów młodzieżowych. Turniej poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na
grobie ś.p. Andrzeja Łeszyka. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, który wręczył również
medale i puchary dla uczestników

Turnieju. Zwycięzcą Turnieju została
drużyna I Zbąszyneckiej
Akademii
Piłkarskiej. Organizatorami
Turnieju
był Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zbąszynku oraz Zbąszynecka Akademia
Piłkarska.

V Festiwal Kultury Leśnej
im. Eugeniusza Kruszelnickiego
Również 11 czerwca 2016 r.
odbył się V Festiwal Kultury Le-

śnej im. Eugeniusza Kruszelnickiego, pod patronatem honorowym
Leszka Banacha Dyrektora Regionalnego
Lasów Państwowych
w Zielonej Górze.
Gospodarzem tegorocznego
Festiwalu był Zbąszynecki
Ośrodek Kultury. Na
placu przy Lokomotywie przygotowano
wystawę
poświęconą
Eugeniuszowi
Kruszelnickiemu
i
jego działalności. Eugeniusz Kruszelnicki

prowadził m.in. nauczanie gry na
rogu myśliwskim w Zespole Szkół
Leśnych w Rogozińcu. Koncert
otworzył
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, który życzył
powodzenia uczestnikom części
konkursowej i pochwalił inicjatywę
jaką jest organizowanie Festiwalu.
W ramach Festiwalu odbyły się
indywidualne i zespołowe przesłuchania sygnałów myśliwskich
oraz mistrzostwa gry najdłuższego
dźwięku na rogu małym i dużym
oraz koncert Zespołu Muzyki Myśliwskiej.

„U Progu Lata”
11 czerwca br. już po raz
XXIII w Dąbrówce Wlkp. spotkali się
miłośnicy folkloru podczas Dąbrowieckich Spotkań Folklorystycznych
„U Progu Lata”. Tradycyjnie rozpoczęto od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobie śp. Tomasza
Spychały, wieloletniego kierownika
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca w Dąbrówce Wielkopolskiej. Zaproszonych gości, wśród których był
m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur, Dyrektor Biura
Regionu Kozła Szczepan Sobczak,
rodzina Tomasza Spychały, powitała
najmłodsza grupa tancerzy RZPiT z
Dąbrówki Wlkp. Następnie na scenie
wystąpiła grupa dorosła RZPiT im. T.

Spychały w ludowych tańcach i przyśpiewkach oraz
Kapela Koźlarska pod kierownictwem mistrza Jana
Prządki i Zespół Śpiewaczy
„Dąbrowszczanka”.
Gościnnie wystąpił Zespół
Pieśni i Tańca „Szamotuły”, a na zakończenie
części artystycznej Kapela Koźlarska „Kotkowiacy”
w wersji folkowej, wspomagana przez perkusje i
gitarę elektryczną. Tegoroczną gwiazdą wieczoru
był Kabaret „Klakoty”, a
wieczór zakończyła zabawa taneczna.

www.zbaszynek.pl
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Hubert
Cichy

inwestycje

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302
w miejscowości Chlastawa – rondo
Już niebawem przy drodze wojewódzkiej nr 302 za Chlastawą, zostaną rozpoczęte prace
przy budowie ronda łączącego
Północną Obwodnicę Zbąszynka
z drogą wojewódzką. Rozwiązanie to jest kontynuacją wcześniej
wybudowanej obwodnicy miasta,
której zadaniem jest wyprowadzenie ruchu pojazdów ciężarowych
poza granice miejscowości i dojazd
dla TIR-ów do parkingu IKEI. Inwestorem zadania jest Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze
a wykonawcą
DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze
Świebodzina. Duży udział w projekcie ma Gmina Zbąszynek, która
od początku bierze czynny udział
w realizacji projektu. Sam pomysł
wprowadzenia takiego rozwiązania, wykonanie projektu jak również odszkodowania za przejęte

grunty pod potrzeby ronda zostaną sfinansowane z budżetu Gminy.
Koszt inwestycji to ok. 1,5 mln. zł.
W ramach projektu zostaną połączone również ścieżki rowerowe.

Zostanie wybudowane oświetlenie odcinka drogi od Chlastawy do
ronda i na samym rondzie. Termin
zakończenia robót planowany jest
na 28 listopada 2016r.

Drogi z płyt betonowych
Na terenie gminy
wykonano kolejne odcinki dróg, które utwardzono betonowymi płytami drogowymi. Są to:
droga w Kręcku - od
skrzyżowania z drogą
wojewódzką do drogi na
Koźminek w Dąbrówce
Wlkp. - za starą szkołą
w Rogozińcu - przy stawie i w Zbąszynku po-

między ulicami Kilińskiego i Szeroką. Technologia budowy polega na
ułożeniu na podsypce piaskowej,
dwóch rzędów prefabrykowanych
płyt betonowych grubości 16 cm
i szerokości 80 cm. Przestrzeń
między płytami utwardzono płytą ażurową. Technologia ta jest
uważana za jedną z tańszych a
sama realizacja przebiega bardzo
szybko. W sumie wykonano 780
mb. Koszt budowy dróg wyniósł
204 tys. zł.

Rozbudowa
ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku
Ulica Wojska Polskiego to
dziś jeden wielki plac budowy. Roboty są prowadzone
na całym odcinku, od ul. Targowej do wyjazdu z miasta.
Wykonawca stara się je tak
prowadzić, by zakłócenia w
ruchu pieszych i pojazdów
były jak najmniejsze. Jednak nie da się wszystkiego
tak zorganizować by tych
utrudnień w ogóle nie było i
22
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były nieodczuwalne. Prace prowadzone są jedną stroną chodników
by druga została drożna. Zakres
inwestycji obejmuje wykonanie
nowej nawierzchni ulicy, zatoczek
postojowych, chodników, ścieżek
rowerowych i oświetlenia. Wykonawcą jest firma INFRAKOM z
Kościana. Koszty inwestycji to 1,5
mln. zł. Termin zakończenia robót
31 października br.
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Rondo Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Po zakończonej inwestycji dotyczącej przebudowy ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku nadal trwają prace przy
zagospodarowywaniu terenu w
jego otoczeniu. W maju pojawiły
się trzy wiaty autobusowe. Dwie
z nich znajdują się przy ulicy Kosieczyńskiej, a trzecia przy ulicy
Wojska Polskiego. Na przystankach zamontowano podświetlane
gabloty boczne, które będą wykorzystane do umieszczania między
innymi różnego rodzaju ogłoszeń.
Przystanki są bardzo użyteczne,
podróżujący chętnie z nich korzystają. Kolejnym krokiem było zagospodarowanie terenu po dawnym CPN-ie. Został obsadzony
krzewami i kwiatami. Dodatkowo
ustawiono tam ławki. Na chodniku przy poczcie postawiono zdrój
uliczny wody pitnej celem zapewnienia stałego dostępu do wody
wszystkim spragnionym. To pierwsze takie „poidełko wody”, które pojawiło się na terenie naszej
Gminy. Dopełnieniem wszystkiego
są piękne nowoczesne donice,
ustawione na Placu Dworcowym

oraz nowe ławki i kosze na śmieci. Cztery ławki są zamontowane
przy dworcu PKP, natomiast jedna
w pobliżu zdroju ulicznego. Oczekiwanie na opóźniony pociąg bądź
bus w takim miejscu będzie czystą
przyjemnością. Betonowe donice
zostały obsadzone wieloletnimi
roślinami, mamy nadzieję, że piękne kwiatki długo będą cieszyć oko
mieszkańców. Na rondzie zostały

również zamontowane kamery
monitoringu. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i szeroko pojęta prewencja. W
związku z nadaniem imienia ronda
św. Katarzyny Aleksandryjskiej Patronki Kolejarzy, na cześć patronki
na rondzie powstanie figura. Obecnie trwają prace nad projektem.

Rozbudowa ul. Długiej i Targowej
oraz przebudowa ul. B. Chrobrego

Trwają prace drogowe przy przebudowywanych ulicach w Zbąszynku. Obecnie Wykonawca przebudowuje chodnik w okolicach ulicy
Targowej. Wykonano większość
prac na odcinku od strony ulicy
Sportowej. Położono nawierzchnie
asfaltową, wykonano chodniki i
oświetlenie. Nasadzono większość
drzew. Są to głogi, lipy i akacje. Do
wykonania zostały jeszcze prace
przy ul. Chrobrego, gdzie wzdłuż
ulicy powstaną zatoczki parkingowe. Podobnie jak na pozostałych
odcinkach zostanie wymienione
oświetlenie uliczne. Prowadzone
roboty powodują pewne utrudnienia w ruchu pieszych i pojazdów.
Wykonawca stara się tak prowadzić prace, by uciążliwości z nimi
związane minimalizować. Pocieszeniem może być fakt, że termin
ich zakończenia jest planowany
na koniec sierpnia br.

www.zbaszynek.pl
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Piotr
Mazur

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Nowe studnie głębinowe
na ujęciu Zbąszynek

6 czerwca 2016 roku Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
w Zbąszynku udzielił zamówienia
na zadanie
„Wykonanie otworów
wierconych na terenie ujęcia miejskiego w Zbąszynku” firmie Zakład
Studniarski
Zbigniew
Raszewski

z Kożuchowa. Firma jako jedyna złożyła ofertę przetargową
i spełniła wszystkie wymagania dotyczące zrealizowania
zadania.
W ramach zamówienia wykonane będą następujące prace:
- wykonanie 2 studni wierconych (nr 4 i 5) będących otworami
eksploatacyjnymi
lub
awaryjnymi ujęcia;
- budowę dwóch odcinków rurociągu wodociągowego DN160
PVC o długości L=16,00 m oraz
L=30,50 m, łączących projektowane studnie wiercone nr 4 i 5 z
istniejącą siecią wodociągową;
- budowę dwóch przyłączy energetycznych o długości L=57,50 m oraz
L=36,00 m, zasilających projektowane studnie wiercone z istniejącej
szafy sterującej zlokalizowanej w

budynku SUW Zbąszynek;
-montaż pomp głębinowych wraz z
armaturą.
Całkowity koszt zadania to
kwota 196 800,00 zł. Wykonanie
dwóch nowych odwiertów na Stacji
Uzdatniania Wody w Zbąszynku powinno zabezpieczyć ujęcie miejskie
przed gwałtownymi spadkami stanu
wody w zbiornikach retencyjnych,
zwłaszcza podczas upałów w okresie letnim. Nowe studnie wiercone
będą miały dużo większą wydajność niż poprzednie. W chwili obecnej z ujęcia miejskiego w Zbąszynku woda dostarczana jest do trzech
miejscowości: Zbąszynek, Bronikowo, Dąbrówka Wlkp. i do większej
części zakładu IKEA Industry, co stanowi zdecydowanie większą część
całej Gminy. Całość prac planuje się
zakończyć do końca lipca 2016 roku.

Prace modernizacyjne
na ul. Wojska Polskiego
Wraz z trwającymi pracami
przebudowy ul. Wojska Polskiego
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych wykonuje szereg prac
modernizacyjnych w celu polepszenia stanu sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na tym obszarze.
Dotychczas zostały wymienione
cztery przyłącza wodociągowe
do budynków wspólnot mieszkaniowych, dwa hydranty podziemne, główna zasuwa rozdzielająca

ul. Wojska Polskiego i Poznańską
oraz przebudowany i uporządkowany odcinek 20 m kanalizacji
deszczowej zbiegającej się na ul.
Warszawskiej wraz z wybudowaniem nowej studni rewizyjnej.

III kwartał płatności za odpady
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych przypomina o opłatach
za odpady. Termin wpłat za III kwartał 2016 roku mija 31 lipca 2016
roku (opłata za lipiec, sierpień i wrzesień). Wpłat można dokonywać na nr konta: 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020
lub w kasie SZUK przy ul. PCK 2 w Zbąszynku od poniedziałku do
piątku w godz. 8:00 – 12:00.
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Barbara
Stasik

Oświata

Wakacje czas zacząć!!!
Nadeszła upragniona przez
wszystkich uczniów chwila. Zakończył
się rok szkolny 2015/2016 i uczniowie
rozpoczynają dwumiesięczne wakacje.
Do ławek szkolnych wrócą ponownie
1 września br.
Po raz ostatni w tym roku szkolnym
nauczyciele oraz uczniowie spotkali
się w pełnym składzie, aby oficjalnie
i uroczyście zakończyć miniony rok
oraz nagrodzić tych, którzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli
na wyróżnienie.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski odwiedził w tym dniu Zespół
Szkół Technicznych w Zbąszynku,
gdzie uroczyście wręczył Pani Ewie
Omelczuk powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły na kolejny pięcioletni
okres. Podziękował za dotychczasową
bardzo dobrze wykonywaną pracę na
tym stanowisku. Następnie wręczył
stypendium najlepszej uczennicy Za-

sadniczej Szkoły Zawodowej – absolwentce Karolinie Górczewskiej. Tegoroczni absolwenci Technikum i Liceum
Ogólnokształcącego takie wyróżnienia
ufundowane przez Burmistrza Zbąszynka otrzymali na zakończenie nauki w
kwietniu br. W Technikum najlepszym
absolwentem okazała się Angelina
Rumocka, a Liceum Ogólnokształcącego Agnieszka Rucioch. Burmistrz Wiesław Czyczerski uczestniczył również
w obchodach zakończenia roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Kosieczynie, gdzie wręczył nagrody książkowe absolwentom, którzy posiadali
co najmniej bardzo dobre zachowanie
oraz zapisali na swoim koncie wysokie osiągnięcia w zakresie konkursów
przedmiotowych lub posiadają wysokie osiągnięcia sportowe.
W Gimnazjum w Zbąszynku za najlepsze wyniki na świadectwie Nagrodę
Burmistrza otrzymała Wiktoria Enen-

kiel, nagrodę wręczył Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz. Nagrody książkowe otrzymali pozostali absolwenci
legitymujący się wysokimi ocenami i
osiągnięciami. Tak było i w pozostałych szkołach: w Dąbrówce Wlkp.,
gdzie nagrody przekazał Zastępca
Burmistrza Jan Makarewicz, a w uroczystości zakończenia roku szkolnego
w Szkole Podstawowej w Zbąszynku
– Barbara Stasik, Kierownik Referatu
Oświaty.
Z okazji zakończenia roku szkolnego
złożono życzenia Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Pracownikom
szkoły wszelkiej pomyślności, wielu
sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Wszystkim uczniom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku.

Tabela: Ilość uczniów i koszty ponoszone na 1 ucznia w szkole

Ilość
uczniów
w szkole

Szkoła

Pełny koszt
1 ucznia w
szkole

Przyznana
subwencja
na 1 ucznia

Dopłata
gminy
do 1 ucznia

Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

350

8.792,06

7.117,39

1.674,67

Gimnazjum w Zbąszynku

235

9.665,86

6.017,53

3.648,33

Szkoła Podstawowa w Zbąszynku

360

6.818,34

6.133,06

685,28

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp.

104

12.025,52

8.072,39

3.953,12

Szkoła Podstawowa w Kosieczynie

98

11.015,58

7.770,69

3.244,89

Tabela: Ilość oddziałów w szkołach w roku 2015/2016

Zespół Szkół
Technicznych w
Zbąszynku

Gimnazjum w
Zbąszynku

Szkoła
Podstawowa w
Zbąszynku

Szkoła
Podstawowa w
Dąbrówce Wlkp.

Szkoła
Podstawowa w
Kosieczynie

15

12

17

7

6

W roku szkolnym 2016/2017 zmniejszy się liczba oddziałów w szkołach
w związku z brakiem naboru do klas pierwszych w szkołach podstawowych na wioskach. W Zbąszynku zostanie utworzony jeden oddział
klasy pierwszej. Spowodowane to zostało uchwaleniem zmian do
ustawy o systemie oświaty. Najważniejsze zmiany dotyczyły m.in.: obowiązku szkolnego dziecka od 7 roku życia.
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szkoła podstawowa w zbąszynku

Małgorzata
Czaczyk

U progu wakacji
Zbliżający się okres wakacji
jest dobrym czasem na podsumowanie
zmagań naszych uczniów mijającego
roku szkolnego 2015/2016. Było u nas
sportowo,
tanecznie,
czytelniczo,
ale przede wszystkim edukacyjnie.
Zapraszamy do naszej końcoworocznej relacji:
SIATKARSKIE SUKCESY
Kolejny już rok z rzędu nasi
uczniowie trenujący siatkówkę w
SPS Zbąszynek z powodzeniem brali
udział w rozgrywkach rejonowych i
wojewódzkich turnieju minisiatkówki
„Kinder+Sport”. Zespół dziewcząt w
kategorii „dwójek” (Maja Michalak,
Alicja Kalińska, Oliwia Dzieciątkowska)
zajął I miejsce w województwie,
a drużyna chłopców w kategorii
„trójek” (Hubert Muszyński, Dawid
Michalak,
Filip
Kaczmarek,
Jan
Szewczyk,
Nikodem
Wiśniewski)
zdobyła II miejsce w województwie.
Oba zespoły złożone są głównie
z uczniów Szkoły Podstawowej w
Zbąszynku i w dniach 7-10 lipca
będą reprezentować województwo
lubuskie w Finale Mistrzostw Polski w
Częstochowie. W kategorii „czwórek”
dziewcząt dwie nasze uczennice
(Oliwia
Mazur
i
Amelia
Najda)
wspólnie z koleżankami z Kosieczyna
i Dąbrówki Wlkp., również zajęły II
miejsce w województwie lubuskim.
Awans zespołu chłopców z naszej
szkoły jest niemal precedensem w
skali kraju, gdyż w ciągu ostatnich
6 lat siatkarze ze zbąszyneckiej
podstawówki pod czujnym okiem
nauczyciela wychowania fizycznego
Grzegorza Kowalczyka aż pięciokrotnie
awansowali do Finałów MP pokonując
każdego roku wiele silnych drużyn z
naszego województwa. Całoroczna
systematyczna
praca
dzieci
na
treningach, wzorowa współpraca z
rodzicami i ich zaangażowanie w proces
treningowy pozwoliło osiągnąć po raz
kolejny tak duże sukcesy w zakresie
zbąszyneckiej mini piłki siatkowej.
Przygotowując się do najważniejszych
rozgrywek mini siatkówki, nasze
zespoły w ciągu roku były zapraszane
na liczne turnieje ogólnopolskie.
Uczestniczyliśmy
z
powodzeniem
między innymi w silnych turniejach
w Wałczu, Szczecinku, Kołobrzegu,
Poznaniu, Miliczu, Rokietnicy, Gubinie,
czy Szlichtyngowej.
TANECZNYM KROKIEM PRZEZ ŻYCIE
Zespół Słoneczny Blask, jak co roku
prezentował się na przeglądach i
konkursach tanecznych. Już po raz
szósty nasza grupa taneczna wzięła
udział w konkursie Tańcelebracje.
W tym roku motywem przewodnim
był - Street dance. Na scenie

26

pojawiło się 30 zespołów, około
430 tancerzy. Jedna z grup zdobyła
wyróżnienie prezentując się w tańcu
pt: „Weekend”. Grupa miała również
przyjemność wspólnego świętowania
XX lecia zespołu tanecznego Tęcza.
Uroczystość odbyła się w Domu
Kultury w Zbąszyniu. Zaproszone
zespoły zaprezentowały w prezencie
wiele układów tanecznych. Uczennice
z zespołu miały również możliwość
wcielenia się w role cheerleaderek
zagrzewając do walki naszych piłkarzy
podczas
meczu
naszej
lokalnej
drużyny Zap Syrena z drużyną Spójnia
Ośno Lubuskie. Zespół zaprezentował
się również podczas Ogólnopolskiego
Festiwalu Tańca o puchar Burmistrza
Zbąszynia, gdzie zdobył dla jednej z
grup wyróżnienie, a dla drugiej grupy
drugie miejsce. W ciągu całego roku
grupy występowały podczas wielu
uroczystości szkolnych, gminnych,
powiatowych, a nawet ogólnopolskich.
Rozwijały
swoje
zainteresowania
muzyczne i wrażliwość, uczyły się
pokonywania tremy i wiary we
własne siły. Pokazały nam wszystkim,
że najważniejsza jest radość płynąca
z tańca.
„JAK NIE CZYTAM - JAK CZYTAM”
Włączając się w ogólnopolską akcję
wspólnego czytania zakończyliśmy
kolejny rok czytelniczy w naszej
szkole. Biblioteka szkolna, jak już
wcześniej zostało wspomniane w
poprzednich numerach kwartalnika,
została wzbogacona w wiele pozycji
książkowych Rządowego Programu
„Książka moich marzeń”. Pozyskane
pozycje korzystnie wpłynęły na
poprawę czytelnictwa w naszej
placówce. Nasza biblioteka była
organizatorem
kolejnej
edycji
Gminnego Międzyszkolnego Konkursu
Wiedzy o Książce i Bibliotece.
Konkurs, przeprowadzony w formie
zabawowej, służył promocji książki i
czytelnictwa wśród uczniów naszych
szkół. Odbył się również „Tydzień
czytania
dzieciom”,
do
którego
włączyli się rodzice, pracownicy
jednostek samorządowych. Ponadto
został przeprowadzony konkurs na
sleeveface „Z książką jest Wam do
twarzy”, który cieszył się ogromnym
zainteresowaniem. Wszystkie podjęte
działania miały na celu popularyzację
czytania, co wg statystyki kart
bibliotecznych
udało
nam
się
uzyskać.
NAUKA I JEJ EFEKTY
Rok szkolny był obfity w konkursy
przedmiotowe, literackie, plastyczne,
fotograficzne i inne. Chcieliśmy, aby
dzieci poznały różne formy nauki.
W I etapie edukacyjnym odbyły
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się spotkania z przedstawicielami
różnych
zawodów
i
rzemiosła
(strażak, górnik, policjant, pszczelarz),
po to, aby przybliżyć dzieciom
specyfikę pracy w danym zawodzie.
W ramach innych form edukacji nasi
uczniowie odwiedzili Centrum Nauki
Keplera w Zielonej Górze, placówkę
edukacyjną, która bawi ucząc i uczy
bawiąc. Dzieci odwiedziły Planetarium
Wenus,
uczestnicząc
w
pokazie
Laboratorium
Młodego
Naukowca.
Zwiedziły
Jaskinię
Światła
oraz
Centrum Przyrodnicze. Tam poznały
interaktywne urządzenia i eksponaty,
uczestnicząc
w
samodzielnym
przeprowadzeniu doświadczeń lub
obserwacji. Miały okazje poznać
osiągnięcia nauki i techniki, a w
szczególności otaczające nas zjawiska
i procesy przy pomocy naukowych
narzędzi. Można eksperymentować
również w warunkach szkolnych i
tak właśnie bawiła się, ucząc jedna
z
klas
podczas
niecodziennych
lekcji.
Uczniowie
przygotowali
i
samodzielnie przeprowadzili ciekawe
eksperymenty.
Były
wybuchające
wulkany,
magiczne
magnesy,
wędrujące papierki, niezwykłe masy i
morze w butelce. Sprawnością umysłu
i refleksu wykazali się uczniowie
podczas III Międzyszkolnego Konkursu
Symulacji Działalności Gospodarczej.
W
konkursie
walczyli
uczniowie
z sześciu szkół: Dąbrówka Wlkp.,
Kosieczyn,
Przyprostynia,
Belęcin,
Brójce i Zbąszynek. Uczniowie mieli
do wykonania modele z papieru w
kształcie kaczek i lisów, które należało
sprzedać w odpowiednich skupach, by
zarobić na tym pieniądze. Drużyna SP
Zbąszynek zajęła II miejsce. W ramach
żywej lekcji historii nasi uczniowie
wzięli udział w konkursie „Historia
Pamięcią Pisana”. Prace poświęcone
były pamięci mieszkańców przybyłych
z
ziem
kresowych
i
dotyczyły
wspomnień z przyjazdu mieszkańców
na Ziemię Świebodzińską. Konkurs
podsumowany
został
na
etapie
gminnym
i
powiatowym.
Na
uroczystym
podsumowaniu
roku
szklonego 2015/2016 zostali wyróżnieni
najbardziej pracowici uczniowie klas
IV - VI, a było ich 55. Pożegnaliśmy
również 43 absolwentów tutejszej
szkoły podstawowej. Ten rok szkolny
kończymy ze średnią szkolną II etapu
na poziomie 4,37.
Kończąc
nasze
krótkie
podsumowanie pragniemy wszystkim
naszym podopiecznym i czytelnikom
życzyć słonecznych i bezpiecznych
wakacji, niezapomnianych przygód
i naładowania „akumulatorów” na
kolejny rok szkolny.
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NAUKA I NIE TYLKO...
Wiosna na dobre zawitała
do szkoły. Uczniowie przygotowali
wiosenne przysmaki na II śniadania.
Otoczenie szkoły przybrało wiosenne
kolory. Pięknie zakwitły Pola Nadziei.
Na skwerze Przyjaźni Międzynarodowej zasadzono bratki w barwach
tęczy.
Dnia 14 kwietnia 2016 r.
o godz. 7.50 wyjechaliśmy dwoma
autokarami do Zielonej
Góry. Nauczycielka Adriana Pawelska zorganizowała wycieczkę edukacyjną dla
całej szkoły. Zaplanowała zajęcia
na Uniwersytecie Zielonogórskim na
Wydziale Fizyki i Astronomii i zajęcia w Centrum Przyrodniczym im.
Jana Keplera. W auli uniwersyteckiej
dr Joanna Kalaga wraz z asystentką przeprowadziły szereg doświadczeń związanych z fizyką.
Dzieci
uczyły się stawiania hipotez, zostały
włączone w pokaz. Dzieci były zainteresowane, zadawały pytania i
udzielały prawidłowych odpowiedzi.
Podziękowaliśmy tradycyjnie: gwarą
dąbrowiecką, przy muzyce wygranej
na koźle weselnym przez Piotra Bimka, wręczając lalkę- Dąbrowszczankę.
Następnym ciekawym miejscem było
Centrum Keplera, gdzie uczniowie z
asystentem poznawali zasady fizyki
i dynamiki. Po przejściu wszystkich
stanowisk mogli indywidualnie przeprowadzać doświadczenia, obserwowali i poznawali przyrodę i zjawiska
atmosferyczne. Mimo deszczu, po
wspaniałej naukowej uczcie, zadowo-

leni, wróciliśmy do szkoły. 22.04.2016 r.
w naszej szkole odbył się Gminny
Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Dro-

gowego. I miejsce zajęli nasi
uczniowie,
indywidualnie:
Zuzanna Mania
z klasy VI. W
tym dniu również odbył się
Gminny
Konkurs Recytatorski
Uczennice:
Laura Spychała
z
kl. VI, Maja
Utrata z kl. III,
Julia Jędrzy z
kl. III otrzymały
wyróżnienie, a
Paulina Czaplińska z kl. I otrzymała
nominację do udziału
w
konkursie
powiatowym.
25.04.2016
r.
odbył się pokaz:
Układ Słoneczny i Astronomia. Uczniowie klasy III przeprowadzili ciekawą
lekcję dla wszystkich uczniów naszej
szkoły. Trzecioklasiści przedstawiali ciekawostki i informacje na temat
planet w Układzie Słonecznym wykorzystując wykonane przez siebie
modele planet. Uwieńczeniem
był
pokaz multimedialny, który przygotowała Zofia Kowalska z tatą. Każda podana informacja kończyła się
quizem. Zaangażowana była cała
społeczność
s z k o l n a .
25.04.2016 r.
dla uczniów
kl. VI odbyły
się warsztaty
o
tematyce:
Przeciwdziałanie przemocy - jak nie
stać się ofiarą
lub sprawcą.
Uczniowie kl.
V brali udział
w
warsztacie na temat
twórczego
rozwiązywania
problemów.
Dzieci
od
zawsze
interesują
się policyjną
służbą.
Nie
jeden marzy,
aby w przyszłości zostać policjantem. Aby przybliżyć uczniom zawód policjanta, Rada
Rodziców zorganizowała wycieczkę
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dla klas IV, V i VI do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie. Celem wycieczki była również Komenda Powiatowa Straży Pożarnej, gdzie
uczniowie mogli obejrzeć nowoczesne wozy i sprzęt strażacki.
28.04.2016 r. uczniowie z naszej szkoły tworzący
Dąbrowiecką Kapelę
Koźlarską, wystąpili na XVI Festiwalu
Kultury Regionalnej w Nowym Kramsku. Pięknie zaprezentowali się w
strojach ludowych, grając na kozłach,
skrzypcach i klarnetach.
11.05.2016 r. na Gminnym Konkursie
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
nasi uczniowie także zajęli pierwsze miejsce, a w finałach wojewódzkich- ósme miejsce. W Powiatowym
Turnieju Bezpieczne Wakacje z Lupo
uczeń Łukasz Spychała zajął drugie
miejsce.
30.05.2016 r. uczniowie: Piotr Bimek,
Łukasz Spychała, Laura Spychała,
Aneta Tratwal oraz dzieci z Kapeli
Koźlarskiej uczestniczyli w IV Lubuskim Sejmiku Dziecięcym.
05.06.2016 r. odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez Radę Rodziców. Tym
razem nie tylko dzieci przygotowały
część artystyczną, lecz również Rodzice dzieci przedszkolnych wystawili
sztukę pt. Zagubiony czas, a Rodzice
naszych uczniów- scenki komediowe
pt. Zaginiony mop. Festyn dostarczył
wszystkim wiele zabawy i sprzyja
integracji całej społeczności lokalnej
ze szkołą.
24.06.2016 r. na uroczystym apelu podsumowaliśmy pracę w roku
szkolnym 2015/16.
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SPOTKANIA, KONKURSY I SUKCESY
IV
Międzynarodowa
Olimpiada
Sportowa Szkół Partnerskich W
Jäenschwalde
W Dniu Dziecka w spotkaniu z
rówieśnikami ze szkoły niemieckiej
uczestniczyli uczniowie klas III - VI
naszej szkoły. Po radosnym powitaniu
wszystkie dzieci zostały podzielone
na
mieszane
narodowościowo
grupy, w których pokonując kolejne
stanowiska,
wykonywały
różne
ćwiczenia sprawnościowe. Zespołowe
zmagania
dostarczały
uczniom
okazji do nawiązywania kontaktów
i przełamywania barier językowych.
Po wysiłku fizycznym przyszła pora
na posiłek - tradycyjną niemiecką
zupę ziemniaczaną oraz pyszne
ciasto. Spotkanie zaprzyjaźnionych
szkół zakończyła część kulturalna,
Nasi uczniowie zaprezentowali się w
układzie tanecznym oraz niemieckiej
i polskiej piosence. Gospodarze
przygotowali
również
atrakcyjny
program. Wykonując sportowe układy
do rytmicznych piosenek, zapraszali
do współudziału.
Zatriumfowała radość, ruch i wspólna
zabawa! Zwycięzcami byli wszyscy
i dlatego też wszyscy otrzymali
medale. Żegnając się i dziękując za
pełen wrażeń dzień, zaprosiliśmy
Grundschule w Jänschwalde na
kolejną olimpiadę do Kosieczyna.
V potyczki ortograficzne kl. I i II
Do zabawy przystąpiły 4 mieszane
grupy, które rozpoczęły rywalizację
w
sportowo
–
ortograficznych
konkurencjach.
Drużyny
po
wykonaniu konkurencji sportowej
musiały
wspólnie
rozwiązać
zadanie, np. ułożyć z puzzli wyrazy
z pułapką ortograficzną, przysłowie
ortograficzne z rozsypanki. Uczestnicy
tworzyli głuchy telefon polegający na
zapamiętaniu i poprawnym zapisaniu
wyrazów. Kołem ratunkowym były
słowniki ortograficzne, po które mogli
sięgnąć w każdej chwili. Podczas
zabawy uczniowie uczyli się także
współpracy i poprawnej komunikacji
między
sobą.
Po
wykonaniu
wszystkich zadań, każdy okazał się
zwycięzcą i otrzymał złoty medal.
Cała gmina czyta dzieciom
15 czerwca
uczniowie klas I-III
wybrali się do Kręcka. W sali wiejskiej
wysłuchali opowiadania ,,Wakacje
nad morzem”. Czytającymi byli: p.
sołtys Barbara Dzioch, państwo
Łukasz i Karolina Gajos, p. Dorota
Krym, p. Martyna Kozak oraz strażak
Mateusz Dzioch. W podziękowaniu
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za spotkanie dzieci zrewanżowały
się również pięknym czytaniem
wesołych
wierszy
o
wozie
strażackim. Następnie pod opieką
druhów Mateusza
Dziocha, Arka
Orłowicza i Dawida Mielęgowskiego
wszyscy
uczestnicy
spotkania
udali się do remizy strażackiej.
Gospodarze zapoznali wyjątkowych
gości ze swoją pracą. Dzieci z bliska
podziwiały sprzęt, a także mogły
wsiąść
do
wozu
strażackiego.
Podczas wizyty w OSP uczniowie
wykazali ogromne zainteresowanie
i nabyli cenną wiedzę.
Tydzień Biblioteki
W
czasie
jego
uroczystego
podsumowania najpierw w niezwykły
świat
baśni
przeniosła
widzów
szkolna grupa teatralna uroczym
przedstawieniem „Śpiąca królewna”.
Następnie wręczone zostały nagrody
za
udział
w
zorganizowanych
wcześniej konkursach. W konkursie
czytelniczym klas I-III „Baśnie i legendy
Henryka Sienkiewicza” ex aequo
pierwsze miejsce wywalczyły klasy II
i III, a klasa I zajęła zaszczytne miejsce
drugie. W indywidualnym Konkursie
Wiedzy o Książce i Bibliotece kl.
IV - VI wygrali: Karolina Buśko, Ola
Szymańska, Martyna Horowska i
Szymon Krakowian. W konkursie
plastycznym kl. I-III nagrodzeni zostali:
Amelka Rolla, Klaudia Pluskota, Filip
Bielecki i Maksymilian Wetklo, a
wyróżnienia uzyskali: Zosia Kumke,
Oliwia Panasiuk, Kinga Krym i Błażej
Piskorski. Nagrodę za wykonanie
ciekawej prezentacji multimedialnej
o Henryku Sienkiewiczu otrzymali
Wojtek Boch i Hubert Dajczak.
Szkolny konkurs ortograficzny kl.
IV-VI
W etapie I wzięli udział wszyscy
uczniowie
i
pisali
dyktando,
którego wyniki pozwoliły wyłonić
9 finalistów - uczestników etapu II.
Tytuły „Mistrzów Ortografii” zdobyli:
kl. IV - Marta Kucharska, kl. V Łukasz Maciejewski, kl. VI - Wojciech
Boch, który został również Szkolnym
Mistrzem Ortografii.
Gminna Olimpiada Zdrowia
Jej organizatorem była w tym roku
nasza szkoła. Trzyosobowe drużyny
ze szkół podstawowych naszej
gminy z dużym zaangażowaniem
przystąpiły do zdrowej rywalizacji.
Wśród powierzonych im zadań był
m.in. test, kalambury, rebusy, skoki na
skakance oraz udzielanie pierwszej
pomocy. Zwyciężyła drużyna ze
szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Wlkp. Naszą szkołę reprezentowali:
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Mateusz Gajos, Klaudiusz Krym
oraz Łukasz Maciejewski. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy oraz
nagrody książkowe.
III Międzyszkolny Konkurs Symulacji
Działalności Gospodarczej
Nasza szkoła, wspólnie z odziałem
Banku PKO w Zbąszynku, już
po raz drugi była organizatorem
Międzyszkolnego Konkursu Symulacji
Działalności Gospodarczej. Tym razem
przedsiębiorstwa tworzyli uczniowie
z sześciu szkół podstawowych:
Kosieczyna, Zbąszynka, Dąbrówki
Wielkopolskiej, Przyprostyni, Brójec
i Belęcina. Drużyny po zakupieniu
materiału - głównie kartek papieru,
produkowały papierowe zwierzątka
i sprzedawały je za jak najlepszą
cenę. Uczniowie liczyli też zyski i
straty swej firmy. Najlepsi okazali się
reprezentanci Szkoły Podstawowej z
Przyprostyni.
Ostatnie
pozaszkolne
sukcesy
naszych uczniów:
- Udział Agaty Buśko z kl. II w
prezentacjach
wojewódzkich
Lubuskiego
Przeglądu
Piosenki
Dziecięcej Pro Arte;
- Nominacja Oliwii Glinieckiej do
eliminacji powiatowych i wyróżnienie
Filipa
Bieleckiego
w
gminnych
eliminacjach Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego Pro Arte;
Zajęcie
II
miejsca
szkolnej
reprezentacji - w składzie: Karolina
Buśko, Ola Szymańska i Martyna
Horowska
- w
Międzyszkolnym
Konkursie Wiedzy o Książce i
Bibliotece;
Uzyskanie
przez
Aleksandrę
Banaszak i Nikolę Szczawińską
tytułów Laureata konkursu „Historia
pamięcią pisana”;
- Zdobycie I miejsca przez Karolinę
Buśko w międzyszkolnym konkursie
poetyckim „Złota kwyrla” ;
- Zdobycie III miejsca przez Filipa
Klementowskiego i wyróżnienia przez
Emilię Ciosek w międzyszkolnym
konkursie fotograficznym „Przyroda
wokół nas”;
Zwycięstwo
Oliwii
Glinieckiej
w Gminnym Konkursie Pięknego
Czytania;
I wiele, wiele sukcesów sportowych,
którymi
pochwalimy
się
w
kolejnym numerze Zbąszyneckiego
Kwartalnika.
JESZCZE CIESZĄC SIĘ UDANYM
MINIONYM ROKIEM SZKOLNYM,
ŻYCZYMY WSZYSTKIM RADOSNYCH
I BEZPIECZNYCH WAKACJI.
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Gimnazjum w Zbąszynku

SUKCESY NASZYCH GIMNAZJALISTÓW
W marcu w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbył się
finał ogólnopolskiego konkursu
„W drodze do Rio 2016”. ,,Dobrym
duchem’’ naszej drużyny był Tomasz Kucharski, dwukrotny mistrz
olimpijski i mistrz świata w wioślarstwie. W skład naszej drużyny
weszli: Wiktoria Enenkiel, Kacper
Lichtarowicz, Oskar Mencel, Weronika Marciniec, Karolina Śmiałek. Uczestnicy musieli wykazać
się wiedzą olimpijską i sprawnością podczas konkursów np. drużynowy wyścig na ergometrach
wioślarskich. Ostatecznie zajęliśmy
IV miejsce, a dzięki życzliwości
sponsorów (m.in. Sp. z o. o. Koleje Wielkopolskie) uczniowie mogli
obejrzeć ciekawe miejsca w Warszawie. Dziękujemy!
Możemy się pochwalić zdobyciem
I miejsca w Finale Wojewódzkim
Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w
piłce siatkowej dziewcząt, które
w Kołobrzegu zawalczyły w gronie najlepszych w kraju. Zajęliśmy
również m. in. V i VI miejsce w finale unihokeja i V w piłce nożnej.
Z dumą informujemy, iż w konkursie matematycznym ,,Kangur 2016’’
wyróżnienia otrzymali: Marcin
Kociołek (IB) i Adam Mielniczuk
(IIB).
Cieszymy się z III miejsca Zuzanny Trypuckiej (IIID) w Konkursie
Języka Angielskiego, zorganizowanym przez LO w Wolsztynie. W obchodach Dnia Astronomii i Kosmonautyki w tym liceum w turnieju
,,Sprawny jak kosmonauta’’ zajęliśmy I miejsce.
Dnia 13 kwietnia odbyła się IV edycja Międzyszkolnego Dyktanda
„Połam pióro” pod patronatem
Rady Języka Polskiego. Mistrzem
ortografii została gimnazjalistka
Natalia Grygus, wicemistrzami (ex
aequo): Oliwia Buratowska (ZST)
oraz Marcin Kociołek również z
gimnazjum. Państwo Zgółkowie z
Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu uświetnili naszą imprezę
swą obecnością.
Ważnym wydarzeniem dla 72
uczniów klas III był egzamin z cz.
humanistycznej,
matematycznoprzyrodniczej i z języka obcego nowożytnego.
Z okazji Międzynarodowego Dnia

Ziemi zorganizowaliśmy gminny
konkurs przyrodniczo-fotograficzny „Przyroda wokół nas”. I miejsce zajął Nikodem Ratajczak, II
- Maciej Ratajczak (SP Zbąszynek), III – Filip Klementowski (SP
Kosieczyn), IV- Klaudia Omilanowska (Gimnazjum). Udział w
konkursie wzięło 55 uczniów.
W eliminacjach wojewódzkich
XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej w Zielonej
Górze uczestniczyło 2 uczniów, a
ucz. Milena Ratajczak z IIIB została laureatem Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2016.
W maju odbywał się XIII Tydzień
Bibliotek. Motywem przewodnim
było życie i twórczość Henryka
Sienkiewicza. Mistrzem okazała się Kornelia Smogur (IB). W
konkursie na plakat wyróżniono
klasy IC i IIIB.
Dnia 11 maja odbył się Międzyszkolny Konkurs Europejski ,,Zostań Mistrzem Europy’’ w Skwierzynie. Główną nagrodę, czyli
wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli zdobyli Anna
Miecznikowska, Karolina Olender i Maksymilian Patalas.
W dniu 20 maja Magdalena
Olejniczak i Wiktoria Enenkiel
zajęły I miejsce w Rejonowej
Olimpiadzie Pierwszej Pomocy
a w dniach 30-31 maja III miejsce podczas etapu okręgowego z
Pierwszej Pomocy PCK w Sławie. W VI powiatowym konkursie
,,Wiedza ratuje życie‘’ w zakresie
profilaktyki HIV/AIDS II miejsce
zajęła Kamila Augustyniak.
Pierwszy raz zajęliśmy III miejsce
w Wojewódzkim Finale Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Drezdenku.
II Olimpiada Biblijna z treści
ewangelii św. Mateusza wzbudziła zainteresowanie aż 50 uczestników. I miejsce – Adriana Kołata,
II - Adam Mielniczuk, III – Natalia
Grygus.
Wydarzeniem w życiu środowiska lokalnego był koncert charytatywny na rzecz Kasi i Jakuba.
Z programem artystycznym wystąpili gimnazjaliści oraz zespół
taneczny ,,Słoneczny Blask’’. Miło,
że wolontariusze zostali docenieni przez Fundację ,,Spieszmy się’’.
Tytuł ,,Wolontariusz Roku’’ nadawww.zbaszynek.pl

no Kamilowi Bok (IIIC) i Oli Strugała (IIID). Gratulujemy!
W Muzeum Ziemi Lubuskiej w
Zielonej Górze odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego
,,Dbam o Piękno Mego DomuZiemi’’ oraz konkursu poetyckiego
,,Miasto moich marzeń’’. W obu
tych kategoriach laureatem była
Kornelia Smogur. Mateusz Basiński (IIA) otrzymał wyróżnienie
w konkursie na EXLIBRIS Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, a
5 uczniów wzięło udział w konkursie plastycznym ,,Łowiectwo w
oczach dziecka’’, z okazji Festiwalu Kultury Leśnej i Łowieckiej
im. Eugeniusza Kruszelnickiego w
Zbąszynku. Utalentowane gimnazjalistki: A. Strugała, K. Suwiczak
oraz P. Spychała wzięły udział w
Lubuskim Gimnazjalnym Festiwalu
Piosenki pod nazwą ,,Muzyczna
Sowa” w Zielonej Górze. I miejsce zajęła Kamila Suwiczak,
a wyróżnienie zdobyła Patrycja
Spychała.
W połowie czerwca
zorganizowano wymianę młodzieży w ramach projektu współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką
Współpracę Młodzieży. Tematem
wiodącym było zjawisko dyskryminacji.
W ostatnich dniach odbył się konkurs ,,Najlepszy z najlepszych’’
(śr. 5,0 i wyżej). Wygrała Natalia
Grygus.
Z okazji wakacji życzymy wszystkim udanego wypoczynku, wielu
wspaniałych wrażeń oraz szybkiej
regeneracji sił przed nowym rokiem szkolnym.
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

Ewa
Omelczuk

70 lat minęło,
a „kolejówa” nadal działa…..
UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZU
70-LECIA SZKOŁY
W dniu 4 czerwca br. obchodziliśmy uroczystość jubileuszu 70lecia szkoły.
Całość obchodów
rozpoczęła się już 3 czerwca br.
w piątek. Ten dzień przeznaczony
był głównie dla młodzieży naszej
szkoły. W tym dniu uczniowie mieli
możliwość uczestniczenia w Mini
Maratonie Zumby prowadzonym
przez nauczycielkę wychowania
fizycznego p. Wioletę Muszyńską
oraz zaproszonych przez
nią instruktorów, jak również w koncercie polskiego rapera Tomasza Maryckiego występującego pod
pseudonimem K2. W sobotę tj. 4 czerwca obchody
rozpoczęły się od złożenia
kwiatów i zapalenia zniczy na grobach zmarłych
dyrektorów szkoły oraz
pod krzyżem na cmentarzu w Zbąszynku, aby
wspomnieć,
wszystkich
zmarłych pracowników i
uczniów szkoły. O godz.
11:00 w kościele parafialnym p.w. Macierzyństwa
Najświętszej Maryi Panny
w Zbąszynku odbyła się
uroczysta Msza Św., której
przewodniczył Proboszcz
parafii ks. kan. Jerzy Kordiak w
koncelerze z Wikariuszem ks. Norbertem Lasotą, kapłanami-gośćmi,
którzy pracowali w naszej parafii
i prowadzili lekcje religii w szkole,
ks. Januszem Bremborem i ks. Zbigniewem Nosalem oraz w asyście
ks. Dziekana naszego Dekanatu
Babimojskiego ks. kan. Zdzisława
Przybysza.
Pod koniec Eucharystii Dyrektor
Szkoły mgr Ewa Omelczuk, zastępca Dyrektora mgr Joanna Korzeniewska wraz z katechetą w tej
szkole Wikariuszem ks. Norbertem
Lasotą złożyli u stóp ołtarza Akt
zawierzenia szkoły Macierzyńskiej
opiece Matce Bożej oraz patronowi
ZST św. Janowi Pawłowi II na kolejne lata.
Po uroczystej Mszy Św. wszyscy
uczestnicy obchodów jubileuszu
udali się ulicami miasta w asyście
uczniów klas mundurowych do
szkoły. Część oficjalna odbyła się
na boisku szkolnym pod specjalnie ustawionym na tą uroczystość
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namiotem. Po części oficjalnej zaproszeni goście oraz absolwenci
szkoły udali się na spotkania w
salach lekcyjnych oraz mieli możliwość zwiedzenia szkoły. Był to
czas na rozmowy, spotkania z byłymi wychowawcami, wspomnienia
oraz spotkania po latach i refleksje. Obchody jubileuszu zakończyły
się biesiadą „Pod Żaglami”.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością dość licznie przybyli absolwenci szkoły, byli i obecni pracow-

wódzkim konkursie o tytuł Supertechnika mechatronika, II miejsce
w Rejonowej Olimpiadzie Pierwszej
Pomocy, II miejsce w gminnym konkursie recytatorskim, II miejsce w
Międzyszkolnym Dyktandzie „Połam Pióro”, debiut na Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Języka
Francuskiego, II miejsce w konkursie językowym „Na miejsca, fertig,
go…”, jak również odnosili sukcesy na niwie sportowej: siatkówka
chłopców oraz unihokej. Przepro-

nicy szkoły oraz zaproszeni goście:
Starosta Powiatu Świebodzińskiego
Zbigniew Szumski, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan
Mazur, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
oraz dyrektorzy szkół.
Dziękujemy wszystkim za życzenia,
obecność i wspaniałą zabawę oraz
za cudowną atmosferę, która towarzyszyła obchodom 70-lecia.
Wielkie podziękowania kierujemy
również do wszystkich osób oraz
firm, które okazały swoją życzliwość i włączyły się w organizację
jubileuszu.
PODSUMOWANIE
ROKU SZKOLNEGO
Podsumowując kolejny rok szkolny
można powiedzieć, że przebiegał
on dość spokojnie ale też, że wiele
się w trakcie niego działo. Uczniowie angażowali się w wiele akcji
i działań, reprezentowali szkołę
na zewnątrz odnosząc przy tym
sukcesy: II miejsce w międzywoje-

wadziliśmy również 6 edycję Wagarów w ZST – dnia otwartego dla
gimnazjalistów, podczas którego
zaprezentowaliśmy ofertę edukacyjną szkoły w formie warsztatów
tematycznych (naszą szkołę w tym
dniu odwiedziło 150 uczniów z okolicznych gimnazjów), włączaliśmy
się w akcje charytatywne np. Poduszka dla maluszka we współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku lub wolontariat przy wydawaniu
żywności. Nie sposób wymienić i
opisać tego wszystkiego, co dzieje
się w szkole, ale jedno jest pewne, że szkoła uczniem stoi. Dlatego
też zapraszamy wszystkich niezdecydowanych gimnazjalistów do
podjęcia nauki w naszej szkole i
uczestniczenia w życiu społeczności szkolnej „za torami”. Więcej
informacji na www.zst.zbaszynek.
pl oraz https://www.facebook.com/
zstzbaszynek/.
Życzymy wszystkim udanych
wakacji.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

Ważne wydarzenia w ZSL...
W dniach 6-8 kwietnia br. w
Technikum Leśnym w Miliczu odbyły się VIII Mistrzostwa Polski Szkół
w Umiejętnościach Leśnych. Dziesięć
pięcioosobowych drużyn reprezentowało Szkoły leśne z całej Polski,
w tym nasz Zespół Szkół Leśnych
z Rogozińca. Konkurencje zawodów
obejmowały dwie kategorie, a mianowicie zawody drwali i bieg leśnika.
W dniach 10-22 kwietnia 2016 roku
w ramach długoletniej współpracy
gościliśmy w naszej szkole uczniów
Dominika, Kristofa, Martina i Honzę z
Czeskiej Leśnej Akademii w Trutnov,
natomiast czwórka naszych uczniów
Magda, Laura, Tomek i Patryk w tym
samym czasie odwiedziła szkołę w
Czechach.
W dniu 29 kwietnia br. odbyło

się uroczyste pożegnanie klasy IV
TL. Dziękujemy serdecznie za udział
w uroczystości: Przewodniczącemu
Związku Leśników Polskich w Zielonej Górze Panu Mariuszowi Rosikowi, który wręczył stypendium dwóm
absolwentkom za najlepsze wyniki z
przedmiotów zawodowych w okresie 4 lat nauki. Były to: Maja Maćkowiak i Iwona Salamończyk. Dziękujemy p.o. Nadleśniczemu Nadleśnictwa
Babimost Pawłowi Nowakowi, który
wręczył absolwentce Mai Maćkowiak
upominek za kontynuowanie tradycji leśnych oraz Burmistrzowi Gminy
Zbąszynek Panu Wiesławowi Czyczerskiemu za ufundowanie nagrody dla najlepszej absolwentki naszej
szkoły Mai Maćkowiak.
W tym kwartale odbyły się też
spotkania i wyjazdy w ramach
współpracy z uczelniami wyższymi
m.in. Uniwersytetem Przyrodniczym
w Poznaniu oraz z Wyższą Szkołą
Zawodową z Sulechowa. Dodatkowo w ramach współpracy z PWSZ w
Sulechowie młodzież wzięła udział
w projekcie „Przystanki przyszłości”.
Finał gry, starcie drużyn i spotka-

nie z rekinami biznesu
odbyło się 14 czerwca
2016 roku w auli PWSZ
w Sulechowie. W ogólnej klasyfikacji drużynie „Viridis” przypadło
3 miejsce i nagroda o
wartości 1000 zł. dla
szkoły, oraz po 100 zł.
na każdego członka
zespołu.
Dziękujemy
PWSZ za fajną zabawę
i miło spędzony czas.
W dniach 26–27
kwietnia w ZSL odbyło
się Forum Kierowników
Internatów Szkół Leśnych, gdzie obradowano m.in. nad
problemem uzależnień i dopalaczy
wśród młodzieży szkolnej.
W dniach 2-3 czerwca Samorząd
Uczniowski ZSL brał
udział w corocznym
Forum
Samorządów
Szkół Leśnych w Miliczu.
W kwietniu zostaliśmy także właścicielami
wyczekiwanego
i wymarzonego przez
szkołę
symulatora
pracy na maszynach
leśnych, dzięki niemu
będziemy mogli szkolić
jeszcze
bardziej
efektywniej przyszłych
operatorów
maszyn
leśnych. Bardzo dziękujemy Nadleśnictwu Babimost za sfinansowanie
tej inwestycji.
W dniach 9-10 czerwca Zespół
Szkół Leśnych w Rogozińcu zorganizował pod patronatem honorowym
Dyrektora RDLP w Zielonej Górze
p. Leszka Banacha konferencję metodyczną „Punkt widzenia zależy
od punktu siedzenia – dyskusja o
perspektywach leśnego kształcenia
zawodowego”. W konferencji udział
wzięli przedstawiciele Ministerstwa
Środowiska, dyrektorzy i kierownicy
szkolenia praktycznego Szkół Leśnych prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska oraz z techników
leśnych w Tułowicach i RucianymNidzie, przedstawiciele nadleśnictw:
Babimost i Krucz, właściciele zakładów usług leśnych: p. Tomasz Karataj, Kamil Wasiak, Krzysztof Łukaszewski oraz przedstawiciele Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku, ZDN w Zielonej Górze, prasy leśnej „Nowa Gazeta Leśna” i „Przegląd Leśniczego”
oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych ZSL w Rogozińcu.
Podczas konferencji ZSL w Ro-
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gozińcu w sesji referatowej przedstawił perspektywy rozwoju szkoły.
Zwrócił uwagę na możliwości wykorzystania środków łączności i kamer,
w prowadzeniu zajęć praktycznych
oraz na możliwość kształcenia w
przestrzeni wirtualnej pokolenia nazywanego Generacją „Z”, prezentując
film instruktażowy. Podczas sesji terenowej uczestnicy konferencji mogli
zapoznać się z możliwością kształcenia poprzez wykorzystanie symulatora wielooperacyjnych maszyn
leśnych (harwester i forwarder), pokazu na modelach ściągania drzew
zawieszonych i obalania drzew trudnych za pomocą wciągarki Tirfor
oraz przerzynki i technik okrzesywania. Pozostali uczestnicy konferencji
w sesji referatowej wskazywali na
problemy natury prawno-technicznej, ale jednoznacznie podkreślali
konieczność utrzymania kształcenia zawodowego w leśnictwie na
poziomie technikum i zasadniczych
szkół zawodowych. Konferencja wykazała, że istniała potrzeba dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa
leśnego i wypracowania najbardziej
skutecznych metod uczenia zawodu
w powiązaniu z gospodarką leśną.
Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreślili pozytywny wpływ konferencji na
perspektywy szkolnictwa leśnego.
W dniu 24 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego dla wszystkich
uczniów szkoły, natomiast klasa III Z
Operatorów Maszyn Leśnych zakończyła ostatecznie edukację w ZSL z
pozytywnymi wynikami z egzaminów
zawodowych w pełni przygotowani
do przyszłej pracy. Dziękujemy im
za 3 lata spędzone w murach naszej
szkoły.
Wszystkim uczniom, nauczycielom,
pracownikom i sympatykom ZSL życzymy ciepłych i udanych wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu .
Darz Bór.
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Alina
Jagaciak

Przemoc w rodzinie
– jak sobie z tym poradzić
Od 2005 r. obowiązuje w
Polsce akt prawny, którego celem
jest przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie, jest to Ustawa z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r.,
poz. 1390). Pod pojęciem przemocy
w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się
umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na
niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, naruszające ich godność,
nietykalność cielesną, wolność, w
tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne
u osób dotkniętych przemocą. Za
osoby najbliższe w rodzinie uznaje
się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych
w tej samej linii lub stopniu, osoby
pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie,
a także osoby pozostające we
wspólnym pożyciu lub inne osoby
wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące.
Narzędziem służącym do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
jest
procedura
„Niebieskiej Karty”.
Procedurę„Niebieskiej Karty”
definiuje się jako
ogół
czynności
podejmowanych
i
realizowanych
przez
przedstawicieli jednostek
organizacyjnych
pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania
problemów
a l ko h o lo w yc h ,
policji, oświaty i
ochrony zdrowia,
w związku z uzasadnionym
podejrzeniem zaistnienia przemocy
w rodzinie.
W Gminie Zbąszynek
osoba
dotknięta
prze32

mocą w rodzinie może zgłosić ten
fakt w:
1/ Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zbąszynku, ul. Długa 1 – w godzinach pracy,
2/ Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul.
Długa 1 w Zbąszynku – w ostatni
poniedziałek w miesiącu w godz.
od 17:30 do 19:00,
3/ Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, ul. Rynek 1, biuro nr 23 – w
godz. pracy Urzędu,
4/ w szkołach,
5/ w służbie zdrowia.
Osoba przyjmująca zgłoszenie o
występowaniu przemocy w rodzinie ma obowiązek wypełnienia
formularza „Niebieska Karta – A” i
wtedy następuje prawne wszczęcie procedury. Procedura „Niebieska
Karta” rozpoczyna się od działania grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego. Celem działania
grupy roboczej jest opracowanie
indywidualnego planu pomocy dla
osoby doznającej przemocy.
Fakt wstępowania przemocy w
rodzinie można w każdym czasie
zgłosić do Prokuratury w Świebodzinie lub na Policję w Świebodzi-
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nie i zgodnie z obecnie obowiązującym uregulowaniem w Kodeksie
postępowania
karnego,
osoba
wobec której istnieje podejrzenie
o przestępstwo stosowania przemocy w rodzinie, może zostać zobowiązana przez prokuratora do
opuszczenia lokalu zajmowanego
wspólnie z pokrzywdzonym. Izolacja sprawcy przemocy domowej
odbywa się na okres 3 miesięcy tj.
na czas potrzebny na wszczęcie
postępowania karnego i w zależności od dalszych czynności procesowych w sprawie, okres ten
może zostać przedłużany.
WAŻNE – Rozpoczęcie procedury „Niebieska Karta” nie wymaga akceptacji osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że doznaje
przemocy w rodzinie! Przemoc
w rodzinie nie jest tzw. „sprawą
rodzinną”, a przestępstwem ściganym z urzędu.
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Dzienny Dom „Senior-Wigor”

Seniorzy z wigorem
Wiosna to czas bardzo aktywny i pracowity dla seniorów
z Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszynku, bogaty w wydarzenia i imprezy okolicznościowe oraz
spotkania z ciekawymi ludźmi. Oto
przegląd wybranych wydarzeń…
Seniorzy w OSP Zbąszynek
W pierwszych dniach wiosny seniorzy z naszego
Domu odwiedzili Strażnicę Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zbąszynku.
Podczas wizyty
druhowie zapoznali seniorów
z działalnością OSP, jej
historią oraz codzienną
pracą. Seniorzy mieli okazję zwiedzić strażnicę oraz zobaczyć
sprzęt będący do dyspozycji strażaków podczas akcji ratowniczych.
Ponadto strażacy zademonstrowali
seniorom zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wiosenne sadzenie kwiatów
W miesiącu kwietniu br. seniorki
z naszego Domu sadziły kwiaty i
upiększały teren wokół budynku.
Doniczki z pięknymi kwiatami ozdobiły zewnętrzne parapety naszego
Domu przez co nabrał on nowego
i radosnego wyglądu, ciesząc oczy
seniorów i odwiedzających nas gości.
Spotkania z muzyką
Od kwietnia br. w naszym Domu
odbywają się cykliczne spotkania z
muzyką, podczas których seniorzy
mają możliwość wysłuchania oraz
wspólnego zaśpiewania utworów
głównie tych, które królowały w ich
młodości. Jest to również czas na
tańce i zabawy integracyjne przy
muzyce. Spotkania prowadzi Pan
Stefan Pańczocha. Podczas spotkań uwidacznia się wigor naszych
seniorów z czego jesteśmy bardzo
dumni.
Wykłady o zdrowiu i ekologii
W dniu 11 maja 2016 roku w Dziennym Domu „Senior-Wigor” odbył się
wykład na temat zaburzeń funkcji
dna miednicy. Wykład przeprowadził
lekarz Zygmunt Iciek, który omówił
objawy, przyczyny i sposoby leczenia tych przykrych dolegliwości. W
dniu 18 maja 2016 roku odbyło się
spotkanie z przedstawicielem Ikea
Industry Panem Piotrem Kulą, który

jest ogromnym pasjonatem ekologii
i opowiedział naszym seniorom o
zasadach segregowania odpadów,
ochronie otaczającego nas środowiska oraz recyklingu.

Afrykańskie bębny
W dniu 13 maja 2016 roku do naszego
Domu przybył bębniarz z Dąbrówki
Wlkp. Pan Mikołaj Klisiewicz, który
opowiedział seniorom o swojej pasji
związanej z grą na bębnach afrykańskich. Po krótkim wykładzie Pan
Mikołaj zaprezentował swoje umiejętności muzyczne. Seniorzy byli zachwyceni występem. Na zakończenie, przy akompaniamencie bębnów
wspólnie śpiewali znane utwory.
Dzień Niezapominajki
W dniu 13 maja 2016 roku gościliśmy
w naszym Domu
dzieci ze Szkoły
Podstawowej
w
Zbąszynku z Panią
Dyrektor Małgorzatą Czaczyk oraz pedagogiem szkolnym
Panią
Małgorzatą
Drosik.
Tematem
spotkania był Dzień
Dobrego Słowa oraz
Dzień Niezapominajki, który przypada
według kalendarza
w dniu 15 maja. Niezapominajka ma na
celu zachowanie od
zapomnienia ważnych chwil w życiu,
osób, miejsc i sytuacji oraz lokalnych
tradycji. Święto to zachęca nas do
pamiętania o bliskich, życzliwości i
otwarciu na drugiego człowieka w
codziennym życiu.
Wizyta księdza Dziekana
W dniu 20 maja 2016 roku gościliśmy
w naszym Domu Księdza Dziekana
Zdzisława Przybysza, który przybył
do seniorów z „dobrym słowem”.

www.zbaszynek.pl

Ksiądz Dziekan uświetnił spotkanie
grą na gitarze, co zachęciło seniorów do wspólnego śpiewania znanych pieśni kościelnych. Spotkanie
upłynęło w ciepłej i rodzinnej atmosferze.
Wizyta księdza Józefa Białasika
W miesiącu maju br. dwukrotnie gościliśmy w naszym Domu księdza
Józefa Białasika pracującego od wielu lat na misjach w Boliwii. Ksiądz
Józef opowiedział seniorom o swojej pracy, kulturze Boliwii, tradycjach
i zwyczajach tamtejszej ludności
oraz problemach z jakimi borykają
się w codziennym życiu. Spotkanie
było okazją do zadawania pytań zarówno na temat religii jak i życia na
misjach. Ksiądz Józef chętnie odpowiadał na wszystkie pytania, dzieląc
się przy tym swoimi uwagami i doświadczeniami. Spotkania upłynęły
w miłej i radosnej atmosferze.
Spotkanie przy Jeziorku Koźlarskim
W dniu 10 czerwca 2016 roku zajęcia
z seniorami odbyły się przy Jeziorku Koźlarskim w Zbąszynku. Był to
czas na poznanie tego urokliwego
miejsca, ponieważ wielu seniorów
było tam po raz pierwszy. Podczas
marszu wokół jeziorka podziwiali zagospodarowanie terenu, zwierzęta na wysepce oraz otaczającą

roślinność. Pracownicy Domu przygotowali na ten dzień wiele atrakcji
w postaci gier i zabaw ruchowych,
w których seniorzy bardzo chętnie
uczestniczyli. Podczas zajęć dopisała nam zarówno pogoda jak i humory. Pomimo zmęczenia seniorzy
byli bardzo zadowoleni z zajęć i z
niecierpliwością czekają na kolejne
takie wydarzenia.
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Jan
Mikuła

Czwarty rok
akademicki ZUTW zakończony

2 czerwca w czasie Festynu Integracyjnego z okazji Tygodnia
Rodziny Zbąszynecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku zakończył kolejny,
czwarty rok akademicki. Organizatorzy zaprosili słuchaczy ZUTW, seniorów z Senior – Wigor i gości do sali
balowej ZOK. Pierwotnie festyn miał
odbyć się pod pięknymi platanami
w parku przy ZOK jednak kapryśna
aura zmusiła do zmiany lokalizacji. W tej uroczystości słuchaczom
ZUTW towarzyszyły zaprzyjaźnione UTW z Kargowej i Świebodzina.
Spotkanie zaszczycili Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy
Jokiel, Przewodniczy Rady Miejskiej
Jan Mazur, Członek Zarządu Rady
Powiatu Marcin Minta, obecni byli
również dyrektorzy szkół gminnych.
Sala przyozdobiona była pracami
grupy plastycznej ZUTW oraz wystawą fotograficzną „Z życia ZUTW”.
Nim doszło do tej uroczystości słuchacze ZUTW brali udział w zajęciach 15 grup zajęciowych, wykładach i wycieczkach.
22 kwietnia, słuchacze Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
podążają przed Dom Kultury. Nadjeżdża autokar, tym razem celem
wyprawy jest Rogalin i Poznańska
Palmiarnia. Zwiedzamy pałac, który jest sukcesywnie odnawiany po
zniszczeniach wojennych. W obiektach tych mieściła się szkoła Hitlerjugend. Z zachwytem oglądamy
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zbiory, a przed Dziewicą Orleańską
Jana Matejki choćby na moment
przystanął każdy. Spacerkiem udajemy się do przypałacowego parku.
Jest tu największe w Europie skupisko kilkusetletnich dębów szypułkowych. Najsłynniejsze są rosnące w
ogrodzie angielskim „Lech”, „Czech” i
„Rus” ten ostatni ma obwód ponad
dziewięciuset centymetrów. O czym
szumią dęby rogalińskie, trzeba stanąć i posłuchać, a ukażą się nam
dzieje tej ziemi. W poznańskiej Palmiarni rozpoczynamy wędrówkę po
siedmiu kontynentach. Odkrywamy
kolejne klimaty i rośliny, a przepiękne
motyle urzekają wszystkich. Zieleń
uspokaja, a jej kształty zadziwiają.

www.zbaszynek.pl

11 maja wraz z Regionalnym Centrum
Zdrowia zaprosiliśmy na wykład „Zaburzenia funkcji dna miednicy”, a 18
maja uczestniczyliśmy w wykładzie
o ekologii, na którym prowadzący
Piotr Kula, pasjonat ekologii swoją
pasją starał się zarazić wszystkich
zebranych.
Grupa Edukacyjno – Krajoznawcza w
dniu 29.05.2016 r. wyruszyła na rejs
statkiem pasażerskim Laguna po
rzece Odrze, płynęli na trasie Cigacice – Pomorsko - Cigacice.
Jeżeli chcesz tak spędzać czas zapraszamy na kolejny, piąty rok akademicki do ZUTW.
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Kłos

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Projekt „Sadzimy Drzewka
– Chcemy Być Zdrowi”
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zbąszynku
dzięki
wsparciu IKEA Industry w Zbąszynku realizował w miesiącu
maju 2016 projekty
związane z ochroną
środowiska. Pierwszy z
projektów
„Sadzimy
drzewka
– chcemy być zdrowi” był realizowany
6 maja 2016 roku na

Rondzie św. Katarzyny Aleksandryjskiej Patronki Kolejarzy, na którym
odbyło się uroczyste posadzenie 4 i
pół metrowego świerku pospolitego
oraz sadzonek kwiatów ozdobnych.
W
sadzeniu
roślin
uczestniczyli
uczniowie VI klasy Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, najmłodsza grupa
dzieci z Przedszkola Pod Muchomorkiem oraz przedstawiciele Ikea Industry.

PROJEKT „ŻYĆ W CZYSTYM ŚRODOWISKU”
Realizacja kolejnego projektu
dofinansowanego przez IKEA Industry
pt. „Żyć w czystym środowisku” odbyła się 18 maja 2016 r. i była to
prelekcja wygłoszona przez przedstawiciela Ikea Industry Piotra Kulę,
który opowiedział seniorom z DDS-W
oraz słuchaczom ZUTW o zasadach
segregowania
odpadów,
ochronie
otaczającego nas środowiska oraz o
recyklingu.

Projekt
„Witaj Lato – piknik integracyjny dla dzieci”
Ostatnim działaniem
w ramach środków pozyskanych z IKEA Industry realizowanym przez tutejszy
Ośrodek był projekt
„Witaj
lato – piknik integracyjny dla
dzieci”, podczas którego dzieci objęte działaniami projektu
miały możliwość skorzystania
z wielu atrakcji,
z których
niewątpliwie największą było
malowanie farbami akrylowymi drewnianych skrzynek po
jabłkach, które potem zostały
połączone w pociąg. Aktualnie
pociąg „jeździ” przy Jeziorku
Koźlarskim. Innymi ciekawymi
atrakcjami były konkurencje
z balonami, slalom między
pachołkami i przechodzenie
przez hula hop, taniec na gazecie. Dzieci ustawiły się również w kolejce do kolorowania
twarzy, a później w kolejce po
kiełbaskę z grilla.

www.zbaszynek.pl
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Festyn integracyjny seniorów w ramach
Tygodnia Rodziny w Gminie Zbąszynek
W czwartkowe południe
2 czerwca 2016 r., w parku pod
platanami przy domu kultury w
Zbąszynku, odbył się festyn integracyjny dla seniorów w ramach
Tygodnia Rodziny w Gminie Zbąszynek, w którym udział wzięło
blisko 200 osób. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku przy
współpracy z ZUTW i ZOK zapewnił uczestnikom miłą zabawę i
poczęstunek. Obchody Tygodnia
Rodziny swoją obecnością uświetnił Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur
oraz przedstawiciele władz powiatowych Alojzy Jokiel oraz Marcin
Minta. Salę zdobiły prace malarskie wykonane przez uczestników
grupy plastycznej ZUTW.
Spotkanie rozpoczęła grupa wokalna AKADEMIA z ZUTW prowadzona
przez Ewę Prążyńską. Uczestnikami spotkania byli słuchacze ZUTW,
seniorzy z DD „S-W” oraz goście z
UTW Kargowa i UTW Świebodzin.
Zarząd ZUTW przedstawił informację o działaniach prowadzonych
w roku akademickim 2015/2016 i
ogłosił zakończenie roku. Później
zaśpiewała grupa wokalna z UTW
Świebodzin pod kierownictwem
artystycznym Andrzeja Zygmaniaka oraz swój program wokalno-taneczny zaprezentował zespół cygański z UTW Kargowa. Tanecznie
wystąpiła grupa Tęcza z ZOK prowadzona przez dyrektor Malwinę
Kubicką. Spotkanie swoim śpie-

wem uświetnili
Dawid
Marciniak i Dominika
Hoffman z ZOK.
Prezes
stowa r z ys z e n i a
UTW w Kargowej - Brygida
Wróblewska
podziękowała
za zaproszenie
na festyn i zapewnienie radosnej zabawy
i integracji. W
trakcie zabaw
podano ciepły
bigos z kiełbaską, a po tym
pyszne ciasto drożdżowe z rabarbarem, kawę i herbatkę.

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
Obsługa klientów ubiegających
się o świadczenia rodzinne
Biuro nr 14 w godz. 7.30 - 9.30
		
13.30 - 15.30
Informujemy, że od 1 sierpnia 2016 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na okres zasiłkowy 2016/2017. Natomiast od 1 września 2016 r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne na
okres zasiłkowy 2016/2017. Wnioski
wydawane i przyjmowane są od
36

poniedziałku do piątku w biurze
nr 14 w godzinach od 7.30 do 9.30
oraz od 13.30 do 15.30. Do wniosku
należy dołączyć niezbędne dokumenty. W przypadku przedłożenia kserokopii dokumentów należy okazać również ich oryginały
celem potwierdzenia zgodności.
Ponadto do 15 września
należy złożyć zaświadczenie o
uczęszczaniu dziecka do szkoły w
roku szkolnym 2016/2017. Dotyczy
to rodzin, które mają przyznany
www.zbaszynek.pl

dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
szkolnego, dojazdu do szkoły lub
zamieszkiwania w bursie, internacie, stancji, gdy szkoła jest poza
miejscem zamieszkania.
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Stypendia szkolne
i zasiłki szkolne dla uczniów w OPS
Obsługa klientów ubiegających
się o stypendium szkolne
Biuro nr 14
godz. 7.30 - 9.30
13.30 - 15.30
Stypendium szkolne może
otrzymać uczeń z rodziny, której
dochód nie przekracza 514,00 zł
netto na osobę. Stypendium szkolne może być wykorzystane na: 1.
całkowite lub częściowe pokrycie
kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 2. zwrot kosztów
udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą.
Wnioski o przyznanie stypendium
na rok szkolny 2016/2017 należy
składać wraz z udokumentowaną
sytuacją dochodową za m-c sierpień 2016 r. (dochód, który rodzina

uzyskała w miesiącu sierpniu) w
terminie od 1 września 2016 r. do 15
września 2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku, biuro
nr 14.
Ważne: stypendium szkolne jest
refundacją
poniesionych
przez
rodzinę wydatków związanych z
edukacją dziecka, w tym na zakup
podręczników szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów i innych
książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, na
edukacyjne programy multimedialne, sprzęt komputerowy, przybory
szkolne, w tym plecaki szkolne,
odzież sportową, odzież do stroju
galowego, przyrządy i odzież niezbędną do zajęć praktycznych realizowanych w szkołach o profilu
zawodowym, oraz innych pomocy
naukowych niezbędnych do udzia-

łu w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. mikroskop).
W związku z powyższym, aby
otrzymać refundację w formie
stypendium, należy w określonym
przez OPS terminie okazać dokumenty (faktury) potwierdzające
zakup w/w artykułów.
Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w
trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może
być przyznany na pokrycie wydatków związanych z procesem
edukacyjnym. Wniosek o zasiłek
szkolny należy złożyć w terminie
nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Świadczenie wychowawcze 500+
Obsługa klientów ubiegających
się o świadczenie 500+
Biuro nr 14
godz. 7.30 - 9.30
13.30 - 15.30
Z dniem 1 lipca 2016 r. kończy się okres składania wniosków,
który daje rodzinom uprawnienie do świadczenia 500+ wraz
z wyrównaniem od 1 kwietnia
2016 r. Wnioski złożone od 2 lipca
2016 r. będą uprawniały do wypłaty świadczenia 500+ od miesiąca
złożenia.
W czerwcu 2016 r. przewiduje się
zakończenie procedury przyznawania i wypłaty świadczenia 500+
dla rodzin, które wnioski złożyły
w okresie od kwietnia do czerwca
2016 roku, choć zgodnie z przepisami, wnioski złożone do 1 lipca
mają trzymiesięczny termin rozpatrzenia.
Do dnia sporządzenia niniejszej informacji liczba złożonych w OPS
wniosków wynosi 484, w tym 417
wniosków złożonych w wersji papierowej, 67 drogą elektroniczną, z
tego wnioski dające uprawnienie
na pierwsze dziecko – 201 (rodziny z dochodem poniżej 800 zł na

osobę lub poniżej
1200 zł, w przypadku dziecka z niepełnosprawnością),
na drugie i kolejne
– 283. W przypadku 17 rodzin wnioski skierowano do
Marszałka
Województwa
celem
ustalenia, czy zachodzi koordynacja
systemów zabezpieczenia społecznego polskiego z
systemem państwa
UE, w którym jeden
z rodziców jest zatrudniony. Na 484
rodziny z Gminy
Zbąszynek,
które
złożyły
wnioski,
uprawnionych
do
świadczenia 500+
jest 680 dzieci w
wieku do 18 lat.

www.zbaszynek.pl
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SZCZEPIENIA PRZECIW HPV
Rada Miejska w Zbąszynku
26 listopada 2015 r. podjęła uchwałę
nr XIII/76/2015 w sprawie przyjęcia
„Gminnego Programu Profilaktyki
Raka Szyjki Macicy - szczepienia
HPV na lata 2016-2018”. Program
zakłada wykonanie bezpłatnych
dobrowolnych szczepień ochronnych przeciwko HPV dziewczynek,
z rocznika 2004-2006.
Udział w Programie szczepień jest
bezpłatny i dobrowolny. W celu
objęcia szczepieniem dziewcząt
wymagane jest złożenie imiennych deklaracji przez rodzica,
bądź prawnego opiekuna. Program
uzyskał pozytywną pinię Prezesa
Agencji Technologii Medycznych
i Taryfikacji nr 197/2015 z dnia 2
grudnia 2015 r. Koszt szczepień i
realizacji programu przejmie na
siebie Gmina Zbąszynek.
Światowa Organizacja Zdrowia
w 2009 r. opublikowała oficjalne
stanowisko uznające raka szyjki
macicy i inne choroby wywołane
przez wirusa brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus –
HPV) za problem zdrowia publicznego o zasięgu globalnym. Polskie

Towarzystwo Ginekologiczne (PTG)
oraz Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV zalecają szczepienie dziewcząt od 11 roku życia.
Szczepienia przeciwko HPV nie
są obecnie dostępne w ramach
świadczeń gwarantowanych. Znajdują się na liście szczepień zalecanych jednak niefinansowanych
ze środków NFZ.
Burmistrz Zbąszynka, Zarządzeniem nr 3/2016 z dnia 08 lutego
2016 r. ogłosił konkurs ofert na realizację gminnego programu profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienia HPV na lata 2016-2018 w
Gminie Zbąszynek w roku 2016. W
toku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wybrała
na realizatora Programu Szpital
Międzyrzecki Sp. z o.o. Umowa w
tej sprawie została podpisana 14
marca br. Z uwagi na małe zainteresowanie proponowana forma
profilaktyki ze strony rodziców w
szkole Podstawowej w Zbąszynku, Burmistrz Zbąszynka skierował
ofertę w stronę dziewcząt uczących się w Gimnazjum w Zbąszynku. Ostatecznie do programu, po

wyrażeniu zgody przez rodziców
przystąpiło 25 dziewcząt. Drugie
szczepienie odbyło się 23 czerwca
w Gimnazjum w Zbąszynku. Trzecie szczepienie będzie przeprowadzone po wakacjach, w listopadzie.
W maju odbyło się także spotkanie z rodzicami obecnych klas IV
szkoły Podstawowej w Zbąszynku,
na którym zaprezentowano program i przekazano ulotkę szczepionki. We wrześniu przeprowadzona zostanie ankieta w sprawie
deklaracji przystąpienia do szczepień w roku 2017

Wydarzenie roku 2015
Od 6 lat Fundacja „Spieszmy się” przyznaje stypendia, wyróżnienia, nadaje tytuły
w obszarze kultury i zdrowia. W tym
roku dzięki uprzejmości pani Dyrektor Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury, tytuł „Wydarzenie Roku
2015” - przedsięwzięcie w obszarze działalności kulturalnej o pozytywnym oddziaływaniu w skali
Gminy
Zbąszynek wręczono 29
maja br. przed koncertem zespołu SELFISH MURPHY. Na 11 nominowanych przedsięwzięć
tytuł
Wydarzenie Roku 2015 przypadł
projektowi „Uliczne Performance
pt.
Wizy(s)tacje”.
Realizatorem
wydarzenia był Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zbąszynku. Przyznano także dwa wyróżnienia:
Koncert Alchemia Kozła – projekt,
którego koordynatorem była Alina
Piątyszek – Pych, a pomysłodaw-
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cą Marek Pych
oraz Wieczór Kolęd i Pastorałek
„Rodzinne Kolędowanie” – organizator Szkoła
Podstawowa w
Zbąszynku.
Patronat tytularny
objął
Przewodniczący
Rady
Miejskiej w Zbąszynku,
natomiast
patronat
fundatorski Burmistrz Zbąszynka
i Byli Mieszkańcy Zbąszynka/Neu
Bentschen. Nominowani do tytułu Wydarzenie Roku 2015 Gminy
Zbąszynek, kat. Przedsięwzięcie
Kulturalne: Teatr 18+, Wieczór Kolęd i Pastorałek „Rodzinne Kolędowanie”, X Wielkanocny Jarmark

www.zbaszynek.pl

z Jajem w Kosieczynie, Alchemia
Kozła Dąbrówka Wlkp. – koncert,
Kino za Rogiem, Uliczne performance pt. Wizy(s)tacje, Noc muzeów w Dąbrówce Wlkp., Album 90
lecia Zbąszynka, Schola Szachar,
I Jarmark Bożonarodzeniowy, Koncert przy fontannie „Bachus Classic Orchestra”.
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Wyróżnienia za działalność społeczną
W 2015 r. w naszej Gminie zrealizowano wiele ciekawych
przedsięwzięć społecznych. Fundacja „Spieszmy się” nominowała
11 projektów społecznych o pozytywnym oddziaływaniu w skali
Gminy Zbąszynek do tytułu WYDARZENIE ROKU 2015: Wystawa fotograficzna pt. „Spojrzyj na te kresy
nasze”, Tydzień bibliotek; Tajemnice Zbąszynka; Czytam i maluję,
I Parada Wiosenna Przedszkoli i
Szkół Gminy Zbąszynek, Nadanie
im. Gimnazjum Polskich Olimpijczyków – koncert, Budujemy Mosty
– projekt Comenius, Gala Ślubna,
DD „Senior-Wigor” - otwarcie, Odsłonięcie obelisku poświęconego
Mieszkańcom Kresów w rocznicę

Rzezi Wołyńskiej, Tablica w rocznicę pierwszych transportów osadników ze Wschodu, Piknik Wiosenny
z okazji Tygodnia Rodziny i jubileuszu 25 lecia OPS w Zbąszynku,
Szkolne Muzeum Historyczne ZST
w Zbąszynku, 70 lecie Szkoły Podstawowej w Zbąszynku. Patronat
tytularny objął Burmistrz Zbąszynka, Patronat fundatorski BMZ/Neu
Bentschen. WYDARZENIEM ROKU
2015 w kategorii społecznej uznano DZIENNY DOM „SENIOR – WIGOR”
W ZBĄSZYNKU. Przyznano także
dwa WYRÓŻNIENIA: „Cykl wydarzeń
poświęcony mieszkańcom Kresów”
– Świebodziński Związek Kresowian k/Kosieczyn i „Budujemy mosty – projekt Comenius” – Szkoła
P o d st a wo wa
w
Dąbrówce
Wlkp.
W tym dniu
przyznano
także młodym,
aktywnym wolontariuszom
tytuły „NIOSĄCY
DOBRO – WOL O N TA R I U S Z
2015 r. Wyróżnienie
otrzymał uczeń ZSL
w
Rogozińcu
TOMASZ KNOP,

opiekun Anna Kutzmann. Pod nieobecność wyróżnionych uczniów
Gimnazjum, ALEKSANDRY STRUGAŁA i KAMILA BOK nagrody odebrała dyrektor szkoły Urszula Szymkowiak. Opiekunem wolontariuszy
jest Halina Szczawińska. Dla wyróżnionych uczniów ZST w Zbąszynku: MARTY GRACZYK i ALEKSANDRY ZMUDY, tytuły wręczono
na zakończenie roku szkolnego.
Opiekunem wolontariatu szkolnego
jest Joanna Korzeniewska. Patronat tytularny Burmistrz Zbąszynka, Wiesław Czyczerski, Patronat
fundatorski Przewodniczący Rady
Powiatu Świebodzińskiego, Alojzy
Jokiel i Członek Zarządu Powiatu,
Marcin Minta.
Fundacja wyróżnia co roku tytułem
Człowiek Roku, osobę, osobowość
o dużej wrażliwości społecznej.
Dotychczas wyróżniliśmy 9 osób
tytułem Człowiek Roku; E. Zwiernik, Z. Buśko, M. Dobak, ks. Z. Piotrowski, ks. Z. Przybysz, śp. lekarz
M. Ciecierski, W. Muszyńska, A.
Budych, E. Kubicka. Patronat tytularny objął Burmistrz Zbąszynka, Patronat fundatorski BMZ/Neu
Bentschen.
Człowiekiem Roku 2015 w obszarze działalności społecznej został
WŁADYSŁAW KOZAK.

KOC co to znaczy?
Narodowy Fundusz Zdrowia rozpoczyna wdrażanie programu opieki koordynowanej nad
kobietą w ciąży fizjologicznej.
Kompleksowa opieka medyczna
nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowonarodzonym dzieckiem, pełna dostępność
do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi, możliwość
zgłoszenia do programu na każdym etapie ciąży - to elementy
programu opieki koordynowanej
nad kobietą w ciąży fizjologicznej,
który uruchamia Narodowy Fundusz Zdrowia.
Od lipca placówki medyczne, które
przystąpią do konkursu i spełnią
określone kryteria mogą realizować program, a przyszłe mamy -

korzystać z nowych rozwiązań. W
myśl zarządzenia, kobiety w ciąży, które zgłoszą się do programu,
uzyskają w ramach opieki finansowanej przez NFZ, pełnoprofilową opiekę w okresie fizjologicznej
ciąży, porodu oraz w okresie sześciu tygodni po urodzeniu dziecka.
Warto podkreślić, że ciężarna będzie mogła zgłosić się do programu na każdym etapie ciąży.
Nad bezpieczeństwem mamy i
dziecka będzie czuwać zespół
złożony z lekarza ginekologa, położnej oraz lekarzy szpitala.
Opieka po urodzeniu dziecka będzie obejmować między innymi
wizyty położnej w domu oraz
konsultacje w zakresie karmienia
piersią. Szpital - współkoordynawww.zbaszynek.pl

tor programu - zapewniając jakość, ciągłość i kompleksowość
opieki - będzie mógł skorzystać z
nowego sposobu rozliczenia.
Placówka, która zdecyduje się
realizować program opieki koordynowanej, może liczyć na wyższe finansowanie, pod warunkiem
spełnienia określonych wymagań.
Do programu mogą przystąpić te
placówki, które deklarują minimum
600 porodów rocznie i jednocześnie zabezpieczą dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych
oraz położnej.
Dowiedz się więcej od lubuskiego
koordynatora programu: Joanna
Branicka, kontakt: 68 328 76 96,
koc@nfz-zielonagora.pl
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Nowy Pełnomocnik
II Zbąszynecki Tydzień Rodziny, który odbywał się w dniach
od 29 maja do 5 czerwca realizowany był zgodnie z przyjętym przez
Radę Miejską programem, „GMINA
ZBĄSZYNEK – RODZINA NA 5 PLUS”.
Program przewiduje oprócz wielu
działań społecznych, także powołanie Pełnomocnika Burmistrza ds.
Rodzin Wielodzietnych. W trakcie
pikniku rodzinnego w platanach,
29 maja odbyło się uroczyste wręczenie nominacji na społecznego
Pełnomocnika ds. Rodzin Wielodzietnych pani Agnieszce Kaczmarek. Burmistrz bardzo gorąco

podziękował dotychczasowemu
Pełnomocnikowi pani
V.
Piskorskiej.
Kadencja pełn o m o c n i ka
trwa 3 lata.

Warto zadbać !!!
Od 9 lat prowadzone są
bezpłatne badania mammograficzne dla Polek w wieku 50-69
lat i bezpłatne badania cytologiczne dla Polek w wieku 25-59
lat. Została stworzona specjalna
struktura logistyczna mająca na
celu koordynację tych badań, nadzór nad ich jakością jak i promocję
idei badań wśród kobiet. Rokrocznie wysyłane są zaproszenia na
badania jak i prowadzone są działania budujące świadomość kobiet.
Niestety, mimo prowadzonej szerokiej kampanii edukacyjnej, zgłaszalność na badania jest jeszcze
niezadowalająca. Im wcześniej wykryte zmiany, tym większe szanse
na wyleczenie. Nie trzeba dużego
wysiłku. Wystarczy znaleźć chwilę
dla siebie i zgłosić się do lekarza.
Zbadaj bezpłatnie piersi i wykonaj
bezpłatną cytologię!
W tym roku mammobus w Zbąszynku wykonywał badania trzykrotnie. Niestety nie dopisała frekwencja kobiet mieszkających w
sołectwach naszej Gminy. Przebadało się 157 kobiet z tego tylko 37

osób ze wsi. Liczba Kobiet przebadanych - Kosieczyn 8, Rogoziniec
9, Dąbrówka Wlkp. 13, Samsonki 1,
Nowy Gościniec 3, Kręcko 3, Zbąszynek 120. Już 20 lipca, a potem
5 października zapraszamy Panie
na badania w mammobusie w
Zbąszynku, ul. Długa 1 (przy Przychodni). Jeżeli Panie ze wsi maja
problem z dojazdem to prosimy o
informację pod nr. tel. 693989143,
postaramy się sprawę dowozu
rozwiązać pozytywnie.
Mammografia polega na prześwietleniu
piersi
promieniami
rentgenowskimi,
co
umożliwia
zobrazowanie i ocenę gruczołu piersiowego. Jest najlepszym
sposobem wykrycia wielu zmian
łagodnych, w tym raka we wczesnej fazie rozwoju. W tym celu
wykonuje się 2 zdjęcia. Ponieważ
konieczne jest uciśnięcie badanego narządu, niektóre kobiety
odczuwają dyskomfort lub ból o
zmiennym nasileniu. Urządzenia
do mammografii podlegają kontroli, dzięki czemu podawana jest
bezpieczna, niska dawka promieni,

a uzyskiwane obrazy cechuje wysoka jakość wykrywcza.
Kobiety w wieku 25-59 lat co 3
lata
zachęcamy do wykonania
bezpłatnych badań w ramach
programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.
Jest dużo do zrobienia. Jesteśmy
jednak w dobrej sytuacji, gdyż w
Gminie mamy dwa gabinety ginekologiczne. Nie czekajmy, aż będzie za późno.
Cytologia szyjki macicy polega na
pobraniu wymazu komórkowego,
który następnie jest poddany badaniu mikroskopowemu. Jest całkowicie bezbolesnym badaniem.
Umożliwia wykrycie różnych schorzeń szyjki macicy, których leczenie chroni przed rozwojem raka. W
przypadku rozpoznania obecności
nowotworowych komórek, wdraża się skuteczne leczenie, dające
gwarancje 100% wyleczenia.
Skorzystajcie z możliwości diagnostycznej jaką Wam daje Program,
zgłoście się na badania i zadbajcie o swoje zdrowie.

Stypendium im. Inge Vegmann
W trakcie konkursu tanecznego „Tancelebracje”, który odbył się 10 czerwca Burmistrz Zbąszynka wręczył stypendium im. Inge Vegmann uczniowi Gimnazjum MATEUSZOWI SZLEGIELOWI. Mateusz umiejętności
taneczne rozwija w zespole tanecznym Szkoły Podstawowej w Zbąszynku „Słoneczny Blask” pod okiem
Julity Marciniak.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Malwina
Kubicka

CO JUŻ ZA NAMI?

WIOSNA Z KULTURĄ – sezon
rozpoczął się od koncertu Teresy
Werner. Kolejnym ważnym wydarzeniem były eliminacje gminne
konkursu recytatorskiego Recytacje 2016. Weekend majowy był
również pracowity. W pierwszym
dniu Majówki, animatorzy z Zielonej Góry przygotowali konkursy i
drobne animacje. Wieczorem od-

była się majówkowa potańcówka.
W drugim dniu dwa znakomite koncerty. Zespół Bezsensu i Sztywny
Pal Azji to klasa sama w sobie,
a wieczorem impreza taneczna
pod chmurką. W miesiącu maju
obchodziliśmy dwa ważne święta,
pierwszy to Dzień Bibliotekarza i
towarzyszący mu Tydzień Bibliotek oraz Dzień Działacza Kultury.
Koniec maja upłynął nam w kolar-

skim stylu. Po raz kolejny
byliśmy współorganizatorami Wyścigu Kolarskiego
Bałtyk – Karkonosze Tour.
Po raz drugi przy pomniku
Lokomotywy odbył się klimatyczny koncert. Tym razem wystąpił zespół Selfish Murphy z Rumunii. W
czerwcu już po raz 6. odbył się konkurs zespołów
tanecznych Tańcelebracje
2016. W konkursie uczestniczyło 30 zespołów. Na
scenie
zaprezentowało
się blisko 500 tancerzy.
Cieszymy się, że z roku
na rok konkurs cieszy się
coraz większą popularnością. Miesiąc czerwiec
to także premiera Teatru 18+. Spektakl „Polisz
Gangsta – czyli bohaterowie ostatniej akcji” został
nagrodzony owacjami na stojąco.
Koniec czerwca to podsumowanie
działalności sekcji artystycznych.
Certyfikaty otrzymali uczestnicy
zajęć: Break Dance, Studio Piosenki, Ognisko Muzyczne (gitara), nauka języka włoskiego oraz Kółko
Modelarskie.

NASZA POMOC
Zbąszynecki Ośrodek Kultury bardzo chętnie wspiera projekty
kulturalne placówek oświatowych
oraz innych organizacji i jednostek
organizacyjnych w naszej Gminie.
Pomogliśmy w przygotowaniu takich imprez jak: zakończenie klas
maturalnych (ZST Zbąszynek), rozstrzygnięcie konkursu „Historia Pamięcią Pisana” (ŚZK Koło Terenowe Kosieczyn-Zbąszynek), piknik
dla dzieci „Witaj lato” (OPS Zbąszynek), zakończenie roku ZUTW
(OPS Zbąszynek), koncert charytatywny (Gimnazjum Zbąszynek),
Dzień Dziecka (SP Zbąszynek), V
Festiwal Kultury Leśnej (TL Rogoziniec).

www.zbaszynek.pl
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ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA
WAKACJE Z KULTURĄ
(lipiec – sierpień)
Szczegółowe informacje dotyczące organizowanych wydarzeń pojawią się w miesiącu lipcu.
Miejsce: Zbąszynecki Ośrodek Kultury
28.07 (czwartek) GUJARAT ART
ACADEMY z INDII
Niezwykły,
egzotyczny
koncert
przed nami.
Godzina: informacja wkrótce

Miejsce: Dom Kultury, ul. Wojska
Polskiego 18, Zbąszynek
Uczestnictwo: Wstęp Wolny
14 – 15.08 DNI ZBĄSZYNKA
Godzina: w trakcie ustaleń
Miejsce: Targowisko Miejskie w
Zbąszynku
Uczestnictwo: wstęp wolny
17/18.08 NOC W BIBLIOTECE
Godzina: w trakcie ustaleń
Miejsce: Biblioteka Miejsko – Gminna im. M. Rożka w Zbąszynku
Uczestnictwo: decyduje kolejność

zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.
10 – 11.09 DOŻYNKI GMINNE
Godzina: w trakcie ustaleń
Miejsce: Park w Dąbrówce Wlkp.
Uczestnictwo: wstęp wolny

WYJAZDY
- Prezentacje powiatowe PRO ARTE 2016 w Świebodzinie. Studio Piosenki reprezentowane było przez Zuzannę Matusiak, Aleksandrę Strugałę, Patrycję Spychałę, Kamilę Suwiczak oraz Agnieszkę Kozę;
- „Wygraj Sukces” w Słubicach i w Poznaniu. O wejście do finału walczyły Kamila Suwiczak i Patrycja Spychała. Udało się, wyróżnienie otrzymała Aleksandra Strugała;
- „Konkurs piosenki o Złotą Sosnę” w Śmiglu. Wyróżnienie przywiozła Aleksandra Strugała;
- Teatr 18+ odwiedził zaprzyjaźniony Ośrodek Kultury w Sulęcinie. Aktorzy amatorzy wystąpili ze sztuką pt.
„Stare Panny – czyli w czasie deszczu kobiety się nudzą”;
- Srebrna Góra & Kłodzko -w tym roku modelarze pojechali na Dolny Śląsk. Ich celem było zdobycie Twierdzy Kłodzko i Twierdzy Srebrna Góra. Dodatkową atrakcją było Podziemne Miasto i labirynty;
- Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka wziął udział w wielu przeglądach i festiwalach. Między innymi w
Trzcielu i w Dusznikach. Ostatni wyjazd w tym kwartale to Kaszuby.
I CO BY TU JESZCZE...
- CZYTAMY!
W dniach 16-17 maja br. dyrektor ZOK Malwina Kubicka wraz ze stażystką Dominiką Hoffman odwiedziły
miejscową szkołę podstawową. Na zaproszenie wychowawców, Malwina Kubicka czytała w klasach I, III i
dwóch klasach VI. Uczniowie uważnie słuchali, a na zakończenie odpowiadali na pytania dot. przeczytanych
fragmentów. Były to przemiłe spotkania. Dziękujemy za zaproszenie!!! Spotkania odbyły się w ramach organizowanego „Tygodnia czytania”.
- WYRÓŻNIENIE DLA ZOK
Otrzymaliśmy podziękowanie za zaangażowanie i pomoc w różnych przedsięwzięciach kulturalnych. Podziękowania wręczył nam Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski i prezes Fundacji Spieszmy Się – Krzysztof
Krzywak w dniu 29 maja, w trakcie koncertu przy fontannie.

Zachęcam do odwiedzania naszej
strony internetowej www.zok.
zbaszynek.pl. Na stronie znajdą
Państwo szczegółowo opisane
relacje foto i video z każdej
imprezy organizowanej przez
Zbąszynecki Ośrodek Kultury.
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Marcin
Minta

Podsumowanie
W drugim kwartale 2016
roku miało miejsce wiele wydarzeń
sportowych o szczególnym znaczeniu dla naszej Gminy. Siódme miejsce dziewcząt z SPS Zbąszynek
na finale Mistrzostw Polski w Tucholi, pierwszy mecz w Zbąszynku

na przebudowanym stadionie, XX
memoriał LA im. Bogdana Niemca,
olbrzymie zainteresowanie Biegiem
Konstytucji czy akcją Zbąszynek na
Rowery. Do tego zestawienia należy dodać kontynuowane przedsięwzięcia jak choćby Gminny Dzień

16 kwietnia - 1 mecz w zbąszynku

3 maja – XXIV Bieg Konstytucji

20 maja – Zbąszynek na rowery

Dziecka czy nowe ważne wydarzenia na przykład I Memoriałowy Turniej Tenisa Ziemnego im. Mariana
Lewandowskiego. Ukoronowaniem
wspaniałej wiosny było utrzymanie w czwartej lidze ZAP Syreny
Zbąszynek.

1 maja – XXV Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej

14 maja – Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Dyrektora Generalnego IKEA Industry

20 maja – XXIV Wyścig Kolarski „Bałtyk –
Karkonosze Tour”
www.zbaszynek.pl
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20 – 22 maja – 7 miejsce w Mistrzostwach
Polski – SPS Zbąszynek

25 maja – XX Memoriał LA im. Bogdana Niemca +
Otwarcie Stadionu Miejskiego w Zbąszynku

28 maja – XX Memoriał LA im. Bogdana Niemca
(weterani)

31 maja – Festyn Sportowo – Rekreacyjny z okazji
Dnia Matki – KGW Dąbrówka Wlkp.

3 czerwca – Stacja Zumba. Kolejówa 70

10 czerwca - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora
Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze

11 czerwca – XIV Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja
Łeszyka
44

12 czerwca – Gminny Dzień Dziecka
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18 czerwca – III Grand Prix Zbąszynka w siatkówce
plażowej – Wróbel Cup

19 czerwca – I Memoriałowy Deblowy Turniej Tenisa
Ziemnego im. Mariana Lewandowskiego pod patronatem
Przewodniczącego Rady Miejskiej

www.zbaszynek.pl
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krzyzówka
Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 lipca 2016 roku.

1

imię i nazwisko

2

3

4

5

6

7

telefon lub adres kontaktowy

POZIOMO

kwitnie

kwiat

PIONOWO

tam

wiosna”

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 40 prawidłowych odpowiedzi,
spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę – bon o wartości 100 zł do dowolnego wykorzystania wygrała pani Mirosława
Dudek. Fundatorem nagrody był Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel.
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Konkurs taneczny organizowany przez Zbąszynecki Ośrodek
Kultury;
3. Przebudowany obiekt w Zbąszynku, którego oficjalne otwarcie
nastąpiło w maju br.;
6. Udzielone Burmistrzowi przez Radę Miejską w dniu 25 maja br.;
7. Jeden z dodatków przysługujący mieszkańcom o niskich
dochodach;
9. …………. Gody obchodzone z okazji 60 rocznicy ślubu;
10. Będzie budowane w Chlastawie - połączy Obwodnicę Północną z
drogą wojewódzką;
11. Nazwisko posłanki, która spotkała się z mieszkańcami Gminy;
14. Kolor worka, do którego wrzucamy folie i plastiki;
15. Zbąszynecki Tydzień ….. obchodzony na przełomie maja i czerwca.

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
„Gdzie

9 10 11

22 23 24 25 26 27 28

2. Jedno z bezpłatnych badań oferowanych dla mieszkanek Gminy
Zbąszynek;
4. Jedna z form, w której następuje sprzedaż nieruchomości
będących własnością gminy;
5. Nadeszły upragnione …;
8. ... uliczny, znajdujący się na Placu Dworowym z dostępem do
wody pitnej;
12. Nazwa ulicy w Zbąszynku, która jest obecnie modernizowana;
13. Placówka oświatowa w Gminie, licząca 12 oddziałów szkolnych;
16. Jeden z czynników, który ma wpływ na wysokość dodatku
mieszkaniowego i jego przyznanie;
17. Międzyszkolne dyktando organizowane przez I Gimnazjum w
Zbąszynku;
18. Odpady składowane na placu za Urzędem Miejskim;
19. Imię ucznia, któremu wręczono stypendium im. Inge Vegmann;
20. Od 1 października br. zmianie ulegnie wysokość jednej z opłat
komunalnych;

Hasło:

8
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ulice długa i Wojska polskiego w przebudowie
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