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BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
Grudzień sprzyja wszelkiego rodzaju podsumowaniom. Jest
okazją do refleksji nad tym, co się
udało zrealizować, co można było
lepiej, jakie błędy się popełniło a
jakich uniknęło. Dla Gminy Zbąszynek 2016 był dobrym rokiem,
świadczy o tym zajęcie VIII miejsca w Ogólnopolskim Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju. W tym
rankingu ocenia się 15 parametrów
wpływających na funkcjonowanie i rozwój gmin. Jest on swego rodzaju pokwitowaniem pracy
samorządu. W tym roku najwięcej inwestycji było realizowanych
w drogownictwie, przy wsparciu
środków unijnych, państwowych i
samorządowych. Szczególne podziękowania należą się pracownikom Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa.
W każdym ze realizowanych zadań drogowych najwięcej wysiłku i pieniędzy było po naszej
stronie. Te zadania to ulice
w mieście: Wojska Polskiego,
Długa, B. Chrobrego, i Targowa,
łącznik między ul. Kilińskiego
i Szeroką. Udało się doprowadzić do szczęśliwego finału
budowę ronda spinającego obwodnicę Północną Zbąszynka
z drogą wojewódzką 302 między Chlastawą i Nądnią. Zadanie to porządkuje ruch z i do
miasta oraz komunikuje wjazd
i wyjazd z parkingu IKEA Industry. Udało się też nakłonić Zarząd Województwa Lubuskiego do kapitalnego remontu
nawierzchni na drodze przez
Kosieczyn. Należy nadmienić, że rondo na drodze 302
otwiera nam realną szansę na
budowę obwodnicy Chlastawy i Kosieczyna. Ta inwestycja jest wstępnie zapisana na
rok 2018/2019 i musimy tego terminu i zadania pilnować. Została
też wykonana droga z płyt przy
przedszkolu w Kręcku i łącznik w
Rogozińcu. Wykonaliśmy również
szereg drobnych remontów dróg,
chodników oraz kolejne dokumentacje na drogi, ścieżki rowerowe i
chodniki. Wykonaliśmy też szereg
zadań infrastrukturalnych w kulturze, sporcie i małej architekturze.
Jednym słowem jest to kolejny

rok, w którym sporo pieniędzy pozyskaliśmy i wydaliśmy na inwestycje poprawiające poziom życia
w gminie. Jest to nasz wspólny
wysiłek, wyrzeczenia i znoszenie
przejściowych utrudnień w przemieszczaniu się - ale warto. Dziękuję tym wszystkim, którzy cierpliwie znosili trudy związane z tymi
inwestycjami, nie narzekali i cierpliwie czekali na końcowy efekt.
Zakończenie roku to również projekty uchwał ustalających podatki i inne płatności mieszkańców
względem budżetu gminy. Chcę
poinformować, że zaproponowałem a Rada Miejska przyjęła wysokość podatków na poziomie
tego roku. Czyli biorąc pod uwagę
inflację, będą one nawet niższe.
Zwiększamy jedynie o 20 groszy
cenę m3 wody. Spowodowane to
jest inwestycjami jakie prowadziliśmy na stacji uzdatniania wody.
Wykonaliśmy kolejne dwie studnie,

remontowania, zaadaptowania i
wyposażenia pomieszczeń pod
potrzeby posterunku. Swoje zadania wykonaliśmy i Pan Komendant
obiecał, że wywiąże się ze swoich
zobowiązań - czekamy.
Jeszcze taki jeden element
organizacyjny, który chcemy wprowadzić od przyszłego roku tj. chcemy organizować raz w kwartale
spotkania z młodymi ludźmi kończącymi 18 lat połączone z wprowadzaniem w dorosłość, a tym
samym uświadomienie naszym 18
latkom jak są dla nas ważni i potrzebni. Jest to nowa inicjatywa i
mam nadzieję, że się sprawdzi i
uzyska akceptację młodych ludzi.
Na zakończenie jak dobry
polski obyczaj każe, na Święta
Bożego Narodzenia i Nowy Rok,
życzę zdrowia, świątecznego zapomnienia i wyciszenia, rodzinnej atmosfery, samych dobrych i
uśmiechniętych ludzi spotykanych

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
10 stycznia 2017 roku
o godzinie 18:00
w Domu Kultury w Zbąszynku

czyli obecnie mamy pięć studni i
na kilka dobrych lat powinniśmy
mieć rozwiązane problemy braku
wody w letnich miesiącach. Wzrosła też opłata ponoszona przez
SZUK za pobór wody, którą płacimy do Urzędu Marszałkowskiego.
Z końcem tego roku Komenda Wojewódzka Policji uruchomi Posterunek Policji w Zbąszynku. Było to możliwe dzięki
wzięciu na nas obowiązku wywww.zbaszynek.pl

na swojej drodze. Sprawy, które
dzisiaj uważamy za niemożliwe do
pokonania w przyszłości niech się
rozwiążą i wzbudzą nasz uśmiech
i rozbawienie.
Z poważaniem
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski
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Gabriela
Budniak

IV KWARTAŁ 2016r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
03.10.2016r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, udział w spotkaniu
w sprawie budowy obwodnicy Chlastawa
- Kosieczyn; - Zbąszynek, Dom Kultury,
spotkanie z seniorami z okazji obchodów XVIII Lubuskiego Tygodnia Seniora
w Gminie Zbąszynek; - Dąbrówka
Wlkp., spotkanie z Zarządem OSP;
04.10.2016r. - Świebodzin, Szpital, uroczyste otwarcie przychodni;
05.10.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z proboszczem w sprawie
uzgodnień rozbudowy cmentarza;
06.10.2016r. - Gorzów Wlkp., LUW,
spotkanie z Wojewodą w sprawie
25-lecia zakładów IKEA;
11.10.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie uzgodnień projektu oczyszczalni; - Zbąszynek, ,,Senior Wigor”, spotkanie z seniorami;
12.10.2016r. - Chlastawa, IKEA Industry,
spotkanie z dyrektorem Wojciechem
Waligórą;
12-14.10.2016r. - Pogorzelica, udział
w Konwencie ZGWL;
17.10.2016r. - Dąbrówka Wlkp., CKiF,
udział w szkoleniu w ramach Programu Rewitalizacji;
18.10.2016r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
Świebodzin,
spotkanie
ze
Starostą
Świebodzińskim;
- Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie
z mieszkańcami;
19.10.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w pracach Komisji Stałych
Rady Miejskiej; - Zbąszynek, spotkanie
z emerytowanymi
nauczycielami
z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
- Kargowa, Kapituła Regionu Kozła;
20.10.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wręczenie nagród i wyróżnień z okazji
Dnia Edukacji Narodowej;
21.10.2016r. - Rogoziniec, ZSL, udział
w Konferencji ,,Innowacje edukacyjne
na przykładzie pilotażowego programu
edukacji proobronej”
24.10.2016r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych; - Zbąszynek, Dom Kultury, udział
w walnym zebraniu LGD RK;
25.10.2016r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych; - Kosieczyn, udział w szkoleniu
w ramach Programu Rewitalizacji;
26.10.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z przedstawicielami Centrum
Energii Odnawialnej, - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z przedstawicielami
ANR w sprawie przejmowania działek, - Rogoziniec, udział w szkoleniu
w ramach Programu Rewitalizacji;
27.10.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z przedstawicielami Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami
PKP w Poznaniu w sprawie przejęcia
nieruchomości; - Zbąszynek, Urząd
Miejski udział w sesji Rady Miejskiej;
28.10.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
uzgodnienia w sprawie projektu realizowanego przez Firmę Baczmański;
28.10.2016r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
spotkanie z aktorem Szymonem Bobrowskim;
02.11.2016r. - Gorzów Wlkp., LUW, spo-
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tkanie z Wojewodą Lubuskim;
03.11.2016r. - Zielona Góra, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
04.11.2016r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
05.11.2016r.
Rogoziniec,
strzelanie
z okazji Święta Niepodległości;
07.11.2016r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski, spotkanie z Panią Marszałek Elżbietą Polak; –Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Burmistrzem Jasienia Andrzejem Kamyszkiem;
08.11.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej; –Dąbrówka
Wlkp., OSP, przekazanie sprzętu dla
strażaków zakupionego przez IKEA; Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
wyróżnionymi zawodniczkami SPS w
Zbąszynku;
09.11.2016r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski,
Komitet
Monitorujący
LRPO;
10.11.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z inwestorem w sprawie
farm wiatrowych; - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, spotkanie w sprawie obwodnicy Kosieczyna i Chlastawy; - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w
Konwencie
Rady
Miejskiej;
- Zbąszynek, udział w Marszu po
Niepodległość „Nordic Walking”;
14.11.2016r. - Warszawa, Gmach Sejmu
RP, odbiór wyróżnienia przyznanego
w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju;
16.11.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Stałych Rady
Miejskiej;
17.11.2916r. - Zbąszynek, OPS, spotkanie z przedstawicielami Uniwersytetu
Trzeciego Wieku;
18.11.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z przedstawicielem PKP OGN
w Poznaniu w sprawie podatków;
19.11.2016r.
Świebodzin,
zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP;
- Zbąszynek, OSiR, zakończenie sezonu piłkarskiego;
21.11.2016r. - Chlastawa, IKEA Industry,
spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji;
22.11.2016r.
Dąbrówka
Wlkp.
- Zbąszynek, nagranie do audycji „Wędrówki z mikrofonem”;
23.11.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z redaktorem Radia Zachód;
24.11.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
posiedzenie Komisji Mieszkaniowej;
- Zbąszynek, Urząd Miejski udział
w sesji Rady Miejskiej;
25.11.2016r. - Zbąszynek, udział we
mszy św. z okazji Święta Kolejarza
oraz poświęcenie Pomnika Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy;
26.11.2016r.
Rogoziniec,
ćwiczenia Ochotniczych Straży Pożarnych;
- Zbąszynek, Dom Kultury, Biesiada Andrzejkowa Zespołów Śpiewaczych;
27.11.2016r. - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa, rozpoczęcie Ligi Tenisa Stołowego;
28.11.2016r. - Turawa, zapoznanie się
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z technologią oczyszczalni ścieków;
30.11.2016r. - Chlastawa, oddanie do
użytku ronda przy drodze 302;
01.12.2016r.
Wolsztyn,
Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów notarialnych; - Poznań, udział
w uroczystościach z okazji Jubileuszu
5- lecia Kolei Wielkopolskich;
02.12.2016r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, spotkanie w sprawie
obwodnicy:
Chlastawa-KosieczynPodmokle; - Chlastawa, spotkanie
sprawozdawcze Lubuskiego Związku
Strzelectwa Sportowego;
03.12.2016r. - Dąbrówka Wlkp., udział
w uroczystościach pogrzebowych Pani
Ireny Zduńskiej;
04.12.2016r. - Zbąszynek, Dom Kultury, VII premiera Teatru 18+. Spektakl
„Trochę lata tej zimy - czyli wakacje
z duchami”;
05.12.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Prezesem INC w sprawie
ratingu;
06.12.2016r. - Rogoziniec, spotkanie
z zarządem OSP;
07.12.2016r. - Zbąszynek, zakończenie
inwestycji i oddanie do użytku przebudowanych ulic: Wojska Polskiego, Długa, Targowa i B. Chrobrego;
– Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
pracach Komisji Wspólnych Rady Miejskiej;
08.12.2016r.
Babimost,
udział
w Konwencie ZGWL;
10-11.12.2016r. - Peitz, Niemcy, udział
w Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz
spotkaniu Grup Roboczych;
11.12.2016r. - Dąbrówka Wlkp., Szkoła Podstawowa, udział w Kiermaszu
Świątecznym;
12.12.2016r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych; - Poznań, spotkanie świąteczno-noworoczne
pracowników
i weteranów branży kolejowej;
13.12.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Wojewódzkim Komendantem Policji; - Świebodzin, udział we
Mszy św. z okazji rocznicy stanu wojennego;
14.12.2016r. - Zbąszynek, OPS, obchody
Dnia Osób Niepełnosprawnych oraz zakończenie projektu „Razem Łatwiej”;
15-16.12.2016r. - Holandia, pożegnanie
odchodzącego na emeryturę Burmistrza Bedum;
17.12.2016r. - Zbąszynek Targowisko
Miejskie, II Wigilia Miejska;
20.12.2016r. - Zbąszynek, Dzienny Dom
Senior Wigor - spotkanie o okazji Świąt
Bożego Narodzenia;
21.12.2016r. - Zbąszynek, Przedszkole
Niepubliczne, Jasełka; - Świebodzin,
KPP, spotkanie opłatkowe;
22.12.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Sesji Rady Miejskiej;
29.12.2016r.
Zbąszynek,
udział
w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”;
31.12.2016r. - Zbąszynek, Stadion OSiR,
złożenie życzeń noworocznych mieszkańcom.
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
01.10.2016r. - Mieścisko, jubileusz 10
lecia, 190 rocznica założenia Bractwa
Kurkowego, spotkanie z wójtem oraz
starostą Powiatu Wągrowieckiego;
02.10.2016r. - Zbąszynek, OSiR, otwarcie projektu „Lubuska Kadra Czeka”;
03.10.2016r. - Zbąszynek, ZOK, gminne
obchody „Tygodnia Seniora”;
04.10.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur;
06.10.2016r. - Zbąszynek, Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem”,
„Dzień Pieczonego Ziemniaka”;
11.10.2016r. - Zielona Góra, pogrzeb śp.
Czesławy Bocheńskiej – żony pierwszego Marszałka Województwa Lubuskiego; - Zbąszynek, Kościół Parafialny, uroczystości odpustowe;
13.10.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Konwent Rady;
18.10.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur; - Zbąszynek, ZOK, spotkanie Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady z mieszkańcami
Gminy Zbąszynek;
19.10.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
Komisja Regulaminowa; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, wspólne posiedzenie
Komisji Stałych Rady;
20.10.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
obchody „Dnia Nauczyciela”;
21.10.2016r. - Rogoziniec, Zespół Szkół
Leśnych, konferencja pn. „Innowacje
Edukacyjne na Przykładzie Pilotażowego Programu Edukacji Proobronnej”;
22.10.2016r. - Strzyżewo, zawody wędkarskie Koła PZW o Puchar Rady Miejskiej w Zbąszynku, - Zbąszyń, KBS,
Turniej Strzelecki o tytuł Króla Żniwnego;
23.10.2016r. - Zbąszynek, ZOK, II edycja Powiatowego Święta św. Huberta
– patrona myśliwych;
27.10.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
29.10.2016r. - Zbąszynek, ZOK, emisja
filmu „Bokser”, spotkanie z aktorem
Szymonem Bobrowskim;
01-02.11.2016r. - obchody święta Wszystkich Świętych – hołd zmarłym;
05.11.2016r. - Rogoziniec, Ogród Strzelecki, turniej strzelecki z okazji Święta
Niepodległości;
06.11.2016r. - Bolewicko, Niepodległościowy Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rady Miejskiej w Zbąszynku;
08.11.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur;
09.11.2016r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny, spotkanie organizacyjne z
Księdzem Proboszczem w sprawie
obchodów Narodowego Święta Nie-

podległości; - Zbąszynek, Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem”,
uroczystości z okazji Święta Niepodległości;
10.11.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Konwent Rady; - Zbąszynek,
OSiR, Marsz Niepodległościowy Nordic
Walking;
11.11.2016r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny, msza św. w intencji Ojczyzny,
gminne obchody Święta Niepodległości;
12.11.2016r. - Zbąszynek, OSiR, mecz
piłki nożnej ZAP; - Rodzinne Ogrody Działkowe, spotkanie z członkami
PZHGP Oddział Świebodzin sekcja Zbąszynek – podsumowanie lotów gołębi
pocztowych;
16.11.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady;
21.11.2016r. - Zbąszynek OPS, Dzień Pracownika Socjalnego;
22.11.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur;
24.11.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
25.11.2016r. - Zbąszynek, Dzień Kolejarza, msza św. w intencji kolejarzy,
oficjalne poświęcenie pomnika św. Katarzyny Aleksandryjskiej patronki kolejarzy; - Zbąszynek, ZOK, VII Biesiada
Andrzejkowa;
27.11.2016r. - Kosieczyn, msza św. imieninowa w intencji Ks. Kanonika Zdzisława Przybysza;
30.11.2016r. - Chlastawa, oficjalne oddanie do eksploatacji ronda przy drodze nr 302. Nadanie imienia Andrzeja
Szofera;
01.12.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Konwent Rady;
02.12.2016r. - Zbąszynek, pogrzeb śp.
Anny Nycz byłej dyrektor przedszkola w Zbąszynku; - Chlastawa, Hotel
„Artix”, walne zebranie LZSS;
03.12.2016r. - Dąbrówka Wlkp., pogrzeb śp. Ireny Zduńskiej matki
Kierownik OPS; - Kosieczyn, szkoła
Podstawowa, turniej piłki siatkowej
SPS o puchar Rady Miejskiej w Zbąszynku; - Peitz, spotkanie adwentowe połączone z balem z okazji 25
lecia Schutzen – Gilde- Peitz;
04.12.2016r. - Zbąszynek, ZOK VII
Premiera
Teatru
18+,
spektakl
pt. „Trochę lata tej zimy – czyli wakacje z duchami”;
06.12.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, Mikołaj; - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur;
07.12.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, wspólne posiedzenie Komisji
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Bernadetta
Utrata

Stałych Rady; - Kosieczyn, sala wiejska, „Mikołaj Kresowy”;
10-11.12.2016r. - Peitz, Jarmark Bożonarodzeniowy;
11.12.2016r. - Dąbrówka Wlkp., CKiF, kiermasz świąteczny z kolędą;
13.12.2016r. - Świebodzin, Kościół p.w.
NMP Królowej Polski, msza św. w intencji ofiar stanu wojennego - 35 rocznica;
14.12.2016r. - Zbąszynek, ZOK, Dzień
Osób Niepełnosprawnych, projekt OPS
pn. „Razem łatwiej”;
15.12.2016r. - Zbąszynek, bar ,,Pod Semaforem”, spotkanie opłatkowe Związku Kombatantów i emerytów PKP;
16.12.2016r. - Bedum, pożegnanie Burmistrza Bedum Henka Bakkera w związku z odejściem na emeryturę;
17.12.2016r. - Zbąszynek, targowisko
miejskie, II Wigilia Miejska; - Babimost,
Jarmark Bożonarodzeniowy;
19.12.2016r. - Zielona Góra, hołd Powstańcom Wielkopolskim; - Kargowa,
Kapituła Regionu Kozła;
20.12.2016r. - Zbąszynek, Dzienny Dom
„Senior-Wigor”, spotkanie opłatkowe;
- Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur;
21.12.2016r. - Zbąszynek, szkoła Podstawowa, Jasełka przedszkolaków z
grupy Motylków; - Świebodzin, Komenda Powiatowa Policji, spotkanie
opłatkowe;
22.12.2016r. - Zbąszynek, szkoła Podstawowa, program świąteczny połączony z otwarciem altany; - Zbąszynek, Urząd Miejski, sesja Rady Miejskiej
– uchwalenie budżetu Gminy Zbąszynek na 2017 rok.
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URZĘDNIK RADZI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
– PODSUMOWANIE 2016 ROKU
Od 8 marca br. na terenie
Gminy Zbąszynek funkcjonuje nieodpłatna pomoc prawna przeznaczona dla mieszkańców Gminy. Pomoc prawna świadczona w punkcie
w Zbąszynku oparta jest o zasady
określone w ustawie o nieodpłatnej
pomocy prawnej. Mamy nadzieję, że
w nowym 2017 roku uda się utrzymać działalność punktu. Będziemy
starać się o uzyskanie dofinansowania z puli Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.
Do dnia 13 grudnia br. w ciągu 37 dyżurów prawnika z punktu skorzystało łącznie 108 osób, informacja ta
jest to dla nas sygnałem, że warto
o istnienie takiego punku zabiegać.
Punkt świadczenia usług mieści
się w Zbąszynku, ul. Długa 1 (ośrodek zdrowia); lokal biurowy 21.
Usługi świadczone są w każdy
wtorek w godzinach od 8:00 do
12:00. Nie prowadzimy zapisów, kolejność przyjmowania zależy od terminu przyjścia.
Dla kogo przeznaczona jest nieodpłatna pomoc prawna ?
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia - wykazuje przez przedłożenie dokumentu
stwierdzającego tożsamość;
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny - wykazują przez
przedłożenie ważnej Karty Dużej
Rodziny, o której mowa w ustawie z
dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej
Rodziny
- seniorzy po ukończeniu 65 lat wykazują przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
- osoby fizyczne, którym w okresie
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej - wykazują przez
przedłożenie oryginału albo odpisu
decyzji o przyznaniu świadczenia z
pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej;
- Kombatanci - wykazują przez
przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24
stycznia 1991 r. o kombatantach oraz
niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
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- Weterani - wykazują przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w
ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o
weteranach działań poza granicami
państwa;
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową
lub awarią techniczną - wykazują
przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
Nieodpłatna pomoc prawna stanowi
zadanie z zakresu administracji rządowej, co zapewnia jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwia sprawowanie nadzoru nad jej
wykonywaniem oraz zapewnia stałe
źródło finansowania. Zadanie to jest
finansowane z budżetu państwa.
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych
przez
organizacje
pozarządowe
porad udzielają także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych
studiów prawniczych (posiadający
co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci
adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata
lub radcy prawnego udzielających
nieodpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej upraw-

www.zbaszynek.pl

nieniach lub o spoczywających na
niej obowiązkach;
2) wskazanie osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego;
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o
których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w
toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4) sporządzenie projektu pisma o
zwolnienie od kosztów sądowych
lub ustanowienie pełnomocnika z
urzędu w postępowaniu sądowym
lub ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie
obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia
tej działalności.
Więcej informacji na temat zasad funkcjonowania punktu nieodpłatnych
porad
prawnych
w Zbąszynku pod nr telefonu:
68 384 91 40 wew. 48

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Jan
Makarewicz

PUNKT POTWIERDZANIA PROFILI ZAUFANYCH
Od 8 września br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku działa
Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. Profil Zaufany potwierdzać
można w godzinach pracy Urzędu
w biurze numer 8 (parter budynku).
Jako Urząd Miejski jesteśmy jednymi
z pierwszych w województwie lubuskim, którzy uruchomili dla swoich
mieszkańców (i nie tylko) taką usługę.
Czym jest profil zaufany?
Profil zaufany to bezpłatna alternatywa dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Profil zaufany
to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS).
Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez

konieczności wychodzenia z domu,
24 godziny na dobę, z dowolnego
miejsca.
Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej (ePUAP). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach
podmiotów wykorzystujących profil
zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty
elektronicznej lub aktywny krajowy
numer telefonu komórkowego (na
który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele
mogą załatwić wiele spraw urzędowych - np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić
i opłacić składki ZUS, wnieść podanie lub napisać inne pismo.
Potwierdzanie profilu jest nieodpłat-

ne. Profil zaufany ePUAP potwierdza
się na okres 3 lat. Ważność profilu
zaufanego ePUAP może być przedłużana na okres kolejnych 3 lat
samodzielnie na ePUAP albo przedłużenia dokonać można w wybranym punkcie potwierdzającym.
Zachęcamy do korzystania z punktu
potwierdzania w Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku, z całą pewnością
funkcjonalność profilu zaufanego
będzie się zwiększać, zwłaszcza
w kontekście przygotowań do uruchomienia elektronicznego biura
obsługi interesantów (EBOI) w naszym Urzędzie. Więcej informacji na
ten temat w następnych wydaniach
Kwartalnika.

DOTACJE NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2017
27 października 2016 r. Rada
Miejska w Zbąszynku uchwaliła Program Współpracy Gminy Zbąszynek
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2017 rok. (Dz. U.
z 2016 r. poz 1817). Uchwała ta zawiera informacje na temat: zasad i form
współpracy, priorytetowych zadań
publicznych, okresu i sposobu realizacji programu, wysokości środków
planowanych na realizację programu, sposobu tworzenia i oceniania
realizacji programu oraz trybu powoływania i zasad działania Komisji
Konkursowej. Między innymi na podstawie tej uchwały 17 listopada 2016
r. ogłoszony został konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w 2017r.,
którego treść zamieszczona została
na stronie BIP Zbąszynek, na stronie
internetowej Gminy Zbąszynek oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Na 2017 rok zaplanowano łącznie 332.000,00 zł, w tym
na: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 220.000,00 zł; kulturę,
sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 100.000,00 zł
oraz na ochronę i promocję zdrowia
12.000,00 zł. Powołana przez Burmistrza Zbąszynka Komisja Konkursowa

będzie oceniać oferty opierając się
na kryteriach formalnych i merytorycznych. Kryteria formalne:
- czy oferta została złożona przez
podmioty uprawnione do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert;
- czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu;
- czy oferta została sporządzona na
odpowiednim formularzu;
- czy oferta została podpisana przez
osoby upoważnione;
- czy zadanie wpisuje się w cele
konkursu;
- czy zapisy statutowe podmiotu są
zgodne z zadaniami konkursu.
Kryteria merytoryczne:
- możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; przedstawiona kalkulacja kosztów
realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
- w przypadku oferty w formie wspie-
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rania wykonania zadania publicznego, uwzględnienie planowanego
przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust.
3 udział środków finansowych własnych lub środków z innych źródeł
na realizację zadania publicznego;
- planowany przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
- ocena dotychczasowej współpracy
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
z Gminą Zbąszynek, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz
sposób rozliczania otrzymanych na
ten cel środków.
Ocenione przez Komisję Konkursową
oferty przedstawione zostaną Burmistrzowi Zbąszynka, który podejmuje
ostateczną decyzję. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi najpóźniej do 14
dnia od upłynięcia terminu składania ofert i zamieszczone zostanie na
BIP Zbąszynek, stronie internetowej
Gminy Zbąszynek oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
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INFORMACJE

PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK
NA 2017 ROK
Projekt budżetu Gminy Zbąszynek na 2017 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, z uwzględnieniem informacji o planowanych
kwotach dochodów z tytułu subwencji i dotacji na realizację zadań
własnych i zleconych, uzyskanych
od Wojewody Lubuskiego i Ministra Finansów.
Planowane dochody w projekcie budżetu na rok 2017 wynoszą
45.251.947,00 zł.
W ogólnej kwocie planowanych
dochodów wyszczególniamy, dochody bieżące w wysokości
40.565.135,00 zł oraz dochody majątkowe, w wysokości 4.686.812,00
zł.
Dochody wg działów klasyfikacji
budżetowej, zaplanowane na 2017
rok, przedstawiają się następująco:

3)
subwencje,
w
kwocie
8.300.036,00 zł
4)
środki pozyskane na realizację zadań dofinansowanych z
budżetu Unii Europejskiej w kwocie, 2.747.902,63 zł;
5)
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
własnych, zadań zleconych oraz
środki pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz
wpływy z innych źródeł, w kwocie
6.965.424,00 zł.
W ramach planowanych dochodów majątkowych na rok 2017,
na kwotę ogółem 4.686.812 zł,
wyszczególnia się planowaną dotację w ramach Regionalnego Programu Opera-cyjnego na zadanie
pn.: „Budowa ścieżek rowerowych
(Gmina Zbąszynek, Babimost, Kar-

WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁU PLANOWANYCH
DOCHODÓW

KWOTA PLANU

STRUKTURA
DOCHODÓW

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

1.441.800,00 ZŁ

3,19 %

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3.308.300,00 ZŁ

7,31 %

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.675.943,13 ZŁ

5,91 %

10.000,00 ZŁ

0,02 %

101.996,00 ZŁ

0,23 %

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.680,00 ZŁ

-

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

1.700,00 ZŁ

-

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1.830,00 ZŁ

0,01

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
(PODATKI I OPŁ. LOKALNE)

17.112.919,24 ZŁ

37,82 %

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA (SUBWENCJA OŚWIATOWA I
WYRÓWNAWCZA NA 2016 ROK)

8.300.636,00 ZŁ

18,34 %

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.127.202,63 ZŁ

6,91 %

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

452.360,00 ZŁ

1,00 %

DZIAŁ 855 - RODZINA

6.015.100,00 ZŁ

13,29 %

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.675.480,00 ZŁ

5,91 %

25.000,00 ZŁ

0,06%

45.251.947,00 ZŁ

100,0 %

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY

Planowane na 2017 rok dochody bieżące w kwocie ogółem
40.565.135,00 zł, obejmują:
1)
dochody własne w kwocie
16.293.104,37 zł,
2)
dochody z tytułu udziału
w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa, w kwocie 6.258.668,00 zł
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gowa) na kwotę 785.114,00 zł oraz
pomoc od Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na dofinansowanie inwestycji, pn.: „Budowa
dróg gminnych: Jana Pawła II,
Prymasa Wyszyńskiego i Zachodniej Obwodnicy Zbąszynka – etap
I” w wysokości 802.698,00 zł. Zadanie to jest również planowane
www.zbaszynek.pl

do dofinansowania z Programu
Budowy Dróg Krajowych w wysokości 1.599.000,00 zł. Planuje się
również kwotę dochodów z tytułu
sprzedaży majątku Gminy, która
wynosi 1.500.000,00 zł.
Wydatki na rok 2017 zostały zaplanowane w ogólnej wartości
44.661.471,00zł. W ogólnej kwocie
zaplanowanych wydatków na rok
2017, wyszczególnia się wydatki
bieżące w wysokości 37.187.824zł
oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.473.647,00zł.
Wydatki wg działów klasyfikacji
budżetowej, zaplanowane na 2017
rok, przedstawiają się następująco: -------(tabela obok)-------->
Wydatki bieżące na 2017 rok w
kwocie ogółem 37.187.824,00 zł,
przeznacza się na:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, kwotę 24.093.208,66 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania
bieżące, kwotę 2.985.370,00 zł,
3) wydatki na świadczenia na
rzecz osób fizycznych, kwotę
6.486.753,00 zł,
4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z
budżetu Unii Europejskiej, kwotę
3.072.492,34 zł, (realizacja dwóch
projektów wieloletnich: „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych jednostek oświatowych w
niezbędny sprzęt dydaktyczny w
Gminach Świebodzin i Zbąszynek”
na kwotę 1.849.418,35 zł oraz „modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek” na kwotę
1.223.073,99 zł),
5) wydatki na obsługę długu publicznego, kwota 550.000,00 zł.
Wartość wydatków majątkowych
w projekcie budżetu na rok 2017,
stanowi 16,7 % zaplanowanych
wydatków ogółem. Wydatki bieżące stanowią 83,3 % ogółu planowanych wydatków w projektowanym budżecie.:
Wydatki majątkowe, wyszczególnione zadaniowo w projektowanym budżecie, wg kolejności
zgodnej z klasyfikacją budżetową,
dotyczą:
1) Budowa dróg gminnych: Jana
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Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego i
Zachodniej Obwodnicy Zbąszynka
– etap I, kwota 3.198.000,00 zł,
2) Budowa ulic: Św. Piotra i Pawła, Akacjowa i Zachodniej Obwodnicy Zbąszynka (do ul. Ogrodowej
- etap II, kwota na zabezpieczenie
prac projektowych, 80.000,00 zł,
3) Fundusz sołecki realizowany we
wsi Kosieczyn i Rogoziniec, kwota
10.000,00 zł,
4) Przebudowa ulicy Małej w Dąbrówce Wlkp., kwota 400.000,00 zł,
5) Przebudowa ulicy Zielonogórskiej w Zbąszynku, kwota
80.000,00 zł,
6) Budowa sieci ścieżek rowerowych
(Gmina
Zbąszynek,
Babimost,
Kargowa),
kwota
868.419,00 zł,
7) Dotacja celowa dla Starostwa
Powiatowego w Świebodzinie na
WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁU
PLANOWANYCH WYDATKÓW
DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA
DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA
DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA (REZERWA OGÓLNA I NA
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NA 2017 ROK)
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA
DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

Samorządowego Zakładu Usług
Komunalnych w Zbąszynku, łącznie kwota 445.600,00 zł, (dotycząca: modernizacji stacji uzdatniania wody w Zbąszynku, wymiany
ogrodzeń na przepompowniach,
zakup urządzeń i narzędzi),
12) Budowa kanalizacji i wodociągu w ulicach Św. Piotra i Pawła,
Akacjowa i odcinek od ul. Kościelnej do ul. Św. Piotra i Pawła
300.000,00 zł
13) Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Zbąszynku 100.000,00 zł,
14) Dotacje do przydomowych
oczyszczalni ścieków w wysokości
50.000,00 zł,
15) Wydatki majątkowe związane z
oświetleniem ulic, kwota 55.000,00 zł
16) Budowa punktu selektywnej
zbiórki
odpadów
komunalnych
(teren oczyszczalni
ścieKWOTA PLANU
STRUKTURA
ków),
kwota
WYDATKÓW
100.000,00 zł,
87.600,00 ZŁ
0,20 %
17)
1.201.800,00 ZŁ
2,69 %
Budowa
hali
5.835.117,13 ZŁ
13,06%
sportowej
1.066.592,69 ZŁ
2,39 %
w
Zbąszyn565.000,00 ZŁ
1,27 %
ku,
kwota
4.834.328,68 ZŁ
10,82 %
100.000,00 zł,
18)
Wy1.680,00 ZŁ
datki majątko1.700,00 ZŁ
we w wysokości 65.000,00
322.711,00 ZŁ
0,72 %
zł, dotyczące
550.000,00 ZŁ
1,23 %
działalności
320.000,00 ZŁ
0,72 %
Ośrodka Sportu i Rekreacji
15.322.838,90 ZŁ
34,31 %
w Zbąszynku.
220.600,00 ZŁ
0,49 %
1.685.560,00 ZŁ

3,78 %

30.000,00 ZŁ

0,07 %

W
ramach
strony
wydatDZIAŁ 855 - RODZINA
6.061.200,00 ZŁ
13,57 %
kowej,
w poDZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRO4.355.025,60 ZŁ
9,75 %
DOWISKA
szczególnych
DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOpozycjach
937.250,00 ZŁ
2,10 %
WEGO
klasyfikacji
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA
1.262.467,00 ZŁ
2,83 %
b u d ż e t o we j
OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI
44.661.471,00 ZŁ
100,0 %
z a p l a n o wa no
realizację funduszu
pomoc finansową udzielaną mię- sołeckiego, w ogólnej wysokości
dzy jednostkami samorządu te- 145.151,79 zł z podziałem na porytorialnego na dofinansowanie szczególne sołectwa, zgodnie z
własnych zadań inwestycyjnych zatwierdzonymi zadaniami do rei zakupów inwestycyjnych, kwota alizacji na rok 2017.
Projektowany budżet Gmi802.698,00 zł,
8) Rozbudowa cmentarza w Zbą- ny Zbąszynek na 2017 rok, jest
nadwyżkowy. Planowane dochoszynku, kwota 605.000,00 zł,
9) Zakupy inwestycyjne związa- dy ogółem są większe o kwotę
ne z rozbudową sieci komputero- 590.476,00zł od planowanych wywej i informatycznej, w wysokości datków ogółem.
Patrząc na zasadę przy konstruk100.000,00 zł,
10) Modernizacja kotłowni w Gim- cji projektowanych budżetów, donazjum w Zbąszynku, kwota tyczącą pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi Gminy,
113.930,00 zł
11) Wydatki majątkowe, dotyczące
DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

www.zbaszynek.pl

widzimy, że w ramach planowanych dochodów bieżących na
kwotę, 40.565.135,00 zł, pokrycie
znajdują planowane wydatki bieżące,
w wysokości projektowanej ogółem, 37.187.824,00 zł.
Różnica,
stanowi
kwotę
3.377.311,00 zł i częściowo przeznacza się ją na spłatę zadłużenia
z
lat
poprzednich,
590.476,00 zł, natomiast pozostałość
w
wysokości
2.786.835,00 zł na projektowane
wydatki majątkowe.
Kwota zabezpieczona na wydatki
majątkowe z dochodów bieżących
powiększona o dochody majątkowe daje kwotę ogółem wydatków
majątkowych
zabezpieczonych
w budżecie Gminy Zbąszynek na
2017 rok.
Plan budżetu na rok 2017, zakłada
wielkość
planowanych
przychodów wyłącznie w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych,
w
wysokości
1.900.000,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek długoterminowych.
Planowane
rozchody,
dotyczą
spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów, na kwotę
2.490.476,00 zł.
W efekcie, projektowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek
długoterminowych,
na
koniec
roku 2017, wynosi 15.254.194,65 zł.
Patrząc obrazowo w stosunku do
planowanych dochodów na 2017
rok, wskaźnik zadłużenia wynosi
33,7%.
Biorąc pod uwagę nowe obwarowania wskaźnikowe, gmina spełnia relacje, wynikające z art. 243
ustawy o finansach publicznych,
gdzie liczony indywidualnie dla
każdej jednostki, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, przypadający na projektowany rok budżetowy, wynosi
6,53 % (po wyłączeniu) i jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty, ustalonego w oparciu o
średnią arytmetyczną dochodów z
trzech ostatnich lat, wyliczoną na
podstawie obligatoryjnego wzoru,
który wynosi 13,29 %, biorąc po
uwagę wykonanie roku 2013, 2014 i
plan na III kw. 2016. Z uwzględnieniem przewidywanego wykonania
dla roku 2016, wskaźnika spłaty, ustalony w oparciu o średnią
arytmetyczną dochodów z trzech
ostatnich lat, wynosi 12,62 %.
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INFORMACJE

NOWE STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH,
OBOWIĄZUJĄCE OD 01 STYCZNIA 2017 ROKU

Elżbieta
Rolnik

1) OD GRUNTÓW:

WYSOKOŚĆ STAWEK
PODATKU W ZŁ/M2

RODZAJ GRUNTÓW PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
A) ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, BEZ WZGLĘDU
NA SPOSÓB ZAKWALIFIKOWANIA W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW,

0,89

B) POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI STOJĄCYMI LUB WODAMI POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI JEZIOR I ZBIORNIKÓW SZTUCZNYCH,

4,50 / 1 HA

C) POZOSTAŁYCH, W TYM ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE ODPŁATNEJ STATUTOWEJ
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

0,46

D) NIEZABUDOWANYCH OBJĘTYCH OBSZAREM REWITALIZACJI, O KTÓRYM MOWA W
USTAWIE Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O REWITALIZACJI (DZ. U. POZ. 1777), I
POŁOŻONYCH NA TERENACH, DLA KTÓRYCH MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZEWIDUJE PRZEZNACZENIE POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ, USŁUGOWĄ ALBO ZABUDOWĘ O PRZEZNACZENIU MIESZANYM OBEJMUJĄCYM
WYŁĄCZNIE TE RODZAJE ZABUDOWY, JEŻELI OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE TEGO PLANU W ODNIESIENIU DO TYCH GRUNTÓW UPŁYNĄŁ OKRES 4 LAT, A W TYM CZASIE
NIE ZAKOŃCZONO BUDOWY ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO

2,98

2) OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

Przypominamy! - wprowadzono
jednorazową płatność zobowiązania podatkowego w przypadku
gdy roczna kwota podatku nie
przekracza 100 zł. Podatek jest
płatny jednorazowo w terminie
płatności pierwszej raty, czyli do
dnia 15-go marca. W przypadku
braku decyzji wymiarowej przy
małych kwotach rocznego podatku nieprzekraczających 6,10 zł.
Należy zwrócić uwagę na właściwy indywidualny numer rachunku
bankowego, który umieszczony
jest na decyzji wymiarowej.
Stawki na rok 2017
W dniu 24 listopada 2016r. Rada
Miejska w Zbąszynku podjęła
uchwałę Nr XXIV/81/2016 w sprawie określenia wysokości stawek
i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej.
Podatki płatne są w czterech ratach, proporcjonalnych do czasu
trwania obowiązku podatkowego.
Terminy ich płatności określone
zostały w Ustawie o podatkach i
opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016
poz. 716 z późn. zm.): do dnia 15
marca, 15 maja, 15 września i 15
listopada roku podatkowego.
Osoby prawne wpłacają podatek
od nieruchomości, rolny i leśny
bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obo10

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU

WYSOKOŚĆ
STAWEK
PODATKU
W ZŁ/M2

A) MIESZKALNYCH,

0,75

B) ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, ORAZ OD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB ICH CZĘŚCI ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

20,00

C) ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OBROTU
KWALIFIKOWANYM MATERIAŁEM SIEWNYM,

10,59

D) ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, ZAJĘTYCH PRZEZ PODMIOTY UDZIELAJĄCE TYCH ŚWIADCZEŃ,

4,60

E) POZOSTAŁYCH, W TYM ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE ODPŁATNEJ STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO,

5,90

F) GARAŻY,

7,50

wiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości w terminie do 15-go każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
Podatek leśny w terminie do 15go każdego miesiąca. Podatek
rolny w czterech ratach do dnia
15 marca, 15 maja, 15 września i
15 listopada
Stawka podatku rolnego:
www.zbaszynek.pl

a)
od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych,
wynosi 125,00 zł.
b)
od 1 ha fizycznego gruntów, użytków rolnych poniżej 1 ha,
wynosi 250,00 zł.
Stawka podatku leśnego
42,0222 zł/ha

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2017 ROKU
1. Od samochodu ciężarowego o
dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie - 550 zł.
b)
powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie - 850 zł.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12
ton - 1050 zł.
2. Od samochodu ciężarowego w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton i rodzaju
zawieszenia:
LICZBA OSI I
DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA (W TONACH)

NIE MNIEJ NIŻ

MNIEJ NIŻ

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA
MASA CAŁKOWITA
ZESPOŁU POJAZDÓW:
NACZEPA/PRZYCZEPA + POJAZD
SILNIKOWY
(W TONACH)

7. Od autobusu, w
zależności
od
liczby
miejsc do
siedzenia
poza miej-

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

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA
OSI JEZDNYCH

1100

1150

13

14

1170

1200

14

15

1220

1250

12

18

900

18

25

925

950

975

1000

25

925

1270

1310

12

28

1050

1100

28

33

1150

1200

33

38

1250

1350

1380

1780

38

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12

TRZY OSIE
12

17

1270

1310

17

19

1310

1325

19

21

1350

1375

21

23

1400

1425

23

25

1450

1650

1450

1650

12

25

1450

1500

25

27

1580

1650

27

29

1680

1750

29

31

1850

2560

1900

2560

38

38

scem kierowcy:
a) mniejszej niż 22
miejsca - 900 zł.
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca
- 1250 zł.

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton - 1100zł.
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia ---(tabela obok)------->
5. Od przyczepy i naczepy, które
łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masą całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 900 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA OSI
JEZDNYCH

MNIEJ NIŻ

DWIE OSIE

13

31

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

NIE MNIEJ
NIŻ

JEDNA OŚ

12

25

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

DWIE OSIE

15

Uchwała nr XIII/75/2015 z dnia 26
listopada 2015 r. Podatek od środków transportowych jest płatny w
dwóch ratach proporcjonalnie do
czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do
15 września każdego roku.
Właściciel środka transportowego

łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż
12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego, w zależności od
liczby osi i rodzaju zawieszenia:

Wysokość
stawek
podatku od środków transportowych
na
terenie
Gminy
Zbąszynek
określa

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA
ZESPOŁU POJAZDÓW:
CIĄGNIK SIODŁOWY + NACZEPA;
CIĄGNIK BALASTOWY + PRZYCZEPA
(W TONACH)

1250

1300

1350

1550

zobowiązany jest do składania,
w terminie do dnia 15 lutego, deklaracji na podatek od środków
transportowych na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu zgodnym z obowiązującym
rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz. U. 2015 poz. 2025), a jeżeli
obowiązek podatkowy powstał po
tym dniu – w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

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

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA
OSI JEZDNYCH

NIE MNIEJ NIŻ

MNIEJ NIŻ

12

18

1150

1250

18

25

1250

1350

25

31

1350

1500

1550

2030

DWIE OSIE

31

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
40

www.zbaszynek.pl

40

1780

1880

1980

2660
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INFORMACJE

PODSUMOWANIE ROCZNEJ
DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ
Rok 2016 powoli dobiega
końca, więc wzorem lat ubiegłych
przedstawiam
Państwu
roczne
podsumowanie działalności organu uchwałodawczego Gminy Zbąszynek. W 2016 roku Rada Miejska
obradowała na 11 sesjach, w czasie
których podjęto 92 uchwały dotyczące najistotniejszych aspektów
życia wspólnoty samorządowej. Najważniejsze z nich dotyczyły m.in.:
zasad wypłacania diet sołtysom za
pełnienie obowiązków społecznych,
metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla terenu w obrębie Zbąszynka itp.
Ważnym wydarzeniem mijającego
roku było również podjęcie uchwał

w sprawie nadania nazw rond w
Zbąszynku i Chlastawie oraz nadanie nazwy ulicy Zachodniej w Zbąszynku. W okresie sprawozdawczym
Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi
Zbąszynka absolutorium za wykonanie budżetu Gminy w 2015 roku.
Ponadto
organ
uchwałodawczy
podjął apel w sprawie zmiany przepisów dotyczących lokalizacji zakładów przetwarzających odpady, który skierowany został do parlamentu
RP. W mijającym roku odbyło się
11 posiedzeń Komisji Stałych Rady,
tj. Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej
oraz Komisji Porządku Publicznego i
Praworządności. Ponadto w okresie
objętym sprawozdawczością odbyło
się 11 posiedzeń Komisji Rewizyjnej,

SPRZEDAŻ I NABYWANIE
NIERUCHOMOŚCI W ROKU 2016
Gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu odbywa się w oparciu o
przepisy powszechnie obowiązujące,
przepisy prawa miejscowego, ustalenia wynikające z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu oraz
zasady nabywania nieruchomości do
gminnego zasobu szczegółowo określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r
o gospodarce nieruchomościami Dz.
U. z 2016r. poz. 1774 z późniejszymi
zmianami.
Uwzględniając przewidziane zasady zbywania nieruchomości będących w zasobie gminnym
w roku 2016 w drodze przetargowej
i w drodze bezprzetargowej uprawnionym podmiotom gmina sprzedała
łącznie 34 nieruchomości. Z podanej
liczby w trybie przetargowym sprzedano 4 działki budowlane przewidziane pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, 1 działkę budowlaną
pod lokalizację usług komercyjnych
związanych z obsługą fabryki mebli
IKEA, 12 działek budowlanych przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową do trzech kondygnacji, 7 działek budowlanych przewidzianych pod
zabudowę garażową. W trybie bez-
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przetargowym sprzedano: 3 budynki
mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców, 1 lokal mieszkalny
na rzecz dotychczasowego najemcy,
1 część strychu na rzecz właściciela
lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem do adaptacji, 2 nieruchomości
sprzedano na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem użytkowym,
z uznaniem nakładu poniesionego
na budowę budynku przez nabywcę oraz 2 nieruchomości sprzedano
na własność jej dotychczasowym
wieczystym użytkownikom. W roku
2016
do zasobu mienia nabyto 5
nieruchomości z tego 2 nieruchomości nabyto nieodpłatnie od Polskich
Kolei Państwowych pod wykonanie
zadań publicznych, 1 lokal mieszkalny
z sześcioosobową rodziną przejęto
od PKP w celu niepłacenia przez gminę na rzecz PKP odszkodowania za
niedostarczenie lokalu socjalnego dla
tej rodziny, 1 nieruchomość przejęto
od osoby fizycznej pod poszerzenie
drogi gminnej
oraz 1 nieruchomość
przejęto od wieczystego użytkownika, który korzystał z nieruchomości
w sposób sprzeczny z przeznaczeniem ustalonym
w umowie, a w
szczególności nie zabudował jej w
ustalonym terminie.
Dodatkowo informuję, że Gmina na-
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2 posiedzenia Komisji Regulaminowej oraz 11 posiedzeń Konwentu,
który jest organem doradczym i opiniującym Przewodniczącego Rady.
W ramach swoich kompetencji Rada
Miejska przekazała 11 skarg do rozpatrzenia wg właściwości. Ponadto w trakcie roku radni na bieżąco
kierowali do Burmistrza Zbąszynka
interpelacje i zapytania w sprawach
aktualnych problemów Gminy. Podsumowując roczną działalność Rady
Miejskiej w Zbąszynku należy podkreślić, iż obowiązki wynikające ze
sprawowanej funkcji radni wykonywali z myślą o mieszkańcach Gminy
Zbąszynek.

Halina
Kaczmarek

dal ma w dyspozycji tereny budowlane, które mogą być przewidziane
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod zabudowę garażową
oraz tereny przewidziane do prowadzenia zorganizowanej działalności
inwestycyjnej związanej z wytwórczością, przemysłem i składami. Przygotowane do zbycia nieruchomości
są uzbrojone (uzbrojenie w drodze).
Warunki przyłączy do poszczególnych nabywanych działek budowlanych określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych w zawartych
z nabywcami umowach.
Przetargi
dotyczące
zbycia nieruchomości
ogłaszane są systematycznie. Zapraszamy chętnych do zainteresowania
się terenami budowlanymi i ewentualnym podjęciem decyzji o zamiarze
nabycia terenu pod realizację swoich zamierzeń. Ogłoszenia przetargowe dotyczące zbywania terenów
i warunki uczestnictwa w zorganizowanych przetargach są dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej –
www.bip.zbaszynek.pl w zakładce
przetargi. Dodatkowe informacje na
temat nieruchomości przewidzianych do sprzedaży można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
biuro nr 17 lub telefonicznie 68 3849140
wew. 37
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PROGRAM USUWANIA AZBESTU
Trwa nabór wniosków o
udzielenie dofinansowania zadań z
zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 grudnia 2016 r. w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 4.
Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu. Dokumenty złożone po upływie wskazanego terminu
nie będą rozpatrywane. Dofinansowanie przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy
Zbąszynek ujętej w Gminnej Ewidencji Wyrobów Zawierających Azbest.
Dofinansowanie będzie udzielane w
formie bezgotówkowej tj. poprzez
sfinansowanie prac polegających
na demontażu, odbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów
zawierających azbest. Prace te zostaną zlecone podmiotowi wskazanemu przez Gminę Zbąszynek. Do-

finansowanie nie obejmuje kosztów
wymiany pokrycia dachowego. Dofinansowaniem objęty jest jeden z
poniższych zakresów prac:
1) demontaż, zbieranie, transport i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
2) zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze oraz środki zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy
Zbąszynek w danym roku budżetowym. W przypadku nie otrzymania
środków z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze, dofinansowanie na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Zbąszynek nie będzie udzielane. Kwota dofinansowania obejmuje do 100 % kosztów demontażu,
zbierania, transportu i unieszkodli-

wiania odpadów na składowisku.
W przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (lub
w związku z nieruchomością, na
której prowadzona jest działalność
gospodarcza) stanowić będzie ono
pomoc de minimis. Dofinansowanie
nie obejmuje refundacji kosztów za
usuwanie wyrobów zawierających
azbest, których demontaż, zbieranie,
transport i unieszkodliwianie podmiot zlecił we własnym zakresie.
Formularz wniosku oraz niezbędne
załączniki dostępne są na stronie internetowej www.zbaszynek.pl w zakładce Gmina Zbąszynek/ogłoszenia
lub w tut. Urzędzie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – biuro nr 4 lub pod numerem tel. 68 38 49 140 wew. 39.

PROGRAM BUDOWY PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Większość obszaru Gminy
Zbąszynek jest już skanalizowany,
jednak są miejsca mocno oddalone
od oczyszczalni ścieków w Zbąszynku, w związku z tym budowa sieci
kanalizacji sanitarnej na tych terenach jest bardzo kosztowna i często
technicznie niemożliwa. W związku
z tym właściciele nieruchomości,
na których nie przewiduje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej mają
możliwość wyposażenia nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie
ścieków. Mając na uwadze fakt, że
koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest wysoki, istnieje
możliwość otrzymania dofinansowania kosztów budowy. 27 czerwca
2013 r. Rada Miejska w Zbąszynku
podjęła Uchwałę nr XXXI/45/2013 w
sprawie ustalenia zasad udzielenia
dotacji celowej na dofinansowanie
do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Zbąszynek. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków obejmuje częściowy

zwrot wydatków poniesionych na
zakup lub zakup i montaż. Dofinansowanie może być udzielane osobom wytwarzającym ścieki, będące
właścicielami, współwłaścicielami,
użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jak również najemcom
lub osobom posiadającym inny tytuł
prawny do nieruchomości, za zgodą
właściciela lub użytkownika wieczystego. Dofinansowaniu nie podlegają
przydomowe oczyszczalnie ścieków
zlokalizowane na terenach, na których istnieje możliwość techniczna
przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej; koszty zakupów
pojedynczych elementów składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków; koszty robocizny
wykonane we własnym zakresie
przez Wnioskodawcę oraz koszty
sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia. Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na
tej samej nieruchomości przysługuje
tylko jeden raz. Wysokość udziela-
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nej dotacji wynosi:
1) w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł,
2) w przypadku budynku wielorodzinnego – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż
3.000,00 zł na każdy lokal.
Co roku w budżecie Gminy Zbąszynek zabezpieczane są fundusze na
dofinansowanie tych inwestycji, jednak w okresie trzech ostatnich lat
złożono tylko trzy wnioski o dotację.
Mając na uwadze dbałość o środowisko naturalne na terenie naszej
gminy, zachęcamy mieszkańców do
instalowania przydomowych oczyszczalni ścieków i skorzystania z możliwości uzyskania dotacji na ten cel.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – biuro nr 4 lub pod numerem tel. 68 38 49 140 wew. 39.
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POŻEGNANIE KOMENDANTA
POWIATOWEGO PSP W ŚWIEBODZINIE
30 września 2016 roku w
Komendzie Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Świebodzinie odbył się uroczysty apel związany z
zakończeniem czynnej służby przez
Komendanta Powiatowego PSP w
Świebodzinie st. bryg. inż. Zygmunta Rogowskiego. W apelu uczestniczyli również przedstawiciele Gminy Zbąszynek: Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur oraz Prezes
ZOP OSP RP w Świebodzinie Leszek
Parandyk. W trakcie uroczystości
nastąpiło pożegnanie st. bryg. Zygmunta Rogowskiego ze sztandarem
i zdanie obowiązków służbowych

Komendanta
Powiatowego PSP w Świebodzinie. Lubuski Komendant Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp. st.
bryg. Sławomir Klusek
sztandar
przekazał
nowemu Komendantowi
Powiatowemu
PSP w Świebodzinie
mł. bryg. Januszowi
Droździe.

ZBĄSZYNECKI TYDZIEŃ SENIORA

3 października br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyła się
gminna inauguracja Zbąszyneckiego
Tygodnia Seniora oraz inauguracja

V roku Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W trakcie uroczystości na
scenie wystąpił zespół taneczny „Tęcza”, świętujący 5
rok swojej działalności pod
kierownictwem Dyrektor ZOK-u Malwiny Kubickiej, seniorzy i seniorki z zaprzyjaźnionego Świebodzińskiego
Domu Kultury, przedszkolaki
z Niepublicznego Przedszkola ,,Pod Muchomorkiem”.
Złożono również życzenia
i odśpiewano „Sto lat” dla
najstarszego seniora w Gminie Zbąszynek Pana Jana Banacha, który w
tym roku kończy 99 lat. Tego samego dnia z życzeniami do najstarszej

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
6 października br. po raz
kolejny Niepubliczne Przedszkole
,,Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku
obchodziło Święto Pieczonego Ziemniaka. Mimo niesprzyjającej pogody
i odwołanego wyjazdu na Jeziorko
Koźlarskie, dzień był wyjątkowy i
dobry humor nie opuszczał dzieci
i organizatorów. W przedszkolnym
święcie udział wziął również Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur, Dyrektor ZOK-u Malwina
Kubicka oraz Kierownik OSiR-u Marcin Minta. Przedszkolaków odwiedzili też bohaterowie tego dnia Pan i
Pani Pyra. W te role wcieli się Dyrek-
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tor Przedszkola Tadeusz Wróbel i Dyrektor
Pedagogiczny
Małgorzata Chorobińska.
Dzieci wzięły udział
w grach i zabawach,
które związane były
z głównym bohaterem dnia czyli „ziemniakiem”, skorzystały
z ziemniaczanego poczęstunku i otrzymały pamiątkowe pieczątki.
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seniorki w Gminie Zbąszynek Marty
Schmidchen z Dąbrówki Wlkp., która
ukończyła 99 lat, udał się Burmistrz
Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Jan Mazur. W dalszej części
uroczystości odbyła się inauguracja
V roku akademickiego ZUTW, a na
scenie zaprezentowały się wokalistki: Milena Jakubowska, Patrycja Spychała, Kamila Suwiczak i Aleksandra
Strugała. Na zakończenie wystąpiła
gwiazda wieczoru Joanna Bartel. Nie
zabrakło również urodzinowego tortu Zespołu „Tęcza”.
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ŚNIADANIE SENIORÓW
W ramach obchodów „Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora” 11
października br. w Dziennym Domu
„Senior-Wigor” w Zbąszynku odbyło się spotkanie liderów organizacji
pozarządowych i pomocowych oraz
seniorów z Zastępcą Burmistrza
Zbąszynka Janem Makarewiczem.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele klubów i stowarzyszeń aktywnie działających na rzecz seniorów na terenie naszej Gminy oraz
Kierownik DD „S-W” Katarzyna Rucioch. Po śniadaniu i dyskusji dotyczącej działań Gminy Zbąszynek na
rzecz seniorów nastąpiło wręczenie
nagród i dyplomów dla uczestników
konkursu plastycznego pt. „Lepsze
jutro tworzymy dla Seniorów już dzisiaj”.

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
18 października br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się
cokwartalne spotkanie Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego
oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Zbąszynku Jana Mazura z mieszkańcami. Burmistrz rozpoczął spotkanie od omówienia bieżących ustaleń
rządowych mających bezpośredni
wpływ na funkcjonowanie samorządu lokalnego, m.in. zasady wypłaty
środków z Programu 500+ i zwrotu
wypłat do budżetu Gminy, reformę
oświatową i związane z nią zmiany
w funkcjonowaniu naszych placówek
oświatowych, wygaszanie gimnazjów,
konieczność dostosowania sal lekcyjnych dla uczniów starszych klas,

rejonizacja szkół, koszty utrzymania
uczniów w poszczególnych Szkołach naszej Gminy, które są wysoce
zróżnicowane od 6818zł (SP Zbąszynek) do 12025zł (SP Dąbrówka Wlkp.).
W dalszej części Burmistrz Zbąszynka omówił inwestycje oraz
wydarzenia odbywające się
na terenie naszej Gminy w
trzecim kwartale 2016 roku.
Ponadto Burmistrz przekazał oficjalną informację od
Komendanta
Powiatowego Policji w Świebodzinie o
utworzeniu posterunku policji w Zbąszynku. W dalszej
części spotkania Przewodniczący Rady Miejskiej Jan

Mazur podsumował prace Rady w
trzecim kwartale. Na zakończenie pytania zadawali mieszkańcy. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy
wzięli udział w spotkaniu i na kolejne
zapraszamy już po Nowym Roku.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
		
14 października to wyjątkowy
dzień dla wszystkich
pracowników oświaty,
ponieważ w tym dniu
obchodzimy
Dzień
Edukacji Narodowej.
To nie tylko święto
nauczycieli, ale również wszystkich pracowników placówek
oświatowych. 13 października br. Zastępca
Burmistrza Jan Makarewicz wziął udział w
uroczystej akademii
przygotowanej przez
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uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. W tym
uroczystym dniu swoje umiejętności
wokalne, recytatorskie i taneczne
zaprezentowały również dzieci z Niepublicznego Przedszkola ,,Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom
administracji i obsługi placówek
oświatowych życzymy osiągnięć w
wykonywanej pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, powodzenia w życiu
osobistym oraz wszelkiej pomyślności.
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NAGRODY BURMISTRZA
Tradycją stało się, że z okazji
Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski
przyznaje nagrody nauczycielom,
pedagogom, pracownikom oświaty
oraz osobom wyróżniającym się w
pracy z dziećmi i młodzieżą. Tego-

roczne wręczenie nagród odbyło się
20 października w Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku. Nagrody Burmistrza
przyznawane są za zaangażowanie
w nowatorskie metody nauczania i
wychowania, podnoszenie wysokiego
poziomu
dydaktyczno-wychowaw-

czego szkoły, rozwijanie talentów
dzieci i młodzieży szkolnej i przedszkolnej, promowanie szkoły poza
granicami kraju, zaangażowanie w
pozyskiwanie środków zewnętrznych, realizowanie wspólnych zajęć
sportowych z grupami dziecięcymi.

II POWIATOWY HUBERTUS
„II Powiatowy Hubertus”
w Gminie Zbąszynek odbył się 23
października pod patronatem Starosty Powiatu Świebodzińskiego
Zbigniewa Szumskiego. Kalendarzowo Święto Myśliwych - Hubertus przypada 3 listopada. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą
w kościele parafialnym w Zbąszynku z udziałem pocztów sztandarowych kilkunastu Kół Łowieckich,
myśliwych, leśników i sympatyków.
Podczas tegorocznego Hubertusa
uczestnicy mieli okazję m.in. przejechać się bryczką konną, obejrzeć
pokaz sztuki wabienia jeleni, zapoznać się z działalnością Klubu
Sokolników przy ZSL w Rogozińcu, uczestniczyć w koncercie zespołu muzyki myśliwskiej De Luxe.
Okręgowa Rada Łowiecka w Zielonej Górze oraz Komisja Odznaczeń
Łowieckich przyznała odznaczenia
„Za Zasługi dla Łowiectwa Zielonogórskiego”. Obchodom święta
towarzyszyła wystawa fotograficzna o tematyce przyrodniczej,
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wystawa łowiecka, degustacja dziczyzny i przysmaków myśliwskich,
stoiska z galanterią myśliwską oraz
rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego „Zwierzęta naszych lasów”.
Chętni mogli wziąć udział w charytatywnej akcji krwiodawstwa. Organizatorem „II Powiatowego Hubertu-
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sa” była Okręgowa Rada Łowiecka
Zarząd Okręgowy PZŁ Zielona Góra,
Koło Łowieckie „Knieja” Rogoziniec,
Zbąszynecki Ośrodek Kultury, przy
wsparciu Gminy Zbąszynek i Starostwa Powiatowego w Świebodzinie.
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ZAWODNICZKI SPS WYRÓŻNIONE
PRZEZ BURMISTRZA
8 listopada zawodniczki
SPS w Zbąszynku, które zajęły I
miejsce w Turnieju Nadziei Olimpijskich (rocznik 2002), rozegranym w
Spale w dniach 16-18 października
br. oraz trener Piotr Górawski, zostali wyróżnieni za wybitne osiągnięcia sportowe przez Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego.
Zawodniczki SPS Zbąszynek, będące członkiniami reprezentacji województwa lubuskiego wzięły udział
w Turnieju, którego celem jest
przegląd uzdolnionej siatkarskiej
młodzieży szesnastu województw,
pod kątem szkolenia centralnego.

Podczas Turnieju Martyna Borowczak, jako jedyna zawodniczka z
województwa lubuskiego otrzymała powołanie
na zgrupowanie
Minikadetek
i
zakwalifikowała
się do reprezentacji Polski w
M i strz ost wa ch
Wschodnioe u ro p e j s k i e g o
Związku
Piłki
Siatkowej, które odbyły się w
Rosji. Reprezentacja Polski za-

kończyła turniej z bilansem trzech
zwycięstw i jedną porażką.
Gratulujemy!

PRZEDSZKOLAKI ŚWIĘTUJĄ NIEPODLEGŁOŚĆ
Z okazji 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz
kraj, 9 listopada br.
na zaproszenie Niepublicznego Przedszkola
Pod Muchomorkiem w
Zbąszynku, Zastępca
Burmistrza Jan Makarewicz wziął udział w
obchodach Narodowego Święta Niepodległo-

ści. Wszystkie dzieci w galowych
strojach wyglądały odświętnie i
uroczyście.
Wszyscy wspólnie
odśpiewali hymn narodowy. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania
do kraju ojczystego, jego kultury
i tradycji oraz poznanie symboli
narodowych naszego kraju. Dzieci
prezentowały wiersze oraz pieśni
patriotyczne.

98. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Obchody Dnia Niepodległości w Gminie Zbąszynek rozpoczęła
Msza Św. w Kościele Parafialnym
w Zbąszynku, odprawiona przez Księdza
Dziekana
Zdzisława
Przybysza w intencji
Ojczyzny. W uroczystości udział wzięły
poczty sztandarowe:
PZW Gminne Koło w
Zbąszynku, Polskiego
Związku Działkowców,
Ochotniczej
Straży
Pożarnej z Rogozińca,
Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego ze Zbąszynka, gminnych placówek oświatowych,

delegacje jednostek organizacyjnych Gminy, władze Gminy oraz
mieszkańcy. Po Mszy Św. nastąpił

www.zbaszynek.pl

przemarsz ulicami Zbąszynka pod
pomnik Chrystusa Króla. Przybyłych mieszkańców i gości powitał Komendant Związku
Drużyn ZHP w Zbąszynku hm. Zbigniew Buśko.
Delegacje instytucji, stowarzyszeń i zakładów
pracy oddały hołd i złożyły wiązanki kwiatów
pod pomnikiem Chrystusa Króla. Zakończeniem
oficjalnych
obchodów
była uroczysta salwa
armatnia na cześć naszej niepodległości.
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GMINA ZBĄSZYNEK WŚRÓD 10 NAJLEPSZYCH
GMIN MIEJSKO – WIEJSKICH W POLSCE

Gmina Zbąszynek jako jedyna w województwie lubuskim

po raz kolejny
znalazła
się wśród najlepszych gmin
miejsko – wiejskich w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek
Samorządu Terytorialnego. Wyniki tegorocznej
edycji rankingu
zostały zaprezentowane
14
listopada
br.,
podczas konferencji zorganizowanej

w Sejmie RP. Nagrodę za 8 miejsce w kategorii gmin miejsko –
wiejskich dla Gminy Zbąszynek
odebrał Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski. Cieszymy
się z osiągnięcia przez Gminę
Zbąszynek tak wysokiego miejsca w rankingu. Jest to efekt
konsekwentnej realizacji planów przez Burmistrza Zbąszynka i Radę Miejską w Zbąszynku.
(zdj. Wydział Administracji i Nauk
Społecznych)

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA
POMNIKA ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJSKIEJ
25 listopada pamiętamy o Świętej
Katarzynie, patronce kolejarzy
i
pracowników kolei. W Zbąszynku
obchody Dnia Kolejarza rozpoczęła
uroczysta Msza Św. w intencji kolejarzy odprawiona w kościele parafialnym, w której uczestniczył Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur, poczty sztandarowe kolejarzy, Świebodzińskiego Związku Kresowian Koło Terenowe Kosieczyn,
Zespołu Szkół Technicznych oraz
mieszkańcy. Po Mszy Św. uczestnicy przemaszerowali na rondo przy
Placu Dworcowym, nazwane imieniem patronki kolejarzy, gdzie stanął

również pomnik Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Rzeźba została zaprojektowana i
wykonana przez
rzeźbiarza
Roberta Sobocińskiego z Poznania.
Po oddaniu hołdu przez poczty sztandarowe i wspólnej
modlitwie w intencji kolejarzy,
ks. Dziekan Zdzisław Przybysz
i ks. Proboszcz Jerzy Kordiak
poświęcili pomnik Św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz
złożono pod nim kwiaty.

OGŁOSZENIE

Gmina Zbąszynek przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu
lokal mieszkalny położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego
29/3. Cena wywoławcza lokalu wynosi 127 473,00 zł. Powierzchnia
użytkowa lokalu wynosi 77,35m2 (I piętro - 3 pokoje o pow. 21,80;
17,20 i 16,30 m2, kuchnia o pow. 8,90 m2, łazienka o pow. 3,85 m2
i korytarz o pow. 9,30 m2). Do lokalu przynależy piwnica o pow.
13,04m2.
Wszystkie osoby zainteresowane prosi się o kontakt: osobisty –
biuro nr 23 Urząd Miejski w Zbąszynku; telefoniczny tel. 68 38 49
140 wew. 34 lub mailowy lokale@zbaszynek.pl
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„LISTOPADOWE ĆWICZENIA STRAŻACKIE
W ROGOZIŃCU … BYŁO GORĄCO”
26 listopada 2016 r. na terenie
starego internatu Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu przeprowadzono
ćwiczenia dla jednostek ochotniczych
straży pożarnych.
Ćwiczenia zorganizowali strażacy z
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Świebodzinie przy
współpracy Gminy Zbąszynek i gościnności dyrekcji Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu. W ćwiczeniach
wzięli udział strażacy ochotnicy z
terenu naszej gminy: Dąbrówka Wielkopolska, Kosieczyn, Kręcko, Rogoziniec, Zbąszynek oraz spoza gminy:
Szczaniec, Niekarzyn, Jemiołów, Lubrza. Wszystkie jednostki OSP przećwiczyły wchodzenie do zadymionych
pomieszczeń internatu, znajdujących
się na pierwszym piętrze i części piwnicznej. Zadania polegały na odszukaniu i ewakuacji osoby poszukiwanej,

udzieleniu pierwszej pomocy oraz
ugaszeniu ognisk pożaru. Kolejna
część ćwiczenia polegała na przypomnieniu strażakom ochotnikom zasad prowadzenia działań przy użyciu
podnośnika – kosza. Wszystkie ćwiczenia były wykonywane pod nadzorem instruktorów z JRG
Świebodzin. Na koniec
przećwiczono
oddymianie obiektu za pomocą
wentylatorów.
Po ćwiczeniach wszyscy udali
się na szkolną stołówkę,
gdzie omówiono ćwiczenia i spożyto ciepły posiłek.
Dziękujemy
przedstawicielom Komendy Powiatowej PSP za zorganizowanie ćwiczeń oraz dyrekcji
Zespołu Szkół Leśnych w

Rogozińcu, za udostępnienie obiektów internatowych.
Wszystkim strażakom i ich rodzinom
życzę Zdrowych i Radosnych Świąt
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
2017.

Agnieszka
Ratyńska

5-LECIE KOLEI WIELKOPOLSKICH
1 czerwca 2011 r. z
Wolsztyna
do
Leszna
wyruszył w trasę pierwszy w historii pociąg Kolei
Wielkopolskich. Tak rozpoczęło się budowanie
nowej jakości na wielkopolskich torach i faktyczna działalność spółki,
która dzisiaj obsługuje
linie kolejowe województwa wielkopolskiego, a
także wybrane odcinki
linii w województwach:
lubuskim,
kujawsko-pomorskim oraz łódzkim.

Przez
pięcioletni okres funkcjonowania systematycznie podnoszono
jakość świadczonych usług pasażerskich publicznego transportu zbiorowego. 1 grudnia br. w Poznaniu odbyło się uroczyste spotkanie związanie
z obchodami Jubileuszu 5-lecia Kolei
Wielkopolskich. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, który w podziękowaniu za przyjaźń, wsparcie
i współpracę w budowie i rozwoju
Spółki jako nowoczesnego przewoźnika w Wielkopolsce, otrzymał tytuł
„Przyjaciela Kolei Wielkopolskich”.

ZBIÓRKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Z roku na rok mamy okazję
obserwować coraz większe zaangażowanie dzieci i młodzieży w problemy
związane z bezdomnością zwierząt.
Z okazji Mikołajek 6 i 7 grudnia br.
Urząd Miejski w Zbąszynku odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej w
Kosieczynie z opiekunem Panią Ewą
Buczną, przedstawiciele Niepublicznego Przedszkola „Bąbolandia” z Kręcka
oraz przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Pod Muchomorkiem
w Zbąszynku. W Kosieczynie, gdzie
zbiórka została zorganizowana pod
hasłem „Mikołajkowa paczka dla

psiaczka” udało się zebrać
ponad 150 kg karmy dla bezdomnych piesków. Również
akcja „Pełna miska dla psów
ze schroniska” zorganizowana w Przedszkolu w Zbąszynku spotkała się z dużym
odzewem ze strony dzieci i
rodziców. Dzieciom i opiekunom za przyniesione podarunki podziękował Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Zastępca Burmistrza
Jan Makarewicz.

www.zbaszynek.pl
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UROCZYSTE OTWARCIE ULIC W ZBĄSZYNKU

7 grudnia br. odbyło się
uroczyste otwarcie kolejnych wyremontowanych w Zbąszynku ulic:
Wojska Polskiego, Długiej i Targowej.
Na zaproszenie Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich,
powiatowych i gminnych, projektanci i wykonawcy inwestycji oraz

przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola Pod Muchomorkiem
w Zbąszynku. Symboliczną wstęgę przecięto na ulicy Długiej.
Ulice Długa i Targowa zostały
przebudowane w ramach projektu pn.”Rozbudowa ul. Długiej i ul.
Targowej oraz przebudowa ul. B.
Chrobrego w Zbąszynku”. Wykonawcą była firma PHU „PACHOLAK”

CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA...
Wyjątkowo okazała choinka została ustawiona na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zbąszynku, dzięki bezinteresownej pomocy Pana Piotra
Ciećwiery, właściciela firmy z
Dąbrówki Wlkp. zajmującej się
transportem drewna. Choinka
pochodzi z ogródka Pana Andrzeja Olejniczaka, który przekazał ją nieodpłatnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Mamy nadzieję, że duża choinka wyjątkowo ozdobi naszą
Gminę na tegoroczne Święta.
Warto dodać, że również na
pozostałych ulicach wykonano szereg prac związanych z
montażem pozostałych elementów świątecznych w obrębie naszego miasta.
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z Bobowicka, a całkowity koszt
inwestycji 1 021 196,69zł, z czego
uzyskano dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Ulica Wojska Polskiego
została przebudowana w ramach
realizacji projektu pn. „Rozbudowa
drogi powiatowej 4304F (ul. Wojska Polskiego) w miejscowości
Zbąszynek”. Wykonawcą inwestycji była firma INFRAKOM Sp. z
o.o. z Kościana. Całkowita wartość inwestycji to 1.489.300,05 zł,
z czego uzyskano dofinansowanie
w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.
W ciągu ostatnich lat w Gminie
Zbąszynek
zrealizowano
szereg inwestycji drogowych. Coraz
wygodniej jeździmy nie tylko po
drogach gminnych, modernizowane są również drogi wojewódzkie
przebiegające przez teren naszej
Gminy. Przy określonych możliwościach budżetowych, musimy stale
skutecznie zabiegać o pozyskiwanie dofinansowania na poszczególne projekty.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Hubert
Cichy

INWESTYCJE

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 302
W MIEJSCOWOŚCI CHLASTAWA – RONDO
29 listopada przy drodze
wojewódzkiej nr 302 w Chlastawie,
zostało oddane do użytku nowe
rondo. Inwestorem był Zarząd Województwa Lubuskiego reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Duży
udział w inwestycji miała również
Gmina Zbąszynek, która była inicjatorem projektu i częściowo finansowała zadanie. Dzięki powstałemu rondu można było w końcu
połączyć drogę wojewódzką z drogą powiatową, tzw. Północną Obwodnicą Zbąszynka, dzięki czemu
uzyskano dojazd do strefy przemysłowej gminy bez konieczności
przejazdu przez miasto i Chlastawę. Przy okazji wyremontowano
również odcinek drogi od Chlastawy do ronda i w kierunku Nądni. 30
listopada odbyła się uroczystość
związana z nadaniem nazwy ronda. Decyzją Rady Miejskiej w Zbąszynku potwierdzoną Uchwałą nr
XXIII/ 76/2016 z dnia 27.10.2016 roku
rondo nazwano imieniem Andrzeja Szofera. W uroczystym otwarciu
i
nadaniu imienia udział wzięli
zaproszeni przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego
goście: Marszałek Województwa
Lubuskiego Elżbieta Polak, Czło-

nek Zarządu
Województwa
Lubuskiego
Alicja Makarska,
Radny
Sejmiku Województwa
Lubuskiego
Edward Fedko,
p r z e d st a w i ciele Zarządu
Dróg
Wojewódzkich Paweł Tonder i
Waldemar Siwek, Wicestarosta Powiatu
Świebodzińskiego Mieczysław Czepukowicz, Przewodniczący Rady Powiatu Świebodzińskiego
Alojzy Jokiel, Członek Zarządu
Rady Powiatu Świebodzińskiego
Marcin Minta, Dyrektor IKEA INDUSTRY Zbąszynek Wojciech Waligóra, Burmistrz Babimostu Bogdan Radny, Zastępca Burmistrza
Zbąszynia Marek Orzechowski,
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku Jan Mazur, pracownicy
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku,
kierownik robót drogowych Drogbud Piotr Wójcik, Sołtys Chlasta-

wy Krzysztof Kurylonek oraz pani
Teresa Szofer z rodziną. Osoby
zaproszone przecięły symboliczną
wstęgę otwierając rondo, a rodzina Pana Andrzeja Szofera odsłoniła tablicę z nazwą ronda. Poświecenia nowo otwartego ronda
dokonał Ksiądz Dziekan Zdzisław
Przybysz. Wartość inwestycji to
ok. 1,47 mln zł. Projekt otrzymał
dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Lubuskie
2020.

KOSIECZYN – ODNOWA NAWIERZCHNI
Zakończono prace przy
wymianie nawierzchni asfaltowej
drogi wojewódzkiej nr 302 w Kosieczynie. Inwestorem był Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Wykonawcą STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., Wysoka. Prace polegały na rozbiórce
starej nawierzchni i częściowo
podbudowy drogi a następnie na
ułożeniu nowych warstw asfaltowych, odpowiednio wzmocnionych
by przedłużyć jej żywotność. Długość odcinka 1,5 km. Wartość robót
ok. 1.226 tys zł.
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ROZBUDOWA CMENTARZA W ZBĄSZYNKU
Z roku na rok zmniejszająca się powierzchnia cmentarza w
Zbąszynku wymusiła rozpoczęcie
jego rozbudowy. Ogłoszono przetarg i z początkiem nowego roku
winny rozpocząć się prace budowlane. Plan zakłada wykonanie
ogrodzenia, wydzielenie ciągów
pieszych utwardzonych, wydzielenie miejsc grzebalnych i miejsc
pod kolumbarium na urny. Teren
zostanie oświetlony. Powstanie też
punkt czerpania wody. Dodatkowo
projektuje się utwardzenie miejsca
pod sanitariat kontenerowy. Zakończenie inwestycji zaplanowano
na 30 kwietnia 2017 r.

ROZBUDOWA UL. WOJSKA POLSKIEGO
W ZBĄSZYNKU

Z końcem października zakończono prace przy przebudowie
ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku. Celem inwestycji było poprawienie
bezpieczeństwa
ruchu
pieszych, kołowego i rowerowego. Zakres inwestycji obejmował:
budowę zatok postojowych, przebudowę skrzyżowań, przebudowę
zjazdów, częściowo wymianę nawierzchni i odwodnienia ulicy. Wykonano nowe oświetlenie. Wzdłuż
całego odcinka powstał ciąg pieszo – rowerowy, poza jezdnią.
Inwestycja połączyła zrealizowany
w poprzednim roku odcinek przebudowanego ronda, przy dworcu
z wyjazdem z miasta w kierunku
Dąbrówki Wlkp. Inwestorem zadania był Powiat Świebodziński przy
dużym udziale Gminy Zbąszynek.
Wartość inwestycji to: 1 453 tys. z
czego 50% pozyskano w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
drugie 50 % to koszty własne
Gminy Zbąszynek. Wykonawcą był
INFRAKOM Sp. z o.o. Kościan- roboty budowlane drogowe, a nadzór sprawowało PUI Nadzory Piotr
Owsiński z Zielonej Góry.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

MODERNIZACJA STACJI
UZDATNIANIA WODY W ZBĄSZYNKU
We wrześniu bieżącego roku
zakończyły się prace związane z odwiertem nowych studni głębinowych
na Stacji Uzdatniania Wody w Zbąszynku. Pomimo komplikacji podczas
odwiertów
najważniejsze
zadanie
Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku zaplanowane na 2016 rok udało się ukończyć z
oczekiwanym rezultatem. Nowe odwierty
były niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania
całej
Stacji Uzdatniania Wody w Zbąszynku zwłaszcza w okresie wiosenno
- letnim, kiedy to pobór wody staje
się największy. Wykonanie studni odpowiednio o numerach SW 4 i SW 5
powinno w pełni zaspokoić potrzeby
wodne mieszkańców zaopatrywanych
z tego ujęcia w wodę. Odwiert SW 4
wykonany na głębokość 67 m ppt. i
SW 5 odwiercony na głębokość 54 m
ppt. metodą udarową. W chwili obecnej prowadzone są działania związane z zakończeniem dokumentacji na
nowe odwierty zwiększające zasoby
eksploatacyjne naszego ujęcia. Całość robót tj. wykonanie dwóch studni
wierconych, wraz z przyłączami wodociągowymi i energetycznymi oraz
zamontowanie obudów studni wraz
z orurowaniem, pompami i niezbędną
armaturą wykonał Zakład Studniarski
Pana Zbigniewa Raszewskiego z Kożuchowa zakańczając zadanie kwotą
196 800,00 zł.
W tym samym czasie trwały inne
prace modernizacyjne na Stacji Uzdatniania Wody w Zbąszynku. Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
we własnym zakresie wykonał prace
modernizacyjne związane z całkowitą

przebudową szafy
sterowniczej
obsługującej dotychczasowe studnie
głębinowe
oraz
przygotowując
szafę do obsługi
nowych
odwiertów. Zastosowano
nowe
elementy
oraz
sterowniki
budując praktycznie całą szafę od
podstaw, dokonując istotnych zmian
i dodatkowych zabezpieczeń
aby
praca Stacji Uzdatniania Wody mogła trwać nieprzerwanie
pomimo
awarii jakiegokolwiek
urządzenia
znajdującego
się
w szafie sterowniczej. W chwili obecnej trwają
prace testowe
i
przełączanie starej szafy na nową.
Autorem całej koncepcji jak i zarazem
modernizacji szafy sterowniczej na
SUW Zbąszynek jest elektryk Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku. Całość przebudowy i modernizacji tego elementu
wyniosła 21 324,02 zł. (koszt zakupionych części).
Oprócz nowych odwiertów i szafy
sterowniczej na Stacji Uzdatniania
Wody w Zbąszynku cały czas trwają
prace związane z poprawą działania
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innych elementów Stacji Uzdatniania
Wody, między innymi rozpoczęta modernizacja zestawu hydroforowego a
dokładniej sterowania zestawem hydroforowym. Prace prowadzone we
własnym zakresie, pozwalają w pełni zabezpieczyć w przypadku awarii
główne urządzenie sterujące pompami
wprowadzającymi uzdatnioną wodę
w sieć. Na ukończeniu jest również
budowa dodatkowego pomieszczenia
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w
Zbąszynku, które będzie w przyszłości miejscem garażowym dla cysterny
do przewozu wody zdatnej
do spożycia. Budowa garażu
była niezbędna aby w roku
2017 mogły nastąpić dalsze prace modernizacyjne
na Stacji Uzdatniania Wody
związane ze zwiększeniem
ilości zbiorników filtracyjnych. W październiku ukończono modernizację oświetlenia na SUW Zbąszynek
polegającą na wymianie 10
lamp ulicznych oświetlających teren Stacji Uzdatniania
Wody na nowe lampy LED
oraz
całkowitą wymianę
monitoringu wraz z montażem dodatkowych kamer na
nowe obiekty.
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OŚWIATA

CO Z TĄ OSWIATĄ...?
Co z tą oświatą…?!
Ostatnio dużo się mówi o oświacie…
zmienia się świat wokół nas, a w jakim kierunku pójdą zmiany w oświacie? Puste ławki w pierwszych klasach
podstawówek, planowana likwidacja
gimnazjów, nowe programy nauczania. Zmian dużo, a pytań i wątpliwości
jeszcze więcej. A najważniejsze z nich
to: Dokąd zmierzasz oświato?
Szkolnictwo ma bardzo ładną i szlachetną nazwę - oświata. Umożliwia
ludziom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz wpływa
(powinna wpływać) na wszechstronny rozwój osobowości. Z perspektywy
czasu zauważyć można, że na szkolnictwie, podobnie jak na innych resortach, znają się wszyscy. Lekarstwem
mają być ciągle pojawiające się reformy/przemiany/pomysły/eksperymenty. Kolejni ministrowie wdrażają swoje
pomysły edukacyjne, których intencje
często wydają się słuszne, ale ich realizacja już niekoniecznie. I tak oto od
lat mamy do czynienia z wielkimi i
małymi, lepszymi i gorszymi decyzjami
oświatowymi.
Stoimy w obliczu planowania przez rząd
kolejnej, wielkiej reformy oświatowej.
Samorządy staną przed zmaganiem
się wprowadzania ich w krótkim czasie, zbyt krótkim na tak duże zmiany...
A oto czego dotyczą - w telegraficznym skrócie…
Nowy ustrój szkolny
Ustrój szkolny z obecnego systemu 6-letniej szkoły podstawowej,
3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego
technikum, 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły policealnej
ulegnie przekształceniu.
Docelowa struktura szkolnictwa, zaproponowana w ustawie – Prawo oświatowe,
będzie obejmowała: 8-letnią
szkołę podstawową; 4-letnie liceum
ogólnokształcące; 5-letnie technikum;
3-letnią branżową szkołę pierwszego
stopnia; 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia; 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy; szkołę
policealną.
Reforma zakłada, że zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018.
Uczniowie kończący w roku szkolnym
2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym
samym stopniowe wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimnazjum.
W roku szkolnym 2018/2019 ostatni
rocznik dzieci klas III ukończy gimna-
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zjum. Z dniem 1 września 2019 r. w
ustroju szkolnym nie będą funkcjonować gimnazja.
Wprowadzenie branżowej szkoły I
stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły
zawodowej, planowane jest od 1 września 2017 r. Wprowadzenie branżowej
szkoły II stopnia dla absolwentów
branżowej szkoły I stopnia rozpocznie
się od roku szkolnego 2020/2021.
Zmiany w liceach ogólnokształcących i
technikach zapoczątkowane mają być
od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą się w roku szkolnym 2023/2024.
Zmiany te to nie tylko rozpisanie harmonogramu na papierze lecz dużo
zadań wpisanych w kompetencje samorządów i dyrekcji szkół. Rodzice i
uczniowie również powinni być pilnymi obserwatorami wprowadzonych
zmian, bo to i od nich zależy często
dalszy scenariusz jaki dotyczy kształcenia ich dziecka.
Kilka ciekawostek z projektu ustawy
wprowadzającej.
Może się zdarzyć, że uczeń w szczególnych przypadkach „ukończy 2 razy
szkołę podstawową” – będzie miał
dwa świadectwa jej ukończenia:
1) Uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym
2016/2017 nie otrzymał promocji do
klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej.
2) Uczeń klasy II dotychczasowego
gimnazjum, który w roku szkolnym
2017/2018 nie otrzymał promocji do
klasy III, z dniem 1 września 2018 r.
staje się uczniem klasy VIII szkoły
podstawowej.
3) Uczeń klasy III dotychczasowego
gimnazjum, który w roku szkolnym
2018/2019 nie ukończył tej szkoły,
z dniem 1 września 2019 r. staje się
uczniem klasy VIII szkoły podstawowej.
W roku szkolnym 2019/2020 odbędzie
się po raz pierwszy nowa rekrutacja do liceów, spotkają się wówczas
dwa roczniki - po VIII klasie szkoły
powszechnej i III gimnazjum. Nowy
system ma działać w pełni od roku
szkolnego 2022/2023.
Etapy edukacyjne w szkole podstawowej
Kształcenie w szkole podstawowej
będzie trwało osiem lat i będzie podzielone na dwa etapy edukacyjne:
I etap edukacyjny obejmujący klasy
I–III szkoły podstawowej – edukacja
wczesnoszkolna – kształcenie zintegrowane;
II etap edukacyjny obejmujący klasy
IV–VIII szkoły podstawowej, nauczanie
przedmiotowe.
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W II etapie będą realizowane następujące przedmioty:
język polski, język obcy nowożytny,
drugi język nowożytny, muzyka, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, geografia, biologia,
chemia, fizyka, matematyka, informatyka, technika, wychowanie fizyczne,
edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, język
mniejszości narodowej lub etnicznej.
W szkole podstawowej w ramach zajęć dodatkowych, tak jak jest to obecnie, uczniowie będą realizowali zajęcia
z religii.
Od kiedy będzie obowiązywała nowa
podstawa programowa?
W roku szkolnym 2017/2018 nowa podstawa programowa będzie stosowana
w:
- przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz innych formach wychowania
przedszkolnego,
- w klasach I, IV szkoły podstawowej,
- w klasie VII szkoły podstawowej.
Dotychczasowa podstawa programowa dla szkół podstawowych
Dotychczasowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych będzie obowiązywała
w klasach II, III, V i VI w roku szkolnym
2017/2018, a następnie w klasach III i VI
w roku szkolnym 2018/2019.
Wprowadzone będą nowe przedmioty
do szkoły podstawowej:
- geografia, biologia, chemia, fizyka
- odpowiednio od V klasy szkoły podstawowej,
- doradztwo zawodowe – od VII klasy
szkoły podstawowej.
Dodatkowa praca nauczyciela, tylko
za zgodą dyrektora
Regulacja w ustawie wprowadzającej
nowe przepisy regulujące ustrój oświaty - znowelizuje m.in. Kartę Nauczyciela. Zasada będzie dotyczyć okresu
przejściowego, a zatem obowiązywać
do 31 sierpnia 2019 r. i obejmie pedagogów zatrudnianych w pełnym wymiarze. Po wejściu w życie ustawy podjęcie dodatkowej pracy wymagać będzie
uzyskania zgody dyrektora szkoły,
nauczyciel, który tego obowiązku nie
dopełni, będzie mógł zostać zwolniony z końcem roku za trzymiesięcznym
wypowiedzeniem.
Co istotne zasada obejmie wszystkich
nauczycieli zatrudnianych w pełnym
wymiarze zajęć, a zatem również tych,
którzy już pracują w innej szkole. Będą
oni musieli uzyskać zgodę na kontynuowanie pracy w innej placówce.
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A U NAS…
Szkoła to miejsce nie tylko odbioru usług edukacyjnych, ale również
rozwijania pasji, umiejętności, uświadamiania w zakresie środowiska, kształtowanie postaw patriotycznych i rozumienia potrzeb otaczającego świata. Oto
kilka naszych działań w tym zakresie.
CODE WEEK
Nauka programowania to przyszłość i
najwyższy czas dać możliwość wykorzystania tej szansy również naszym
uczniom. Zależy nam, aby dzieci korzystały z dóbr cyfrowego świata świadomie
i bezpiecznie. Chcemy, aby zdobyli umiejętności, które pomogą im w lepszym
wykorzystaniu możliwości, które daje im
współczesna technologia.
W ramach
tego przyłączyliśmy się do Europejskiego
Tygodnia Kodowania - Code Week. W tym
czasie nauczyciele przeprowadzili wiele różnorodnych zajęć, podczas których
uczniowie poznali różne formy i sposoby kodowania. Kodowali wszyscy, starsi i
młodsi, chłopcy i dziewczyny. Wśród wielu ciekawych propozycji znalazły się m.in.:
„Wprowadzenie do scratcha”, „Tworzymy
labirynt”, „Poszukiwanie skarbu”, „Konstruowanie gier planszowych”, Układanka z
kropek”, „Ukryty rysunek”, „Kodowanie na
dywanie”, „Liczbowe sudoku”, „Szukanie
celu wg podanego kodu”, „Wyznacz trasę” i wiele innych. Grupy uczniów wzięły
również udział w konferencjach online
zorganizowanym przez Akademię Nask.
Z wielu propozycji AKADEMII wybraliśmy:
„Zaprogramuj się na dobrą zabawę”, „Zakoduj swojego pierwszego robota” i „Zakoduj swoją pierwszą grę komputerową”.
Cały tydzień działała również „Kawiarenka Kodowania”. Chętni uczniowie mogli w
czasie przerw poznawać tajniki scratcha.
Dodatkowo w ramach rozwoju technologii informacyjnej szkoła przystąpiła do
pilotażowego programu MEN dotyczącego
programowania w klasie I, która jest prowadzona w formie innowacji „I Ty możesz
zostać programistą”.
„KSIĄŻKA TO DOPIERO POCZĄTEK…”
Jak co roku w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek szkolnych wiele
klas włączyło się do wspólnego czytania zapraszając swoich rodziców, dziadków oraz znane osoby z naszej lokalnej
społeczności. Na korytarzu szkolnym powstała „zaczytana ławeczka” w ramach
akcji bookcrossingowej, której celem było
zachęcenie uczniów do przeglądania i
czytania książek również podczas przerw
lekcyjnych. W ramach promocji naszej
biblioteki odbył się kiermasz książek pod
hasłem „Książka szuka domu”. W jego
przygotowaniu i prowadzeniu pomagali
uczniowie z Koła Młodych Bibliotekarzy.
Dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców cieszył się konkurs fotograficzny
„Przyłapani na czytaniu”, który pokazał,
że można czytać dosłownie wszędzie.
Członkowie Koła Młodych Bibliotekarzy
udali się do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze, gdzie
uczniowie zapoznali się z historią i działalnością biblioteki oraz pracą bibliotekarzy.

ŚWIĘTO DRZEWA
Nasi uczniowie wspólnie ze starszymi
kolegami z Technikum Leśnego w Rogozińcu posadzili w ogrodzie szkolnym
drzewka pokoju. Sadzeniu przyglądał się
przedstawiciel IKEA Industry Polska Sp. z
o.o. Nasadzenia poprzedzone zostały inscenizacjami w grupach wiekowych oraz
prezentacjami i pokazami przyszłych
adeptów leśnictwa. Celem uroczystości
było ,,zaszczepienie” w uczniach dbałości
o przyrodę oraz ukazanie piękna różnych
gatunków drzew oraz ich znaczenia dla
człowieka. Motto przewodnie tegorocznych obchodów zapożyczone zostało od
członków Komitetu Selekcyjnego, którzy
przyznając
Pokojową Nagrodę Nobla
Kenijce Wangari Maathai w uzasadnieniu napisali: ,,Pokój na Ziemi zależy od
tego, czy będziemy w stanie zachować
środowisko naturalne”.
START WITH YOUR ENGLISH!
„Od słowa do słowa rozwija się mowa”kierując się tym mottem po raz kolejny
gościliśmy wolontariuszy z dalekich krajów świata: Pawła z Białorusi, Aloka z
Indii i Carren z Kenii. Uczniowie naszej
szkoły mieli okazję poznać tradycje i
zwyczaje tych krajów, integrować się we
wspólnych zabawach i komunikować w
języku angielskim. Ten dzień dostarczył
wszystkim wielu wrażeń i pozytywnych
emocji. Nie zabrakło tańca, śpiewu i medytacji.
Wolontariusze mieli okazję poznać zwyczaje naszej szkoły i talenty uczniów
oraz degustować kulinarne przysmakiciasto, sałatki. Grupa uczniów kontynuowała zmagania językowe podczas zajęć
w Szkole Liderów EuroWeek w Długopolu Zdrój. Pobyt w górach okazał się bardzo aktywny i ciekawy. Uczniowie zdobyli
certyfikaty uczestnictwa w zajęciach autoprezentacji, współpracy w grupie, pomysłowości w realizacji zadań.
WSPIERAMY, POMAGAMY
Uczniowie chętnie włączyli się w akcję
„Kup Pan szczotkę!” oraz „Opatrunek na
ratunek”, której inicjatorem jest Fundacja
Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Uczniowie z samorządu uczniowskiego przeprowadzili zbiórkę żywności
i artykułów dla przytuliska zwierząt w
naszym mieście. Odzew na akcję przerósł nasze oczekiwania.
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia w formie montażu słowno-muzycznego, który opowiadał o upadku Polski
w XVIII w. oraz o czynach Polaków, które
doprowadziły do uzyskania niepodległości w 1918r. Ponadto 11 listopada delegacja
szkolna wzięła udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się mszą
świętą w Kościele Parafialnym pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku. Następnym
punktem obchodów był przemarsz delegacji pod Pomnik Chrystusa Króla, gdzie
po odśpiewaniu hymnu delegacja naszej
szkoły złożyła wiązankę. Nie zapomnieliśmy o seniorach, którzy przyczynili się
do tego, że dziś możemy żyć w wolnej i
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niepodległej Polsce. Wspólnie z Seniorami
z dziennego Domu Senior-Wigor wykonaliśmy kotyliony, które symbolizują nasze
barwy narodowe. W trakcie wspólnej pracy słuchaliśmy melodii patriotycznych.
Na koniec spotkania wszyscy razem zaśpiewaliśmy patriotyczne utwory pt. „Wojenko, Wojenko”, „O mój rozmarynie”, „Piechota”, które łączą pokolenia.
KONKURSY
Już po raz szesnasty odbył się XVI Przegląd Piosenki Dziecięcej. Zaprezentowało się 26 duetów z przedszkoli i szkół
z Kosieczyna, Dąbrówki Wielkopolskiej
oraz ze Zbąszynka. Występom jak zwykle towarzyszyło wiele emocji. Utwory
były starannie dobrane do uczestników,
a duety, które je wykonywały fantastycznie wczuły się w ich atmosferę. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy, upominki
oraz słodkości, które zostały zakupione
dzięki dofinansowaniu przez Radę Rodziców. Uczniowie klas V i VI zmagali się w
szkolnych konkursach przedmiotowych i
już w niedługim czasie będą reprezentowali szkołę na etapie rejonowym z języka polskiego, matematyki, przyrody i
historii. Młodsze klasy II i III wystartowały
w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym Stypendiada Wczesnoszkolna w
zakresie ortografii i matematyki.
PRZEDŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA
Tradycyjnie 6 grudnia obchodziliśmy Mikołajki. Do klas zawitał Mikołaj z koszem
prezentów. Uczniowie wzięli udział w
apelu mikołajkowym, na którym zaprezentowano wierszyki i scenki, a także
klasowe listy do Mikołaja. Dzień minął
w miłej atmosferze i dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń. Zorganizowany kiermasz świąteczny i wykonane
wokół niego zadania to jedna z dobrych
praktyk efektywnej współpracy szkoły i
Rady Rodziców. Dziękujemy wszystkim
Rodzicom za aktywne zaangażowanie w
przygotowania do kiermaszu oraz wykonanie pięknych wytworów symbolizujących bożonarodzeniowe tradycje. Środki
zdobyte ze sprzedaży zasilą budżet Rady
Rodziców, która wspiera działania szkoły.
Święta stały się jeszcze bliższe za sprawą zorganizowanego Dnia Anioła, kiedy
to dzieci z klas I-III anielsko ubrane obdarowywały się klasowymi prezentami.
Szkolny grudzień zakończyliśmy wspólnymi Jasełkami i degustacją świątecznych potraw oraz otwarciem ogrodowej
altanki w ramach projektu „Ogrody natury
miejscem doświadczania świata”. W tym
miejscu chcemy serdecznie podziękować
fundatorom przedsięwzięcia firmom: IKEA
Industry Poland Sp. z o.o., Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. z o. o. Sp. K. oraz
Radzie Rodziców działającej przy naszej
szkole.
U schyłku roku życzymy
Naszym Czytelnikom dobrego NOWEGO
ROKU 2017.
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IDZIEMY NAPRZÓD KU PRZYSZŁOŚCI …
Idziemy naprzód ku
przyszłości realizując w
codziennej pracy ponadczasowe wartości dziedzictwa kulturowego oraz
zachowanie
tożsamości
poprzez współczesne formy działalności. To hasło
towarzyszyło nam podczas pracy w pierwszym
półroczu. Chemia w Małej
Skali
05.X.2016
r.
Uczniowie
klas II-VI uczestniczyli w
ciekawych zajęciach laboratoryjnych, poszerzając wiedzę i nabywając
nowych umiejętności np.
jak
sprawnie
przeprowadzać
doświadczenia.
Dzień Edukacji Narodowej 14.X.2016 r. Szkolny
Samorząd Uczniowski tradycyjnie już przygotował
poranek dla nauczycieli i pracowników szkoły.
Uczniowie
przedstawili
ciekawy
program
artystyczny i złożyli życzenia wręczając każdemu piękną różę. Na ręce
dyrektora szkoły, bukiety kwiatów
wraz z życzeniami złożyli: Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz, Sołtys Piotr Kociołek i przewodnicząca
Rady Rodziców Izabela Spychała.
Przepyszne ciasta przygotowały
panie z Rady Rodziców. Wszystkim
bardzo dziękujemy.
Biegi Przełajowe w Kosieczynie
27.X.2016 r. Uczniowie klas II-VI
uczestniczyli w gminnych eliminacjach biegów przełajowych w Kosieczynie. Zdobyli 14 medali na 36 możliwych do zdobycia. Odnieśli sukces.
Dzień Języków Obcych 08.X.2016 r.
W ramach Dnia Języków Obcych w
naszej szkole pojawili się wolontariusze z Europejskiego Forum Młodzieży. Byli to goście z Białorusi, Indii i Kenii. Uczniowie mieli możliwość
zastosowania swych umiejętności
językowych. Dzień upłynął na wspólnej nauce i dobrej zabawie, a towarzyszyła nam wspaniała atmosfera,
o co zadbała pani Ewa Badeńska.
Śniadanie Daje Moc 10.XI.2016 r.
Wszyscy uczniowie i nauczyciele
uczestniczyli w przygotowaniach
do szkolnego śniadania. Jury w
składzie: pielęgniarka szkolna, pedagog i dyrektor szkoły ocenili
wkład pracy, wiedzę na temat dobrego odżywiania i estetykę wy-
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konania. Wszystkie klasy spisały
się na szóstkę. W podziękowaniu
otrzymały stosowny certyfikat przygotowany przez Radę Rodziców.
Narodowe Święto Niepodległości
10.XI.2016 r. Uczniowie klasy V przygotowali patriotyczny apel. Do występu włączyli się również uczniowie klas II i III. Była to piękna lekcja
historii połączona z artystycznym
wykonaniem przez uczniów pieśni
patriotycznych i scenek teatralnych. Gratulujemy i dziękujemy za
przygotowanie pani Reginie Guzek
i panu Dariuszowi Kowalskiemu.
XI Zakrzewski Sejmik Młodzieży
17-19.XI.2016 r. Sześcioosobowa reprezentacja naszej szkoły aktywnie
uczestniczyła w warsztatach kulturalno-edukacyjnych łączących małe
ojczyzny Znakiem Rodła. Festiwal
Piosenki w Zbąszynku 24.XI.2016
r. Wyróżniono duety z naszej
szkoły: Maja Utrata i mama Iwona Utrata, Antonina Sajna i mama
Justyna Sajna. Pięknie zaprezentowały się również uczennice: Oliwia Czaplińska i Natasza Wrzyszcz.
Mikołajki 06.XII.2016 r.
Klasy IV, V i VI wyjechały na
spotkanie z Mikołajem do Zielonej
Góry.
Młodsi
uczniowie
otrzymali upominki w klasach.
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Mikołajkowe Turnieje
08.XII.2016 r.
Drużyna piłkarska przywiozła z Kosieczyna puchar za zajęcie III miejsca. Piotr Rola i Zofia Kowalska
przywieźli z Gubina puchar za zajęcie I miejsca w turnieju piłki siatkowej. W dniu 11 grudnia 2016 r. w
sali CKiF odbył się tradycyjnie już
„Kiermasz Świąteczny z Kolędą”
organizowany przez Radę Rodziców. Atmosferę zbliżających się
Świąt wzbogaciły stroiki i wianki oraz
własnoręcznie wykonane upominki z mydła, decoupage,
które wykonali uczniowie wraz ze
swoimi rodzinami na warsztatach
pod okiem pani Adriany Pawelskiej.
Rodzice przygotowali pyszne ciasta
i ciasteczka. Uczniowie wystąpili z
repertuarem świątecznym - kolęda,
taniec, śpiew. Zabawy prowadziły
animatorki AKUKU. Na kiermaszu
pojawił się też Mikołaj z upominkami dla dzieci przedszkolnych i
szkolnych.
Jasełka 21.XII.2016r. Tradycyjnie przy
akompaniamencie kozła, skrzypiec
i flażoletów odbyły się jasełka,
które z uczniami przygotował pan
Wojciech Ławniczak. Dziękujemy
uczniom i ich Rodzicom za udział
w warsztatach świątecznych, kiermaszach i wydarzeniach szkolnych.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

Z KRONIKI OSTATNIEGO KWARTAŁU
VI
ŚWIATOWY
DZIEŃ
TABLICZKI
MNOŻENIA:
Uczniowie
klas IV - VI w dniu 30 września 2016
roku przystąpili do kolejnej edycji
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
W myśl hasła „Młodsi sprawdzają,
czy starsi tabliczkę mnożenia znają”
przedstawiciele klasy III - Seweryn
Bosik, Jakub Pluskota i Amelia Bok
- odpytywali starszych kolegów
z tabliczki mnożenia w
zakresie
100. Najlepsi okazali się uczniowie
klasy V: Mateusz Gajos, Szymon
Krakowian, Klaudiusz Krym, Marta
Kucharska, Wiktoria Miler i Kacper
Stasiak. Tytuł Eksperta Tabliczki
Mnożenia otrzymali również: Tobiasz
Wośkowiak, Julia Babirecka, Filip
Klementowski i Alicja Pluskota.
WIECZÓR Z KSIĄŻKĄ I FILMEM
został
zorganizowany
z
okazji
Miesiąca
Biblioteki
Szkolnej,
a
także Roku Henryka Sienkiewicza.
Na zaproszenie dzieci do szkoły
przybyły mamy sześciorga uczniów,
które pięknym czytaniem wybranych
fragmentów powieści „W pustyni
i w puszczy” uświetniły literacko
–
filmowe
spotkanie.
Jeszcze
raz
dziękujemy
Paniom
A.
Klementowskiej,
M.
Stasiak,
M.
Rucińskiej, W. Michalskiej, K. Gajos, T.
Cichockiej - za zaangażowanie oraz
współudział w imprezie promującej
czytanie i poznawanie książek.
Czytającymi byli również uczniowie
klasy VI, którzy
zaprezentowali z
podziałem na role fragment mówiący
o spotkaniu bohaterów lektury ze
słoniem Kingiem. Po części literackiej
rozpoczęło się wspólne oglądanie
filmowej adaptacji czytanej wcześniej
powieści Henryka Sienkiewicza. Był
to wyjątkowy wieczór.
BAL WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH: W
dzień przed Uroczystością Wszystkich
Świętych
dzieci,
przebrane
za

Aniołów i Świętych, wspólnie modliły
się w kościele na różańcu. Później
w radosnym korowodzie przeszły
do szkoły, gdzie uczestniczyły w
balu. Były tańce, konkursy, śpiewy
i wszystko to w iście niebiańskich
klimatach. Nie brakowało słodyczy
oraz wspaniałego humoru.
SZKOLNE AKCJE CHARYTATYWNE: Nie
wyrzucaj do kosza czegoś, co może
okazać się cenne. Zbieraj razem
z nami plastikowe nakrętki, które
pomogą spełnić marzenia
Anielki.
Pod takim hasłem w październiku
Samorząd Szkolny ogłosił kolejną
zbiórkę plastikowych nakrętek. Do
akcji przyłączyli się już tradycyjnie
przedszkolacy
z Niepublicznego
Przedszkola
w
Kosieczynie,
członkowie rodzin, a także liczni
przyjaciele
szkoły.
Wspólnie
zebraliśmy 259 kg.
MIKOŁAJKOWA
PACZKA
DLA
PSIACZKA: W listopadzie uczniowie
klasy II ogłosili w szkole zbiórkę
karmy dla piesków z przytuliska,
które znajduje się przy Urzędzie
Miejskim
w
Zbąszynku.
Do
akcji
przyłączyli
się
przedszkolacy
z
Niepublicznego
Przedszkola w Kosieczynie
i w Kręcku
oraz
uczniowie klasy II z Zespołu
Szkół w Babimoście. Przy
wsparciu rodziców, babć,
dziadków…
zebraliśmy
254 kg różnych psich
smakołyków.
W dniu
mikołajek dzieci z klasy
II wraz z rodzicami udały
się z wizytą do Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku,
aby przekazać zebraną
karmę zastępcy Burmistrza
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Panu Janowi Makarewiczowi, który w
podziękowaniu za przeprowadzoną
akcję
podarował
dyplomy
i
słodycze.
MIKOŁAJKOWE
TURNIEJE:
W
sobotę 3
grudnia w Sulechowie
nasze
najmłodsze
zawodniczki
uczestniczyły
w
turnieju
minisiatkówki.
Dla
większości
dziewczynek
była
to
pierwsza
okazja, by zobaczyć, jak wygląda
rywalizacja na tak dużych zawodach.
Mimo wielkiej tremy dziewczęta
starały
się
zaprezentować
jak
najlepiej. Rywalizować ze starszymi
było bardzo ciężko, ale zdobyte
doświadczenie powinno zachęcić
do dalszej pracy i zaowocować w
przyszłości.
8 grudnia w naszej szkole odbył
się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
Chłopców zorganizowany wspólnie
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zbąszynku i SP Kosieczyn. Do
rywalizacji zgłosiły się drużyny
SP Zbąszynek, SP Dąbrówka i SP
Kosieczyn.
Zespoły
rywalizowały
w składach: czterech zawodników
w polu i bramkarz. Dodatkowym
utrudnieniem była rywalizacja na
małe bramki. Końcowa kolejność
turnieju: 1. miejsce SP Zbąszynek,
2. miejsce SP Kosieczyn, 3. miejsce
SP Dąbrówka. Wszyscy uczestnicy
otrzymali
pamiątkowe
medale,
puchary
oraz
słodkie
upominki
wręczone
przez
Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego.
Wszystkim Czytelnikom
Zbąszyneckiego Kwartalnika
życzymy najpiękniejszych świąt
Bożego Narodzenia, pełnych
radości i miłości oraz wszelkiej
pomyślności w 2017 roku.
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Urszula
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GIMNAZJUM W ZBĄSZYNKU

OSTATNIE MIESIĄCE W NASZYM GIMNAZJUM
OBFITOWAŁY W WIELE RÓŻNYCH WYDARZEŃ
IMPREZY I AKCJE SZKOLNE
Nasze gimnazjum po raz pierwszy włączyło się w akcję „Pola Nadziei” wspierającą Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw
w Zielonej Górze. Każda klasa posadziła
swoje cebulki żonkili na placu gimnazjalnym, a nad akcją czuwał p. M. Szulc z
Samorządem Uczniowskim.
Uczniowie (A.Czeszejko, K.Grina, N.Sawińska i J.Konieczny) sami wyszli z inicjatywą
zaangażowania się w konkurs na klip do
piosenki Dawida Kwiatkowskiego pt. „Niezniszczalni”, wykazując się kreatywnością
i umiejętnością pracy zespołowej. Teledysk cieszy się w Internecie dużą popularnością. Nad przebiegiem prac montażowych czuwał p. M. Łysiak.
W II Konkursie plastycznym dla uczniów
szkół gimnazjalnych pod hasłem ,,Z małym Kolbergiem po Regionie Kozła” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną
w Zbąszyniu i Lokalną Grupę Działania
Weronika Jędrzy zdobyła III nagrodę w
kategorii szkół gimnazjalnych. Gratulujemy opiekunowi p. E. Szymańskiej.
W październiku tradycyjnie nauczyciele
i wszyscy pracownicy oświaty obchodzą
swoje święto. W tym roku również nie
zabrakło miłych gestów ze strony Samorządu Uczniowskiego i całej społeczności
gimnazjalnej, a prowadzona przez p. D.
Filę-Korbanek grupa teatralna, przedstawiła związane ze szkołą skecze znanych
kabaretów.
Październik to również Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji
uczniowie gimnazjum mogli wziąć udział
w różnych imprezach promujących książkę, bibliotekę i czytelnictwo, np. tworzenie wykazu książek wartych zainteresowania „Polecam tę książkę, bo...”,
obejrzenie
prezentacji
multimedialnej
przygotowanej przez uczennice „Pasja
czytania”, odwiedzenie wystawy nowości
wydawniczych dla młodzieży, przebranie się w postać bohatera literackiego.
Ta ostatnia akcja ta cieszyła się dużym
powodzeniem wśród uczniów. Dodatkową
atrakcją tegorocznych obchodów święta
bibliotek była wystawa „Ulubione książki naszych nauczycieli”. Nad przebiegiem
akcji czuwała p. B. Mielniczuk.
Tegoroczna Gimnazjalna Olimpiada Kultury zorganizowana przez p. E. Urbanek,
E. Krzywak i B. Mielniczuk miała na celu
przypomnienie naszej społeczności gimnazjalnej, że uśmiech, życzliwość, znajomość zasad savoir–vivre`u oraz piękna
i poprawna polszczyzna to wizytówka
każdego kulturalnego człowieka. Tradycyjnie już wyłoniono mistrzów kultury (A.
Miecznikowska, A. Mielniczuk), mistrzów
elegancji (klasa IIB) oraz mistrza języka
(N. Grygus). We wszystkich klasach odbyły się lekcje (z wykorzystaniem techniki
multimedialnej) ze znajomości obyczajów
i form towarzyskich, reguł grzeczności.
Listopad to miesiąc szczególnej refleksji
i wspomnień oraz pamięć budowy niepodległej Polski i początku walki o jej
granice. W szkole w ramach obchodów
Święta Niepodległości przeprowadzono
ankietę oraz konkurs wiedzy patriotycz-
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nej (zwycięzcy to F. Niebieszczański i M.
Kociołek), a także na wystrój sal lekcyjnych (zwycięzcy: Id i IIb). W czasie
przerw miał miejsce koncert pieśni i piosenek patriotycznych.
Co roku z inicjatywy Akcji Katolickiej
Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej organizowany jest konkurs wiedzy patriotycznej pt. „Ojczyzno Ma”. Ma na celu
przekazanie młodzieży ducha patriotyzmu. W pierwszym etapie wyłonieni
zostali finaliści konkursu: W.Grina kl.IIIa,
P.Jasińska kl. IIIa oraz Adam Mielniczuk
kl. IIId. Finał odbył się Zielonej Górze w
Muzeum Ziemi Lubuskiej.
W listopadzie w naszej szkole zorganizowano dwie akcje charytatywne na
rzecz uczniów wymagających leczenia. Organizatorem pierwszej akcji była
klasa 3d pod kierunkiem pani Stefanii
Smoczyńskiej.
Kiermasz
używanych
przedmiotów przeprowadzono w formie
pchlego targu.
Drugą była sprzedaż
ciast upieczonych przez uczniów. Jak
każdego roku szkoła wzięła udział w
ogólnopolskiej akcji „Góra grosza” oraz
zbierała (i nadal zbiera) nakrętki dla
chorych dzieci. 5 grudnia obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, w
ramach którego odbyła się akcja „Weź
to, czego potrzebujesz”. Wolontariusze
gimnazjum działają prężnie także poza
murami szkoły, np. pomagają w przygotowywaniu i wydawaniu paczek przez
Caritas, czytają bajki dzieciom w przedszkolu (Cała Polska czyta dzieciom) i realizują we współpracy z Przedszkolem
w Kosieczynie projekt „Poznajemy kraje
UE”.
30 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował chrzest uczniom klas I w
tym roku w formie musztry wojskowej.
Uczniowie wzięli udział w różnych zabawach, konkurencjach i grach integrujących klasy.
6 grudnia tradycyjnie już naszą szkołę odwiedził Mikołaj, który poczęstował
uczniów słodkościami, a 12 grudnia w
ramach promocji zdrowia miał miejsce
Dzień zabaw przy muzyce. Podczas długiej przerwy odbył się ogólnoszkolny
aerobik, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele.
Także 12 grudnia odbyło się spotkanie
dotyczące zamknięcia projektu pod nazwą ,,Społeczne zaangażowanie IKEA
INDUSTRY”. Ze strony firmy IKEA na spotkaniu obecna była pani Hanna Kramska. Nasza szkoła w ramach projektu
otrzymała sprzęt sportowy w postaci
25 kompletów kijków do Nordic Walking
oraz 15 rowerów Challenge. Młodzież
zaprezentowała na placu gimnazjalnym
układ gimnastyczny z użyciem kijków
oraz ruszyła na przejażdżkę rowerową nad Jeziorko Koźlarskie w Chlastawie. Cieszymy się, że otrzymany sprzęt
uatrakcyjni zajęcia uczniom i nauczycielom.
SUKCESY SPORTOWE I PRZEDMIOTOWE
W dniu 10 września 2016 r. 14-osobowa
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grupa z gimnazjum brała udział w XXIII
Biegu Olimpijskim w Racocie. Gościem
honorowym biegu była złota medalistka z Rio de Janeiro – Anita Włodarczyk.
Medalistka
dokonała
symbolicznego
otwarcia poprzez zapalenie znicza olimpijskiego. Celem tej sportowej imprezy
jest popularyzacja biegania wśród dzieci
i dorosłych, popularyzacja „Nordic Walking” oraz zapobieganie otyłości wśród
dzieci i młodzieży. Nasza grupa przywiozła do Zbąszynka autograf i pamiątkowe
zdjęcie Anity Włodarczyk z flagą gimnazjum.
W dniach 26-30 września A. Miecznikowska, K. Olender i M. Patalas gościli w Belgii.
Program był bardzo napięty – zwiedzali
Brukselę i Brugię mogli spotkać się i porozmawiać z prof. Dariuszem Rosatim,
fundatorem tej wycieczki, podpatrywali
pracę euro posłów, siedzieli w salach, w
których odbywają się sesje Parlamentu
Europejskiego gdzie zaprezentowano im
powojenną historię Europy oraz proces
tworzenia się Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.
Reprezentanci szkoły zdobyli I miejsce w
powiatowym turnieju unihokeja dziewcząt (awans do zawodów rejonowych) i
IV miejsce w turnieju chłopców w Radoszynie w ramach Lubuskiej Gimnazjady
Młodzieży.
Listopad to miesiąc, w którym uczniowie
zmagali się z różnymi konkursami przedmiotowymi organizowanymi przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wielu uczniów
zakwalifikowało się do etapu rejonowego konkursu. Ponadto po raz kolejny
wzięliśmy udział w Olimpiadzie Języka
Angielskiego dla Gimnazjalistów.
Natalia Gurdak otrzymała wyróżnienie w
konkursie plastycznym organizowanym
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
ramach projektu „Razem łatwiej”, który
ma na celu podniesienie świadomości
społecznej oraz profilaktykę zdrowia
psychicznego.
JESTEŚMY DUMNI Z NASZEJ ODREMONTOWANEJ SALI GIMNATYCZNEJ.
W dniu 5 października 2016 r. w naszym
szkole odbyła się ważna uroczystość
związana z otwarciem nowo wyremontowanej sali gimnastycznej. Uroczystości
przyświecało motto międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego: ,,W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka, rzeczą
istotną jest nie zwyciężać, lecz umieć
toczyć zwycięski bój”.
Ponad 190 uczniów również w październiku wzięło udział w pokazach doświadczeń chemicznych realizowanych przez
Centrum Chemii w Małej Skali z Torunia. Taka forma zajęć spotkała się z
ogromnym zainteresowaniem, uczniowie
z dużym zaangażowaniem uczestniczyli
w zajęciach zgłębiając naukę chemii w
praktyce.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ZBĄSZYNKU

Ewa
Omelczuk

A W SZKOLE, JAK ZAWSZE, ŻYCIE SIĘ TOCZY
Za nami cztery miesiące
pracy, nauki oraz toczącego się pełną parą życia szkolnego, bogatego
jak zawsze w wiele wydarzeń.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
Również w bieżącym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał stypendium uczniom naszej
szkoły, którzy w ubiegłym roku
wykazali się najwyższą średnią
ocen oraz otrzymali promocję z
wyróżnieniem. Są to Marta Graczyk
- uczennica klasy drugiej Liceum
Ogólnokształcącego (średnia ocen
5,29) oraz już po raz trzeci Jakub
Tyszkiewicz - uczeń Technikum w
zawodzie Technik elektryk (średnia
ocen 5,57).
III Lubuski Sejmik Młodzieżowy
Już po raz trzeci nasza szkoła
otrzymała zaproszenie do udziału
w Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym, podczas którego uczniowie
naszej szkoły Agnieszka Szymkowiak oraz Jakub Tyszkiewicz wcie-

lili się w role radnych, natomiast w
rolę dziennikarzy wcielili się Oliwia
Kostrzewska oraz Łukasz Pilarski.
Nad grupą opiekę sprawował pan
Marcin Kumke. W tym roku hasłem przewodnim Sejmiku było:
„Lubuskie 2030 – region spełniający oczekiwania młodych. Tu spełnią się moje marzenia?”. Uczniowie
brali udział w obradach Sejmiku
Młodzieżowego, nasi redaktorzy
natomiast przeprowadzali relację
z tych wydarzeń. Podczas spotkania wystąpiła Pani Marszałek Województwa – Elżbieta Polak oraz
Przewodniczący Sejmiku
– pan
Czesław Fiedorowicz.
Staże zagraniczne
W dniach od 02.10.2016 do 29.10.2016
kolejna grupa uczniów Technikum
pod opieką pani Jolanty Kuleszy,
pana Mariusza Mazurka, pana Ma-

riusza Graczyka oraz
pana Edwina Pracuka uczestniczyła
w stażach zagranicznych. Uczniowie
odbywali staże w
niemieckich przedsiębiorstwach
zlokalizowanych
w
okolicach
Lipska.
Ich pobyt sfinansowany został ze
środków
unijnych
pozyskanych w ramach programu PO
WER we współpracy z firmą Vitalis GmbH. Uczniowie
podczas pobytu w Niemczech mieli
także okazję zrealizować program
kulturalny obejmujący zwiedzanie
Lipska, Berlina oraz Drezna. Tym
samym zakończyliśmy realizację
dwuletniego projektu „Staże zagraniczne drogą do sukcesu zawodowego”, na który pozyskaliśmy 145
tys. euro.
Wymiana młodzieży
W dniach 24-28.10.2016
piętnastu uczniów z
naszej szkoły wraz z
opiekunami panią Katarzyną Pacyną i panem
Robertem Baksalarym
wzięło udział w wymianie młodzieży ze szkołą partnerską
BSZ 7 w Lipsku. Wymiana odbyła się tym
razem w Niemczech,
w
mieście
naszych
partnerów. Uczniowie miło spędzili czas ze swoimi nowopoznanymi kolegami z Niemiec. W ramach
programu wymiany odbyły się
warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne – tworzenie dłoni z gipsu,
lekcje matematyki i chemii w języku niemieckim, grill integracyjny
oraz zwiedzanie miasta. Podczas
zorganizowanej tam gry miejskiej
uczniowie mogli wspólnie z kolegami z Niemiec bliżej poznać centrum
Lipska. Pomimo nie zawsze sprzyjającej aury wszyscy wrócili pełni
wrażeń, miłych wspomnień i z nowymi kontaktami towarzyskimi.
Poznaj tajniki chemii
Również w październiku uczniowie
naszej szkoły dzięki zaangażowaniu pani Elżbiety Spychały mieli
okazję uczestniczyć w warsztatach
pod nazwą Chemia w Małej Skali.
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Dzięki tym warsztatom mieli okazję
przyjrzeć się lub też samodzielnie
przeprowadzić eksperymenty chemiczne wykorzystując do tego celu
m.in. przedmioty używane w gospodarstwie domowym.
Aktywni wojskowi
W ramach współpracy z 17 WBZ z
Międzyrzecza uczniowie klas wojskowych mieli okazję uczestniczyć
we wrześniu w Dniu Otwartym JW
5700 Garnizon Wędrzyn. Uczniowie zapoznali się ze sprzętem
oraz uzbrojeniem wykorzystywanym przez żołnierzy, natomiast w
listopadzie gościliśmy żołnierzy w
szkole, którzy przeprowadzili praktyczne zajęcia z musztry, strzelania
oraz zapoznali się z wyposażeniem
pojazdu bojowego typu Rosomak.
Sukcesy naszych uczniów
Konkurs poetycki na Limeryk o H.
Sienkiewiczu zorganizowany przez
Bibliotekę Miejską w Świebodzinie:
II miejsce Oliwia Buratowska, wyróżnienie Marta Graczyk.
Konkurs na pracę plastyczną promującą projekt „Razem łatwiej” zorganizowany przez OPS Zbąszynek:
I miejsce Martyna Skoczylas.
To tylko wybrane wydarzenia z naszego życia szkolnego, po więcej
zapraszamy na naszą stronę internetową: www.zst.zbaszynek.pl oraz
www.facebook.com/zstzbaszynek/.
Natomiast z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
chcielibyśmy złożyć wszystkim
życzenia spokojnych i radosnych
chwil, spędzonych z rodziną i przyjaciółmi oraz wszystkiego dobrego
w Nowym Roku.
Cała społeczność ZST Zbąszynek.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

WAŻNE TEMATY, CIEKAWE
PRZEDSIĘWZIĘCIA…
Dnia
1
października
sokolnicy z ZSL wzięli udział
w Zawodach Latawcowych i
Trialu odbywających się w Tucholi. Były one połączone z
obchodami 45 - lecia istnienia
Szkolnego Koła Sokolniczego
„Raróg” działającego przy ZSL
w Tucholi. W zawodach startowali sokolnicy z całej Polski.
Od 17 do 21 października klasa
I TL uczestniczyła w wycieczce
zawodoznawczo - krajoznawczej. Głównym jej celem było
pokazanie młodym adeptom leśnictwa „Serca Lasów Polskich”
– Puszczy Białowieskiej oraz jej
otoczenia w obecnym stanie.
Wycieczka udała się dzięki naszym sponsorom - Nadleśnictwom: Barlinek, Międzyrzecz,
Sława Śląska, Sulechów, Świebodzin, Trzciel, Wolsztyn.
Dnia 20 października
naszą
szkołę odwiedził Pan dr inż. Marcin
Włoch - pracownik Ogrodu Dendrologicznego przy Wydziale Leśnym
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Młodzież wzięła udział w
zajęciach terenowych, gdzie miała
okazję zobaczyć niezwykle ciekawy
pokaz arborystyczny.
Dnia 21 października w ZSL odbyła się konferencja pt. „Innowacje
edukacyjne na przykładzie pilotażowego programu edukacji proobronnej w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu”. Konferencję honorowym
patronatem objął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pan
Andrzej Konieczny. Celem konferencji było zapoznanie z kształceniem
proobronnym
uczniów,
Przysposobieniem Wojskowym Leśników
(PWL) oraz współpracą przyszłych
pracowników Lasów Państwowych
z wojskiem w razie zagrożenia suwerenności państwa polskiego.
Dnia 8 listopada na strzelnicy
myśliwskiej Bractwa Kurkowego w
Zbąszynku odbyły się szkolne obchody Dnia Św. Huberta. Jak co roku
klasy III T i III Z przygotowały tematyczne konkurencje związane z
łowiectwem i myślistwem.
Dnia 10 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączona z uroczystym ślubowaniem
klasy 1TL i 1Z.
Obie uroczystości
tradycyjnie przygotowali uczniowie
klas pierwszych. Uroczystości zakończyły się koncertem pod na-
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zwą „Młodzi. Radośni. Niepodlegli.”,
w wykonaniu uczennic i uczniów.
W dniach 9 – 13 listopada sokolnicy z ZSL uczestniczyli w 43
Międzynarodowych Łowach z Sokołami w okolicach Buska Zdrój.
Organizatorem łowów był Polski
Klub Sokolników Polskiego Związku Łowieckiego „Gniazdo Sokolników”. W łowach wzięło udział ponad 65 sokolników z Polski, Czech,
Słowacji, Holandii i Anglii.
Dnia 4 listopada w Świebodzińskim Domu Kultury w ramach Tygodnia Patriotycznego odbył się
konkurs
historyczny.
Tematem
przewodnim tegorocznego konkursu była: „Służba Zwycięstwu
Polski – Związek Walki Zbrojnej –
Armia Krajowa (1939-1945)”. Drużyna z naszej szkoły zajęła trzecie
miejsce.
Dnia 14 listopada na terenie ZSL
odbyły się pierwsze zajęcia proobronne w ramach Przysposobienia Wojskowego Leśników (PWL).
Szkolenie dotyczyło zajęć asymetrycznych - marsz ubezpieczony,
zasadzka i wycofanie.
W dniach 23 – 25 listopada drużyna ZSL brała udział w V Mistrzostwach Polski Szkół Leśnych w
Brynku w Udzielaniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. W klasyfikacji ogólnej zajęli oni 2 miejsce
na 7 zespołów biorących udział w
zawodach.
25 listopada w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, odbyła
się XV edycja Konkursu Wiedzy
Ekologicznej. Temat przewodni to
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„ekologia - moda czy przyszłość”.
W ogólnej klasyfikacji uczennica
Julita Bujak zajęła wysokie 4 miejsce. ZSL był jedną z dwóch szkół
reprezentujących województwo lubuskie w tym prestiżowym przedsięwzięciu.
Dnia 25 listopada w ZSL gościł
Dowódca Generalny Rodzajów Sił
Zbrojnych gen. broni dr Mirosław
Różański. Dyrektor szkoły zapoznał Pana Generała z powołaną w
ZSL organizacją proobronną – Przysposobienia Wojskowego Leśników
oraz z metodami szkolenia.
Dnia 2 grudnia gościliśmy prof.
Marka Jemielity, dr. Tomasza Urbanowicza oraz Prezesa Fundacji
Wspierania Rozwoju Transplantologii Mariusza Mroziewicza. Spotkanie miało na celu edukację w
zakresie zagadnień medycznych,
prawnych i etycznych związanych
z przeszczepianiem narządów.
Od września w ramach współpracy z Fundacją Pro Familia Mea
zostaliśmy objęci innowacyjnym
projektem „Nasze Zasady Twoje
Bezpieczeństwo”. Do osiągnięcia
tego celu Fundacja wykorzystuje specjalnie wyselekcjonowane i
wyszkolone psy wykrywające zapach substancji psychoaktywnych.
Naszą szkołą opiekuje się Max owczarek niemiecki wraz ze swoim przewodnikiem. Mamy nadzieję,
że ich cykliczne wizyty pomogą
naszej Szkole i Fundacji wspólnie
osiągnąć cel.
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Katarzyna
Rucioch

DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

SENIORZY Z WIGOREM
Pomimo nadejścia słotnej i
szarej jesieni Dzienny Dom „SeniorWigor” w Zbąszynku tętni życiem
obfitując w różne wydarzenia i imprezy okolicznościowe, które sprawiają, że świat seniorów staje się
radosny i kolorowy. Oto przegląd
wybranych wydarzeń…
TYDZIEŃ SENIORA.
Początek października br. to tradycyjnie czas poświęcony obchodom
Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora.
W programie tegorocznego święta
znalazły się takie imprezy jak: uroczysta inauguracja Zbąszyneckiego
Tygodnia Seniora na sali widowiskowej ZOK, konkurs plastyczny dla
dzieci i seniorów pt. „Lepsze jutro
tworzymy dla Seniorów już dzisiaj”,
jesienna potańcówka dla seniorów,
spotkanie liderów i przedstawicieli
środowiska seniorów z Burmistrzem
podczas wspólnego śniadania, turniej towarzyski w Chińczyka, msza
św. w intencji seniorów Gminy Zbąszynek, „Sportowy Senior”- zajęcia
rekreacyjne dla seniorów na obiektach sportowych OSIR. Seniorzy z
naszego Domu brali czynny i aktywny udział we wszystkich imprezach.
W turnieju Chińczyka nie mieli sobie
równych wygrywając każdą grę i
zdobywając największą liczbę punktów indywidualnie i grupowo.
OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
W ramach obchodów Dnia Niepodległości w naszym Domu odbyły się
okolicznościowe zajęcia, jak również
nasi Seniorzy uczestniczyli w wielu
imprezach związanych z tym świętem organizowanych na terenie gminy. W dniu 09 listopada 2016 roku
delegacja seniorów z naszego Domu
gościła w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku, gdzie wzięła udział w obchodach
Narodowego Święta Niepodległości,
przygotowanego przez grupę „Jagódki”, prowadzoną przez Panią Monikę
Perz. W dniu 10 listopada 2016 roku
gościliśmy u nas uczniów z klasy IIIA

Szkoły Podstawowej w Zbąszynku z
wychowawczynią Panią Agnieszką
Rucioch, którzy wykonywali wspólnie z seniorami kotyliony i śpiewali
pieśni patriotyczne. W dniu 11 listopada 2016 roku delegacja seniorów
z naszego Domu wzięła udział w
uroczystej mszy św. odprawionej w
intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Zbąszynku, a następnie
złożyła wiązankę kwiatów pod pomnikiem Chrystusa Króla.
SPOTKANIA Z MUZYKĄ.
W listopadzie br. w naszym Domu
odbyły się cykliczne spotkania z
muzyką, z których jedno poświęcone
było tradycjom andrzejkowym. Spotkania prowadził jak zawsze niezastąpiony Pan Stefan Pańczocha. Seniorzy mieli możliwość wysłuchania
oraz wspólnego zaśpiewania utworów głównie tych, które królowały w
ich młodości. Był to również czas na
wróżby, tańce i zabawy integracyjne przy muzyce, w których wszyscy
brali ochoczo udział. Na twarzach
seniorów gościł uśmiech i zadowolenie. Wszyscy zgodnie powtarzali,
że muzyka jest lekarstwem dla ich
ciała i duszy. Podczas spotkań uwidacznia się wigor naszych seniorów,
z czego jesteśmy bardzo dumni.
SENIORZY Z WIZYTĄ W SULECHOWIE.
W dniu 18 listopada 2016 roku delegacja seniorów z naszego Domu
gościła w Dziennym Domu Emeryta
i Rencisty „Promyk” w Sulechowie,
gdzie wzięła udział w Balu Andrzejkowym. Impreza zainicjowała współpracę między naszymi placówkami.
W balu uczestniczyli seniorzy z Sulechowa, Świebodzina i Zbąszynka.
Zabawa taneczna przeplatana była
konkursami o tematyce andrzejkowej, w których seniorzy z naszego
Domu bardzo chętnie brali udział.
Zwycięzcy byli nagradzani dyplomami i upominkami. Zabawa była wspaniała, wszystkim dopisywał humor i
dobre samopoczucie. Seniorzy byli
zachwyceni wspaniałą organizacją
spotkania. Zmęczeni, ale bardzo
zadowoleni wrócili do domu.
PRZYGOTOWANIA DO ŚWIAT.
W pierwszym tygodniu grudnia br.
seniorzy z naszego Domu wspólnie
z dziećmi ze Szkoły Podstawowej
w Zbąszynku oraz z Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
w Zbąszynku rozpoczęli przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.
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W dniu 2 grudnia 2016 roku delegacja
seniorów udała się do przedszkola,
gdzie wspólnie z milusińskimi wykonywała ozdoby świąteczne. W dniu
7 grudnia 2016 roku gościliśmy u nas
uczniów z klasy IIIB Szkoły Podstawowej w Zbąszynku z wychowawczynią Panią Magdaleną Prządka,
którzy wspólnie z seniorami robili
ozdoby świąteczne, stroili choinkę i
śpiewali kolędy. Każde spotkanie seniorów z dziećmi jest przez nich bardzo wyczekiwane, wywołuje ogromne emocje, jest źródłem radości i
zadowolenia oraz wspaniałą formą
integracji międzypokoleniowej.
DZIEŃ Z MIKOŁAJEM
W dniu 6 grudnia 2016 roku Mikołaj
wraz ze Śnieżynkami nie zapomniał
o seniorach i odwiedził również
nasz Dom. Podczas spotkania złożył
wszystkim uczestnikom zajęć życzenia i obdarował ich drobnym upominkiem. Seniorzy nie kryli zaskoczenia z wizyty niezapowiedzianego
gościa. Zaprosili go do stołu, gdzie
przy kawie i ciasteczku, prowadzili wspólne rozmowy i śpiewali piosenki. Wszystkim dopisywał w tym
dniu humor, a na twarzach gościł
uśmiech. Wielu osobom poprawiło
się samopoczucie i radośniej spoglądali na życie.
W dniu 17 grudnia 2016 roku uczestnicy zajęć w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku udali się
do Teatru Wielkiego w Poznaniu na
„Wieczór kolęd”, który wprowadził
nas w atmosferę zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia.
W dniu 20 grudnia 2016 roku seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku spotkali się przy
wigilijnym stole, aby złożyć sobie
świąteczne życzenia i wspólnie kolędować.
W tych dniach tak pięknych i
oczekiwanych, gdy gasną spory
i goją się rany,
życzymy zdrowia,
szczęścia, miłości,
a mały Jezus
niech w sercach zagości.
Szczerości duszy, zapachu ciasta,
przyjaźni, która jak miłość wzrasta.
Kochanej twarzy, co rano budzi,
a wokół szczerych, życzliwych ludzi.
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ZBĄSZYNECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Jan
Mikuła

DLA CIAŁA I DUCHA W ZUTW

Od października zajęcia w
grupach tematycznych Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku ruszyły pełną parą. Uczyliśmy się języków, zgłębialiśmy
tajniki komputera, zwiedzaliśmy
okolicę na rowerach. Artystyczne
zainteresowania rozwijaliśmy na
zajęciach wokalnych i plastycznych, a swoje ciało ćwiczyliśmy
na gimnastyce rehabilitacyjnej, na
zajęciach fitness lub spacerując z
kijkami.
Trwały prace związane z rejestracją Stowarzyszenia ZUTW, których
uwieńczeniem było uzyskanie w
dniu 27.10.2016 decyzji Sądu Rejonowego w Zielonej Górze o wpisie
do Krajowego Rejestru Sądowego.
W dniu 02.12.2016 najstarszy słuchacz ZUTW pan Florian Wojciechowski przywitał zebranych na I
Walnym Zebraniu Słuchaczy ZUTW.
Zebrani wybranli nowe władze
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stowarzyszenia. I tak do Zarządu
ZUTW wybrani zostali:
Cegłowski Piotr – Prezes; Mikuła
Jan – Wiceprezes; Kozak Władysław – Wiceprezes; Jerzykowska
Danuta – Sekretarz; Jokiel Maria
– Skarbnik; Grzeszkowiak Gabriela – Członek
Zarządu;
Heppel Wanda – Członek
Zarządu; Kubiak Elżbieta – Członek
Zarządu; Piechota Henryk
– Członek Zarządu. Komisja Rewizyjna pracować
będzie
w
składzie: Halina Mikułko
– Przewodwww.zbaszynek.pl

nicząca Komisji Rewizyjnej; Józefa
Blask – Członek Komisji Rewizyjnej; Dorota Szatkowska – Członek
Komisji Rewizyjnej. Nowe władze
rozpoczynają swoje działanie. Jedną z pierwszych prac będzie opracowanie oferty na uzyskanie dofinasowania z Urzędu Miasta oraz
opracowanie deklaracji członkowskich. Te deklaracje wszyscy słuchacze będą mogli wypełniać w
czasie dyżurów Zarządu ZUTW
w pierwszym tygodniu 2017 roku.
Przerwa świąteczna w zajęciach
będzie trwała od 23.12.2016 do
09.01.2017.
Zadbaliśmy także o rozrywkę
naszych słuchaczy. W dniu 03.12
wyruszyliśmy na spotkanie z latami międzywojennymi do Teatru
Muzycznego w Poznaniu na spektakl „Nie ma jak lata 20, lata 30”.
Na spektaklu przenieśliśmy się w
klimat tamtych czasów, a melodie
zostały nam w pamięci. Jeszcze
wychodząc z teatru nuciliśmy coś
o babach, coś o miłości i z uśmiechem na ustach wsiadaliśmy do
autobusu, w którym podtrzymywaliśmy wspaniały nastrój. W
związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i Nowym
Rokiem 2017 składamy wszystkim
słuchaczom ZUTW i mieszkańcom
gminy najserdeczniejsze życzenia,
niech Dzieciątko Boże wszystkim
błogosławi, a rok 2017 okaże się
lepszy od obecnego.
Zapraszamy wszystkich do współpracy i zapisów do ZUTW.
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Danuta
Kłos

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

WSPARCIE RODZINY POPRZEZ ASYSTENTURĘ
W bieżącym roku Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku realizował program „Asystent
rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2016”.
Dzięki środkom finansowym po-

zyskanym z Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej oraz
środkom Gminy Zbąszynek, w 2016
r. zostały zatrudnione dwie osoby
w charakterze asystenta rodziny.
Wsparciem asystenta objęto 10

rodzin przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
- wychowawczych. W 2017 roku
OPS wystąpi ponownie o środki finansowe na ten cel.

SPOTKANIE DZIECI ZE ŚW. MIKOŁAJEM
W dniu 7 grudnia 2016 r. w
sali szkoleniowej Ośrodka Pomocy
Społecznej, odbyło się spotkanie
ze Św. Mikołajem dzieci z rodzin
objętych
wsparciem
asystenta
rodziny. Spotkanie zorganizowali
asystenci rodziny wraz z pracownikiem
socjalnym z OPS. Upominki oraz poczęstunek dla dzieci
sfinansowano ze środków Gminy
Zbąszynek. Dzieci uczestniczyły
w zabawach animowanych przez
asystentów OPS oraz Św. Mikołaja.
Na zakończenie asystent rodziny
p. Jacek Szymendera przygotował
atrakcję w postaci spektakularne-

go pokazu ognia.
Spotkanie
ze
Św.
Mikołajem
było dla wszystkich uczestników
ogromnym przeżyciem emocjonalnym i przysporzyło
wiele
radości.
Mamy
nadzieję na kolejne spotkanie
za rok.

PROJEKT „RAZEM ŁATWIEJ”
W grudniu 2016 kończy się
projekt „Razem Łatwiej” realizowany od lipca br. przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
Projekt miał na celu aktywizację i
pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz pełniejszą integrację
ze środowiskiem. W ramach projektu przewidziano również szkolenie oraz superwizję dla kadry, w
tym dla: pracowników socjalnych,
pedagogów, pracowników Dziennego Domu ,,Senior-Wigor” oraz
strażnika miejskiego. Szkolenie
przyczyniło się do wzmocnienia
kompetencji zawodowych
osób
pracujących z niepełnosprawnymi i uzyskania cennych informacji
na temat radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych oraz odpowiedzi na pytanie, jak pracować z
trudnymi przypadkami, aby uniknąć wypalenia zawodowego.
Do współpracy przy realizacji projektu zostały również zaproszo-

ne szkoły z terenu Gminy
Zbąszynek, w których odbył się konkurs plastyczny na plakat promujący
projekt „Razem Łatwiej”.
Szkoły oraz Dzienny Dom
,,Senior-Wigor” były włączone również w kampanię społeczną dotyczącą
profilaktyki zdrowia psychicznego, w ramach której odbyły się spotkania
ze specjalistami. Ważnym
aspektem w działaniach
było stworzenie systemu wsparcia
dla uczestników projektu oraz ich
rodzin, w formie poradnictwa psychologicznego,
terapeutycznego,
prawnego jak również rozwijanie
zainteresowań oraz licznych talentów osób z niepełnosprawnością.
W ramach projektu, oprócz regularnych zajęć, odbyły się również
liczne spotkania integracyjne oraz
wyjazdy do kręgielni, do „Kina za
Rogiem” oraz do Teatru Wielkiego
w Poznaniu. 14 grudnia odbyła się
www.zbaszynek.pl

uroczystość zakończenia realizacji
projektu „Razem Łatwiej”, podczas
której
osoby
niepełnosprawne
wraz z uczniami szkoły podstawowej w Zbąszynku wystąpiły w
przedstawieniu pt. ,,Dziewczynka
z zapałkami” oraz występie instrumentalnym z udziałem bębnistów.
Grupa niepełnosprawnych uczestników projektu weźmie udział w
spotkaniu opłatkowym z seniorami z Dziennego Domu ,,Senior-Wigor” w Zbąszynku.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO,
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, STYPENDIA SZKOLNE
Świadczenia rodzinne
W listopadzie 2016 r. rozpoczął się
nowy okres zasiłkowy 2016/2017.
Prawo do świadczeń rodzinnych
nabyło 121 rodzin łącznie na 271
dzieci. Od nowego okresu zasiłkowego, to jest od listopada 2016 r.
uległa wzrostowi wysokość przyznawanych świadczeń rodzinnych:
1) wysokość zasiłku rodzinnego,
o którym mowa w art. 6 ustawy,
wynosi miesięcznie:
a) 95,00 zł na dziecko w wieku do
ukończenia 5 roku życia,
b) 124,00 zł na dziecko w wieku
powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 135,00 zł na dziecko w wieku
powyżej 18 roku życia do ukończenia 24. roku życia;
2) wysokość dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka, o którym
mowa w art. 11a ustawy, wynosi
193,00 zł miesięcznie na dziecko,
nie więcej jednak niż 386,00 zł na
wszystkie dzieci;
3) wysokość dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art.
12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne
dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
4) wysokość dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu kształcenia
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w
art. 13 ustawy, wynosi:
a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku
życia,
b) 110,00 zł miesięcznie na dziecko
w wieku powyżej 5 roku życia do
ukończenia 24. roku życia;
5) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia
przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania, o
którym mowa w art. 15 ustawy,
wynosi:
a) 113,00 zł miesięcznie na dziecko
w związku z zamieszkiwaniem
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej,
w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki,
a także szkoły podstawowej lub
gimnazjum w przypadku dziecka
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lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
b) 69,00 zł miesięcznie na dziecko
w związku z dojazdem z miejsca
zamieszkania do miejscowości, w
której znajduje się siedziba szkoły,
w przypadku dojazdu do szkoły
ponadgimnazjalnej, a także szkoły
artystycznej, w której realizowany
jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenia
przysługują
osobom uprawnionym do alimentów
od rodzica na podstawie wyroku
sądu, jeżeli egzekucja okazała się
bezskuteczna a dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie
przekracza 725,00 zł. Świadczenia
z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych
przez sąd alimentów, jednakże
nie wyżej niż 500,00 zł. W okresie świadczeniowym 2016/2017 do
w/w pomocy uprawnienie uzyskało 27 rodzin łącznie na 39 dzieci.
W przypadku zmiany liczby członków rodziny, umieszczenia osoby
uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
albo w pieczy zastępczej, lub zawarcia przez osobę uprawnioną
związku małżeńskiego oraz innych
zmian mających wpływ na prawo
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwłaszcza uzyskania
dochodu, uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub zmiany wysokości zasądzonych alimentów oraz
otrzymania alimentów w okresie
pobierania świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,
przedstawiciel
ustawowy osoby uprawnionej lub
pełnoletnia osoba uprawniona są
obowiązani niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ
wypłacający świadczenia. Nie
poinformowanie organu o zmianach, o których mowa powyżej,
może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń, a
w konsekwencji koniecznością ich
zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
www.zbaszynek.pl

Świadczenie wychowawcze 500+
W okresie od 1 kwietnia do 15
grudnia 2016 roku z rządowego
programu „Rodzina 500+” skorzystało 735 dzieci z 501 rodzin z
terenu naszej gminy. Wydano
łącznie 556 decyzji, na podstawie
których wypłacono świadczenia
na kwotę 2 748 159 złotych. W
Gminie Zbąszynek, jak do tej pory,
najliczniejszą rodziną korzystającą
z programu „Rodzina 500+” jest
rodzina posiadająca 7 dzieci.
W rodzinach, w których pełnoletni ich członkowie przebywają za
granicą, niezbędne jest przesłanie
zapytania do Regionalnego Ośrodka Polityki Społęcznej działającego przy Marszałku Województwa
Lubuskiego, czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
naszego kraju z krajem członkowskim UE, w którym pracuje drugi
z rodziców. Najważniejsze zasady wypłacania pieniędzy w programie „Rodzina 500+” nie uległy
zmianom. 500zł miesięcznie na
drugie i każde kolejne dziecko jest
wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.
Istnieje też możliwość uzyskania
świadczenia na pierwsze dziecko
w przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza 800zł lub gdy dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza 1200zł, gdy jedno
z dzieci jest niepełnosprawne. W
wyżej wymienionym okresie 214
rodzin złożyło wniosek na pierwsze dziecko.
Stypendia szkolne
Stypendia szkolne to świadczenia
pomocy materialnej dla uczniów
przyznawane w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji
uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej. W roku szkolnym 2016/2017 do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zbąszynku wpłynęły 32 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego oraz 3 wnioski o
przyznanie zasiłku szkolnego. Pomoc została przyznana 27 rodzinom dla 49 dzieci.
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KOMUNIKATY
Dziękujemy
Po 12 latach działalności w Zbąszynku, jeszcze do końca stycznia
2017 r. lekarz stomatolog Katarzyna Sergiew będzie przyjmować
swoich pacjentów w Przychodni w
Zbąszynku. Pani stomatolog przyjęła propozycję pracy w swoim
miejscu zamieszkania w Świebodzinie. Dziękujemy za długoletnią
prace w naszej Gminie. Do gabinetu Katarzyny Sergiew wprowadzi
się nowy najemca lekarz stomatolog Małgorzata Rezmer.
Mammografia
15 grudnia br. po raz ostatni w tym
roku przy Przychodni w Zbąszynku podstawiony był mammobus,
który wykonywał bezpłatne badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy Zbąszynek z przedziału wiekowego 40-69 lat objętych
Programem Profilaktyki Raka Piersi. Kolejna grupa 50 Pań zdecydowała się przeprowadzić badania
profilaktyczne. W 2016 r. przebadało się w mammobusie 320 kobiet z naszej Gminy.
Przeciw grypie
W październiku Burmistrz Zbąszynka otrzymał propozycję od
firmy Ikea Industry Zbąszynek,
bezładnego
przekazania
partii
szczepionek przeciw grypie dla
mieszkańców Gminy. Zwróciliśmy
się do czterech, działających w
naszym gminnym obiekcie gabinetów lekarza rodzinnego z propozycją przeprowadzenia bezpłatnych szczepień wśród swoich
pacjentów. Trzy praktyki wyraziły
gotowość do realizacji tego przedsięwzięcia. Do projektu przystąpiły
gabinety POZ Waldemara Wolskiego, Mirosławy Łuciów – Stawickiej
i Aliny Cesarz-Maciejewskiej.
Wspólnie z lekarzami przeprowadziliśmy szybką i sprawną akcję informacyjną. 17 października otrzymaliśmy pierwszą partię
szczepionek tj. 150 szt. Przekazanie drugiej partii odbyło się 24 października w ilości 80 szczepionek.
Szczepienia przeprowadzane były
na bieżąco, bez żadnych utrudnień czasowych. Dziękujemy fundatorowi Ikea Industry Zbąszynek,
za sprawne przekazanie szczepionek, lekarzom i pielęgniarkom
za realizacje przedsięwzięcia oraz
mieszkańcom, że zdecydowali się
na szczepienia i ochronę swego
zdrowia przed następstwami po-

wikłań pogrypowych.
Szczepienia przeciw wirusowi
HPV
Gmina Zbąszynek realizuje Gminny
Programu Profilaktyki Raka Szyjki
Macicy – szczepienia HPV na lata
2016-2018. Szczepienia są bezpłatne (koszt szczepień pokrywa
Gmina) i dobrowolne. Wytypowana w 2016 r. do szczepień 45 osobowa grupa 12 letnich dziewcząt
ze szkół podstawowych Gminy
Zbąszynek, pomimo akcji promocyjno-informacyjnej w większości
nie przystąpiła do wyznaczonego
terminu szczepień. Prawdopodobnie zadziałał syndrom internetowej akcji przeciw szczepieniom.
Gmina zaproponowała szczepienia
przeciw wirusowi brodawczaka
ludzkiego rodzicom dziewczynek
14 letnich i po wyrażeniu zgody,
zaszczepionych zostało 25 dziewcząt - 13 z gimnazjum i 12 ze szkół
podstawowych.
Leczenie uzdrowiskowe
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, świadczeniobiorca korzystający z leczenia
uzdrowiskowego w sanatorium
uzdrowiskowym, ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i
zakwaterowanie.
W oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia, Narodowy Fundusz
Zdrowia informuje, iż pacjenci korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, w ramach potwierdzonego
przez NFZ skierowania, nie mogą
ponosić wyższych dopłat do zakwaterowania i wyżywienia, niż te
wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013
r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa
uzdrowiskowego.
Wprowadzenie
dodatkowych
(wyższych) dopłat dla pacjentów
jest niezgodne z obowiązującymi
przepisami. Kolejkę do sanatorium
sprawdzisz bezpłatnie na stronie
internetowej NFZ
Oczekiwanie na sanatorium
Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że na stronie internetowej
Centrali Funduszu oraz stronach
oddziałów wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą w specjalnej przeglądarce sprawdzić swoje miejsce w
www.zbaszynek.pl

kolejce do wyjazdu.
Przeglądarka https://skierowania.
nfz.gov.pl,
jest jedyną oficjalną
przeglądarką skierowań finansowanych przez NFZ. Żeby skorzystać
z jej funkcji i sprawdzić aktualne
informacje o statusie skierowania
na leczenie uzdrowiskowe wystarczy wpisać numer skierowania.
Korzystanie z przeglądarki
NFZ
jest bezpłatne.
W związku z docierającymi do NFZ
informacjami, że
do pacjentów
rozsyłane są smsowe powiadomienia o zmianie statusu skierowań, Fundusz informuje, że nie
powiadamia oczekujących pacjentów o ich miejscu w kolejce do
sanatorium za pomocą SMS oraz
e-mail.
Oferowane przez stronę internetową www.sanatorium.mobi płatne
powiadomienia smsowe dotyczące
statusu skierowania do sanatorium
NIE SĄ USŁUGĄ NFZ. Zapraszamy
do bezpłatnego sprawdzania statusu skierowania wyłącznie przez
przeglądarkę skierowań dostępną
na stronach internetowych Centrali oraz oddziałów wojewódzkich
NFZ.
Jak uzyskać dostęp do ZIP
Dzięki portalowi zip.nfz.gov.pl dowiesz się wszystkiego o leczeniu
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Zakładając w Zintegrowany Informator Pacjenta /ZIP/osobiste konto
sprawdzisz swój status w systemie eWUŚ i otrzymasz informacje
nt. historii i finansowania swojego
leczenia.
Cieplisko
Gmina
Zbąszynek
udostępnia
dwa pomieszczenia w celu schronienia się osób bezdomnych w
chłodne zimowe noce. Pomieszczenia znajdują się w DOMKU w
Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskej
4, zwanym potocznie Ciepliskiem.
Z udostępnionych pomieszczeń
mogą korzystać osoby bezdomne
z terenu Gminy Zbąszynek, które
z powodu braku stałego miejsca
pobytu nie mają innej możliwości
zabezpieczenia się przed zimnem.
Pomieszczenie przeznaczone jest
do tego, aby w dodatniej temperaturze i na siedząco spędzić noc.
Osobom spoza terenu gminy pomoc może być świadczona doraźnie. Pomieszczenia udostępniane
są w okresie jesienno-zimowym.
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RODZINA RAZEM
Coroczne spotkanie Zgromadzenia Partnerów PARTNERSTWA „RODZINA RAZEM” tym razem
odbyło się 16 listopada br. w Gość

Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski w swoim wystąpieniu
podkreślił, że w strategii Gminy
Zbąszynek przyjęto dwa waż-

liczby dzieci Powiat zrezygnował
z jednego obiektu. W 2017 r. Powiat wypowie umowę na najem
kolejnego obiektu. Wiele czynni-

w Dom w Chlastawie. Głównym
celem Partnerstwa, które zrzesza
23 Partnerów jest zintegrowanie działań organizacji pozarządowych, lokalnych samorządów
i innych podmiotów publicznych
na rzecz zminimalizowania instytucjonalnej pieczy zastępczej. W
domach dziecka w Świebodzinie
w 2015 zamieszkiwało 83 dzieci,
obecnie, 75 dzieci z naszego powiatu. Wydatki za pobyt w placówkach ponosi powiat oraz gminy, z
których pochodzą dzieci. I tak od
1.01 - 30.06.2016 Gmina Zbąszynek
przekazała kwotę 0,00 zł, Gmina
Świebodzin 75 728,60 zł, Gmina Łagów 23 685,45 zł, Gmina Skąpe 28
991,88 zł i Gmina Lubrza 13 597,16
zł. Obecnie w domach dziecka w
Świebodzinie nie przebywa żadne
dziecko jedynie z Gminy Zbąszynek.
Przedstawicieli Partnerów powitała Danuta Kłos Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zbąszynku. Gospodarz Gminy Zbąszynek

ne cele społeczne tj.: opieka nad
osobami starszymi i opieka nad
dzieckiem.
- Gmina obejmuje pomocą rodziny
z uwagi na niewydolność wychowawczą bądź finansową. Partnerstwo jest cenne z uwagi na to, iż
jest oddolną inicjatywą. Ważne,
aby każdy wiedział jakie ma zadania do zrealizowania – kontynuował Burmistrz Zbąszynka.
W spotkaniu wziął udział inicjator
i założyciel Partnerstwa Starosta
Świebodziński Zbigniew Szumski,
który podziękował za organizację
spotkania i wyraził zadowolenie
z faktu, iż jest na terenie Gminy
Zbąszynek.
Funkcjonowanie
Partnerstwa
jest istotne z dwóch względów.
Po pierwsze zmniejszenie instytucjonalnej opieki zastępczej
na rzecz rodzinnej, adopcji. W
2014
r.
Powiat
dysponował
3 własnymi rodzinkowymi domami dziecka oraz 3 wynajętymi. W
2015 r. w wyniku zmniejszenia się

ków miało na to wpływ w tym
Partnerstwo Rodzina Razem. Po
drugie spotkania Partnerstwa są
ważne z uwagi na komunikacje
między ludźmi. W Powiecie opracowano Powiatowy Program Usług
Społecznych przy udziale instytucji społecznych, trzeciego sektora
oraz ekspertów z Warszawy. Dokument został uznany za wzorcowy. W chwili obecnej oceniany jest
projekt „Model środowiskowych
usług opiekuńczych i asystenckich
dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych”. Pryncypia powiatowe to zabezpieczenie dziecka
osieroconego, opieka nad osobami
niepełnosprawnymi oraz opieka
nad osobami starszymi – mówił
starosta.
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Zespół Zarządzający strategię rozwiązywania problemów społecznych przeprowadził w październiku
2016 r. badania ankietowe na populacji 311 dorosłych mieszkańców
Gminy Zbąszynek. Badanie ankietowe obejmowało działalność
w pięciu obszarach społecznych
Gminy Zbąszynek. Przeprowadzono je w celu sprawdzenia poziomu
realizacji strategii rozwiązywania
problemów społecznych Gminy
Zbąszynek. W nawiązaniu do artykułu „Rozwiązujemy Problemy z
Kwartalnika 3/2016 przedstawimy
wybrane pytania ankietowe i odpowiedzi mieszkańców:
Czy korzysta Pan/Pani z
podstawowej opieki zdrowotnej
na terenie Gminy? - 95,5% mieszkańców odpowiedziało TAK
Co jest dla Pani/Pana najważniejsze podczas korzystania ze
świadczeń medycznych? – 62,1%
mieszkańców twierdzi, że profesjonalizm personelu medycznego,
43% zlecenie badań dodatkowych
Czy w sposób zrozumiały
udzielano Pani/Panu informacji o
stanie zdrowia? – TAK stwierdziło 51,1% mieszkańców, RACZEJ TAK
45,0%
Czy personel medyczny
przekazywał Pani/u/ informacje
o dostępnych programach profi-

laktycznych finansowanych przez
NFZ? - 30,9% odpowiedziało, że
TAK, 59,2%, że NIE
Nieobowiązkowo można
było wymienić gabinet POZ, z którego jest Pan/i/ zadowolona/y/
- 1,9% badanych wyraziło się, że
jest zadowolonych z porad gabinetu Mirosławy Łuciów –Stawickiej,
1,6% z gabinetu Waldemara Wolskiego, 0,6% Anny Lis, 03% Aliny
Cesarz – Maciejewskiej. Pozostali
ankietowani nie wyrazili swojej
woli.
Czy według Pana/Pani w
Gminie istnieje problem ubóstwa?
– 29,9% odpowiedziało, że TAK,
70,1%, że NIE i NIE WIEM.
Czy według Pana/Pani w
Gminie istnieje problem bezrobocia? – 71,7% twierdzi, że NIE. Na
pytanie jakie są przyczyny bezrobocia większość odpowiadała, że
niechęć do pracy i brak doświadczenia zawodowego.
Czy uważa Pan/Pani, że
istnieje konieczność prowadzenia
aktywnej polityki senioralnej w
Gminie? (Chodzi o działania związane z opieką i aktywizacją osób
starszych),
72,3% twierdzi, że
TAK
Proszę zaznaczyć główne
problemy społeczne istniejące w
Gminie. – 42,1% twierdzi, że niedobór mieszkań socjalnych, 26,7%,
www.zbaszynek.pl

że niska aktywność obywatelska, 22,5% zbyt
mała liczba inicjatyw kulturalnych.
Czy korzysta
Pan/Pani z oferty
Zbąszyneckiego
Ośrodka
Kultury? - 53,1%
odpowiedziało
TAK, 46,9% NIE
Czy korzysta Pan/Pani ze
zbiorów Biblioteki Publicznej?
– 29,3% twierdzi,
że TAK, 53,7%,
że NIE
Czy Pana/
Pani
zdaniem
oferta sportowa
w Gminie jest
wystarczająca zarówno dla
dzieci jak i dla dorosłych? - 67,8%
odpowiada, że TAK, 12,9%, że NIE
Jak ocenia Pan/Pani jakość
kształcenia w szkołach podstawowych naszej Gminy? – bardzo dobrze i dobrze 60,1%, w gimnazjum
– 40,0%. Natomiast 52,4% ocenia
bdb i db jakość kształcenia i opieki wychowania w przedszkolach.
Czy uważa Pan/Pani, że
konieczne jest utworzenie w Gminie punktów opieki (żłobka/punktu przedszkolnego) dla dzieci do
trzeciego roku życia? - 46,3% odpowiedziało Twierdząco
Czy w szkole powinien być
oprócz pedagoga zatrudniony także psycholog? – 68,8% mieszkańców twierdzi, że TAK.
Pełne dane wraz z wykresami,
wnioskami i rekomendacjami do
pracy na 2017 r. umieszczono na
stronie internetowej www.zbaszynek.pl zakładka – Zdrowie - Ważne społecznie oraz www.ops.zbaszynek.pl zakładka - O Ośrodku
- Strategia.
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

WESOŁYCH ŚWIĄT!

CZAS NA PODSUMOWANIE
Miesiąc grudzień to czas
na podsumowanie wydarzeń minionego roku. Mieszkańcy naszej
gminy (i nie tylko) mogli skorzystać z 30 dużych eventów (minimum dwóch w ciągu miesiąca)
oraz 30 mniejszych wydarzeń
współorganizowanych ze szkołami, stowarzyszeniami, sołectwami i firmami zewnętrznymi. Naszą
gminę odwiedziły gwiazdy i gwiazdeczki oraz zespoły mniej znane,
ale godne uwagi. Widownia oklaskiwała: Letni Chamski Podryw,
Kaen, O.S.T.R., Jurki, Kabaret Pod
Wyrwigroszem K2, Teresa Werner,
Bezsensu, Sztywny Pal Azji, Sel-

fish Murphy, Gujaart Art. Academy,
Damian Syjonfam, Rafał Brzozowski, Anna & Romuald Spychalscy,
Andre, Fanatic, Sumptuastic, Mariusz Kalaga, Joanna Bartel, Kamil
Bednarek, Szymon Bobrowski. Tradycyjnie odbyło się też wiele zabaw tanecznych oraz animacji dla
dzieci. Fani teatru mogli uczestniczyć w premierach teatralnych. W
Domu Kultury pojawiło się także
kino objazdowe z najnowszymi
produkcjami filmowymi. W tym
roku, także po raz pierwszy odbył
się u nas Hubertus oraz Festiwal
Kultury Leśnej.

NASZA POMOC
Zbąszynecki Ośrodek Kultury bardzo chętnie wspiera projekty kulturalne placówek oświatowych oraz innych organizacji i jednostek organizacyjnych w naszej Gminie. W tym kwartale partnerowaliśmy Dąbrowieckiej
Nocy Świętojańskiej oraz festiwalowi folklorystycznemu „Oblicza Tradycji”, którego organizatorem jest Regionalne
Centrum Kultury i Animacji w Zielonej Górze. Wsparliśmy także akcję Honorowego Oddawania Krwi oraz spotkanie
z Szymonem Mutwickim - weteranem misji pokojowych w Iraku i Afganistanie.
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ZMIENIAMY SIĘ!
Mając na uwadze oczekiwania
lokalnej społeczności czas na
inwestycje w sprzęt nagłaśniający i kosmetyczne zmiany
wnętrza. Co za tym idzie – w

kalendarzu wydarzeń na rok
2017 nie pojawią się niektóre
imprezy, które były sztandarowe przez wiele lat. W ich
miejscu pojawią się inne wy-

darzenia, które z pewnością
zaspokoją każdą artystyczną
duszę.

W RODZINNYM KALENDARZU

SYLWESTER DLA NAJMŁODSZYCH

W tym roku ZOK przygotował specjalną ofertę sylwestrową dla najmłodszych mieszkańców naszej
gminy. Wieczór rozpoczniemy bajką w kinie, później
zapraszamy na mini bal sylwestrowy połączony z
ogniskiem. Dzieci zabawiać będą animatorzy. Spotkanie zakończy się mini pokazem sztucznych ogni
przy lampce „Piccolo”. Wstęp bezpłatny. Napoje i
jedzenie (kiełbaski na ognisko) należy przynieść ze
sobą. Szczegóły na plakatach. Zapraszamy!

www.zbaszynek.pl
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CO JUŻ ZA NAMI
Ostatni kwartał tego roku
owocny był w wiele wydarzeń
kulturalnych.
W październiku zespół taneczny
Tęcza obchodził piąte urodziny.
Odbył się już tradycyjnie koncert
galowy – inaugurujący Zbąszynecki Tydzień Seniora. W tym dniu
włodarze naszej gminy uhonorowali najstarszą seniorkę i seniora.
Od wielu lat tytuł ten dumnie noszą Pan Jan Banach i Pani Marta Schmidchen. W tym miesiącu
odbyła się także Jesienna Potańcówka dla seniorów, koncert Kamila Bednarka i spotkanie z aktorem Szymonem Bobrowskim.
W listopadzie odbyła się tradycyjna
Biesiada
Andrzejkowa
Zespołów
Śpiewaczych.
W grudniu Teatr 18+ wystawił
nową sztukę pt. „Trochę lata tej
zimy – czyli wakacje z duchami”.
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Dwa dni później odbyły się Mikołajki dla najmłodszych mieszkańców
naszej gminy. Tuż przed świętami
odbyła się II Wigilia Miejska, na

www.zbaszynek.pl

której prezentowali się uczniowie
szkół i przedszkolaki oraz lokalni
artyści z naszej gminy.
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www.zbaszynek.pl
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Marcin
Minta

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

PODSUMOWANIE IV KWARTAŁU
Ostatni kwartał 2016 roku za nami.
Najistotniejszym wydarzeniem sportowym tego okresu był start nowego projektu – Lubuska Kadra Czeka, który będzie realizowany przez
Gminę Zbąszynek do 2020 roku.
Dzięki temu blisko 50 najbardziej
zdolnych dzieciaków będzie korzystała ze specjalistycznych tre-

ningów piłkarskich pod skrzydłami
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. To
pierwsze tego typu przedsięwzięcie w województwie lubuskim i jest
duża szansa, że kolejne samorządy
nie tylko w naszym województwie
będą zainteresowane uruchomieniem podobnych ośrodków u siebie.
Duży sukces odniosła Martyna Bo-

LUBUSKA KADRA CZEKA ZBĄSZYNEK – DZIEŃ
TALENTU

SPORTOWY SENIOR – 13 PAŹDZIERNIKA

SPORTOWY
NORDIC
42

DZIEŃ

NIEPODLEGŁOŚCI

rowczak, zawodniczka SPS Zbąszynek, która znalazła się w reprezentacji Polski U–16 i z powodzeniem
wystąpiła na turnieju eliminacyjnym
w Rosji. Gratulacje należą się samej zawodniczce oraz Trenerowi
Piotrowi Górawskiemu. O tych i innych wydarzeniach sportowych w
graficznym skrócie poniżej.

LUBUSKA KADRA CZEKA – INAUGURACJA ZAJĘĆ

V NIEPODLEGŁOŚCIOWY DEBLOWY TURNIEJ TENISA
ZIEMNEGO O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

–

MARSZ

SPORTOWY
COOPERA

www.zbaszynek.pl

DZIEŃ

NIEPODLEGŁOŚCI

–

TEST
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

X MISTRZOSTWA GMINY ZBĄSZYNEK W TENISIE STOŁOWYM
O PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNKA – I TURNIEJ

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ
PODSTAWOWYCH

PIERWSZY TURNIEJ LKC
LUBUSKIEJ LIDZE ŻAKÓW

PIŁKI

W

NOŻNEJ

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ DARTA

SZKÓŁ

WIELKOPOLSKO

-

MARTYNA BOROWCZAK – W REPREZENTACJI POLSKI
U-16

X MISTRZOSTWA GMINY ZBĄSZYNEK W TENISIE STOŁOWYM
O PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNKA – II TURNIEJ

CHOINKA MIEJSKA
www.zbaszynek.pl
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

ZAPOWIEDŹ
Pierwszy kwartał 2017 roku to kontynuacja rozgrywek tenisa stołowego, inauguracja 13 Zbąszyneckiej
Ligi Piłki Siatkowej, zimowa akcja „Sportowe Ferie”, kontynuacja I Grand Prix Gminy Zbąszynek w Kopa, Bal
Sportowca, rozgrywki siatkarskie i turnieje piłki nożnej, piłkarska wiosna w marcu i wiele innych.

ZAPRASZAMY NA STRONY:
www.zap.zbaszynek.pl

www.sps.zbaszynek.pl
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Leszek
Parandyk

JAK ZAGWARANTOWAĆ BEZPIECZNY SEZON GRZEWCZY
SOBIE I RODZINIE

CZUJNIK TLENKU WĘGLA I DYMU JUŻ OD 140 ZŁOTYCH
www.zbaszynek.pl
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KRZYZÓWKA

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 stycznia 2017 roku.

imię i nazwisko

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

miejscowość

18 19 20 21 22 23 24 25

telefon lub adres kontaktowy

POZIOMO

7. Miejsce, gdzie odbędzie się spotkanie Burmistrza, 10 stycznia 2017
roku
8. Nazwisko zawodniczki, która otrzymała powołanie do reprezentacji
Polski minikadetek w piłce siatkowej
11. Jedna z grup osób uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej
pomocy prawnej, udzielanej w Zbąszynku w Przychodni przy ul.
Długiej
13. Nazwa nowej ulicy w Zbąszynku
15. Imię zwyciężczyni krzyżówkowej zabawy z poprzedniego numeru
Kwartalnika
16. Będą likwidowane na skutek nowej reformy oświatowej
17. „..po Niepodległość” organizowany w rocznicę odzyskania
niepodległości
19. Miesiąc, w którym upływa termin pierwszej raty podatków i opłat
lokalnych
20. Nazwa jednej z ulic w Zbąszynku, której uroczyste otwarcie
nastąpiło w dniu 7 grudnia br.

PIONOWO

1. Tradycyjnie już, w tym miejscu odbyła się Wigilia Miejska
2. Koncertował w październiku w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury
3. Profil, który można potwierdzić od 8 września br. w tut. Urzędzie
Miejskim
4. Nowi adresaci cokwartalnych spotkań Burmistrza
5. Będzie rozbudowywany w Zbąszynku
6. Miejscowość w Gminie Zbąszynek, w której odnowiono nawierzchnię
drogi
9. Pomieszczenie udostępnione zimą osobom bezdomnym
10. Nowy pomnik w Zbąszynku - św. Katarzyna
12. Już z końcem tego roku zostanie uruchomiony w Zbąszynku przez
Komendę Wojewódzką Policji
14. Jego nazwiskiem nazwano rondo w Chlastawie
18. Dokument podjęty przez Radę Miejską w sprawie zmiany przepisów
dotyczących lokalizacji zakładów przetwarzających odpady

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: Jesień pełne kosze plonów niesie
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 50 prawidłowych odpowiedzi,
spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę – bon o wartości 100 zł otrzymała
Pani Joanna Paszkowska. Nagroda ufundowana
została przez Firmę Budych Michał Usługi Komunalne z Dąbrówki Wielkopolskiej.
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WIGILIA MIEJSKA 2016

www.zbaszynek.pl
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