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Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
Drugi kwartał to czas intensywnych prac przygotowywania wniosków o dofinansowanie do instytucji
dysponujących unijnymi i krajowymi
środkami. Jest to również czas kończenia rozpoczętych inwestycji jeszcze
w 2016 roku, ale i tych rozpoczętych
w pierwszym kwartale. Zakończyliśmy
inwestycję związaną z rozbudową
cmentarza w Zbąszynku. Dzisiaj przy
zmienionych warunkach rozbudowy,
uzyskaliśmy dobrze zagospodarowany
teren wyglądający jak park, z oświetleniem, miejscami czerpalnymi wody,
alejkami, miejscami do siedzenia, zielenią ale
tez węzłem sanitarnym i
nasadzeniami. Ogrodziliśmy nowym
płotem cały teren nowego ale i starego cmentarza. W wyniku rozbudowy
cmentarz powiększył się o 500 miejsc
grzebalnych i przybyło nam kolumbarium z 32 miejscami. Nowością też jest
to, że wejście do nowych sanitariatów
kosztuje 2 zł. I są to pieniądze przeznaczone dla osoby, która będzie o nie
dbała.
Rozstrzygnęliśmy przetarg i
rozpoczęły się prace przy budowie ulic:
Zachodniej, Zaułek Kościelny, Wyszyńskiego i Jana Pawła II z włączeniem
ul. Zachodniej w ul. Okrężną. Bardzo
kosztownym elementem tej inwestycji
była przebudowa linii energetycznej
tzn. jej skablowanie co niewątpliwie
uatrakcyjni działki przyległe do ul. Zachodniej. Umowny termin zakończenia
budowy najprawdopodobniej zostanie
mocno skrócony i przewidujemy, że
będziemy się cieszyć nowymi ulicami
już na koniec września.
Rozpoczęły się już prace przy
budowie boiska i parkingów przy ul.
Sportowej. W wyniku tej inwestycji przybędzie miejsc parkingowych,
zieleni ale też powstanie boisko ze
sztuczną nawierzchnią, ogrodzone i
bezpieczne dla naszych najmłodszych
mieszkańców. Powstanie też kącik odpoczynku ze zdrojem ulicznym. W ten
sposób kolejny fragment miasta uzyska ładny wygląd.
Uzyskaliśmy również dofinansowanie na budowę placu zabaw w
Kręcku. Nasz wniosek złożony do Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła
uzyskał pozytywną opinię a tym samym również środki pieniężne. W najbliższym czasie ogłosimy przetarg na
to zadanie, oczekiwane przez dzieci w
Kręcku.
Ponownie składamy wspólny
(Kargowa, Babimost, Zbąszynek i starostwa powiatowe zielonogórskie i świebodzińskie) projekt na budowę ścieżek rowerowych na terenie naszych
trzech gmin. Liczymy na te pieniądze,
które pozwolą nam na szybką realizację tak potrzebnych i oczekiwanych

i n we st yc j i .
Jeszcze
w
tym roku powinno nastąpić rozstrzygnięcie tego
konkursu.

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku

RozstrzyZapraszają mieszkańców Gminy
gnęliśmy też
na spotkanie,
przetarg na
odbiór
niektóre odbędzie się
czystości
11 lipca 2017 roku
stałych, gdyż
o godzinie 19:00
poprzednia
umowa wyw Domu Kultury w Zbąszynku
gasła.
Rozpoczynamy
że Rada będzie godnie reprezentować
tez budowę PSZOK-u przy oczyszczalśrodowisko młodych ludzi, będzie miani ścieków. Będzie to miejsce wyposała ciekawe pomysły a przy okazji przyżone w kontenery, do których będzie
będzie nam inicjatorów różnych pro
można przywozić m.in. sprzęt AGD, RTV,
społecznych działań. Liczę na dobrą i
gabaryty, materiały biodegradowalne,
owocną współpracę.
szkło itp. Będą to duże kontenery. BęII kwartał, to również zakońdzie też stosowny regulamin i zasaczenie roku szkolnego w przedszkody składowania. Od 1 lipca dostarczą
lach, szkołach i początek upragnionych
nam do domu pojemniki plastikowe na
wakacji. Zakończenie roku szkolnego
bio- odpady, zamiast dotychczasowych
to okazja do podziękowania najlepworków. Niestety najkorzystniejsza złoszym absolwentom szkół średnich
żona oferta jest zdecydowanie mniej
i gimnazjum. W związku z reformą
korzystna od dotychczas obowiązująoświaty w tym roku nie mamy absolcej. Złożyło się na to kilka czynników.
wentów w szkołach podstawowych.
Szczególnie zaprzestanie działalności
Przyznaję stypendia dla najlepszych
odbioru odpadów w Dąbrówce Wlkp.
absolwentów Liceum Ogólnokształcąprzez Wexpool. Konieczność wożecego, Technikum w ZST w Zbąszynku
nia naszych odpadów do Nowej Soli.
oraz traktując jak „swoją” w Zespole
Wzrost ceny za tonę odpadów
na
Szkół Leśnych w Rogozińcu. Przyznaję
wadze u odbiorcy. Wexpool przyjmoteż stypendium dla najlepszych absolwał odpady z Gminy Zbąszynek po
wentów oddziału wielozawodowego
kosztach. Te i inne drobniejsze czynniw ZST Zbąszynek oraz absolwentów
ki powodują konieczność podniesienia
gimnazjum. Jest to forma podziękowaopłaty za odpady, być może jeszcze
nia za wysiłek włożony w edukację
pod koniec tego roku.
ale również za pracę na rzecz środoW maju odbyła się również
wiska, promowanie Gminy na różnych
sesja absolutoryjna i z przyjemnością
zawodach, konkursach i olimpiadach.
odebrałem wynik głosowania nad abII kwartał to też okres podejmowania
solutorium, gdyż 100 % radnych naszej
różnych decyzji wymuszanych reformą
Rady Miejskiej było na TAK. Świadczy
oświaty. Szczególnie połączenie Gimto o naszym wspólnym zrozumieniu i
nazjum ze Szkołą Podstawową, spradążeniu do wspólnego celu jakim jest
wy kadrowe, wybór nowego dyrektora
dobro i rozwój naszej Gminy. Wspólw Szkole Podstawowej w Dąbrówne, zgodne działanie powoduje dobry,
ce Wlkp. w związku z przejściem na
dynamiczny rozwój i realizację bardzo
emeryturę Pani Ewy Kubickiej, ale też
wielu potrzebnych inwestycji. Świadszereg prac związanych z inwestycjaczą o tym zajmowane przez
nas
mi realizowanymi w naszych szkołach.
miejsca w różnych rankingach i wyPonieważ wchodzimy w sezon urloróżnienia, które otrzymujemy. Dziękuję
powy, składam serdeczne życzenia
radnym, pracownikom Urzędu Miejskiezdrowego i rozsądnego odpoczyngo ale i mieszkańcom, za to że „parę
ku, nabrania sił, trochę wytchnienia,
kierujemy na tłoki a nie w gwizdek”.
oderwania się od szarej rzeczywistoPoważnie traktując potrzeby
ści i po „naładowaniu akumulatorów”
naszej młodzieży podjąłem inicjatywę
szczęśliwych powrotów do Zbąszynka.
powołania Rady Młodych Samorządowców. Inicjatywa została skierowaZ poważaniem
na do młodych mieszkańców w wieku
Wiesław Czyczerski
16-25 lat. 11 czerwca odbyły się wyBurmistrz Zbąszynka
bory i zostało wybranych 9 radnych.
29 czerwca odbyła się inauguracyjna
sesja, na której Rada ukonstytuowała
się i rozpocznie działalność. Wierzę,
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KALENDARIUM BURMISTRZA
03.04.2017r. – Zielona Góra, spotkanie w
WFOŚiGW;
04.04.2017r. – Gorzów Wlkp., LUW, udział w
Debacie o bezpieczeństwie;
05.04.2017r. – Gorzów Wlkp., Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktu notarialnego; –
Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w Kapitule
Regionu Kozła;
06.04.2017r.
–
Kosieczyn,
Olimpiada
Przedszkolaków, – Zbąszynek, udział w
spotkaniu z Terenowym Kołem Kresowian
w Kosieczynie;
07.04.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Dyrektorami Szkół w sprawie
arkuszy organizacyjnych;
08.04.2017r. – Zbąszynek, ZST, Międzynarodowy
Turniej Tenisa Stołowego; – Zbąszynek, Ogrody
Działkowe, zebranie sprawozdawcze;
10.04.2017r. – Kręcko, spotkanie z Zarządem
Miejsko-Gminnym OSP;
11.04.2017r. – Zbąszynek, Senior Wigor, spotkanie
z seniorami, – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z
Powiatowym Komendantem
Policji , – Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z
mieszkańcami;
12.04.2017r. – Zbąszynek, Szkoła Podstawowa,
konkurs BRD, – Zbąszynek, udział w Koncercie
Pani Grażyny Zielińskiej;
13.04.2017r.
–
Zbąszynek,
udział
w
uroczystościach
z
okazji
ustanowienia
Sakramentu Kapłaństwa;
19.04.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z mieszkańcami ul. Zaułek
Kościelny i Wyszyńskiego w sprawie
budowy drogi; – Dąbrówka Wlkp., spotkanie
ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury
Dąbrowieckiej;
20.04.2017r. - Zbąszynek, Dom Kultury, Konkurs
Recytatorski przedszkolaków;
24.04.2017r. – Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktu notarialnego; – Urząd Miejski,
spotkanie z mieszkańcami ul. Jana Pawła II w
sprawie budowy drogi;
25.04.2017r. – Zielona Góra, spotkanie w
Wojewódzkim Zarządzie Dróg Wojewódzkich;
– Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie
dyplomów 18-latkom;
26-28.04.2017r. – Karpacz, udział w Konwencie
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
30.04.2017r. – Zbąszynek, OSP, drzwi otwarte;
03-05.05.2017r. – Bedum, Holandia, udział w
uroczystościach poświęconych pamięci ofiar II
Wojny Światowej;
08.05.2017r. – Zbąszynek, ZST, rozpoczęcie
szkolenia wojskowego;
09.05.2017r. – Zbąszynek, Gimnazjum, Dyktando
„Połam Pióro”;
10.05.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z działaczami Strefy Piłki Siatkowej;
– Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z
Kombatantami;
11.05.2017r. – Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;
12.05.2017r. – Zbąszyń, IKEA Industry, spotkanie
w sprawie podsumowania wspólnych
projektów realizowanych w 2016r.; – Kargowa,
wręczenie nagrody Panu Marianowi Dobakowi
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„Zasłużony dla Regionu Kozła”;
13.05.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z przedstawicielami Koledżu Rolnego ze Stryja
z Ukrainy;
15.05.2017r. – Zbąszynek, Dom
Kultury,
powołanie Rady Seniorów; – Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Komendantem PSP w
Świebodzinie w sprawie zakupu samochodu;
– Kręcko, zebranie z Radą Sołecką;
16.05.2017r. – Międzyrzecz, GBS, udział w
Walnym zebraniu członków; – Dąbrówka
Wlkp., spotkanie w sprawie powołania Rady
Młodych Samorządowców;
18.05.2017r. – Kołobrzeg, Konferencja;
19.05.2017r. – Zbąszynek, XXV Wyścig Kolarski
Bałtyk-Karkonosze Tour;
20.05.2017r. – Dąbrówka Wlkp., udział w
uroczystościach z okazji 95. Rocznicy Związku
Polaków w Niemczech, Noc Muzeów, Turniej
Piłkarski Strażaków;
22.05.2017r. – Zbąszynek, ZST, spotkanie w
sprawie Rady Młodych Samorządowców;
23.05.2017r. – Zielona Góra, NFZ, spotkanie w
sprawie kontraktów lekarskich;
24.05.2017r. – Zbąszynek, OSiR, Powiatowy
Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
„Uratuj Życie”; – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Dyrektorem PKP OGN w Poznaniu;
– Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
właścicielem Pizzerii Colosseum w sprawie
poprawienia porządku i bezpieczeństwa;
25.05.2017r. – Zbąszynek, udział w sesji
absolutoryjnej;
26.05.2017r. – Dąbrówka Wlkp., złożenie kwiatów
na grobie Bogdana Niemca oraz rozpoczęcie
21. Memoriału LA im. Bogdana Niemca; –
Zielona Góra, Urząd Marszałkowski, odebranie
nagrody w Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju;- Pustkowo, udział w uroczystościach
jubileuszowych;
27.05.2017r. – Zbąszynek, OSiR, Turniej
Piłkarski IKEA Industry; – Zbąszynek, udział
w Powiatowych Obchodach Dnia Strażaka; –
Zbąszynek, Dom Kultury, Teatr 18+;
28.05.2017r. –
Zbąszynek, Koncert przy
fontannie
oraz wręczenie stypendiów
ufundowanych przez byłych mieszkańców
Zbąszynka;
30.05.2017r. – Zbąszynek, Dom Kultury, udział
w uroczystościach z okazji Jubileuszu 50-lecia
pożycia małżeńskiego;
31.05.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie organizacyjne w sprawie dożynek;
– Rogoziniec, OSP, spotkanie Zarządu Miejsko
- Gminnego;
01.06.2017r.
–
Zbąszynek,
Przedszkole
Niepubliczne, spektakl teatralny „ Rodzice
dzieciom”;
02.06.2017r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych; – Zbąszynek,
OSiR, zakończenie roku w UTZ;
03.06.2017r. – Rogoziniec, spotkanie w sprawie
oświetlenia placu przy Kościele;
05.06.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie usług rehabilitacyjnych;
– Gorzów Wlkp. LUW, spotkanie z Wojewodą:
06.06.2017r. – Zbąszynek, Dom Kultury, udział
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w Zrzeszeniu Gmin Województwa Lubuskiego;
07.06.2017r. – Zbąszynek, Dom Kultury, Festyn
org. przez Radę Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Zbąszynku;
08.06.2017r. – Niesulice, spotkanie z seniorami
w ramach współpracy Polsko-Niemieckiej;
09.06.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie projektu poprawy
warunków kształcenia w ZST; – Zbąszynek,
Dom Kultury, przegląd Zespołów Tanecznych
RK „Tańcelebracje”; – Zbąszynek, Przedszkole
Samorządowe, Festyn rodzinny;
10.06.2017r. – Zbąszynek, Dom Kultury, VI
Festiwal Kultury Leśnej im. Eugeniusza
Kruszelnickiego;–
Rogoziniec,
Piknik
Samorządowy; – Kosieczyn, Gminne Zawody
Strażackie;
11.06.2017r. – Zbąszynek, Wybory do Rady
Młodych Samorządowców;
12.06.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
Konwencie Rady Miejskiej;
14.06.2017r. – Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;
15.06.2017r. – Zbąszynek, OSiR, IV Liga Piłki
Nożnej
17.06.2017r. – Zbąszynek, złożenie kwiatów na
grobie Andrzeja Łeszyka; – Zbąszynek, OSiR,
otwarcie XV Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja
Łeszyka;
19.06.2017r. – Zbąszynek-Rogoziniec, udział
w pracach Komisji Porządku Publicznego i
Praworządności RM;
20.06.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z Prezesem Klubu Kolarskiego, – Zbąszynek,
Urząd Miejski, udział w pracach Komisji Oświaty,
Kultury i Pomocy Społecznej RM;
21.06.2017r. – Świebodzin, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie budowy ścieżek
rowerowych; – Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Gospodarki i
Budżetu RM; – Świebodzin, Starostwo
Powiatowe, spotkanie w sprawie inwestycji
IKEA Industry; – Zbąszynek, Dom Kultury, Bal
Gimnazjalny;
22.06.2017r. – Dąbrówka Wlkp. Szkoła
Podstawowa, udział w Radzie Pedagogicznej,
– Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
przedstawicielem Firmy CAŁUS;
23.06.2017r. – Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp.,
Szkoła Podstawowa, zakończenie roku
szkolnego 2016/2017; – Zbąszynek, OSiR, Turniej
Piłkarski, PKP PLK, – Dąbrówka Wlkp., złożenie
kwiatów na grobie śp. Wincentego Mazura; –
Dąbrówka Wlkp., Turniej Skata, Memoriał im.
Wincentego Mazura;
27.06.2017r. – Świebodzin, udział w Walnym
zebraniu Rejonowego Związku Spółek
Wodnych;
29.06.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w Sesji Rady Miejskiej; – Kargowa, udział w
Kapitule Regionu Kozła, – Zbąszynek, Urząd
Miejski, Sesja Inauguracyjna Rady Młodych
Samorządowców;
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
04.04.2017r. – Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej,
dyżur;
05.04.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, Kapituła Regionu Kozła;
06.04.2017r. – Zbąszynek, spotkanie z Kresowianami z okazji Świąt Wielkanocnych;
08.04.2017r. – Zbąszynek, ROD, walne zebranie sprawozdawcze; - Zbąszynek, ZST,
Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego
(Zbąszynek – Peitz);
09.04.2017r. – Kosieczyn, procesja w niedzielę
palmową, I koncert organowy w Kościele (po
renowacji organ);
10.04.2017r. – Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej,
Konwent Rady;
11.04.2017r. – Zbąszynek, ZST, edukacyjne targi
szkolne; - Zbąszynek, ZOK, spotkanie Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady z
mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
12.04.2017r. – Zbąszynek, DD „S-W”, spotkanie
wielkanocne; - Zbąszynek, Kościół Parafialny,
koncert pt. „Stabat Mater”;
13.04.2017r. – Zbąszynek – Kosieczyn, święto stanu kapłańskiego – przekazanie życzeń
proboszczom w imieniu Rady Miejskiej;
18.04.2017r. – Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej,
dyżur;
19.04.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, Komisja Rewizyjna, wspólne posiedzenie Komisji
Stałych Rady; - Zbąszynek, OSiR, mecz piłki nożnej ZAP Zbąszynek - Falubaz Zielona
Góra;
21-23.04.2017r. - Sępólno Krajeńskie, zarząd i
XXII Zjazd Zjednoczenia KBS RP;
27.04.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, sesja
Rady Miejskiej w Zbąszynku;
30.04.2017r. – II Otwarte Drzwi OSP Zbąszynek;
01.05.2017r. – Zbąszynek, OSiR, XXVII Turniej
Tenisa Ziemnego o Puchar Rady Miejskiej,
02.05.2017r. – Święto Flagi;
03.05.2017r. – Zbąszynek, Święto Konstytucji
3 Maja, msza św. za Ojczyznę, XXV Jubileuszowy Bieg Konstytucji;
03-05.05.2017r. – Bedum, uroczystości z okazji zakończenia II wojny światowej, spotkanie
robocze Peitz – Bedum - Zbąszynek;
06.05.2017r. – Rogoziniec, spotkanie z okazji
Gminnego Dnia Strażaka;
08.05.2017r. – Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej,
Konwent Rady;
09.05.2017r. – Zbąszynek, Gimnazjum, Dyktando pn. „Połam Pióro” pod patronem Rady
Języka Polskiego; - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur;
09-10.05.2017r. – Rogoziniec, Ogród Strzelecki,
zajęcia taktyczne i strzeleckie uczniów klasy
mundurowej ZST w Zbąszynku prowadzone
przez 62 Kompanię Specjalną Wojska Polskiego;
10.05.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
12.05.2017r. – Zbąszyń, IKEA Industry, spotka-

nie podsumowujące realizację projektów
dofinansowywanych przez firmę; - Kargowa,
Gminne Centrum Kultury, Gala Regionu Kozła;
13.05.2017r. – Zielona Góra, pogrzeb śp. Romana Fileckiego członka KBS Zbąszynek;
14.05.2017r. – Międzyrzecz, Towarzyski Turniej
Młodych Orłów – Poznań, Zielona Góra, Międzyrzecz, Zbąszynek;
16.05.2017r. – Zbąszynek, spotkanie robocze
w sprawie organizacji powiatowego konkursu pierwszej pomocy przedmedycznej „Uratuj
życie”;
17.05.2017r. – Dąbrówka Wlkp., spotkanie
robocze w sprawie organizacji obchodów
95 rocznicy Związku Polaków w Niemczech;
19.05.2017 r. – Zbąszynek, XXV Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”;
20.05.2017r. - Dąbrówka Wlkp., obchody 95
rocznicy Związku Polaków w Niemczech;
- Dąbrówka Wlkp., turniej piłki nożnej gminnych OSP;
23.05.2017r. – Zbąszynek, biuro rady Miejskiej,
dyżur;
24.05.2017r. – Zbąszynek, OSiR, IX edycja
powiatowego konkursu pierwszej pomocy
przedmedycznej pod hasłem „Uratuj życie”;
25.05.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, sesja
absolutoryjna Rady Miejskiej w Zbąszynku;
26.05.2017r. – Zbąszynek, OSiR, XXI Memoriał
im. Bogdana Niemca, kat. Młodzież; - Pustkowo gm. Rewal, 10 rocznica postawienia
krzyża nadziei;
27.05.2017r. – Świebodzin, akcja „Motoserce” – motocykliści dzieciom; - Zbąszynek,
targowisko miejskie, Powiatowe Obchody
Dnia Strażaka, - Zbąszynek, ZOK, 10 premiera
sztuki pn. „Nałogi Anastazji – czyli może być
jeszcze gorzej” - Teatr 18+; - Zbąszyń miasto
nad jeziorem, oddanie do użytkowania plaży;
święto samorządu terytorialnego;
28.05.2017r. – Zbąszynek, „Koncert przy Fontannie” wręczenie przez Burmistrza stypendiów ufundowanych przez byłych mieszkańców Zbąszynka;
30.05.2017r. – Zbąszynek, ZOK, uroczystość
„Złotych Godów”, spotkanie z Jubilatami; Zbąszynek, ZOK, „Rodzina razem - dla dzieci
rodzin współpracujących z asystentem rodziny, Dni Rodziny w Gminie Zbąszynek;
31.05.2017r. – OSiR, mecz piłki nożnej ZAP Syrena – Stilon Gorzów Wlkp;
01.06.2017r. – Zbąszynek, NP. „Pod Muchomorkiem”, spektakl z okazji Dnia Dziecka;
03.06.2017r. – Rogoziniec, Ogród strzelecki, turniej strzelecki o godność Króla Zielonoświątkowego; - Dąbrówka Wlkp., koncert dyplomowy
Filipa Pietrzaka z udziałem chóru z Instytutu
Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego;
06.06.2017r. – Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej,
dyżur;
07.06.2017r. – Zbąszynek, park przy ZOK, festyn rodzinny SP Zbąszynek;
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Bernadetta
Utrata

08.06.2017r. – Niesulice, Dzień Seniora KS „Pogodna Jesień” i Peitz;
09.06.2017r. – Zbąszynek, NP. „Pod Muchomorkiem”, festyn rodzinny;
10.06.2017r. – Zbąszynek, ZOK, VI Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej im. Eugeniusza Kruszelnickiego; - Rogoziniec, Ogród Strzelecki,
Turniej strzelecki z okazji święta samorządu
terytorialnego;
11.06.2017r. – Poznań, turniej strzelecki o godność Króla Okręgu Poznańskiego,
12.06.2017r. – Zbąszynek, biuro rady Miejskiej,
Konwent Rady;
17.06.2017r. – Zbąszynek, XV Międzynarodowy
Turniej Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka; Bad Muskau, uroczystości święta strzelców,
jubileusz XXV lecia partnera;
18.06.2017r. – Zbąszynek, OSiR, II Deblowy
Turniej Tenisa Ziemnego im. Mariana Lewandowskiego; ocena i nabór LKC- przegląd talentów;
19.06.2017r. – Zbąszynek – Rogoziniec, Komisja Porządku Publicznego i Praworządności;
- Zbąszynek, Gimnazjum, spotkanie organizacyjne;
20.06.2017r. – Zbąszynek, pogrzeb śp. Marii
Rity Scheuring – zasłużonej dla Gminy Zbąszynek; - Zbąszynek, Urząd Miejski, Komisja
Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej; - biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
21.06.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, Komisja Gospodarki i Budżetu;
23.06.2017r. – Dąbrówka Wlkp., V memoriałowy „SKAT” im. Wincentego Mazura; - Zbąszyń, spotkanie okolicznościowe w zw. z
przejściem na emeryturę Dyrektor szkoły w
Dąbrówce Wlkp.;
25.06.2017r. – Dolsk, jubileusz 350 rocznicy
założenia KBS połączonego z historią miejscowości;
29.06.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, sesja
Rady Miejskiej; - Kargowa, Kapituła Regionu
Kozła;- Zbąszynek, Urząd Miejski, inauguracyjna sesja młodych samorządowców Gminy Zbąszynek;
30.06.2017r. – Zbąszynek, spotkanie z delegacją z Gryfina w hołdzie ks. Prałatowi Janowi
Palicy (byłemu proboszczowi parafii w Zbąszynku w latach 11.07.1958 r.-27.06.1968 r.).
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URZĘDNIK RADZI

WAŻNE ZMIANY W KPA
W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia
2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która jest najdalej
idącą reformą Kodeksu postępowania
administracyjnego (dalej: KPA) od 1980 r.
Głównym celem nowelizacji jest przyspieszenie postępowania administracyjnego. W realizacji tego celu mają pomóc
wprowadzone zupełnie nowe, nieznane
dotychczas w KPA instytucje prawne,
np. prawo do zrzeczenia się odwołania,
ponaglenie na bezczynność lub przewlekłość organu, milczące załatwienie
sprawy, czy wprowadzenie postępowania uproszczonego i mediacji. Ustawa
wprowadza również zasadę przyjaznej
interpretacji przepisów, co oznacza, że
w razie wątpliwości co do treści normy
prawnej, wątpliwości te są rozstrzygane
na korzyść strony.
Chcąc przyspieszyć uzyskanie
decyzji ostatecznej (zwłaszcza wtedy,
gdy decyzja wydana przez organ I instancji jest zgodna z wnioskiem) strona
może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania od takiej decyzji. Oświadczenie w tym przedmiocie musi zostać
złożone przez stronę przed organem,
który wydał decyzję. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki
skutek, że decyzji nie można będzie
zaskarżyć do organu wyższej instancji
(np. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub Samorządowego Kolegium
Odwoławczego). Z dniem zrzeczenia się
prawa do wniesienia odwołania decyzja
administracyjna stanie się ostateczna
i prawomocna. W sytuacji, gdy w postępowaniu bierze udział więcej stron,
decyzja stanie się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi
oświadczenia o zrzeczeniu się odwołania przez wszystkie strony postępowania. Co istotne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
może być złożone dopiero po wydaniu
decyzji, co oznacza, że nie można zrezygnować z prawa zaskarżenia decyzji
niejako „na przyszłość”.
Nowelizacja KPA, w celu wyeliminowania opieszałości organu administracji publicznej wprowadziła nową
instytucję, tj. ponaglenie na bezczynność lub przewlekłość organu. Do tej
pory strona miała możliwość wniesienia
zażalenia do organu wyższego stopnia
jeżeli uważała, że jej sprawa nie została załatwiona w terminie lub organ
prowadził postępowanie opieszale. Od
1 czerwca 2017 r. strona może wnieść
ponaglenie zarówno w przypadku bezczynności organu jak i przewlekłości
postępowania. Ponaglenie wnosi się
do organu wyższego stopnia za pośrednictwem
organu
prowadzącego
postępowanie lub jeżeli nie ma organu
wyższego stopnia - do organu prowadzącego postępowanie. Bezczynność
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organu oznacza, że mimo upływu terminu sprawa nie została załatwiona.
Ogólne terminy załatwiania spraw określa art. 35 KPA. Zgodnie z nim organ
powinien rozpatrzyć sprawę bez zbędnej zwłoki, a jeśli potrzebne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, sprawa powinna być załatwiona
nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli
sprawa jest szczególnie skomplikowana
– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Z kolei z przewlekłością postępowania mamy do czynienia, gdy postępowanie trwa dłużej niż jest to potrzebne
do załatwienia sprawy (np. przedłużono
termin na załatwienie sprawy, ale podejmowane czynności przez organ są
nieefektywne lub pozorne, mające na
celu tylko przedłużenie postępowania).
Po wniesieniu ponaglenia organ będzie
miał obowiązek rozpatrzenia go w terminie 7 dni, a skargę na bezczynność
lub przewlekłe prowadzenie postępowania będzie można wnieść w każdym
czasie po wniesieniu ponaglenia do
właściwego organu. Przedłużając termin załatwienia sprawy organ będzie
musiał pouczyć stronę o możliwości
wniesienia ponaglenia.
Celem milczącego załatwienia sprawy jest przyspieszenie i uproszczenie postępowania. Nowelizacja KPA
wprowadza dwa tryby milczącego załatwienia sprawy, tj. milczące zakończenie
postępowania i milczącą zgodę. Milczące zakończenie postępowania polega
na tym, że jeżeli w terminie przewidzianym na załatwienie sprawy (liczonym
od dnia doręczenia organowi podania)
organ nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie, sprawę
tę uważa się za załatwioną zgodnie z
wnioskiem strony. Celem tego trybu jest
zmobilizowanie organu do terminowego
załatwiania spraw, a tym samym przeciwdziałanie przewlekłości postępowań.
Z kolei milcząca zgoda to tryb, w którym sprawę uważa się za załatwioną
zgodnie z wnioskiem strony, jeżeli w
terminie przewidzianym na załatwienie
sprawy (zazwyczaj jest to termin jednego miesiąca) organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Organ w wyniku
analizy sprawy może uznać, że wniosek
zasługuje na uwzględnienie i nie podejmować żadnych działań.
Co istotne milczące załatwienie sprawy
nie znajdzie zastosowania w każdym postępowaniu. Dopiero przepis dotyczący
konkretnej procedury administracyjnej będzie podstawą do milczącego załatwienia
sprawy w jednym z powyższych trybów.
Milcząca zgoda występuje obecnie np.
w Prawie budowlanym – znaczna część
robót budowlanych wymaga zgłoszenia
właściwemu organowi, który w terminie
21 dni może wnieść sprzeciw. Po upływie
tego terminu można rozpocząć wykonywanie robót (art. 30 Prawa budowlanego).

www.zbaszynek.pl

Z kolei celem postępowania uproszczonego jest skrócenie czasu załatwienia spraw prostych pod względem faktycznym i prawnym, opartych
na pewnym schemacie. Postępowanie
to charakteryzuje się szybkością oraz
ograniczonym formalizmem czynności
podejmowanych w toku postępowania.
Postępowanie uproszczone – podobnie
jak milczące załatwienie sprawy – wymaga szczególnego przepisu, kierującego określone sprawy do tego trybu.
Maksymalny termin na załatwienie
sprawy w postępowaniu uproszczonym
wynosi 30 dni.
Od 1 czerwca 2017 r. możliwe
będzie także przeprowadzenie mediacji w postępowaniu administracyjnym
(obecnie
postępowanie
mediacyjne
może być przeprowadzone dopiero, gdy
sprawa trafi do WSA). Mediacja administracyjna będzie mogła być prowadzona we wszystkich sprawach, których
charakter na to pozwala. Chodzi przede
wszystkim o sprawy, w których występują strony o spornych interesach, czyli
przykładowo tzw. spory sąsiedzkie czy
spory długotrwałe między stronami, ale
także o sprawy, w których mamy do
czynienia ze skomplikowanym stanem
faktycznym. Mediacja będzie mogła być
prowadzona między organem, który załatwia daną sprawę a stroną lub stronami tego postępowania albo wyłącznie pomiędzy stronami postępowania.
Mediacja prowadzona jest przez bezstronną osobę trzecią – mediatora. Jego
podstawowym zadaniem będzie ułatwienie komunikacji pomiędzy uczestnikami mediacji. Mediatorem może być
przede wszystkim osoba wpisana na
listę stałych mediatorów (takie listy
prowadzą prezesi sądów okręgowych
– dla mieszkańców gminy Zbąszynek
właściwym miejscowo jest Sąd Okręgowy w Zielonej Górze) albo na listę mediatorów prowadzoną przez organizację
pozarządową lub uczelnię. Jeżeli w mediacji uczestniczą tylko strony, mediatorem może być każda osoba mająca
pełną zdolność do czynności prawnych
i korzystająca z pełni praw publicznych,
niekoniecznie mediator profesjonalny.
Jednakże w żadnym przypadku mediatorem nie może być pracownik organu,
przed którym toczy się postępowanie w
danej sprawie.
Zdaje się, że tak szeroka nowelizacja KPA była niezbędna, a wprowadzenie nowych instytucji wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom obywateli i
dostosowuje przepisy krajowe do norm
Unii Europejskiej. Na zakończenie wskazać należy, że znowelizowane przepisy
KPA, poza mediacją, stosuje się wyłącznie do postępowań rozpoczętych po 1
czerwca 2017 r.
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INFORMACJE

DRUGI TERMIN NA ZWROT
PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW
Burmistrz Zbąszynka informuje,
iż producenci rolni, będący w posiadaniu
lub współposiadaniu gruntów położonych na terenie Gminy Zbąszynek, chcący
ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej w
drugim terminie 2017 roku winni składać stosowne wnioski w terminie od
1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.
wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie
od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
Roczny limit zwrotu podatku w 2017 r.
wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków
rolnych (położonych na terenie Gminy
Zbąszynek)
Przyznany zwrot podatku akcyzowego
wypłacany będzie w sposób określony w
złożonym wniosku - gotówką, lub przelewem na rachunek bankowy w terminie
od 2 do 31 października 2017 r.
Procedura i warunki ubiegania się o
zwrot podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2017 roku.
1.
W 2017 r. producent rolny może
składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na
miejsce położenia gruntów będących w
posiadaniu lub współposiadaniu tego
producenta rolnego (w tym dzierżawcy)
wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej do
wysokości limitu zwrotu określonego na
2017 r., w dwóch terminach, tj.:
a) od 1 do 28 lutego 2017 r. producent
składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami potwierdzonymi za zgodność
z oryginałem) dokumentującymi zakup

oleju napędowego do produkcji rolnej w
okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia
2017 r.,
b) od 1 do 31 sierpnia 2017 r. producent
składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od
1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
2.
Za producenta rolnego uznaje
się osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
3.
Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku
rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty
zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
4.
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot
współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda
będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
5.
W przypadku, gdy producent
rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym
mowa, w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
6.
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ogłasza się w drodze roz-
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porządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji i będzie również dostępny na stronach internetowych urzędów
gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków
doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.
gov.pl), a także udostępniony w urzędach
gmin do kopiowania.
7.
Faktura powinna spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 7
grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.
35). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego
ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki
zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada
2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r. (Dz.
U. 2016 r. 1934), z tym, że kwota zwrotu
podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na
1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby
86 oraz powierzchni użytków rolnych
będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w
ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego
danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu
nie uwzględnia się gruntów gospodarstw
rolnych, na których zaprzestano produkcji
rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej
niż działalność rolnicza w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.
8.
Wójt, burmistrz (lub prezydent
miasta) wydaje decyzję ustalającą
wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia
złożenia wniosku.
9. Wypłata producentom rolnym
zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 - 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym
terminie,
b) 1 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim
terminie, przelewem na rachunek
bankowy podany we wniosku.
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Halina
Kaczmarek

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Gmina sprzedaje ze swego
zasobu mienia różnego rodzaju nieruchomości. Do zbycia przygotowywane
są sukcesywnie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą z możliwością budowy budynku mieszkalnego, garażową
oraz nieruchomości przewidziane do
prowadzenia działalności inwestycyjnej.
Zbywane nieruchomości wyposażone
są w niezbędną infrastrukturę – media
znajdują się w drodze, czyli sąsiedztwie
zbywanych terenów. Ogłoszenia o zorganizowanych przetargach znajdują się na
stronie internetowej gminy, w Biuletynie
Informacji Publicznej, w zakładce przetargi. Nieruchomości są
wyznaczane
do sprzedaży po określeniu przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej nieruchomości. Określona przez
rzeczoznawcę majątkowego wartość
rynkowa odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomości podobne, które były w ostatnim okresie przedmiotem obrotu rynkowego. Aktualnie gmina
przygotowała do sprzedaży w drodze
przetargu kilka nieruchomości – podaję
daty najbliższych przetargów: 7 lipiec
2017r. – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przewidzianej pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną, położonej
w Zbąszynku przy ul. Zachodniej ozna-

czonej działką nr 243/44 - pow. 0,0810
ha - cena wywoławcza 37.000 zł +należny 23% podatek VAT, sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przewidzianej
pod zabudowę usługowo-rzemieślniczą
z możliwością budowy budynku mieszkalnego, położnej w Zbąszynku przy ul.
Świętego Piotra i Pawła, oznaczonej
działką nr 243/9 o pow. 0,2471 ha – cena
wywoławcza 115 000 zł + należny 23%
podatek VAT; na dzień 20 lipca 2017 r.
wyznaczono termin sprzedaży nieruchomości leśnej, położonej w obrębie
wsi Dąbrówka Wielkopolska oznaczonej
geodezyjnie działką nr 578 o pow. 3,4847
ha – cena wywoławcza 122 800 zł oraz
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego w drodze przetargu nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrębie
miasta Zbąszynek w terenach przemysłowych z możliwością uruchomienia
farm fotowoltaicznych, nieruchomość
oznaczona jest w ewidencji gruntów
działką nr 21/49 o pow. 2,4123 ha – cena
wywoławcza 452 000 zł; na dzień 21
lipca 2017r. wyznaczono datę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w
drodze przetargu, nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie miasta
Zbąszynek w terenach przemysłowych
– zbywany teren przewidziany do prowadzenia zorganizowanej działalności
inwestycyjnej, nieruchomość oznaczo-

na jest w ewidencji gruntów działką nr
21/19 o pow. 1,8868 ha – cena wywoławcza 360 000 zł. Poza tym nieruchomości
niezabudowane przeznaczone pod zabudowę garażową wyznaczone zostaną
do sprzedaży w sierpniu br. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie określonym
w ogłoszeniu o przetargu. Wpłacone
wadium wliczone jest na poczet ceny
nabycia nieruchomości. Czynności związane z przeprowadzaniem przetargów
wykonuje komisja przetargowa, która
z przeprowadzonych przetargów sporządza protokoły, stanowiące podstawę
zawarcia aktu notarialnego. Nieruchomości będące w zasobie gminy mogą
też być zbywane bezprzetargowo przy
spełnieniu przez przyszłego nabywcę
wymogów ściśle określonych w ustawie
o gospodarce nieruchomościami z dnia
21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 2147 ze
zmianami).
Ogłoszenia 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.

MONITORING
– INWESTYCJA W NASZE BEZPIECZEŃSTWO
Przebudowa skrzyżowania na
Placu Dworcowym oraz remont ulic
Chrobrego, Długiej i Targowej w Zbąszynku był okazją do kontynuacji działań związanych z utworzeniem nowej
sieci światłowodowej. Celem utworzenia takiej sieci było:
a/ połączenie jednostek organizacyjnych (SZUK i OPS) z Urzędem Miejskim,
a w przyszłości także ZOK, OSiR i Szkoły,
b/ budowa nowoczesnego monitoringu
miasta.
Połączenie jednostek organizacyjnych
z Urzędem Miejskim światłowodem pozwoli na uzyskanie docelowo oszczędności przy zakupie dziedzinowych programów komputerowych, czy sprzętu
do archiwizacji danych. To także szansa
na poprawę ochrony bezpieczeństwa
danych, w tym przede wszystkim danych osobowych. Praca urzędników na
jednej bazie danych, na tych samych
sieciowych programach komputerowych ułatwi przepływ danych i skróci
czas załatwiania spraw.
Budowa monitoringu miasta, to przede
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wszystkim ochrona mienia komunalnego przed aktami wandalizmu ale
także ochrona mienia prywatnego
(np. samochody). Ze względów finansowych budowa monitoringu miasta
realizowana jest etapowo. Pierwszym
etapem była budowa monitoringu na
targowisku miejskim, kolejne zrealizowane już etapy to monitoring ronda
św. Katarzyny na Placu
Dworcowym, skrzyżowanie ul. Kosieczyńskiej z ul.
Lipową, budynek Centrum
Medycznego Zdrovita i
skrzyżowanie ulic Chrobrego i Długiej. Jesteśmy
gotowi
do
wykonania
monitoringu pozostałych
skrzyżowań na ul. Długiej,
a także nowo remontowanego placu przy ul.
Długiej i Sportowej. Docelowo planujemy poprawić
działanie monitoringu na
Placu Wolności i wykonać
zupełnie nowy monitoring
w kilku punktach na ul.
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Jan
Makarewicz

Wojska Polskiego.
Całość stanowić będzie system monitoringu miejskiego, który przeznaczony
będzie głównie dla celów prewencyjnych, a także w przypadkach zdarzeń
dla celów dochodzeniowych prowadzonych przez służby porządkowe (Policja, Straż Miejska).

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,
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RADA MŁODYCH SAMORZĄDOWCÓW
Z
inicjatywy
Burmistrza
Zbąszynka, 11 czerwca 2017 r. zostały przeprowadzone wybory do Rady
Młodych Samorządowców Gminy
Zbąszynek (Zarządzenie Burmistrza
Nr 2/2017 z dnia 28 kwietnia 2017
r.) Pomysł miał na celu aktywizację
młodych mieszkańców Gminy
Zbąszynek. Celami działania Rady,
określonymi w Regulaminie mają być
m.in.:
- promowanie idei społeczeństwa
obywatelskiego,
- kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych,
- integracja i współpraca środowisk
młodzieżowych na terenie Gminy
Zbąszynek,
- podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Gminy Zbąszynek,
- organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,
- promocja kultury, w szczególności
tworzonej przez ludzi młodych i do
nich adresowanej,
- działania na rzecz ochrony środowiska
naturalnego.
W związku z tym przygotowany został
tzw.
kalendarz wyborczy, w którym
określono wykaz wszystkich czynności
niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia wyborów, m.in. określono:
terminy zgłaszania kandydatów na radnych, kandydatów na członków komisji
wyborczych, termin przygotowania spisu
wyborców, druk kart do głosowania, czy
przygotowanie lokali wyborczych.
Wszystkie czynności wyborcze nadzorowała Gminna Komisja Wyborcza, w
składzie:
1/ Jan Makarewicz – Przewodniczący Komisji,
2/ Magdalena Tomaszewska – Członek
Komisji,
3/ Katarzyna Żytyńska – Członek Komisji,
4/ Adrian Kepke – Członek Komisji.
Gminę Zbąszynek podzielono na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych,
w tym miasto Zbąszynek - 9 okręgów,
Dąbrówka Wlkp. – 2 okręgi, Kosieczyn i
Chlastawa – 2 okręgi, Rogoziniec – 1 okręg
i Kręcko 1 – okręg. Szczegółowy podział
na okręgi wyborcze, tj. granice okręgów,
liczba wybieranych radnych oraz siedziby komisji wyborczych określone zostały
w Obwieszczeniu Burmistrza Zbąszynka
z dnia 15 maja 2017 roku.
W terminie określonym przez Kalendarz
wyborczy, tj. do 2 czerwca 2017 roku
zgłoszono 9 kandydatów na radnych w
9 okręgach wyborczych. W 6 okręgach
nie zgłoszono kandydatów na radnych,
w związku z tym w tych okręgach wyborów nie przeprowadzono.
11 czerwca do dyspozycji wyborców były
4 lokale wyborcze: w Zbąszynku – Urząd
Miejski, w Dąbrówce Wlkp. – Centrum

Kultury i Folkloru, w Kosieczynie – Sala
wiejska i w Kręcku – Sala wiejska. Lokale wyborcze czynne były w godzinach
od 9:00 do 16:00.
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach posiadała osoba, która ukończyła
16 lat i nie przekroczyła 25 lat oraz była
stałym mieszkańcem Gminy Zbąszynek.
Liczba uprawnionych do głosowania w
9 okręgach, wyniosła 550 wyborców, z
czego udział w wyborach wzięło 17 wyborców. Frekwencja wyborcza wyniosła
0,3%.
13 czerwca br. Gminna Komisja Wyborcza w Zbąszynku, wydała
Obwieszczenie o wynikach wyborów,
w którym przedstawiono, m. in., że do
Rady Młodych Samorządowców Gminy
Zbąszynek na kadencję 2017/2018 wybrane zostały następujące osoby:
1) w okręgu wyborczym nr 1 w Zbąszynku wybrany został
BUDNIAK
Jacek, zam. Zbąszynek;
2) w okręgu wyborczym nr 6
w
Zbąszynku
wybrany
został
PRZEPIÓRKA Marcel, zam. Zbąszynek;
3)
w
okręgu wyborczym
nr 7
w
Zbąszynku
wybrany
został
RUTKOWSKI Adam, zam. Zbąszynek;
4) w okręgu wyborczym nr 8
w
Zbąszynku
wybrana
została
DYLEWSKA Marta, zam. Zbąszynek;
5) w okręgu wyborczym nr 10 w Dąbrówce Wlkp. wybrany został BUDYCH
Maciej, zam. Dąbrówka Wlkp.;
6) w okręgu wyborczym nr 11 w Dąbrówce Wlkp. wybrany został KONOPA
Artur, zam. Dąbrówka Wlkp.;
7) w okręgu wyborczym nr 12 w Kosieczynie wybrana została KACZMAREK
Patrycja, zam. Kosieczyn;
8) w okręgu wyborczym nr 13 w Kosieczynie wybrany został DOBRY Maciej,
zam. Kosieczyn;
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9) w okręgu wyborczym nr 15 w Kręcku wybrany został KRAKOWIAN Patryk,
zam. Kręcko.
29 czerwca br. odbyła się I inauguracyjna
Sesja Rady Młodych Samorządowców.
Sesję poprowadził Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, w programie sesji
było m.in.:
1) wręczenie zaświadczeń o wyborze
radnego;
2) ślubowanie radnych;
3) informacja Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej o przeprowadzonych
wyborach;
4) wybór Prezydium Rady Młodych Samorządowców Gminy Zbąszynek.
W wyniku tajnego głosowania wybrane
zostało trzyosobowe Prezydium Rady, w
składzie:
1) Marta Dylewska - Przewodnicząca
Rady;
2) Patryk Krakowian - Wiceprzewodniczący Rady;
3) Patrycja Kaczmarek - Sekretarz Rady.
Następnie nowo wybrana Rada podjęła
pierwszą uchwałę o wyborze Prezydium
Rady.
Ponadto podczas Sesji ustalono, że spotkania – Sesje Rady odbywać się będą
w każdy pierwszy poniedziałek kwartału, z tym, że kolejna sesja odbędzie się
10 lipca br.
W I Sesji, jako zaproszeni goście udział
wzięli: Jan Mazur - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zbąszynku i Marcin Kumke –
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w
Zbąszynku.
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INFORMACJE

NOWE ZASADY
SEGREGOWANIA ODPADÓW
Od 1 lipca 2017 roku w życie
weszło nowe rozporządzenie Ministra Środowiska dotyczące szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów, co oznacza wprowadzenie ujednoliconych zasad segregacji śmieci, i to jeszcze surowszych od dotychczasowych. Nowe
przepisy wynikają z regulacji unijnych,
które nakładają na Polskę obowiązek
ich wdrożenia.
Zgodnie z rozporządzeniem odpady
będą zbierane do czterech różnych
pojemników:
- do niebieskich z napisem „Papier”
trafią odpady z papieru, w tym opakowania z papieru i tektury, gazety i
czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i
zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy;
- do zielonych z napisem „Szkło” trafiają odpady szklane, w tym butelki i
słoiki po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane
opakowania po kosmetykach;
- do żółtych z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” trafią odpady metali i
tworzyw, w tym butelki po napojach,
opakowania po chemii gospodarczej i
kosmetykach, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki,
plastikowe torebki, worki, reklamówki
i inne folie, plastikowe koszyczki po
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owocach i innych produktach, puszki
po napojach i sokach, puszki z blachy
stalowej po żywności, złom żelazny i
metale kolorowe, metalowe kapsle z
butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki
po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe;
- do brązowych z napisem „Bio” będą
wrzucane odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów oraz odpady zielone (liście, kwiaty, skoszona trawa, owoce
warzywa).
Dopuszczalne jest zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich
wytworzenia w workach, które muszą
być oznaczone w taki sam sposób jak
pojemniki (odpowiedni kolor i napis).
Chcąc zapewnić realizację zapisów
rozporządzenia, w ogłoszonym w maju
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Zbąszynek określono
odpowiednie wymagania dotyczące
selektywnej zbiórki odpadów. Przetarg
na najbliższe trzy lata wygrała firma
LS-PLUS z Opalenicy. Firma będzie
odbierać od mieszkańców zmieszane
odpady komunalne wystawiane w pojemnikach. Selektywnie zebrane odpady z papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali oraz odpady opakowań
szklanych tak jak dotychczas zbierane

www.zbaszynek.pl

będą w workach. Natomiast odpady
biodegradowalne i zielone zbierane i
odbierane będą w pojemnikach o pojemności 240 l, w które zostaną wyposażone wszystkie posesje, których
właściciele zadeklarowali selektywny
sposób zbierania odpadów komunalnych na zasadzie jedna posesja - jeden pojemnik bez względu na liczbę
mieszkańców tej posesji. Firma w ramach zadania zorganizuje również raz
na pół roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji, o terminach tych zbiórek mieszkańcy zostaną poinformowani przez wykonawcę.
W lipcu zostanie uruchomiony Punkt
Selektywnej Zbiórki odpadów zlokalizowany przy oczyszczalni ścieków w
Zbąszynku. Do punktu można będzie
oddawać następujące odpady: papier,
szkło, tworzywa sztuczne, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
odpady budowlane, odpady zielone,
zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie i małe
akumulatory oraz chemikalia. Odpady
należy złożyć do odpowiednio oznakowanych kontenerów. Punkt będzie
czynny w godzinach pracy oczyszczalni tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz w soboty od
godz. 10:00 do 12:00.
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DLACZEGO AZBEST JEST SZKODLIWY DLA ZDROWIA?
W naszej gminie, jeszcze w
wielu gospodarstwach domowych pokrycia dachowe zawierają niebezpieczny związek – azbest. Powszechnie
zwany „eternit” kryje w sobie właśnie
ten rodzaj szkodliwego dla naszego
zdrowia związek. Z pozoru wydaje się
on nieszkodliwy i nie zagrażający naszemu życiu, lecz jak powszechnie się
mówi: „diabeł tkwi w szczegółach”.
Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń
na Ziemi.
Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich
usunąć. Ich szkodliwe działanie może
się ujawnić nawet po wielu latach, np.
nowotwory mogą rozwijać się 20–30,
a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien
azbestu. Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha,
tym większe ryzyko zachorowania na
choroby, które może on wywołać – z
ich powodu każdego roku na świecie
umiera ok. 100 tysięcy osób.
Włókna azbestu mogą przedostawać
się do powietrza w następstwie:
- korozji płyt azbestowo-cementowych,
- uszkodzeń mechanicznych związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających azbest
(łamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz
pokryć dachowych mogą to być izolacje, ścianki ogniotrwałe oraz części instalacji elektrycznych i ciepłowniczych.
Azbest jest zaliczany do substancji o
udowodnionym
działaniu
rakotwórczym dla człowieka. Jego działanie rakotwórcze zostało uznane dopiero w
latach 80. ubiegłego wieku. Szczególna
szkodliwość azbestu nie wynika z jego
składu chemicznego – przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze.
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe
włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w
większości zatrzymują się w górnych

drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne są
włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do
0,01 μm). Przenikają one do płuc i wbijają się w nie i w wyniku wieloletniego
drażnienia komórek wywołują następujące schorzenia:
- pylicę azbestową (azbestozę),
- raka płuc, raka oskrzeli,
międzybłonniaka
opłucnej
albo
otrzewnej.
Włókna azbestu przedostają się do
powietrza atmosferycznego w wyniku
korozji materiałów, znacznie przyspieszanej przez „kwaśne deszcze” i inne
chemiczne zanieczyszczenia powietrza, jak i działalność człowieka – niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych na tzw. „dzikich wysypiskach”.
Chorobotwórcze działanie azbestu jest
wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Zagrożenie ze
strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (niewidoczne
dla ludzkiego oka) oraz długotrwały i
utajony rozwój choroby.
Według Państwowego Zakładu Higieny
każdy kontakt z azbestem może być
niekorzystny i należy go unikać, chociaż nie musi on wywołać skutków
chorobowych. Możliwość kontaktu z
azbestem należy zatem ograniczyć do
minimum.
Jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe i systematyczne usuwanie z naszego środowiska
i zachowanie przy tym zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia ludzi
oraz ochrony środowiska.
Azbest został zakwalifikowany przez
ustawę Prawo ochrony środowiska do
substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska i zdrowia
ludzkiego. Te i wiele innych aktów
prawnych nakłada na posiadaczy oraz
zarządców
wyrobów
azbestowych

obowiązek ich inwentaryzowania oraz
przestrzegania specjalnych procedur
podczas prac przygotowawczych do
usuwania tych wyrobów, jak również
ich transportu i składowania. W przypadku wyrobów azbestowych, ten rodzaj odpadów może być poddany wyłącznie unieszkodliwieniu.
„Kampania antyazbestowa” przyczyniła
się do przyspieszenia procesu usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych
oraz eternitowych w Polsce, dzięki
czemu graniczny termin 2032 r. stanie
się bardziej realny. Jednak proces ten
uzależniony jest od stopnia zamożności właścicieli obiektów oraz możliwości dofinansowania tych działań przez
instytucje państwowe.
Usuwamy azbest z
terenu Gminy
Zbąszynek
W 2016 roku po raz pierwszy ogłosiliśmy nabór wniosków i przystąpiliśmy do realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Zbąszynek”. W
ramach zadania usuniętych zostanie
109 ton wyrobów zawierających azbest.
Większość wyrobów zawierających
azbest znajdujących się na posesjach
na terenie Gminy Zbąszynek pochodzi
z pokryć dachowych.
Wykonawcą prac w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwienia jest
firma EKO 24 Barbara Plewko z Dębna.
Program usuwania azbestu skierowany jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Zbąszynek, które pokryte
są wyrobami zawierającymi azbest, tj.
popularnym eternitem. Tej grupie najbardziej powinno zależeć na jak najszybszym usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych ze swojego
otoczenia. Przewiduje się, że zainteresowanie programem będzie wzrastać
stopiono z roku na rok, w miarę prowadzenia edukacji w zakresie zagrożeń
związanych z eksploatacją azbestu.
Usunięcie
wyrobów
zawierających
azbest przyniesie korzyści społeczne,
ekonomiczne i ekologiczne, polegające
na zmniejszeniu emisji włókien azbestu,
uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia
mieszkańców oraz poprawie wyglądu
zewnętrznego obiektów budowlanych i
ich stanu technicznego. Dzięki tym celom zostaną stworzone właściwe warunki zdrowotne dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz przyczynią się do
ochrony środowiska naturalnego.
Zainteresowanych usunięciem azbestu prosimy o kontakt osobisty lub
telefonicznie z Urzędem Miejskim w
Zbąszynku – (68)3849140.
Serdecznie zapraszamy.

www.zbaszynek.pl
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Jarosław
Mikołajczyk

INFORMACJE

WYCINKA DRZEW 2017 - NOWE PRZEPISY
17 czerwca 2017 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie
przyrody, a wraz z nią zmieniły się
przepisy dotyczące wycinki drzew.
Na mocy poprzednio zmienionych
przepisów właściciele działek mogli
ze swojego terenu wyciąć każde drzewo, bez względu na jego obwód, jeśli
nie było to związane z działalnością
gospodarczą.
KTO MOŻE WYCIĄĆ DRZEWO?
1. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale właściciel nieruchomości jest
obowiązany dokonać zgłoszenia do
organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzony na
wysokości 5 cm przekracza:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
- 50 cm – w przypadku pozostałych
gatunków drzew.
Powyższy obowiązek nie dotyczy
krzewów.
2. Organ przyjmujący zgłoszenie w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
- nazwy gatunku drzewa;
- obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej
wysokości drzewo:
- posiada kilka pni – obwód każdego
z tych pni,
- nie posiada pnia – obwód pnia poniżej korony drzewa.
Z oględzin sporządzany będzie protokół.
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Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może
w drodze decyzji administracyjnej
wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzewa. Usunięcie drzewa może
nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Organ może przed upływem terminu
14 dni wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza
możliwość wniesienia sprzeciwu oraz
uprawnia do usunięcia drzewa.
W przypadku nieusunięcia drzewa
przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych
oględzin,
usunięcie
drzewa może nastąpić po dokonaniu
ponownego zgłoszenia.
3. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania
oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie
na budowę, a budowa ta będzie mieć
związek z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie realizowana na
części nieruchomości, na której rosły
usunięte drzewa będące przedmiotem
procedury zgłoszenia, wówczas na
właściciela nieruchomości nałożony
zostanie obowiązek uiszczenia opłaty
za usunięcie drzew.
4. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem
oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować
będzie naliczeniem administracyjnej
kary pieniężnej.
5. W przypadku wszystkich innych
podmiotów, a także osób fizycznych
usuwających
drzewa w związku z
prowadzeniem działalności gospodarczej, nadal konieczne jest uzyskanie
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decyzji zezwalającej na wycinkę.
6. Rady Gmin utraciły możliwość podejmowania uchwał, w których można było poszerzyć katalog drzew lub
krzewów, na usunięcie których nie
było wymagane uzyskanie zezwolenia,
a także katalog drzew lub krzewów,
za usunięcie których nie będzie naliczana opłata oraz uchwały w sprawie
wysokości stawek opłat za usunięcie
zieleni. Na mocy nowej ustawy w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia
w życie nowych przepisów minister
właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość
stawek opłat oraz ich zróżnicowanie;
do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia do ustalenia opłaty za usunięcie zieleni stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o
ochronie przyrody, tj. 500zł/1cm obwodu drzewa i 200zł/1m2 krzewu.
7. Organy wydające zezwolenia na
usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostały do uzgadniania z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z
pasów drogowych.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Alina
Jagaciak

ZARZĄDZANIE MAŁYMI WSPÓLNOTAMI
MIESZKANIOWYMI – ROCZNE ZEBRANIA
Małe wspólnoty mieszkaniowe
to wspólnoty, w skład których wchodzi maksymalnie 7 lokali. Do małych
wspólnot stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Małe wspólnoty mogą być kierowane przez zarządy wybrane spośród osób fizycznych
(zarządca) i przez nie administrowane.
Mogą również być kierowane przez
zarządy wybrane spośród osób fizycznych i administrowane przez zawodowych zarządców na podstawie umowy
(zarządca). Zarządca nieruchomości
podejmuje się szeregu obowiązków, te
najważniejsze przybliży właścicielom
lokali niniejszy artykuł. Zarządca w
każdej wspólnocie mieszkaniowej raz
do roku, w pierwszym kwartale obowiązany jest przeprowadzić zebranie
roczne. Zakres spraw podejmowanych
w rocznym sprawozdaniu obejmuje w
szczególności: 1) rozliczenie finansowe
za miniony rok kalendarzowy, 2) ocenę
pracy zarządu i rozstrzygnięcie w kwestii udzielenia zarządowi absolutorium
lub wybór nowego zarządu, 3) przyjęcie planu gospodarczego wspólnoty
na dany rok, 4) decyzje o istotnych dla
funkcjonowania wspólnoty kwestiach,
które przekraczają zakres zwykłego
zarządu, 5) decyduje się o sprawach,
które nie przekraczają zakresu zwykłego zarządu, ale z różnych powodów
wymagają podjęcia decyzji na forum
wspólnoty mieszkaniowej. Roczne zebranie wspólnoty zwołuje zarząd na
piśmie, zawiadamiając każdego z wła-

ścicieli z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
W
zawiadomieniu
należy wskazać godzinę, dzień i miejsce zebrania oraz porządek obrad. Do
zawiadomienia o zebraniu można dołączyć sprawozdanie finansowo – rzeczowe za miniony rok, a wtedy każdy z właścicieli będzie miał czas na
analizę wydatków i wykonanych prac
na nieruchomości wspólnej, co pozwoli
na sprawne wnioskowanie w kwestii
konieczności zmian na przyszłość. Do
sprawnego przeprowadzenia rocznego
zebrania konieczne jest przygotowanie
niezbędnych dokumentów: 1) zawiadomienia o zebraniu, 2) wzoru pełnomocnictwa do udziału w zebraniu, 3) listy
obecności właścicieli lokali, 4) wzoru
protokołu z zebrania, 5) sprawozdania z działalności zarządu za miniony
rok kalendarzowy, 6) projektu uchwały
wspólnoty w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu za
miniony rok kalendarzowy, 7) projektu
uchwały wspólnoty w sprawie absolutorium dla zarządu lub o jego odwołaniu, 8) projektu rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością
wspólną i ustalenie wysokości opłat
na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, 9) projektu uchwały
wspólnoty w sprawie przyjęcia rocznego planu gospodarczego. Przy przeprowadzaniu zebrania należy zadbać
o wybór przewodniczącego zebrania,
wybór protokolanta i sporządzenie
protokołu z przebiegu zebrania, projekty uchwał winny być zredagowane na

NIE WYRUSZAJ W PODRÓŻ
BEZ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI
Rozpoczął się okres wakacyjny. Przypominamy o trwającej wymianie dowodów osobistych. Dowód osobisty oprócz paszportu jest dokumentem
stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie na terytorium RP oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nienależących do Unii
Europejskiej oraz państw niebędących
stronami umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, których obywatele mogą
korzystać ze swobody przepływu osób.
Jednym słowem dowód osobisty uprawnia do przekraczania granic państw
Wspólnoty Europejskiej i innych państw
uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic. Zgodnie
z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. rok 2016, poz.
391 ze zm.), każdy pełnoletni obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący
na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Dzieci nie mogą

podróżować bez dokumentu tożsamości.
Dlatego dowód osobisty wydawany jest
też osobie przed i po ukończeniu 5 roku
życia. Osobie do piątego roku życia wydaje się dowód osobisty na okres 5 lat,
natomiast dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia ważny
jest 10 lat od daty wydania dowodu osobistego. Wymagana jest obecność dziecka powyżej 5 roku życia przy składaniu
wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Wniosek o dowód osobisty należy złożyć
osobiście w dowolnej gminie na terytorium RP w formie pisemnej lub w formie
dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP. W imieniu
dziecka wniosek o wydanie dowodu osobistego składa rodzic, opiekun prawny
lub kurator. Dowód osobisty odbiera się
już tylko osobiście w siedzibie urzędu, w
którym został złożony wniosek. O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
należy powiadomić osobiście dowolny
organ gminy, a osoba przebywająca za
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piśmie, listy do głosowania winny być
przygotowane w sposób umożliwiający
jednoznaczne odtworzenie przebiegu
głosowania. Podstawowym i typowym
trybem głosowania właścicieli lokali
jest podejmowanie decyzji większością
głosów według udziałów, ale w małej wspólnocie decyzje winne być podejmowane jednogłośnie. W przypadku, jeżeli decyzje nie są jednogłośne
obowiązuje inny tryb postępowania,
ale problem ten nie jest poruszany w
niniejszym artykule. Protokołowanie
przebiegu zebrania należy wykonywać
starannie, czytelnie i jednoznacznie.
Protokół z zebrania winien być podpisany przez protokolanta i przewodniczącego zebrania. Nie ma przeszkód,
aby inne osoby potwierdziły podpisem
treść protokołu, po jego przeczytaniu.
Przewodniczący zebrania prowadzi zebranie, udziela głosu, pilnuje porządku
obrad, rozpoczyna i zamyka kolejne
części zebrania. Zarządca powinien zadbać o zachowanie pewnego dystansu
zawodowego wobec zarządu, mając
świadomość, że realnie rzecz biorąc
jest klientem zarządcy jest wspólnota,
a każdy zarząd może zostać zmieniony
przez właścicieli lokali. Podsumowując
– należy przyjąć, że zebranie roczne
wspólnoty, a w szczególności przeprowadzone profesjonalnie ułatwia przyszłą współpracę ze wspólnotą i ogólnie poprawia relacje we wspólnocie.

Barbara
Niemiec-Kromska

granicą – dowolną placówkę konsularną Rzeczypospolitej Polskiej. Utratę lub
uszkodzenie dowodu osobistego można
również zgłosić w formie pisemnej za
pomocą poczty lub telefaksu – w przypadku dokonywania tego zgłoszenia w
placówce konsularnej. Organ przyjmujący
zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu
dowodu osobistego wydaje nieodpłatnie
jego posiadaczowi zaświadczenie stwierdzające fakt utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego: z urzędu - w przypadku osobistego zgłoszenia dokonanego w
organie gminy lub placówce konsularnej;
na wniosek - w przypadku zgłoszenia
dokonanego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu
osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej
za pomocą poczty lub telefaksu.
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Agnieszka
Ratyńska

WYDARZENIA

VIII OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW
„ZDROWO - NA SPORTOWO”
6 kwietnia br. już po raz 8. w
Szkole Podstawowej w Kosieczynie,
pod hasłem: „Zdrowo – na Sportowo”
odbyła się doroczna Olimpiada Przedszkolaków. Organizatorem Olimpiady
było Przedszkole Niepubliczne z Kosieczyna. Oficjalnego otwarcia Olimpiady dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Dzieci rywalizowały w
7 konkurencjach sprawnościowych. W
zmaganiach, w których najważniejsza
była dobra zabawa i postawa fair play
zwyciężyła reprezentacja Niepublicznego Przedszkola Pod Muchomorkiem
w Zbąszynku (31 pkt.); II miejsce zajęły przedszkolaki z Przedszkola Nie-

publicznego w Kosieczynie
(27pkt.); III – Niepubliczne
Przedszkole z Dąbrówki
Wlkp. (22 pkt.); IV - Niepubliczne Przedszkole „Bąbolandia” z Kręcka (16 pkt.) i V
– Niepubliczne Przedszkole
„Gucio” z Rogozińca (9 pkt.).
Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki
ufundowane przez Burmistrza Zbąszynka oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Zbąszynku.

POLSKO-NIEMIECKI TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO ZBĄSZYNEK - PEITZ

W dniach 8 i 9 kwietnia 2017
r. został zrealizowany polsko-niemiecki projekt pn. „Polsko Niemiecki Turniej
Tenisa Stołowego Zbąszynek – Peitz”,
w ramach którego odbyły się polsko-niemieckie rozgrywki w tenisie stołowym. W zmaganiach sportowych
udział wzięli zgłoszeni zawodnicy z
Gminy Zbąszynek oraz partnerskiego

miasta Peitz. Rozgrywki podzielone
były na 2 fazy: grupową i pucharową.
Po kilku godzinach zmagań ostatecznie
zwycięstwo wywalczył reprezentant z
Peitz Andreas Peplowsky. II miejsce
zajął Maciej Matuszewski, III – Tomasz
Gruchała, IV – Henryk Zduński i V Thomas Oemisch. Zwycięzcy otrzymali
nagrody, a wszyscy uczestnicy projektu
okolicznościowe
upominki,
dyplomy
oraz zdjęcia. Gratulujemy sukcesów
i serdecznie dziękujemy za udział.
Zawodnicy
oprócz
wspólnie spędzone-

go czasu przy stołach, mogli się także lepiej poznać podczas spotkania
integracyjnego zorganizowanego po
zakończeniu turnieju. Partnerem technicznym projektu był Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zbąszynku. Turniej został zrealizowany w ramach Programu
Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu
„Europejska Współpraca Terytorialna”
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
11 kwietnia br. w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury odbyło się kwartalne
spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami Gminy. Burmistrz Zbąszynka
rozpoczął spotkanie od omówienia
najważniejszych wydarzeń i działań
minionego kwartału: reformy oświaty i
związanego z tym wygaszenia działalności Gimnazjum, zmiany organizacyjne
szkół podstawowych, związane z utworzeniem 8 klasowych oddziałów, podpisanie umowy na przebudowę dróg
w ramach „Programu rozwoju gminnej
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i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019” – budowa ulic Jana
Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego i Zachodniej Obwodnicy Zbąszynka – Etap
I, uruchomienie Posterunku Policji w
Zbąszynku i rozstrzygnięcie przetargu
na przebudowę placu po byłym targowisku przy ul. Sportowej, Długiej i
Wojska Polskiego (zakończenie wrzesień 2017 r.). Wykonawcą ww. inwestycji
będzie firma Całus - Boruja Nowa. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej
podsumował pracę Rady Miejskiej w I
kwartale 2017r. Na zakończenie pytania zadawali mieszkańcy, a dotyczyły
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one m.in. ograniczenia kadencyjności
władz samorządowych, remontów dróg
na terenie Zbąszynka i spalania śmieci.
Frekwencja ostatniego spotkania pokazała, że zainteresowanie mieszańców
jest niewielkie, a szkoda, bo wszyscy
mieli możliwość porozmawiać, zadać
pytanie czy poprosić o wyjaśnienie w
tematach ich nurtujących. W związku z
tym zapraszamy na kolejne spotkanie
podsumowujące
II kwartał br., które
odbędzie się 11 lipca o godzinie 19.00.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

WIELKANOCNE ŚNIADANIE SENIORÓW
Rodzinna atmosfera i wzajemna życzliwość to nieodłączne
elementy spotkań w Dziennym Domu „Senior–Wigor” w
Zbąszynku. Wyjątkowa atmosfera miała miejsce podczas
zorganizowanego 12 kwietnia
br. Śniadania Wielkanocnego.
Świątecznie udekorowane pomieszczenia Dziennego Domu
„Senior-Wigor” wypełnili pensjonariusze, Kierownik Katarzyna Rucioch oraz zaproszeni

goście, wśród których byli m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur, asystent Burmistrza ds. służby zdrowia Krzysztof Krzywak, którzy
wszystkim obecnym na wielkanocnym
spotkaniu i ich rodzinom oraz wszystkim zbąszyneckim seniorom złożyli życzenia.
Wielkanocne śniadanie
uświetnił występ seniorów DD „S-W”.

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

„Kręci nas bezpieczeństwo” pod tym
hasłem w całej Polsce odbywają się
akcje promujące bezpieczeństwo.
Trzy drużyny ze Szkół Podstawowych
Gminy Zbąszynek oraz jedna drużyna
z Gimnazjum wzięły udział w gminnych eliminacjach do Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które odbyły się 12 kwietnia

br. w Szkole Podstawowej
w Zbąszynku. Zmagania
uczniów otworzył Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Uczestnicy eliminacji rozwiązywali testy,
rozpoznawali znaki oraz
wykonali
zadanie
praktyczne - jazdę rowerem
po torze sprawnościowym
oraz udzielanie pomocy
przedmedycznej.
Spośród
trzech drużyn Szkół Podstawowych najlepszą okazała się drużyna z Dąbrówki Wlkp., II miejsce zajęła
SP Zbąszynek, a III miejsce
zajęli uczniowie SP Kosieczyn. Spośród uczniów Gimnazjum najlepszym
zawodnikiem został Marcin Kociołek,
II miejsce zajęła Natalia Grygus, III –
Marcin Muszyński oraz IV - Zuzanna
Mania. W rywalizacji indywidualnej
szkół podstawowych najlepszym zawodnikiem Turnieju został Dawid Mirek
z Dąbrówki Wlkp., a wśród gimnazjali-

stów Marcin Kociołek. Najlepsze drużyny zostały uhonorowane dyplomami,
pucharami i nagrodami ufundowanymi
przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego.
10 maja br. roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Świebodzinie odbył
się powiatowy etap konkursu „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”. Gminę
Zbąszynek reprezentowali uczniowie
Gimnazjum w Zbąszynku oraz Szkoły Podstawowej z Dąbrówki Wlkp. W
tym roku bezkonkurencyjna okazała się nasza Gmina. Przedstawiciele
SP Dąbrówka Wlkp. oraz Gimnazjum
w Zbąszynku zajęli pierwsze miejsca
zarówno drużynowo jak i indywidualnie. W eliminacjach wojewódzkich
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Drużyna z
Gimnazjum w składzie: Zuzanna Mania,
Marcin Kociołek oraz Marcin Muszyński
zajęła III miejsce,
a drużyna SP Dąbrówka Wlkp. VII miejsce na 14 startujących drużyn. Gratulujemy!

KONCERT „STABAT MATER”
12 kwietnia 2017 r. w Kościele
Parafialnym pw. Macierzyństwa NMP w
Zbąszynku odbył się koncert polskiej
sopranistki Grażyny Zielińskiej, która
przy akompaniamencie skrzypiec –
Janusz Purzycki i organów – Szymon
Olszański, wykonała piękną i wartościową kompozycję „Stabat Mater”
składającą się z 12 części. Utwór dotyczy boleści Matki Boskiej po ukrzyżowaniu Chrystusa, a jego kompozytorem jest wiedeński artysta Gerald
Spitzner.

www.zbaszynek.pl
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SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ
25 kwietnia br. w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski zainaugurował cykl spotkań z młodzieżą, która w tym roku wkracza w dorosłość.
Zaproszenie otrzymała młodzież zameldowana na pobyt stały w Gminie
Zbąszynek, urodzona w I kwartale
1999 r. Spotkanie miało na celu uświadomienie i zachęcenie młodzieży do
angażowania się w życie i pracę na
rzecz lokalnej społeczności. Burmistrz
wysłuchał młodych mieszkańców i

zachęcił
do
odpowiedzialnego
startu w
dorosłe
życie.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS
MATURALNYCH W GMINIE ZBĄSZYNEK
28 kwietnia br. w szkołach
średnich na terenie naszej Gminy odbyły się uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego i tym samym
nauki na poziomie szkół ponadgimnazjalnych przez klasy maturalne.
Zgodnie z praktykowaną od lat tradycją Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski przyznał najlepszym absolwentom stypendia.
Najlepszym
absolwentem spośród 33 kończących
naukę w Zespole Szkół Leśnych w

Rogozińcu został Tomasz Knop.
W Zespole Szkół Technicznych ogółem Szkołę ukończyło w tym roku 53
absolwentów. Spośród absolwentów
Technikum stypendium otrzymał Jakub Tyszkiewicz, a Liceum Ogólnokształcącego - Sandra Stacewicz.
Uczniowie żegnali swoich kolegów
zabawnymi programami artystycznymi oraz podziękowali wszystkim nauczycielom za trud włożony w ich
wykształcenie.

II DZIEŃ OTWARTY REMIZY
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZBĄSZYNKU

30 kwietnia br. zbąszyneccy
strażacy zorganizowali II Dzień
Otwarty Remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Uroczystość rozpoczęła
się przemarszem ulicami Zbąszyn-
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ka jednostek OSP z Gminy Zbąszynek
(Zbąszynek, Kosieczyn i Kręcko) oraz
jednostek zaprzyjaźnionych z OSP Pławin (Gmina Stare Kurowo), OSP Nądnia
(Gmina Zbąszyń) i OSP Jemiołów (Gmina Łagów). W przemarszu uczestniczy-
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ły również wozy strażackie naszych
jednostek oraz
Komendy Powiatowej PSP ze Świebodzina.
Strażacy
przygotowali dla najmłodszych różne
atrakcje, m.in. małe zadanie gaśnicze
oraz bieg torem z przeszkodami. Goście mogli z bliska przyjrzeć się sprzętom wykorzystywanym do gaszenia
pożarów, czy przymierzyć prawdziwy,
strażacki hełm. Do głównych atrakcji
dnia należał poduszkowiec druhów
z OSP Pławin, którzy zaprezentowali jego możliwości dzień wcześniej na
jeziorze Błędno oraz samochód specjalistyczny z JRG Świebodzin. Odbyły
się również pokazy pierwszej pomocy
w wykonaniu MDP Zbąszynek, połączone z gaszeniem pożaru, a druhowie z OSP Kosieczyn zademonstrowali
sposób usuwania gniazda owadów
niebezpiecznych oraz budowania linii
gaśniczej i podawania prądów wodnych. Dzień otwarty w remizie cieszył
się dużym zainteresowaniem mieszkańców oraz gości.
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MAJÓWKA W GMINIE ZBĄSZYNEK
Mieszkańcy oraz goście, którzy
zdecydowali się spędzić długi majowy
weekend w Gminie Zbąszynek mieli
okazję skorzystać z szeregu atrakcji
kulturalnych i sportowych przygotowanych przez Zbąszynecki Ośrodek
Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Majówkę rozpoczął koncert w reaktywowanym klubie Bongo. Oficjalnego
otwarcia dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski i Dyrektor ZOK
Malwina Kubicka. Część artystyczną
uświetnił duet akustyczno – liryczny:
Janusz Gajda i Anita Ziobrowska. W
drugiej części wieczoru na scenie wystąpił zbąszynecki zespół 3SW.
Następnego dnia w sali widowiskowej
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury odbył
się koncert zespołu Białe Kruki - grupy
muzycznej związanej ze Zbąszynkiem
od lat 70-tych.
Zakończeniem kulturalnej majówki był jubileuszowy koncert ŻUKÓW.

Sportową część majówki rozpoczął 1
maja XXVII Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku. Po wielu godzinach
zmagań spośród 17 zawodników w
końcowej klasyfikacji kolejne miejsca
zajęli: I miejsce - Wojciech Guśniowski,
II miejsce - Michał Chocimko, III miejsce - Karol
Michalczak i IV miejsce
Patryk
Grządzielski.
Serdecznie
gratulujemy
wszystkim uczestnikom.
Tradycyjnie już 3 maja
odbył się już po raz 25ty Bieg Konstytucji. Na
starcie Biegu stanęło 636
osób na 26 trasach od 80
metrów do 10 km. Na podium znaleźli się zawodnicy i zawodniczki w 41
różnych kategoriach. Nie
zabrakło również kultu-

ralnego akcentu. Dla uczestników zagrała Kapela Koźlarska Kotkowiacy i
Kargusie. Wszystkim uczestnikom gratulujemy udziału i osiągniętych miejsc.

WIZYTA W PARTNERSKIEJ GMINIE BEDUM
8 maja 2017 roku obchodziliśmy 72 rocznicę zakończenia
II Wojny Światowej – Dzień Zwycięstwa. Z tej okazji w dniach
od 3 do 5 maja przedstawiciele władz samorządowych Gminy
Zbąszynek Burmistrz Wiesław
Czyczerski oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur, gościli w partnerskiej Gminie Bedum
w Holandii. Dla upamiętnienia
ofiar i uczczenia 72 rocznicy
zakończenia II wojny światowej

uczestnicy spotkania przeszli w marszu ulicami Bedum oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem ku czci poległych.
W trakcie wizyty odbyło się spotkanie
z nową Panią Burmistrz Bedum Ericą
van Lente.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z UDZIAŁEM „COMMANDO”
W dniach 9-10 maja br. w
Zbąszynku
członkowie
Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii
Specjalnej „Commando” z Bolesławca wspólnie z uczniami klasy o profilu pożarniczo – wojskowym Zespołu
Szkół Technicznych w Zbąszynku oraz
uczniami Gimnazjum uczestniczyli w
pokazach i
szkoleniach obronnych
oraz zawodach strzeleckich.
Pierwszego dnia odbyły się prelekcje
w ZST oraz zawody strzeleckie na
strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Rogozińcu. Drugiego dnia
na obiektach sportowych w Zbąszynku odbył się pokaz sztuk walki i samoobrony oraz nauka rzucania nożem
szturmowym.
Cykl spotkań z członkami Stowarzy-

szenia Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”
był
uzupełnieniem
i
uatrakcyjnieniem
programu
nauczania w klasie o profilu wojskowym ZST
oraz był zachętą dla
absolwentów Gimnazjum do skorzystania
z szerokiej oferty
edukacyjnej Zespołu
Szkół Technicznych
w Zbąszynku.

www.zbaszynek.pl
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17 GALA REGIONU KOZŁA
12 maja br. w Domu Kultury w
Kargowej odbyła się doroczna Gala Regionu Kozła, która rozpoczęła się od
przekazania władzy nowemu staroście
Regionu Kozła. Po 2 latach pełnienia
funkcji starosty Burmistrz Trzciela Jarosław Kaczmarek przekazał ją Burmistrzowi Kargowej Jerzemu Fabisiowi.
Wicestarostą został Jacek Kolesiński
(Wójt Siedlca) i to on za dwa lata
przejmie funkcję starosty.
W trakcie Gali odbyło się wręczenie
Nagród Regionu Kozła oraz po raz
pierwszy wręczenie odznaczeń Zasłużonym dla Regionu Kozła.
Przyznanie nagród poprzedzone było
zatwierdzeniem kandydatur na Kapitule Regionu Kozła, która odbyła się
5 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku.
Nagrody Regionu Kozła w kategorii indywidualnej otrzymała Łucja Górna z
Chrośnicy (gm. Zbąszyń) i Jadwiga Hirt
z Grójca Wielkiego (gm. Siedlec). Nagro-

dę RK w kategorii
zbiorowej
przyznano zespołowi
Wesele Przyprostyńskie (gm. Zbąszyń). Tegoroczną
nagrodę RK Honorową (dla osoby
spoza
Regionu)
otrzymała
Monika Ewa Michalik
(gm.
Trzciel),
a
nagrodę RK (dla
firm) Karczma Taberska Jolanty i
Marka Taberskich
z Janowca (gm.
Babimost). Odznaczenia „Zasłużony
dla Regionu Kozła” przyznano Panu Marianowi Dobakowi ze Zbąszynka, który
podczas swojej wieloletniej aktywności
społecznej budował i promował dobre
imię Gminy Zbąszynek i Regionu Kozła

oraz Panu Andrzejowi Apolinarskiemu z Kargowej. W części artystycznej wystąpi zespół Trio Taklamakan.

XXV MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI
BAŁTYK - KARKONOSZE TOUR W ZBĄSZYNKU
19 maja br. przez Gminę Zbąszynek przejeżdżał wyścig kolarski, organizowany w ramach XXV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk
– Karkonosze Tour. Kolarze w ramach
III etapu na trasie Zbąszynek - Zbąszynek przejechali 116,1 km. W wyścigu wzięło udział wielu utytułowanych
polskich i zagranicznych kolarzy - 17
ekip z 10 krajów.
Najszybszy na mecie był Maximilian
Beyer z Niemiec wyprzedzając Grzegorza Stępniaka z Polski i Andriy Luluk z

Ukrainy. Dekoracja
najlepszych kolarzy
odbyła się zaraz
po wyścigu. Puchar
zwycięzcy
etapu
wręczył Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski,
a
poszczególnym
zwycięzcom premii
lotnych sponsorzy.

ZBĄSZYNEK NA ROWERY 2017
Kolejny raz w
ramach wyścigu kolarskiego odbyła się
akcja rowerowa dla
mieszkańców „Zbąszynek na rowery” oraz „I
Zbąszynecki Dzień bez
samochodu”. W tym
dniu każda osoba, która przyjechała swoim
jednośladem pod bramę ustawioną przed
Urzędem
Miejskim
otrzymała okolicznościową naklejkę. W
godzinach popołudniowych odbył się przejazd rekreacyjny dla
mieszkańców,
którzy
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otrzymali koszulkę z nowej kolekcji
„Sportowy Zbąszynek & Gmina na
właściwym torze”. Przejazd rozpoczęły przedszkolaki, które pokonały trasę od Domu Kultury do Placu
Dworcowego. Następnie blisko 550
osób stanęło na starcie przejazdu
rekreacyjnego, który odbył się na
trasie wyścigu. Na koniec w amatorskim sprincie czasowym zmierzyli się mieszkańcy Gminy Zbąszynek
oraz goście. Najlepszy czas uzyskał
Marek Bonecki, drugie miejsce zajął
Filip Pendrak, a trzecie Piotr Przybył.
Dziękujemy za liczny udział mieszkańców i wszystkim jednostkom zaangażowanym w organizację wyścigu.
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95. ROCZNICA ZWIĄZKU POLAKÓW W NIEMCZECH
20 maja br. w Dąbrówce
Wlkp. odbyły się uroczystości z okazji 95. rocznicy utworzenia Związku
Polaków w Niemczech. W obchodach
udział wziął Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur. Inauguracją obchodów było złożenie
kwiatów pod pomnikiem poległych
w czasie wojny na cmentarzu parafialnym w Dąbrówce Wlkp. Uroczyste obchody rozpoczęto od wystąpień uczniów i zaproszonych gości
przypominających historię i znaczenie znaku Rodła dla wsi Dąbrówka Wlkp. Część oficjalną uświetniły
występy zespołu śpiewaczego Dą-

browszczanka,
Regionalnego Zespołu Pieśni
i Tańca im. Tomasza
Spychały (grupa dziecięca),
Kapeli Koźlarskiej i zespołu „Rodlanie” z Zakrzewa.
W trakcie uroczystości wręczono okolicznościowe medale dla
mieszkańców i działaczy wsi. Wspólne świętowanie przy torcie rozpoczęło odbywającą się
tego dnia w Dąbrówce
Wlkp. Noc Muzeów.

POWIATOWY KONKURS PIERWSZEJ
POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ „URATUJ ŻYCIE”
24 maja br. w Zbąszynku na
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się Powiatowy
Konkurs Pierwszej Pomocy
Przedmedycznej „Uratuj Życie”, zorganizowany przez
Starostwo Powiatowe
oraz
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świebodzinie.
W tegorocznej IX edycji konkursu udział wzięły 5-osobowe reprezentacje szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu
Świebodzińskiego oraz 3 gimnazjów.
Uczniowie musieli wykazać
się zarówno wiedzą teoretyczną, jak

i praktyczną. Konkursowe zmagania
szkoły ukończyły na następujących
lokatach:
1. Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie, 2.
Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie, 3. Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie, 4. Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych, 5. Gimnazjum
w Radoszynie i 6. Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku.
Dodatkowo strażacy ochotnicy z OSP
Zbąszynek oraz JRG Świebodzin przeprowadzili symulację wypadku i ratowania poszkodowanych. Pomocy przy
organizacji konkursu udzieliły również
służby policyjne, medyczne oraz jednostki szkoleniowe.

POWIATOWE OBCHODY
DNIA STRAŻAKA 2017
27 maja w Zbąszynku, pod
patronatem Starosty Świebodzińskiego Zbigniewa Szumskiego i Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego
odbyły się Powiatowe Obchody Dnia
Strażaka.
Obchody rozpoczęły się mszą św. z
udziałem
pocztów
sztandarowych.
Oficjalną część obchodów rozpoczął
Komendant Powiatowy PSP bryg. Janusz Drozda podsumowując rok pracy
strażaków zawodowych i strażaków
ochotników, dziękując za zaangażowanie w działania ratowniczo-gaśnicze.
Podczas uroczystości odbyło się wręczenie awansów na wyższe stopnie
służbowe, odznaczenia i uhonorowa-

nia za działalność
na rzecz ochrony
przeciwpożarowej.
Na
zakończenie
odbył się piknik
strażacki, w którym udział wzięli
goście i mieszkańcy Gminy.
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ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA
Rada Miejska w Zbąszynku
podczas sesji 25 maja br. udzieliła
Burmistrzowi Zbąszynka Wiesławowi Czyczerskiemu absolutorium z
wykonania budżetu Gminy w 2016
roku. Pozytywną opinię w sprawie
udzielenia
absolutorium
wydała
wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady
Miejskiej. Za udzieleniem absolutorium głosowało piętnastu radnych.
Udzielone przez radnych absolutorium jest wyrazem pozytywnej opinii
o działaniach i wydatkowaniu środków publicznych przez Gminę Zbąszynek.

RANKING GMIN ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU ROZSTRZYGNIĘTY!
26 maja podczas
IV Lubuskiego Forum Samorządowego, które odbyło się w siedzibie Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego, wręczono nagrody laureatom –
gminom wiejskim, miejsko
– wiejskim oraz miejskim w
Rankingu Gmin Zrównoważonego Rozwoju Jednostek
Samorządu Terytorialnego
województwa
lubuskiego
za rok 2016.
Gmina Zbąszynek zajęła 1
miejsce w kategorii gmin

miejsko - wiejskich w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu
Terytorialnego oraz 1 miejsce
w Rankingu Samorządów województwa lubuskiego osiągających największy wzrost
liczby osób pracujących na
1000 mieszkańców w latach
2003-2015 w kategorii gmin
miejsko-wiejskich.

MEMORIAŁ LEKKOATLETYCZNY
IM. BOGDANA NIEMCA
26 maja br. odbył się XXI Memoriał
LA im. Bogdana Niemca. W tym roku
rywalizowano w kategorii szkolnej.
Zawody rozpoczęła
Sztafeta Pokoleń oraz złożenie kwiatów na grobie
Bogdana Niemca w Dąbrówce Wlkp.
Uczniowie i uczennice szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych walczyli w kategoriach biegowych na dystanse krótkim i długim
oraz w pchnięciu kulą, skoku w dal i
skoku wzwyż.
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KONCERT PRZY FONTANNIE
28 maja, wzorem lat ubiegłych
odbył się Koncert przy Fontannie.
W części oficjalnej wręczone zostały wyróżnienia i nagrody za
udział w konkursie STREET ART.
MALOWANIE KREDĄ oraz
podsumowano projekty realizowane
przez ZOK w ramach „Społecznego zaangażowania Ikea Industry
Zbąszynek” w latach 2015-2017.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Mazu-

rem wręczyli stypendia finansowe dla
Najmłodszych Kulturalnych z Gminy
Zbąszynek.
Wieczór zakończył koncert zespołu
Blues Makers, w składzie Włodzimierz
Sypniewski (gitara i wokal) i Michał
Rybacki (skrzypce), który
wzorując
się na twórczości Leonarda Cohena
zaprezentował nastrojowe ballady.

ZŁOTE GODY W GMINIE ZBĄSZYNEK
Piętnaście par małżeńskich z
Gminy Zbąszynek świętowało 30 maja
Jubileusz Złotych Godów, czyli okrągły
jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia
małżeńskiego.
Uroczyste spotkanie odbyło się w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, gdzie gości
witali Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara Niemiec-Kromska, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur.
Honorowymi gośćmi uroczystości byli
małżonkowie: Seweryna i Jan Baumgart, Elżbieta i Franciszek Bładyko,
Krystyna i Mieczysław Cholewa, Irena i
Zenon Chytry, Gabriela i Jerzy Grzeszkowiak, Teresa i Tadeusz Iżykowscy,
Aniela i Józef Konopa, Danuta i Bogdan Maciejewscy, Elżbieta i Łucjan Mutwiccy,
Wanda i Henryk Przepiórka,
Emilia i Ludwik Szczepaniak, Kazimiera i Czesław Wachocz, Helena i Franci-

szek Wachowscy, Kazimiera
i
Stanisław
Wodeccy oraz
Krystyna i Wojciech Wolscy.
Dostojni jubilaci otrzymali z
rąk Burmistrza
Wiesława
C z yc z e r s k i e go
„Medale
za długoletnie
pożycie
małżeńskie” przyznane
przez
Prezydenta
RP. Każda z
wyróżnionych
par otrzymała pamiątkowe
dokumenty, kwiaty oraz życzenia jak
najlepszego zdrowia, pogody ducha

oraz życzliwej opieki najbliższych na
wiele następnych lat.

DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Dzień Dziecka to szczególny dzień
w roku, w którym wszyscy dorośli starają
się, aby dzieci były uśmiechnięte, zadowolone i spełniały się ich marzenia. Tegoroczny Dzień Dziecka upłynął w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Muchomorkiem” w
Zbąszynku bardzo radośnie w towarzystwie
zaproszonych gości, m.in. Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego.
Poranne świętowanie rozpoczęto od zaproszenia dzieci na przedstawienie teatralne pt.
„Siedmiu krasnoludków ratuje śpiącą królewnę”. W rolę aktorów wcielili się rodzice
oraz personel przedszkola.
Młodzi widzowie gromkimi oklaskami docenili piękne stroje i wspaniałą grę aktorską. Oczywiście nie zabrakło w tym dniu
słodkich niespodzianek w postaci lodów i
ciastek, a uśmiechy nieustannie gościły na
ustach dzieci.

www.zbaszynek.pl
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WYDARZENIA

Agnieszka
Ratyńska

Z MUZYKĄ W ŚWIAT
- KONCERT DYPLOMOWY FILIPA PIETRZAKA
3 czerwca br. w Dąbrówce
Wlkp. odbył się koncert
dyplomowy Filipa Pietrzaka, tegorocznego absolwenta Uniwersytetu Zielonogórskiego w Instytucie
Muzyki o profilu Edukacja
Artystyczna w Zakresie
Sztuki Muzycznej ze specjalizacją dyrygencką.
Koncert składał się z
dwóch części. Pierwsza
część koncertu odbyła się
w kościele parafialnym w
Dąbrówce Wlkp., gdzie Filip Pietrzak dyrygował Chó-

rem Instytutu Muzyki Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Chórem „Cantemus
Domino”, Zespołem Instrumentalnym
Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz
Zespołem Smyczkowym.
Gratulacje absolwentowi złożył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz sołtys wsi Piotr Kociołek.
Druga część koncertu odbyła się w
parkowym amfiteatrze przy pałacu.
Wieczór muzyczny cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców i gości, ponieważ każdy mógł
poznać różne odsłony kultury muzycznej. (zdj. Photokaczmarek)

KONWENT ZRZESZENIA PREZYDENTÓW,
BURMISTRZÓW I WÓJTÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
6 czerwca br. odbył się jednodniowy III Konwent Zrzeszenia
Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów
Województwa Lubuskiego.
Gospodarzem spotkania, które odbyło się
w nowo wyremontowanej sali Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury, był
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. W Konwencie udział wzięli
również Starostowie Województwa
Lubuskiego, przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz GDDKiA Oddział w Zielonej Górze. Spotkanie rozpoczęto
prezentacją nowego filmu promocyjnego Gminy Zbaszynek, dotyczącego
przede wszystkim zrealizowanych

inwestycji. Tematem przewodnim
spotkania
było
omówienie stanu
p r z y g o t o wa n i a
gmin do wdrożenia
zapisów
znowelizowanej
ustawy o publicznym transporcie
zbiorowym.

TAŃCELEBRACJE 2017
9 czerwca 2017 r.
w sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury odbyła się VIII edycja
Przeglądu Zespołów Tanecznych
pt.
„Tańcelebracje 2017”.
Tegoroczny
przegląd odbył się pod
hasłem „Mini Playback
Show”, podczas którego
uczestnicy
naśladowali
gwiazdy muzyki rozrywkowej.
W tanecznych
zmaganiach łącznie wzięło udział ponad 200 tancerzy z 14 zespołów. W
części
pozakonkursowej
zaprezentowały się dwa
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zespoły taneczne działające
w ZOK-u.
Nagrody główne otrzymali:
Muchomorki ze Zbąszynka,
Słoneczny Blask II ze Zbąszynka i Słoneczny Blask V
ze Zbąszynka. Jury przyznało
także wyróżnienia dla: Bąble z
Kręcka, Iskierki z Kosieczyna,
Just Dance z Dąbrówki Wlkp.,
Epidemia ze Szczańca, Abc z
Kargowej i Słoneczny Blask
VI ze Zbąszynka. Wszystkim uczestnikom gratulujemy
wspaniałej pasji.

www.zbaszynek.pl
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VI FESTIWAL KULTURY LEŚNEJ I ŁOWIECKIEJ
IM. EUGENIUSZA KRUSZELNICKIEGO
10 czerwca br. odbył się VI
Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej im. Eugeniusza Kruszelnickiego, pod patronatem honorowym
Dyrektora Regionalnego Lasów
Państwowych w Zielonej Górze
Leszka Banacha. Gospodarzem
Festiwalu był Zbąszynecki Ośrodek Kultury.
Przybyłych gości
powitał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Jury oceniło ponad 40 muzyków i 12 zespołów:
z Rogozińca, Gorzowa, Bogdańca,
Bytowa, Brójec, Grodziska, Jastronia, Wąsowa. W ramach Festiwalu
rozstrzygnięto 2 konkursy: w sali
widowiskowej odbywały się przesłuchania indywidualne, a w parku
przesłuchania zespołowe w kategorii sygnałów i muzyki myśliwskiej. Wyłoniono również Mistrza
Świata w kategorii gry najdłuższego dźwięku na rogu małym i dużym. W trakcie Festiwalu odbyła
się również degustacja wyrobów
myśliwskich oraz rozstrzygnięto
Konkurs Plastyczny pt. „Łowiectwo
w oczach dziecka”.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE
DRUŻYN OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
10 czerwca br. na boisku
sportowym w Kosieczynie odbyły się Gminne Zawody Sportowo

– Pożarnicze drużyn Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy
Zbąszynek. Nad bezpieczeństwem

www.zbaszynek.pl

i prawidłowym przebiegiem konkurencji sportowo – pożarniczych
czuwał zespół sędziów z Komendy
Powiatowej PSP w Świebodzinie.
Strażakom ochotnikom wręczono
złote, srebrne i brązowe odznaki
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Drużyny OSP
rywalizowały
ze
sobą w dwóch kategoriach: w
sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniach bojowych. Pierwszy raz
w zawodach udział wzięły reprezentacje Smerfów z OSP Kosieczyn i OSP Zbąszynek. Łączny
czas ukończenia obu konkurencji
decydował o zwycięstwie i zajętym miejscu przez drużynę na podium. Po zaciętej rywalizacji wśród
drużyn młodzieżowych wygrała
OSP Rogoziniec I. Rywalizację kobiecych i męskich drużyn pożarniczych
wygrała jednostka OSP
Kręcko. Ochotnicze Straże Pożarne,
które stanęły na podium oraz DDP
Smerfy uhonorowano statuetkami
oraz okolicznościowymi medalami.
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INWESTYCJE

Hubert
Cichy

ROZBUDOWA CMENTARZA
W ZBĄSZYNKU
18 maja odebrano roboty budowlane związane z rozbudową cmen-

tarza w Zbąszynku. Zakres inwestycji
obejmował: roboty ziemne, niwelację terenu, roboty instalacyjne w zakresie przyłączy wody, przyłączenia
do sieci elektrycznej i
wykonanie szczelnego zbiornika na ścieki.
Roboty instalacyjne na
terenie działki, w tym
oświetlenie, instalacje
wody, budowę ciągów
pieszych i pieszo-jezdnych o nawierzchni
utwardzonej, budowę
ogrodzenia,
montaż
kolumbarium,
roboty
kamieniarskie i okładzinowe, montaż kontenera
sanitarnego,

montaż elementów małej architektury
i nasadzenia zieleni. Roboty rozpoczęto
29 grudnia 2016 r. i mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych zakończono w terminie. Wykonawcą, zadania
był Zakład Ogólnobudowlany TRECHUB
ze Zbąszynka. Powierzchnia działki w
granicach ogrodzenia to 4700 m2 a powierzchnia pod miejsca grzebalne to
3100 m2. Powstało 9 kwater z przeznaczeniem na groby pojedyncze, rodzinne
i dla dzieci. Kolumbarium składa się z
dziewięciu powtarzalnych segmentów z
czterema miejscami na urny w każdym.
Jego układ modułowy umożliwia dobudowywanie kolejnych segmentów. Wartość inwestycji 574 tys. zł.

BUDOWA ULIC JANA PAWŁA II, PRYMASA WYSZYŃSKIEGO, ZAUŁEK
KOŚCIELNY I ZACHODNIEJ OBWODNICY ZBĄSZYNKA – ETAP I
5
kwietnia rozpoczęto prace
przy zadaniu inwestycyjnym pod nazwą
„Budowa dróg gminnych: Jana Pawła II,
Prymasa Wyszyńskiego, Zaułek Kościelny i Zachodniej obwodnicy Zbąszynka –
etap I” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w
granicach pasa drogowego”. Obecnie zaawansowanie robót przekroczyło 50 %
zakresu. Wykonano roboty przy ulicach
Zaułek Kościelny i Prymasa Wyszyńskiego. Pozostaje ul. Zachodnia, w której większość prac przygotowawczych i
likwidacji kolizji wykonano oraz ul. Jana
Pawła II. Tam teraz trwają prace przy
układaniu nawierzchni drogi. Wykonawcą robót jest firma „Całus” spółka z o.o.,

spółka komandytowa z Borui
Nowej. Nadzór inwestorski
sprawuje PUI Piotr Owsiński
z Zielonej Góry. Zakończenie
robót zgodnie z umową to 15
listopad br. choć Wykonawca
w swoich deklaracjach obiecuje skrócenie terminu. Zadanie uzyskało dofinansowanie
z „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”.
Wysokość dofinansowania to
1 126 951,00 zł (50% kosztów
kwalifikowalnych). Koszt całkowity robót 3.146.791,41 zł.

BUDOWA PARKINGÓW I BOISKA PRZY
ULICACH SPORTOWA – DŁUGA
28 kwietnia przekazano Wykonawcy plac budowy pod realizację zadania o
nazwie „Remont, przebudowa
i budowa parkingów, ciągów
pieszo-jezdnych,
chodnika,
boiska i zjazdów w Zbąszynku”. Wykonawcą robót jest
firma „Całus” spółka z o.o.,
spółka komandytowa z Borui
Nowej. Wartość umowy na
wykonawstwo 785.000,00 zł, a
termin zakończenia robót - 30
sierpnia 2017 r. W ramach projektu planuje się przebudowę
parkingu przy ulicy Sportowej
wraz z infrastrukturą towa-
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rzqyszącą - chodniki, zjazdy, itp.
Projekt przewiduje również budowę
ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni oraz
miejsc rekreacji indywidualnej z
ławkami i zdrojem ulicznym. Teren
zostanie oświetlony. Zostaną również wykonane nasadzenia drzew i
krzewów. Obecnie wykonano prace
rozbiórkowe a teraz ustawiane są
krawężniki i uzbrajany jest teren w
urządzenia i instalacje podziemne.
Wykonano przyłącze kanalizacyjne
i wodociągowe. Zadanie jest w całości finansowane ze środków budżetu gminy.

www.zbaszynek.pl
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

KANALIZACJA SANITARNA TO NIE ŚMIETNIK !
nie się kanalizacji oraz
liczne awarie pomp
na przepompowniach
ścieków. Najczęstszy
problem pojawia się
ciągle na tych samych
odcinkach
kanalizacji i w tych samych
przepompowniach
ścieków. Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana i wybudowana tak, żeby
przyjmować ścieki z
Państwa domów, czyli
nieczystości sanitarne i papier toaletowy.
Śmieci wrzucone do
toalety, mogą zapchać
nie tylko sedes, ale
również wewnętrzną
kanalizację budynku i
stać się przyczyną poważnej awarii.
Myślę, że warto przypomnieć
wszystkim
naszym
mieszkańcom czego nie należy
wrzucać do toalety:
- odpadów stałych,
które mogą powodować zmniejszenie
przepustowości przewodów
kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku,
popiołu, szkła, drożdży,
ścinków
skór,
tekstyliów, włókien itp.,
nawet jeżeli znajdują się one w stanie
rozdrobnionym.
- części stałych nie rozpuszczalnych w
wodzie takich jak: rękawice gumowe,
włosy, torebki foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.
- środków higieny osobistej takich jak:
waciki, podpaski, tampony, nawilżane
chusteczki, wata, pieluchy, patyczki do
uszu. Należy zwrócić w tym punkcie
szczególną uwagę mieszkańców ulicy
Kościelnej, Prymasa Wyszyńskiego i Zaułek Kościelny w Zbąszynku, którzy na-

gminnie zapychają pompy w przepompowni ścieków różnego typu szmatami,
chusteczkami nawilżonymi i pieluchami!
Coraz częściej zdarza się, że pracownicy
muszą interweniować na tej przepompowni dwa, a nawet trzy razy w tygodniu.
- materiałów budowlanych takich jak:
zaprawy cementowe, gruz, gips, kleje,
lakiery, żywice, które bardzo często po
remoncie „lądują” w toalecie.
- ręczników papierowych, szmat, gazet
i innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, które zbijają się w rurach w zwartą masę.
- bandaży, materiałów opatrunkowych,
szmat, rajstop – zawierających włókna
naturalne i syntetyczne, nierozpuszczające się w wodzie, które zbijają się w
zwartą masę, łączą się w sploty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków.
- lekarstw, farb oraz chemikaliów innych
niż powszechnie używane środki czystości, zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki
w biologicznej części oczyszczalni.
- igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewidoczne niebezpieczeństwo
dla pracowników sieci kanalizacyjnej.
Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć,
powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką.
- kości, odpadów kuchennych, obierek,
tłuszczów i olejów, które pod wpływem
zimnej wody tężeją w rurach i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą
się z innymi śmieciami tworząc nieprzeZ początkiem wiosny Samopuszczalną bryłę. Dodatkowo wrzucanie
rządowy Zakład Usług Komunalnych w
resztek jedzenia do toalety powoduje
Zbąszynku wykonuje szereg prac konzagnieżdżanie się szczurów w kanalizaserwacyjnych, między innymi czyszczecji, które mając jedzenie mają idealne
nie kanalizacji sanitarnej, przepompowni
warunki do rozmnażania.
ścieków, studzienek i wpustów ulicznych
- odpadów płynnych niemieszających
z zalegającego w nich piasku po okresie
się z wodą oraz substancji palnych tazimowym, jednak zamiast samego piakich jak sztuczne żywice, lakiery, masy
sku, liści i innych drobnych nieczystości
bitumiczne, smoły, benzyna, nafta, olej
coraz częściej pracownicy Samorządoopałowy.
wego Zakładu Usług Komunalnych w
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,
Zbąszynku „wyławiają” rzeczy, które nie
a w szczególności gnojówki, gnojowicy,
powinny znaleźć się w kanalizacji saobornika, ścieków z kiszonek.
nitarnej. Temat bardzo poważny, bo to
Użytkownicy kanalizacji często nie zdaco się dzieje tej wioją sobie sprawy z problesny w zbąszyneckiej
mów, jakie powodują śmieci
kanalizacji nie spowyrzucane do kanału, jak
sób opisać. Kawałki
trudny
i
skomplikowany
drewna, sztućce, piłki,
III KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
proces oczyszczania przezabawki, różnego typu
chodzi woda z kanalizacji,
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych przypomina
produkty powszechnie
aby mogła trafić do rzek.
o opłatach za odpady. Termin wpłat za III kwartał
używane w gospoNiewłaściwe korzystanie z
darstwie domowym,
kanalizacji może poważnie
2017 roku mija 31 lipca 2017 roku (opłata za lipiec, sierpieluchy jednorazowe
zaburzyć eksploatację syspień, wrzesień). Wpłat można dokonywać na nr konta:
i inne środki higietemów ściekowych. W kon62 9660 0007 0010 1710 2000 0020
ny osobistej to tylko
sekwencji wzrosną koszty,
niektóre rzeczy, które
a tym samym ceny usług
lub w KASIE SZUK przy ul. PCK 2 w Zbąszynku od
nagminnie wrzucane
świadczonych w zakresie
poniedziałku
do
piątku
w
godz.
8:00
–
12:00.
są do toalet przez naodprowadzania i oczyszczaszych
mieszkańców.
nia ścieków.
Powoduje to zapycha-

www.zbaszynek.pl
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Barbara
Stasik

OŚWIATA

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
Nadeszły długo oczekiwane wakacje, po 10 -ciu miesiącach
wytężonej pracy w dniu 23 czerwca
br. we wszystkich szkołach naszej
gminy odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego. Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski zaszczycił swą obecnością Szkołę
Podstawową w Zbąszynku i Szkołę
Podstawową w Dąbrówce Wlkp.
Dla najlepszych absolwentów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
od lat są przyznawane nagrody
książkowe i stypendia Burmistrza.
Najlepszą
absolwentką
Gimnazjum została Natalia Grygus, która
otrzymała najwyższy wynik 5,56 na
świadectwie ukończenia szkoły. W
Gimnazjum zostało przyznane również stypendium sportowe za wybitne osiągnięcia, przyznano je Weronice Marciniec. Stypendia i nagrody
książkowe wręczył uczniom Jan
Makarewicz, Zastępca Burmistrza.
Najlepszą absolwentką Zasadniczej
Szkoły Zawodowej w Zbąszynku
została Marta Kłassen i otrzymała

Stypendium Burmistrza. W Zespole
Szkół Technicznych w Zbąszynku
już z końcem kwietnia zakończyła
się nauka w klasach maturalnych.
Również wtedy absolwent Technikum w Zbąszynku Jakub Tyszkiewicz i absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku Sandra
Stacewicz, którzy osiągneli najwyższe wyniki na świadectwie ukończenia szkoły otrzymali stypendium
Burmistrza.
W Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Wlkp. Burmistrz Zbąszynka podziękował za współpracę przez ostatnich 10 lat Pani Ewie Kubickiej obecnemu Dyrektorowi szkoły. Pani Ewa
Kubicka po wakacjach przechodzi
na zasłużoną emeryturę. Następnie
przedstawił Panią Małgorzatę Gruchałę, która obejmie z nowym rokiem szkolnym stanowisko dyrektora szkoły na 5 kolejnych lat.
W szkołach podstawowych, w tym
roku szkolnym nie było absolwentów z uwagi na wprowadzaną reformę oświatową. Dotychczasowi

uczniowie klas szóstych stają się
uczniami klas siódmych tej samej szkoły podstawowej, do której
uczęszczali. W mieście Zbąszynek
Szkoła Podstawowa będzie się mieściła w dwóch budynkach, gdzie
uczniowie będą realizowali zajęcia.
Klasy od I do VI w budynku szkoły
przy ul. Sportowej 1, a od klas VII i
klasy gimnazjalne w budynku szkoły przy Placu Wolności 1.
W trakcie apelu z okazji zakończenia
roku, uczniowie usłyszeli życzenia
pogodnych i bezpiecznych wakacji
oraz kilka przestróg, by po dwóch
miesiącach swobody zdrowym i wypoczętym zasiąść w ławach szkolnych. Pamiętajmy, że niestety nie
wszystkie miejsca, w których bawią
się dzieci są bezpieczne pod względem zabawy i spędzania wolnego
czasu. Zdrowie i życie oraz bezpieczeństwo dzieci, o które powinniśmy
się wszyscy troszczyć są najwyższymi wartościami!

STATYSTYKA W SZKOŁACH
Wiadomym jest, że pieniądz
w oświacie idzie za uczniem. Jak są
uczniowie w szkole, w tym pełne klasy tym większa subwencja
oświatowa przyznawana gminie na
zadania związane z działalnością
szkół. W szkołach podstawowych
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wiejskich w mijającym roku szkolnym zabrakło przyjęć do klas pierwszych, to przyczyniło się do mniejszej kwoty pieniędzy, a tym samym
zwiększenia kosztów w działalności
całej szkoły. Sytuację szkół wiejskich mogą poprawić oddziały klas

PEŁNY KOSZT 1
UCZNIA W SZKOLE

siódmych i w przyszłości ósmych,
które pozostaną w ośmioletnich
szkołach podstawowych. Za rok będzie można sprawdzić jak to będzie
wyglądało w rzeczywistości.

PRZYZNANA
SUBWENCJA
NA 1 UCZNIA

SZKOŁA

ILOŚĆ UCZNIÓW
W SZKOLE

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ZBĄSZYNKU

344

9.098,61

7.055,45

2.043,16

GIMNAZJUM W ZBĄSZYNKU

237

9.362,86

5.980,13

3.382,73

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

330

7.164,76

6.386,15

778,61

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

87

13.808.,08

8.799,46

5.008,62

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

82

12.990,77

7.844,99

5.145,78

www.zbaszynek.pl

DOPŁATA GMINY
DO 1 UCZNIA

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

Małgorzata
Czaczyk

DONIESIENIA Z PODSTAWÓWKI
Nadszedł czas podsumowań
mijającego roku szkolnego 2016/2017.
Zapraszamy do końcoworocznej
relacji.
PODSTAWÓWKA NA SPORTOWO
Mijający
rok
szkolny
zwieńczony
jest
wieloma
sukcesami sportowymi i pokazał,
że nasi uczniowie lubią aktywnie
spędzać czas. Nasze siatkarki: Alicja
Kalińska, Maja Michalak, Oliwia
Mazur awansowały do finałów
Mistrzostw Polski „Kinder+Sport” w
Zabrzu w kategorii „czwórek” i zajęły
I miejsce w finale wojewódzkim
„Kinder+Sport”. Kolejne osiągnięcia
naszych siatkarek to: II miejsce
w ćwierćfinale MP młodziczek,
półfinał MP młodziczek, mistrzostwa
województwa młodziczek. Oliwia
Dzieciątkowska uzyskała awans
do
finałów
Mistrzostw
Polski
„Kinder+Sport”
w
Zabrzu
w
kategorii „dwójek”, II miejsce w
finale wojewódzkim „Kinder+Sport”.
Dziewczyny: Alicja Kalińska, Maja
Michalak, Oliwia Mazur, Oliwia
Dzieciątkowska,
Aleksandra
Kaczmarek,
Natalia
Kaczmarek,
Oliwia Bartczak, Patrycja Połomska,
Agnieszka Szczepaniak, Martyna
Nowak, Amelia Najda - zajęły V
miejsce w województwie lubuskim
w
rozgrywkach
minisiatkówki
SZS
(„czwórki”),
I
miejsce
w
zawodach rejonowych. Ponadto
duże osiągnięcia uzyskaliśmy w
lekkiej atletyce podczas Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży. Na sukces
zapracowali:
Dawid
Michalak
(mistrz województwa), Aleksandra
Kaczmarek
(wicemistrzyni
województwa),
Maciej
Miszta
(mistrz powiatu), Natalia Kaczmarek
(mistrzyni
powiatu),
Krzysztof
Studziński
(srebrny
medalista),
Martyna Nowak (mistrzyni powiatu),
Amelia Najda (brązowa medalistka
zawodów powiatowych), Agnieszka
Szczepaniak (mistrzyni powiatu),
Magdalena
Zaremba
(brązowa
medalistka), Marcin Miecznikowski
(brązowy
medalista
zawodów
powiatowych)
oraz
Jędrzej
Górawski (finalista LOM). Niemałym
osiągnięciem
może
poszczycić
się też nasza drużyna w mini
piłce nożnej. Uczniowie: Hubert
Muszyński, Dawid Michalak, Marcin
Miecznikowski,
Maciej
Miszta,
Filip Kaczmarek, Gracjan Półtorak,

Szymon
Zienkowicz,
Kacper
Michalak,
Aleksander
Nowacki,
Oskar Piętka, Kamil Mikołajczak brali
udział w półfinale wojewódzkim.
Oprócz w/w sukcesów sportowych
propagowana
była
aktywność
sportowa dla wszystkich uczniów
w postaci akcji „Rower pomaga”,
której
głównym
celem
było
wspólne pokonanie kilometrów
na rowerze i przesyłanie danych
do Fundacji Arka. Pozwoliło to
przekazać rowery potrzebującym
dzieciom. Skorzystaliśmy tez z akcji
pod hasłem „BiegamBoLubię”, do
której w tym roku przyłączył się
Zbąszynek. Zajęcia adresowane
są głownie do początkujących
amatorów biegania.
KONKURSY
PRZEDMIOTOWE,
TEMATYCZNE
W organizowanych przez
Lubuskiego
Kuratora
Oświaty
konkursach przedmiotowych Mikołaj
Kaczmarek uzyskał tytuł finalisty z
przyrody na etapie wojewódzkim,
Jędrzej Górawski tytuł finalisty
etapu wojewódzkiego z historii i
społeczeństwa, Andrzej Spychała
finalista
etapu
powiatowego
z
historii
i
społeczeństwa,
matematyki. Uczniowie Andrzej
Spychała i Igor Hansel uzyskali tytuł
finalisty w I Edycji Diecezjalnego
Konkursu
Wiedzy
Biblijnej.
Mateusz Chybin uzyskał bardzo
dobry wynik w Ogólnopolskim
Konkursie Matematycznym Kangur.
Andrzej Spychała zajął II miejsce
w Gminnym Turnieju BRD oraz
uzyskał tytuł finalisty Turnieju
Bezpieczne Lato z Lupo. Martyna
Furmaniak zdobyła wyróżnienie w
ogólnopolskim konkursie „Wygraj
sukces”. Agnieszka Szczepaniak
i Martyna Furmaniak wyśpiewały
kolejne sukcesy podczas eliminacji
powiatowych
Lubuskiego
Dziecięcego Festiwalu Piosenki Pro
Arte. Martyna zdobyła wyróżnienie,
natomiast
Agnieszka
uzyskała
nominację do etapu wojewódzkiego.
W finale wojewódzkim konkursu
recytatorskiego Pro Arte naszą
szkołę
reprezentowały:
Emilia
Chłopowiec, Laura Białasik i Julia
Półtorak. W konkursie parafialnym
„Ojczyzna ma” uczniowie Mikołaj
Kaczmarek, Konrad Korzeniewski
i Jędrzej Górawski uzyskali tytuł
laureata i będą reprezentować
www.zbaszynek.pl

naszą
parafię
w
konkursie
diecezjalnym w listopadzie br.
Uczennica Alicja Kalińska zdobyła III
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym
„Pary
królewskie”,
organizowanym
przez
Muzeum
Historii
w
Warszawie.
Kacper
Wróblewski zdobył wyróżnienie
w
konkursie
plastycznym
organizowanym przez Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci w Zielonej Górze.
TANECZNYM KROKIEM
Dziewczęta
z
Zespołu
Słoneczny
Blask
wytańczyły
podczas
VII
Ogólnopolskiego
Festiwalu o Puchar Burmistrza
Zbąszynia II i V miejsce. Tancerki
zaprezentowały
się
także
w
tegorocznych Tańcelebracjach, gdzie
został doceniony ich trud i wysiłek.
PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO
23
czerwca
uroczyście
zakończyliśmy rok szkolny. Podczas
akademii
zostały
wręczone
nagrody dyrektora dla uczniów
z największymi osiągnięciami i
wynikami w nauce. Najwyższą
średnią
w
szkole
uzyskała
uczennica Eliza Łysiak - 5,94.
Osiągnięcia szkolne uczniów
były wynikiem pracy zarówno
uczniów jak i nauczycieli, zatem czas
na odpoczynek, życzymy wszystkim
słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Do usłyszenia po wakacjach!
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Ewa
Kubicka

NASZE SZKOLNE WYDARZENIA
11
kwietnia
2017r.
gościliśmy w szkole grupę
teatralną
z
Niepublicznego
Przedszkola w Dąbrówce Wlkp.
Przedszkolacy
w
zabawny
sposób pokazali nam zwyczaje
i obrzędy wielkanocne. 27
kwietnia 2017r. Dziecięca Kapela
Koźlarska uczestniczyła w XVII
Festiwalu Kultury Regionalnej
w Nowym Kramsku. W tym
dniu uczennica kl. IV Zuzanna
Gołek odebrała wyróżnienie za
wiersz „Biedronki”. 28 kwietnia
2017r. odbył się apel z okazji
Święta Konstytucji 3 Maja. 16
maja 2017r. w naszej szkole
odbył się Gminny Konkurs
Biblioteczny
zorganizowany
przez panią Reginę Guzek.
Karolina Łochowicz, Wiktoria
Tobys i Mikołaj Jagodziński
reprezentowali
naszych
uczniów, zajęli II miejsce. 18 maja
2017r. w szkole odbył się Pokaz
Mody Ekologicznej przygotowany
przez panią Adrianę Pawelską i
Samorząd Uczniowski. 19 maja
2017r. drużyna w składzie: Karolina
Łochowicz, Martyna Mania, Dawid
Mirek i Mikołaj Kleszka, zajęła
siódme miejsce w Wojewódzkim
Konkursie BRD. 20 maja 2017r.
o godzinie 12.30 rozpoczęła się
uroczystość
patriotyczna
95
Rocznica
Związku
Polaków
w Niemczech. Inicjatorem tego
przedsięwzięcia był sołtys Piotr
Kociołek,
który
wnioskował
o
odznaczenie
szkoły,
jako
placówki kultywującej dziedzictwo
historyczne i kulturowe.
Do
Dąbrówki
zawitali
goście
z:
Zakrzewa, Miastka, Dretynia i z
Berlina. Uczniowie: Maja Bimek,
Maja Utrata, Zuzanna Gołek, Mikołaj
Jagodziński,
Patrycja
Siegieda
i
Zofia
Konwisarz
odczytali
zapiski historyczne przybliżając
zebranym temat Rodła. Zespół
Śpiewaczy
„Dąbrowszczanka”
odśpiewał hymny „Hasło Polaków
w
Niemczech”,
„Rotę”,
„W
Dąbrowieckiej Ziemi”. Dąbrowieckie
przyśpiewki
zaprezentował
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca
im. Tomasza Spychały i Dziecięca
Kapela
Koźlarska.
Swoim
występem wokalnym i tanecznym
zachwycił nas wszystkich, zespół
„Rodlanie”
z
zaprzyjaźnionego
28

Zakrzewa.
Pod
tablicą
Zamordowanych
Mieszkańców
Dąbrówki Wlkp. złożono kwiaty
i znicze, wartę trzymali tam
harcerze: Julia Jędrzy i Amelia
Löchert. Po obiedzie zaproszono
wszystkich na słodki poczęstunek
– Jubileuszowy tort w kształcie
Rodła. W tym dniu o godzinie 17.03
przed szkołą rozpoczęła się Noc
Muzeów. Wszystkich zebranych
zaproszono do auli szkolnej na
przedstawienie
teatralne
„Co
Ci się śni” przygotowane przez
panią Katarzynę Trochanowską
i uczniów z klasy III. Następnie
na scenie przygotowanej przez
ZOK, pojawili się przedszkolacy z
piosenką i tańcem przygotowanym
przez
panią
Annę
Moskwę.
Imprezę uświetniły też wokalistki
ze Studia Piosenki w Zbąszynku.
Energetyczny i porywający do tańca
występ dała Kapela Wujka Felka
z Templewa i Zespół Śpiewaczy
Akademia ze Zbąszynka. Otwarta
była też wystawa historyczna
i Izba Pamiątek Regionalnych.
Dużym powodzeniem cieszyła się
prelekcja pana Rafała Rzeszuto
„Arsenał na Depocie”. Uczniowie
na
scenie,
pokazali
również
swoje
umiejętności
wokalne,
recytatorskie,
muzyczne
i
taneczne. Z wielką dawką humoru
zaśpiewała „Dąbrowszczanka” i
wesoło zakończył, podsumowując
www.zbaszynek.pl

imprezy odbywające się w tym
dniu, kabaret „Klakoty”. Od 24
do 26 maja 2017r. uczniowie
klasy IV i V byli na wycieczce
w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie,
Oliwie i Malborku. 1 czerwca 2017r.
obchodziliśmy Dzień Dziecka na
sportowo, piknikowo i kolorowo.
Rada
Rodziców
przygotowała
dla dzieci kiełbaski z grilla, a
tradycyjnie panie z Koła Gospodyń
Wiejskich usmażyły racuchy. 2
czerwca 2017r. uczniowie klas IVVI udali się do Podmokli Małych
na Festiwal Nauki, gdzie odbywały
się pokazy chemiczne. W tym
dniu odbyła się też ewakuacja
szkoły w ramach szkolenia, z
przedstawicielem
Powiatowej
Straży Pożarnej. Od 5 do 7 czerwca
2017r. uczniowie klasy IIA, IIB i III
wypoczywali nad morzem. Klasa
VI spędzała ten czas na biwaku w
Łagowie. 9 czerwca 2017r. zespół
taneczny „Just Dance” prowadzony
przez panią Lidię Ciećwierę, brał
udział w konkursie Tańcelebracje i
otrzymał wyróżnienie. 23 czerwca
2017r. uroczyście zakończyliśmy
rok szkolny, wręczając uczniom
nagrody,
wyróżnienia,
karty
rowerowe i podziękowania. Przed
nami czas urlopów i wypoczynku.
Życzę
Wszystkim
słonecznej
pogody.
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Sławomir
Matysik

Z OSTATNICH WYDARZEŃ
ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
DZIEŃ ZIEMI w naszej szkole
rozpoczął się od spotkania z Panem
Bartoszem Heyduk – leśnikiem z
Nadleśnictwa Babimost. Uczniowie
wysłuchali wykładu o zwierzętach i
roślinności, sposobach wycinki drzew
oraz o zasadach, jakie obowiazują w
lesie. Prelekcję wzbogaciły piosenki
o Ziemi w wykonaniu M. Kucharskiej,
klasy II oraz przedszkolaków. Na
zakończenie
spotkania
nastąpiło
ogłoszenie
wyników
konkursu
plastycznego ,,Las w czterech porach
roku”. Dzięki dużemu zainteresowaniu
uczniów hol szkolny udekorowany
został pięknymi pracami i stał się
wręcz prawdziwym lasem. Każdy
uczestnik konkursu otrzymał dyplom
i nagrodę, a autorzy najciekawszych
prac nagrodzeni zostali książkami o
tematyce przyrodniczej.
MAJOWY
TYDZIEŃ
BIBLIOTEKI
SZKOLNEJ
obfitował
w
szereg
wydarzeń:
- W turnieju czytelniczym
dla kl. II i III „Znamy i lubimy
wiersze Jana Brzechwy”
zwyciężyła klasa II.
- W konkursie czytelniczym
dla kl. II i III pod hasłem
„Moje spotkania z książkami”
nagrody zdobyły: I miejsce
ex aequo – A. Rolla i K. Krym,
II miejsce – O. Panasiuk, III
miejsce ex aequo – A. Bok i
Z. Kumke.
W
indywidualnym
konkursie Wiedzy o Książce
i Bibliotece dla kl. IV - VI
najlepszy wynik osiągnęły
uczennice: W. Paszkiewicz,
M. Horowska, A. Szymańska.
W
Międzyszkolnym
Turnieju
Wiedzy
o
Książce
i
Bibliotece nasze reprezentantki –
W. Paszkiewicz, M. Horowska i M.
Kucharska wywalczyły I miejsce.
- W konkursie dla kl. IV – VI F.
Klementowski zdobył nagrodę za
wiersz promujący bibliotekę szkolną.
- Za aktywną pracę w całorocznym
projekcie „Starsi czytają młodszym”
podziękowania skierowane zostały
do uczniów kl. VI, a nagrody za prace
plastyczne przyznano: K. Krym, O.
Panasiuk, Z. Kumke, M. Poniedziałek.
- Za pomoc w przeprowadzeniu
kiermaszu
książek
pochwały
otrzymały uczennice klasy VI: M.
Śmiałek, A. Pluskota, N. Kromska, W.
Omilanowska.
- Na zakończenie Tygodnia Biblioteki
Szkolnej odbył się III Wieczór z
Książką i Filmem poświęcony „Lassie,
wróć“.

Wszyscy
wyróżnieni
uczniowie
zostali
nagrodzeni
dyplomami,
pięknymi książkami lub przyborami
plastycznymi.
CAŁA GMINA CZYTA DZIECIOM - 6
czerwca uczniowie klasy II i III wybrali
się do Biblioteki Miejsko-Gminnej
im. Marcina Rożka w Zbąszynku,
aby wysłuchać fragmentów książki
Wandy
Chotomskiej
pt.:
,,Dzieci
Pana Astronoma” czytanych przez
bibliotekarki - Panią Joannę Spychałę
i Teresę Musielak. Celowo wybrano
tę instytucję, ponieważ nosi ona imię
kandydata na patrona naszej szkoły.
Uczniowie
z
zainteresowaniem
czytali informacje znajdujące się w
Kąciku Patrona oraz przeprowadzili
wywiad z Paniami. Dzięki temu
wzbogacili i utrwalili swą wiedzę
na temat Marcina Rożka, a także
roli i
zadań biblioteki publicznej
oraz pracy bibliotekarki. Dziękując
za spotkanie, przedstawiciele klas

zarecytowali wiersz pt. ,,Biblioteka,
biblioteka”. Następnie wręczyli piękne
zakładki do książek wykonane przez
wszystkich uczniów.
OLIMPIADA
SPORTOWA
SZKÓŁ
PARTNERSKICH
–
to
coroczne
wiosenne
spotkanie
uczniów
naszej szkoły z rówieśnikami z
zaprzyjaźnionej szkoły z Janschwalde
w Niemczech. Dzień ten poświęcony
jest sportowi i zabawie oraz obfituje
w inne atrakcje. W tym roku miejscem
rozgrywania Olimpiady Sportowej
był Kosieczyn. Spotkanie rozpoczęło
się od powitania i wspólnego tańca
integracyjnego.
Potem
nastąpił
podział na zespoły i rywalizacja w
konkurencjach
sprawnościowych.
Były wyścigi, slalomy, bieganie z
przyborami oraz skoki w workach.
W każdej konkurencji z wielkim
zaangażowaniem startowali wszyscy

www.zbaszynek.pl

uczniowie.
Występ
laureatów
szkolnego konkursu „Ja też mam
talent” – zespołu Family Team
rozpoczął część taneczną. Wspaniałej
zabawy
dostarczyła
zumba.
Wszystkie dzieci ochoczo tańczyły
pod kierunkiem Pani W. Muszyńskiej.
Następnie w celu upamiętnienia
spotkania, Dyrektorzy Szkół zasadzili
drzewko, a uczniowie stworzyli dwie
żywe flagi symbolizujące wspólną
przyjaźń. Na zakończenie olimpiady
męska część uczniów rozegrała
mecz
piłkarski,
wygrany
przez
gości, a dziewczęta uczestniczyły
w zajęciach plastycznych, których
tematem przewodnim był sport.
Czas minął bardzo szybko i trzeba
było się pożegnać. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy medal. Było
to udane spotkanie uczniów szkół
partnerskich. Pozostają nam po nim
miłe wspomnienia i oczekiwanie
na kolejne - tym razem w
Janschwalde.
WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW
W SZKOLE pewnie na
długo
pozostanie
w
pamięci
siedmiolatków
uczęszczających
do
przedszkoli w Kosieczynie
i w Kręcku. Dzieci wraz
z
Paniami
Dyrektorkami
odwiedziły naszą
szkołę,
gdzie
już
od
nowego
roku
szkolnego
2017/18
będą
uczęszczały
do
klasy
pierwszej.
Grupę
przedszkolaków przywitała
przyszła wychowawczyni Pani Ewa Prążyńska. Celem
wizyty
było
poznanie
budynku
szkoły
oraz
klasy, ale przede wszystkim
udział w zajęciach edukacyjnych.
Przedszkolacy zostali bardzo miło
przyjęci przez uczniów klasy trzeciej,
którzy przygotowali dla nich wiele
atrakcji. Zajęcia rozpoczęli muzycznie.
Wyśpiewali w piosence, czego uczą
się w szkole i co można jeszcze
robić poza nauką, aby przyjemnie
spędzić czas. Siedmiolatki miały
okazję zająć miejsca w szkolnych
ławkach, obejrzeć tornister, piórnik,
podręczniki, ćwiczenia i zeszyty,
a
nawet pisać kredą po tablicy.
Ogromny zachwyt wzbudziła tablica
interaktywna.
Przyszli
uczniowie
sprawiali wrażenie, jakby nie mogli
doczekać się nauki w nowej szkole.
Teraz jednak cieszmy się wakacjami!
Do zobaczenia we wrześniu!
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GIMNAZJUM W ZBĄSZYNKU

SUKCESY NASZYCH GIMNAZJALISTÓW
Ostatnie trzy miesiące były
bardzo pracowite zarówno dla uczniów,
jak i nauczycieli. Wielu gimnazjalistów
odniosło sukcesy w różnych konkursach.
W piątej edycji Międzyszkolnego Dyktanda „Połam pióro” wzięło udział dwanaście osób ze szkół naszej gminy.
Gościliśmy Pana Profesora Tadeusza
Zgółkę, członka Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk, który wygłosił krótki wykład.
Tytuł mistrza ortografii uzyskał Adam
Rutkowski (ZST). Wicemistrzem została Natalia Grygus (gimnazjum), a drugim wicemistrzem Marta Graczyk (ZST).
Wręczono także wyróżnienia dla Elizy
Łysiak (SP Zbąszynek), Marcina Kociołka (gimnazjum) oraz dla Oliwii Buratowskiej (ZST).
W finale Konkursu z Języka Niemieckiego dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów, który odbył się w Liceum
Ogólnokształcącym w Wolsztynie, Olivia Bimek otrzymała tytuł laureata,
zajmując tym samym drugie miejsce
na etapie rozszerzonym.
Podczas obchodów Dnia Astronomii i
Kosmonautyki w Wolsztyńskim Liceum
im. Marii Skłodowskiej Curie drużyna w
składzie: Kamila Augustyniak, Wiktoria Rucioch, Adam Mielniczuk, Mateusz Kaczor, Kamil Kaczmarek zajęła
I miejsce.
Dwie uczennice naszej szkoły wykazały się talentem plastycznym.
Kornelia Mądrzak zdobyła wyróżnienie w konkursie pt. „Działo się
czyli sztuka bujania w obłokach”
organizowanym przez Zespół Szkół
plastycznych w Zielonej Górze i II
miejsce w konkursie „Łowiectwo
w oczach dziecka”, którego zwyciężczynią została również nasza
uczennica – Marta Rutter.
Zdolności poetyckie Kornelii Smogur doceniono, wyróżniając ją w
konkursie
organizowanym
przez
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Pedagogiczną w Zielonej Górze i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Drużyna naszej szkoły w składzie:
Zuzanna Mania, Marcin Kociołek oraz
Marcin Muszyński zajęła III miejsce w
eliminacjach wojewódzkich Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym w Czerwieńsku.
W dniu 27 kwietnia 2017 roku uczniowie
naszej szkoły wzięli udział w X Spotkaniach Gimnazjów im. Polskich Olimpijczyków w Skokach w województwie wielkopolskim. Głównym celem
spotkania była integracja młodzieży
wokół symboli i ideałów olimpijskich.
Na uroczystość przybyli: przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
olimpijczycy (m.in. pan Zbigniew Orywał
– olimpijczyk z Rzymu i pan Łukasz No-
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wak olimpijczyk z Londynu). W imprezie uczestniczyli gimnazjaliści z 8
szkół z: Dąbrowy Górniczej, Kędzierzyna Koźle, Klinisk Wielkich, Koła,
Przykony, Ostrowitego, Skoków i
Zbąszynka. Dyrektor szkoły bardzo
ciepło powitał naszą drużynę, która
po raz pierwszy a zarazem ostatni
uczestniczyła w Zlocie, ze względu na reformę systemu oświaty od
września.
Nie było mocnych na zawodniczki z naszego gimnazjum podczas
siatkarskiego
turnieju
dziewcząt
w kategorii gimnazjalistek. W finale Wojewódzkim Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt
w Sulechowie zdobyły I miejsce. Tym
samym obroniły one tytuł uzyskany w
ubiegłym roku.: Laura Spychała, Angelika Śmiałek, Aleksandra Banaszek,
Oliwia Gliniecka, Nikola Szczawińska,
Marta Badeńska, Martyna Borowczak,
Natalia Grelak, Kornelia Matysik, Zuzanna Wróbel, Małgorzata Hołyńska,
Weronika Marciniec walczyły w gronie
najlepszych drużyn w kraju podczas
mistrzostw Polski w Elblągu i zdobyły
VIII miejsce, ale i również ogólną sympatię pozostałych drużyn i szkoleniowców.
W powiatowych zawodach lekkoatletycznych nasi sportowcy zajęli wiele

miejsc na podium oraz awans do zawodów wojewódzkich. W finale Lubuskiej Olimpiady Młodzieży Jakub Szeląg
zajął II miejsce w skoku wzwyż.
Po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Języków – Nie Tylko
Obcych. Liczna grupa uczniów wzięła
udział w przygotowanych z tej okazji
quizach: wiedzy o krajach anglojęzycznych, niemieckojęzycznych i Polsce.
Odbył się także konkurs polegający
na upieczeniu ciasta, do wyboru młodzi cukiernicy mieli apple pie oraz tort
szwarcwaldzki.
Uczniowie
obejrzeli
multijęzykową inscenizację „Królewny
Śnieżki” połączoną z krótkimi quizami
i wspólnym śpiewem w różnych ję-
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zykach. Zwycięzcami quizu wiedzy o
krajach anglojęzycznych zostali Anna
Miecznikowska (I), Marcin Kociołek (II),
Adam Mielniczuk (III), a o krajach niemieckojęzycznych Marcin Kociołek (I),
Adriana Kołata (II), Maksymilian Patalas (III). Natomiast w quizie wiedzy o
Polsce zwyciężyli Wiktoria Rucioch (I),
Wiktor Kalinowski (II), Kacper Stechliński (III).
Gimnazjaliści zawsze są gotowi do pomocy, brali udział w akcjach: „Wszystko
na temat psów”, „Gimnazjalna kwesta
dla kotka i pieska”, „Paczka dla potrzebujących”, „Cała Polska czyta dzieciom”,
a także zbierali nakrętki, pomagali osobom starszym, czy udzielali się w wolontariacie naukowym.
W ostatnim tygodniu roku szkolnego
odbył się konkurs Najlepszy z Najlepszych. Wzięli w nim udział uczniowie
klas II i III z najwyższymi średnimi. W wyniku rywalizacji zwyciężyła Anna Miecznikowska. II miejsce
zajęła Natalia Grygus, a III Wiktoria
Rucioch. Podczas spotkania zostały
też wręczone nagrody i wyróżnienia dla uczniów klas I i II. Najwyższe wyniki osiągnęli: Adriana Kołata,
Marcin Kociołek, Natalia Gurdak i Karolina Chybin.
JUŻ WAKACJE
Podczas uroczystego zakończenia
roku zostali docenieni uczniowie
klas III, którzy działali na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Była to
działalność sportowa, wolontariacka
i artystyczna. Wśród trzecioklasistów
najlepsi pod względem osiągniętych
wyników nauczania okazali się: Natalia Grygus, Anna Miecznikowska, Karolina Olender i Wiktoria Rucioch. Rodzice
wymienionych wyżej osób otrzymali
listy gratulacyjne. Najwyższe wyniki
na egzaminie gimnazjalnym osiągnęli: Karolina Olender, Natalia Grygus i
Adam Mielniczuk. Burmistrz Zbąszynka
ufundował stypendia dla Natalii Grygus
(za najwyższy wynik na świadectwie)
oraz Weroniki Marciniec (za szczególne
osiągnięcia sportowe).
Wszystkim zdolnym gimnazjalistom
serdecznie gratulujemy.
Uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ZBĄSZYNKU

Ewa
Omelczuk

ROK SZKOLNY CZAS ZAKOŃCZYĆ…..
RÓWNIEŻ W ZST

Rok szkolny 2016/2017 w Zespole
Szkół Technicznych im. Jana Pawła
II dobiegł końca. Był to rok wytężonej pracy, ale również wielu działań
podejmowanych dla społeczności
szkolnej.
Zakończenie roku szkolnego klas
maturalnych oraz ZSZ
28 kwietnia br. 33 uczniów Technikum
oraz 20 uczniów LO ukończyło naukę w ZST Zbąszynek i tym samym
uzyskali możliwość przystąpienia do
egzaminu maturalnego. Najlepszymi
absolwentami szkoły zostali: Sandra Stacewicz z LO (średnia ocen:
5,2), Jakub Tyszkiewicz z Technikum
(Technik elektryk, średnia ocen: 5,57)
oraz Marta Kłassen z ZSZ (zawód:
fryzjer), którzy otrzymali z rąk Burmistrza Zbąszynka pana Wiesława
Czyczerskiego jednorazowe Stypendium dla Najlepszego Absolwenta.
Kariera zawodowo-edukacyjna
W trosce o jak najlepsze przygotowanie zawodowo-edukacyjne
naszych absolwentów w dniu 11
kwietnia br. zespół nauczycieli:
Mariola Szukalska, Elżbieta Spychała oraz Izabela Michalak zorganizowały po raz pierwszy Targi edukacyjno-zawodowe przy
współpracy ze współpracującymi
ze szkołą pracodawcami m.in.
IKEA,
Steinpol,
SecoWarwick,
TFP, JokoFlora, Hotel Navigator,
ZRK DOM Poznań. Podczas targów przedstawiciele wymienionych pracodawców zaprezentowali swoje przedsiębiorstwa oraz
udzielali odpowiedzi na zadawane przez uczniów pytania dotyczące warunków pracy oraz wymaganych kwalifikacji.

Modernizacja
kształcenia zawodowego w Gminie
Zbąszynek
W ramach realizacji projektu współfinansowanego
ze
środków
UE
rozpoczęliśmy
pierwsze szkolenia dla
uczniów Technikum i
ZSZ oraz dla nauczycieli. W bieżącym
roku szkolnym chętni
uczniowie ukończyli
już kurs florystyczny, kurs CISCO, kurs
z obsługi programu
AutoCad, jak również
uczestniczyli w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie oraz rozpoczęli kurs
związany z uzyskaniem kwalifikacji
Technika automatyka sterowania ruchem kolejowym, a część uczniów
rozpocznie już w miesiącu lipcu
płatne staże zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach. Nauczyciele przedmiotów zawodowych natomiast mieli okazję uczestniczyć w
warsztatach dotyczących efektywności nauczania. Dalsze działania
w ramach realizowanego projektu
będą kontynuowane w kolejnych
latach szkolnych, aż do 2020 roku.
Musztra, strzelanie, samoobrona…
To tylko kilka zajęć, podczas których
uczniowie klas wojskowych mieli
okazję doskonalić pod wytrawnym
okiem przedstawicieli współpracują-
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cego ze szkołą Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando z Bolesławca oraz
żołnierzy 17 WBZ z Międzyrzecza
swoje umiejętności z zakresu wojskowości. Uczniowie zapoznali się z
elementami uzbrojenia, wysłuchali
prelekcji dotyczących wojskowości
oraz wykonywali liczne ćwiczenia
praktyczne od musztry, poprzez
strzelanie, po doskonalenie sztuk
walki.
Konkursy, konkursy,….
W bieżącym roku szkolnym wielu
naszych uczniów reprezentowało
naszą szkołę w organizowanych na
szczeblu lokalnym oraz wojewódzkim konkursach wiedzy: Powiatowy
Konkurs Pierwszej Pomocy PCK (I
miejsce), Konkurs Poznaj Swoje Prawa organizowany przez PIP (I miejsce), Międzywojewódzki Konkurs o
Tytuł Supertechnika Mechatronika
(II miejsce), Mistrz Recytacji (I miejsce), V Międzyszkolne Dyktando (I,
II miejsce oraz wyróżnienie) oraz w
zawodach sportowych w ramach Licealiady z naciskiem na siatkówkę
oraz unihokej.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową:
www.zst.zbaszynek.pl oraz https://
www.facebook.com/zstzbaszynek/,
a niezdecydowanych absolwentów
gimnazjów zapraszamy do podjęcia
nauki w naszej szkole.
Wszystkim życzymy udanych WAKACJI.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

NOWE SUKCESY
I CIEKAWE DOŚWIADCZENIA
Ostatni kwartał tego roku
szkolnego obfitował w ważne i różnorodne wydarzenia, przyniosły one
szkole wiele sukcesów oraz cennych
doświadczeń. Były to między innymi
udziały uczniów w ramach promocji
szkoły i zawodu leśnika w targach
edukacyjnych,
imprezach
zawodoznawczych t.j. dzień mundurowy organizowany przez lubuską OHP w Zielonej Górze, piknikach edukacyjnych,
zielonych szkołach dla młodszych kolegów i koleżanek.
Uczniowie klasy III Z zakończyli
z powodzeniem kurs spawacza MAG,
oraz prawo jazdy kategorii T i odebrali
zaświadczenia z Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi urządzeń transportu bliskiego.
20-23 kwietnia nasza drużyna wzięła udział w IX Mistrzostwach Polski
Szkół w Umiejętnościach Leśnych w
Starościnie. Udział w zawodach brało 12 szkół leśnych. Krystian Werner
wywalczył indywidualnie 7 miejsce
w pracy pilarką.

28 kwietnia klasa IV T zakończyła
z sukcesem edukację w TL w Rogozińcu. Spośród 32 uczniów 7 odebrało
świadectwa z wyróżnieniem. Czterem
najlepszym absolwentom, Pan Mariusz Rosik przedstawiciel Związku
Leśników Polskich wręczył jednorazowe stypendium. Najlepszy absolwent
Tomasz Knop otrzymał także Nagrodę
Absolwenta Roku, ufundowaną przez
Dyrektora Szkoły. Tomasz otrzymał
też stypendium Burmistrza Zbąszynka, które wręczył zastępca Burmistrza, Pan Jan Makarewicz. Absolwenci otrzymali upominki od Nadleśnictwa
Babimost za kontynuowanie tradycji
leśnych, wręczone przez zastępcę
Nadleśniczego Pana Pawła Nowaka.
Były też Nagrody Specjalne za działalność na rzecz szkoły oraz ponadprzeciętną aktywność w różnych sferach funkcjonowania szkoły. Wielu też
otrzymało podziękowania od Szkolnego Koła HDK za systematyczne oddawanie krwi.
W ramach realizowanego Regional-
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nego Projektu Operacyjnego Lubuskie
2020,
Działanie
8.4.1., szkoła zakupiła dla uczniów
profesjonalny
sprzęt firmy Kapsen. Jest to „Żelazny koń”, przeznaczony do nauki
zawodu
Operator
Maszyn
Leśnych
w Szkole Branżowej I stopnia. W
ramach tego projektu zrealizowano
już płatne staże
dla Operatorów Maszyn Leśnych, kurs
spawacza MAG oraz prawo jazdy kat
B.
Miesiące wiosenne to czas wyjazdów dydaktycznych i rekreacyjnych.
Dnia 23 maja klasa IIT uczestniczyła
w wycieczce edukacyjnej do Muzeum
Łowiectwa w Uzarzewie. Następnie
odwiedziła Bibliotekę Kórnickiej Polskiej
Akademii
Nauk. Uczniowie
dzięki
opowieści przewodnika
mogli
poznać
historię
zamku
w Kórniku i jego
legendarną Białą
Damę. Ostatnim
punktem
wycieczki były zajęcia terenowe w
Arboretum Instytutu Dendrologii
PAN w Kórniku.
23 maja klasa
IIIT wybrała się
na kilkudniowy spływ kajakowy oraz
wyprawę Szlakiem Bobra w okolicach
Lubrzy. 7 czerwca klasa IT wyjechała
do Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie
aby zapoznać się z historią leśnictwa
i z ochroną żubra w Polsce.
W ramach współpracy z uczelniami uczniowie klasy IV i III złożyli
wizytę na Wydziale
Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Wydziale
Technologii Drewna
w ramach organizowanych przez tą
uczelnię Dni Otwartych.
9 czerwca nasi
uczniowie wyjechali do Białowieży na
Ekologiczne Forum
Młodzieży. Mieli tam
okazję wziąć udział
w zajęciach terenowych na terenie
Puszczy, a także w
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panelu dyskusyjnym, który odbył się w
amfiteatrze w Hajnówce.
16 czerwca zespół sygnalistów myśliwskich „Głos Kniei” wziął udział w
XXII Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki
Myśliwskiej w Nowym Sączu. Jak zawsze przywieźli wiele nagród i pucharów.
25 czerwca dwie drużyny trzyosobowe: leśnicy i operatorzy maszyn leśnych wybrali się do Niedźwiedzia na
coroczne Zawody Drwali. Uczniowie
stanęli na wysokości zadania i zajęli
wysokie miejsca, drużyna leśników zajęła III miejsce a operatorzy IV miejsce.
24 czerwca najlepsi uczniowie ZSL
pojechali do Warszawy na zaproszenie
Ministra Środowiska by wziąć udział w
Gali Mistrzów Szkół Leśnych. Nagrody
uczniom wręczyli: wiceminister Andrzej
Kania oraz Dyrektor Departamentu Leśnictwa Jacek Krawczyk.
1 lipca Szkoła Leśna w Rogozińcu
obchodzła 70 – lecie swojego istnienia.
Szczegóły z przebiegu uroczystości
przedstawimy w następnym kwartalniku.
Życzymy udanego wakacyjnego wypoczynku uczniom, rodzicom, nauczycielom i wszystkim sympatykom
Szkoły Leśnej w Rogozińcu. Do zobaczenia we wrześniu. Darz Bór!
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Rucioch

DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

AKTYWNI SENIORZY
Wiosenne miesiące w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku obfitowały w
wydarzenia
i imprezy okolicznościowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Dom tętnił
życiem zapewniając seniorom wiele
atrakcji i niezapomnianych wrażeń.
Oto przegląd wybranych wydarzeń…
UCZNIOWIE Z GMINNYCH SZKÓŁ Z
WIZYTĄ U SENIORÓW
W kwietniu i maju br. gościliśmy w
naszym Domu uczniów ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w
Zbąszynku. Gimnazjalistki zaprosiły
seniorów na fitness oraz do nauki
tańca „belgijka”, a uczniowie z młodszych klas do wspólnego wykonywania ozdób wielkanocnych. Podczas wizyt energia i radość młodego
pokolenia w widoczny sposób przechodzi na seniorów. Każde spotkanie z dziećmi i młodzieżą jest przez
nich bardzo wyczekiwane, wywołuje ogromne emocje i jest wspaniałą
formą integracji międzypokoleniowej.
ŚNIADANIE WIELKANOCNE
W dniu 12 kwietnia 2017 roku seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku spotkali się przy
świątecznym stole z Burmistrzem
Zbąszynka
Wiesławem
Czyczerskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zbąszynku Janem Mazurem
i asystentem Burmistrza ds. zdrowia
Krzysztofem Krzywakiem. Spotkanie, w przeddzień Świąt Wielkiej
Nocy, było okazją do złożenia sobie
świątecznych życzeń. Zaproszeni goście życzyli seniorom przede wszystkim zdrowia i pogody ducha, a także
wzajemnej życzliwości i zadowolenia
z pobytu w naszym Domu. Seniorzy zaprezentowali gościom krótkie
przedstawienie o tradycjach wielkanocnych. Spotkanie upłynęło w miłej
i rodzinnej atmosferze.
KOPERTY ŻYCIA
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Zbąszynek, w szczególności osób starszych, przewlekle
chorych i samotnych, w kwietniu
br. oddana została do ich rąk „Koperta Życia’’. Jest to karta, w której
podaje się informacje dotyczące jej
właściciela – dane osobowe, numer
telefonu do bliskiej osoby, przebyte
choroby, zażywane leki i uczulenia.
Wypełniony formularz wkłada się do
koperty i trzyma w lodówce, na któ-

rej umieszczona jest załączona do
koperty naklejka informująca, że w
tym miejscu znajduje się „Koperta
Życia”. Koperta umożliwia służbom
medycznym, a także policji, straży
pożarnej, straży miejskiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do
podstawowych informacji o seniorze w celu ratowania życia i zdrowia, ułatwia akcję ratowniczą oraz
zwiększa poczucie bezpieczeństwa
osób starszych. Dystrybucją i promocją „Kopert Życia” zajmuje się: Urząd
Miejski w Zbąszynku, Dzienny Dom
„Senior-Wigor” , OPS, POZ oraz sołtysi.
POWOŁANO RADĘ SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK
W dniu 15 maja 2017 roku, w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się
spotkanie przedstawicieli organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Zbąszynek skupiających w swych szeregach seniorów i działających na
rzecz tej grupy społecznej, na którym powołano Radę Seniorów Gminy Zbąszynek opartą na formule
partnerstwa społecznego. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Głównym celem Rady jest zintegrowanie działań
na rzecz poprawy jakości życia osób
w wieku 60+, wzmocnienie integracji
międzypokoleniowej i kształtowanie
w społeczeństwie pozytywnego obrazu seniorów oraz reprezentowanie
ich interesów w środowisku. Rada
ma charakter opiniodawczy, doradczy oraz inicjatywny.
Podczas spotkania Rada Seniorów
wyłoniła ze swego składu siedmiowww.zbaszynek.pl

osobowy Zarząd w osobach: Andrzej
Kujawski, Czesław Piechowiak, Andrzej Janas, Stefania Ratajczak, Jan
Mikuła, Piotr Cegłowski, Maria Dobry.
Przewodniczącym Rady Seniorów
został wybrany Jan Mikuła, a zastępcą przewodniczącego Maria Dobry.
„ALBANIA – PIĘKNA NIEZNAJOMA”
W dniu 18 maja 2017r. gościliśmy w
naszym Domu podróżnika Andrzeja
Pasławskiego, który podzielił się z
nami swoimi przeżyciami z wypraw
do pięknej, ale dla wielu jeszcze
nieznanej Albanii. Pan Andrzej pochodzi z Krakowa, od wielu lat podróżuje razem z rodziną do różnych
zakątków świata. Jest zakochany w
Bałkanach, a najbardziej upodobał
sobie właśnie Albanię.
Podróżuje
samochodem terenowym przez co
ma możliwość dotarcia tam, gdzie
przyroda niezmącona jest jeszcze
obecnością człowieka. W prezentacji
multimedialnej ukazał nam piękno
nieskażonej cywilizacją bałkańskiej
przyrody - niezmierzone pasma górskie, majestatyczne kaniony, dzikie
plaże, egzotyczną roślinność. Seniorzy byli zachwyceni spotkaniem z
podróżnikiem, który swoją opowieścią przeniósł ich do pięknej, nieznajomej Albanii.
Z POLICJĄ O BEZPIECZEŃSTWIE
Osoby starsze oraz niepełnosprawne stają się często ofiarami oszustw
i przestępstw. W ramach działań
profilaktycznych zmierzających do
przeciwdziałania tym negatywnym
zjawiskom, w dniu 22 maja 2017 roku
c.d. na stronie 34
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zentowanej tam egzotycznej roślinności, ale przede wszystkim historii i
tradycji miasta. W pięknym obiekcie,
wśród palm i ogromnego daktylowca
kanaryjskiego, seniorzy poczuli się
przez chwilę jak w tropiku. Palmiarnia była ostatnim punktem wizyty w
Winnym Grodzie. Podczas całej wycieczki dopisywał wszystkim humor
i co najważniejsze piękna, słoneczna
pogoda.

gościem Dziennego Domu „Senior-Wigor” był kierownik Posterunku
Policji w Zbąszynku st. asp. Łukasz
Szymański. Celem spotkania było
przekazanie seniorom ważnych informacji i wskazówek na temat zachowania bezpieczeństwa w domu
i na drodze, sposobów reagowania
w trudnych sytuacjach oraz miejsc,
gdzie należy szukać właściwej pomocy.
DZIEŃ W PRZEDSZKOLU „POD MUCHOMORKIEM”
Na zaproszenie dzieci z Przedszkola
„Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku,
w dniu 24 maja 2017 roku seniorzy z
naszego Domu oraz słuchaczki Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku udali się z wizytą do milusińskich na spotkanie w ramach
zorganizowanego tam Tygodnia Gier
Planszowych. Celem akcji było ukazanie dzieciom, że w świecie zdominowanym przez komputery i tablety
istnieje możliwość innej, ciekawszej
zabawy. Seniorzy grali z dziećmi w
gry planszowe, wspólnie ćwiczyli,
brali udział w zajęciach tanecznych.
Maluchy szybko nawiązały kontakt z
seniorami, chętnie z nimi rozmawiały
i zadawały dużo pytań. W podziękowaniu za przybycie dzieci zatańczyły dla seniorów i wręczyły każdemu
własnoręcznie wykonany kwiatek.

RS oraz przyjęto Roczny Plan Działania Rady Seniorów na 2017 r. Termin kolejnego spotkania Zarządu
wyznaczono na dzień 6 września
2017 roku.
WIZYTA W WINNYM GRODZIE
W dniu 9 czerwca 2017 roku seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku udali się na wycieczkę turystyczno – krajoznawczą
do Zielonej Góry. Swoją wizytę w
Winnym Grodzie rozpoczęli od odwiedzenia Centrum Handlowego
Focus Mall, w którym większość z
nich była po raz pierwszy w życiu. Z
centrum handlowego seniorzy udali się do Planetarium Wenus, gdzie
uczestniczyli w pokazie pt. „Ziemia
we Wszechświecie”. Podczas czterdziestopięciominutowej wyprawy w
kosmos poznali budowę naszego
Układu Słonecznego oraz widzieli z
bliska jego obiekty: Słońce, planety,
ich księżyce i planetoidy. Po zakończeniu gwiezdnej podróży seniorzy
pojechali do zielonogórskiej Palmiarni. Palmiarnia to cenna wizytówka
Zielonej Góry nie tylko dzięki pre-

PIERWSZE SPOTKANIE ZARZĄDU
RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK
W dniu 6 czerwca 2017 roku, w siedzibie Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszynku, odbyło się pierwsze
spotkanie Zarządu Rady Seniorów
Gminy Zbąszynek. Podczas spotkania ustalono zasady pracy Zarządu
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NIEZAPOMNIANE SPOTKANIE
W dniu 14 czerwca 2017 roku gościliśmy w naszym Domu Zespół
Śpiewaczy „Dąbrowszczanka” z Dąbrówki Wlkp. Artyści wykonali znane
piosenki biesiadne, które przeniosły
słuchaczy do lat ich młodości. Występ zespołu wywarł ogromne wrażenie na naszych seniorach, którzy
nie kryli swojego zachwytu i wzruszenia.
Wspólne śpiewanie znanych ludowych piosenek wprawiło
wszystkich w dobry nastrój. W tym
miejscu raz jeszcze dziękujemy kierownictwu zespołu za przyjęcie zaproszenia i czekamy na kolejne spotkania.
CO JESZCZE PRZED NAMI….
Od dnia 28 czerwca 2017 roku rozpoczęliśmy cykl zajęć z seniorami przy
Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie.
W dniu 29 czerwca 2017 roku podczas sesji Rady Miejskiej przyjęty został Program Wsparcia i Aktywności
Osób Starszych w Gminie Zbąszynek
na lata 2017-2020, który ma na celu
stworzenie Gminy jeszcze bardziej
przyjaznej osobom w wieku senioralnym; projekt Programu dostępny
na stronie www.zbaszynek.pl/Dzienny Dom Senior Wigor/aktualności
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OFERTA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Ośrodek Pomocy Społecz- - realizuje projekty skierowane na ne za niektóre osoby pobierające
rozwiązywanie problemów spo- świadczenia,
nej w Zbąszynku:
- udziela pomocy finansowej i rze- łecznych w Gminie Zbąszynek - wynagrodzenie dla opiekuna
czowej,
oraz podwyższających aktywność osoby niepełnosprawnej za spra- świadczy pracę socjalną ukierun- społeczności lokalnej, współfinan- wowanie opieki;
kowaną na pomoc w rozwiązywa- sowane ze środków finansowych 2)
ustawy o świadczeniach
niu problemów i spraw, z którymi spoza budżetu gminy, między in- rodzinnych, w tym:
osoba samodzielnie nie radzi so- nymi z Ministerstwa Rodziny, Pra- - zasiłek rodzinny wraz z dodatbie, np. pomoc w skompletowaniu cy i Polityki Społecznej oraz ze kami,
dokumentów do ubieDOCHODOWE KRYTERIA USTAWOWE UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZEŃ Z OPS
gania się o emeryturę,
rentę, stopień niepełKRYTERIUM DOCHODOWE
ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ
nosprawności, pomoc
OSOBA SAMOTNIE GOSPODARUJĄCA
RODZINA
w skierowaniu na leZASIŁEK OKRESOWY
czenie specjalistyczne
osób z zaburzeniami
ZASIŁEK CELOWY
634,00 ZŁ
514,00 ZŁ / 1 OSOBĘ W RODZINIE
psychicznymi, pomoc
STYPENDIUM SZKOLNE
w wycofaniu się z niePOSIŁEK
korzystnie zawartych
umów
handlowych,
951,00 ZŁ
771,00 ZŁ / 1 OSOBĘ W RODZINIE
ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ZAKUP POSIŁKU
itp. i jest świadczona
LUB ŻYWNOŚCI
bez względu na posiadany dochód,
- organizuje pomoc w
KRYTERIUM DOCHODOWE, GDY
postaci gorącego poPOZOSTAŁE ŚWIADCZENIA
KRYTERIUM DOCHODOWE
W SKŁADZIE RODZINY JEST
siłku dla osób, które
NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECKO
własnym
staraniem
ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI
674,00 ZŁ / 1 OSOBĘ W RODZINIE
764,00 ZŁ / 1 OSOBĘ W RODZINIE
nie są w stanie go sobie zapewnić oraz poŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)
800,00 ZŁ/ 1 OSOBĘ W RODZINIE
1200,00 ZŁ/ OSOBĘ W RODZINIE
siłki dla dzieci w szkołach, w przedszkolach
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU
1922,00 ZŁ / 1 OSOBĘ W RODZINIE
i osób dorosłych,
URODZENIA DZIECKA
przyznaje
usługi
ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU
opiekuńcze dla osób
725,00 ZŁ / 1 OSOBĘ W RODZINIE
ALIMENTACYJNEGO
n i e s a m o d z i e l n yc h ,
polegające na zaspoSPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
764,00 ZŁ / 1 OSOBĘ W RODZINIE
kojeniu
codziennych
potrzeb
życiowych,
opieki higienicznej, zaleconej przez środków Unii Europejskiej,
- jednorazowa zapomoga z tyt.
lekarza pielęgnacji oraz w miarę - organizuje oraz uzgadnia terminy urodzenia dziecka,
możliwości również zapewnienie konsultacji ze specjalistami dzia- - świadczenie rodzicielskie przez
łającymi przy OPS: psychologiem i 12 m-cy dla kobiety, która urodziła
kontaktów z otoczeniem,
- wydaje skierowania do domu terapeutą uzależnień.
dziecko i nie ma uprawnień do zapomocy społecznej dla osób niesiłku macierzyńskiego,
zdolnych do samodzielnego funk- Ośrodek Pomocy Społecznej w - zasiłek pielęgnacyjny dla osoby
cjonowania w swoim środowisku Zbąszynku wypłaca zasiłki pie- dorosłej i dla dzieci,
zamieszkania i współuczestniczy niężne na podstawie:
- świadczenie pielęgnacyjne dla
ustawy o pomocy społecz- osób niepracujących zajmujących
w ponoszeniu odpłatności za jej 1)
pobyt w dps,
nej, w tym:
się opieką nad niepełnosprawnym
- wspiera rodziny nie radzące so- - zasiłek stały dla osób z niepeł- dzieckiem lub dorosłym członkiem
bie z wypełnianiem funkcji opie- nosprawnością,
rodziny,
kuńczo-wychowawczej
poprzez - zasiłek okresowy, zasiłek celo- - specjalny zasiłek opiekuńczy,
wy, świadczenie pieniężne na za- - zasiłek dla opiekuna;
usługi asystenta rodziny,
- współuczestniczy w ponoszeniu kup posiłku,
3)
ustawy o pomocy osobom
opłat za pobyt dzieci w rodzinach - specjalny zasiłek celowy przy- uprawnionym do alimentów, w
znawany w szczególnie uzasad- tym świadczenia z funduszu alizastępczych,
- przeciwdziała przemocy w ro- nionych przypadkach osobom o mentacyjnego,
dzinie poprzez działania Gminne- dochodach przekraczających usta- 4)
ustawy o pomocy pańgo Zespołu Interdyscyplinarnego wowe kryterium dochodowe,
stwa w wychowaniu dzieci, w tym
w ramach procedury Niebieskiej - składki na ubezpieczenie zdro- świadczenie wychowawcze 500+,
wotne i ubezpieczenie społeczKarty,
c.d. na stronie 36
www.zbaszynek.pl
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5)
ustawy za życiem, w tym
jednorazowe świadczenie z tytułu
urodzenia się dziecka, u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu,
6)
ustawy o systemie oświaty, w tym stypendium szkolne,
7)
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –
opłacanie kosztów pobytu dzieci
w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku realizuje też
rozmaite projekty w ramach pozyskanych spoza budżetu gminy
środków finansowych i działaniami w ramach tych projektów
obejmuje różne grupy problemowe, takie jak na przykład osoby
z niepełnosprawnością intelektualną czy rodziny z dziećmi mające
trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Piknik rodzinny pn. „Rodzina Razem”
W bieżącym roku w dniu
30 maja w ramach obchodów
Dni Rodziny w Gminie Zbąszynek odbył się piknik rodzinny pn.
„Rodzina Razem” dla dzieci i rodziców współpracujących z asystentem rodziny, zorganizowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku. Wśród rozmaitych atrakcji takich jak grill czy
konkurencje sportowe, dzieci miały okazję z bliska oglądać sprzęt

strażacki, a nawet strzelać wodą
z węża strażackiego. A to wszystko dzięki uprzejmości Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zbąszynku. Na
piknik przybył również Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur, którzy chętnie i aktywnie podjęli się
zabaw z najmłodszymi. Piknik odbył się w Zbąszyneckim Ośrodku
Kultury, który udostępnił pomieszczenia i zapewnił nagłośnienie.
Działaniami tutejszego Ośrodka
zainteresowane są inne OPS-y.
Potwierdzeniem jest wizyta kierownictwa z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Michałowicach pod Krakowem. W poniedziałek, 22 maja br. mieliśmy przyjemność gościć w naszym OPS Panią
Monikę Berdecką – kierownika
GOPS w Michałowicach oraz Pana
Krzysztofa Gryglika – zastępcę kie-

rownika. Celem wizyty było zapoznanie się z modelem działania
tutejszego Ośrodka i sposobem
realizowania innowacyjnej metody rozdzielenia pracy socjalnej od
postępowania w sprawie świadczeń pomocy społecznej. Gości
przyjmował kierownik OPS wraz z
Burmistrzem Zbąszynka.
Sprawozdania z merytorycznej
działalności OPS z danymi odnośnie liczby osób korzystających
z poszczególnych form pomocy
oraz wydatkowanych na ten cel
środków finansowych można znaleźć pod adresem internetowym
http://www.zbaszynek.pl/PL/3331/
Sprawozdania/
Informacje o działaniach podejmowanych przez OPS można znaleźć
na stronie internetowej Gminy
Zbąszynek poprzez kliknięcie na
ikonę logo OPS oraz na Facebooku.

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018
Informujemy, że od 1 sierpnia 2017r. w tutejszym OPS będzie można pobrać druk wniosku
i przyjmowane będą wypełnione wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia
wychowawczego
500+ i świadczenia z funduszu
alimentacyjnego,
natomiast od
1 września 2017r. rozpocznie się
przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018.
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Wnioski o stypendium szkolne
z udokumentowaną sytuacją dochodową za m-c sierpień 2017 r.
przyjmowane będą od 01 do 15
września 2017 r.
Do 15 września należy dostarczyć
do OPS zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w roku
szkolnym 2016/2017.
Dotyczy to
rodzin, które mają przyznany dodatek z tytułu rozpoczęcia roku
www.zbaszynek.pl

szkolnego, dojazdu do szkoły lub
zamieszkiwania w bursie, internacie, stancji, gdy szkoła jest poza
miejscem zamieszkania.
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zbąszynku przy ul. Długiej 1 przyjmuje interesantów od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Życzymy miłych wakacji
i urlopów!!!
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MAMMOGRAFIA
W dniu 22 sierpnia 2017 r.
(wtorek) w Zbąszynku przy Przychodni Lekarskiej ul. Długa 1, w
godzinach: od 14:00 do 17:00 w
mammobusie firmy LARGO przeprowadzone zostaną badania mammograficzne.
Badania odbywać się będą w ra-

mach
Populacyjnego
Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, dla kobiet z przedziału wiekowego 50-69 lat. Badania finansowane
są z Narodowego Funduszu Zdrowia.
O badaniach firma LARGO powiadamia panie, wysyłając imienne zaproszenia. Wyniki badań wysyłane

są do pacjentek pocztą. NZOZ LARGO zaliczył audyt kliniczny mammografów osiągając poziom pożądany
zajmując pierwszą lokatę w województwie wielkopolskim (10 pozycja
na 246 ośrodków - analogowych w Polsce). Lepiej się badać niż leczyć. Zapraszamy.

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
Powiat Świebodziński realizuje „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla
mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego po 65 roku życia”. Starostwo
ogłosiło konkurs ofert na Realiza-

tora. Termin zgłaszania ofert trwa
do 20 lipca. Osoby zainteresowane
szczepieniem przeciw grypie odsyłam na stronę www.swiebodzin.
pl zakładka Służba zdrowia i Opieka społeczna. W sprawie tej moż-

na także dzwonić bezpośrednio do
Starostwa Powiatowego - Wydział
Edukacji i Spraw Społecznych tel.
68 475 53 34, 68 475 53 36

ZBĄSZYNEK GMINĄ
BEZPIECZNEGO SERCA
W ramach konkursu ogłoszonego przez IKEA Industry w Zbąszynku Gmina Zbąszynek złożyła
wniosek o dofinansowanie projektu
pt. „Zbąszynek Gminą Bezpiecznego
Serca”. Nagłe zatrzymanie Krążenia
(NZK) dotyka w Polsce ok. 40 tyś.
osób rocznie. Z tej liczby udaje się
uratować zaledwie 2-5% pacjentów. Dlaczego tak mało? Ponieważ
podstawowym czynnikiem warunkującym przeżycie jest szybkość
działania. Gdy serce przestaje funkcjonować prawidłowo natleniona
krew nie dociera do mózgu. Poszkodowany nagle traci przytomność i
przestaje oddychać. Niedotlenione
komórki centralnego ośrodka nerwowego zaczynają obumierać. Świadkowie zdarzenia nie mogą biernie
czekać na przyjazd karetki - powinni
jak najszybciej rozpocząć uciśnięcia
klatki piersiowej, by krew trafiła do
mózgu i podtrzymała jego czynności życiowe. Wg Europejskiej Rady
Resuscytacji szybkie rozpoczęcie
akcji i wczesna defibrylacja zwiększa przeżywalność ofiar NZK nawet
powyżej 75%. Wychodzimy więc z
inicjatywą realizacji projektu, który
polega na zbudowaniu Publicznego Dostępu do Defibrylatorów AED.
Gmina Zbąszynek takich urządzeń
zewnętrznych nie posiada. Zakładamy takie rozmieszczenie urządzeń,
by umożliwić skorzystanie z nich w
czasie poniżej 4 minut. Pierwszym

etapem budowania systemu dla
ochrony zdrowia i życia mieszkańców jest zakup jednego urządzenia AED. Po sprawdzeniu działania
tego urządzenia podejmiemy wraz
z Partnerami montaż kolejnych
defibrylatorów. W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia z zakresu obsługi urządzenia i
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia skierowane będą także do
osób przebywających w miejscach
rozmieszczenia defibrylatora AED
lub w bezpośrednim sąsiedztwie.
Szkolenia rozpoczną się po zakupie defibrylatora PHILIPS HeartStart
FRx z elektrodami szkoleniowymi.
Urządzenia będą publiczne więc
dostęp do nich będzie powszechny. Partnerzy prowadzić będą także
cykl edukacyjny pt. „Raz w miesiącu o SERCU”. Planujemy także prezentację
wśród dzieci i młodzieży działań związanych z ratowaniem
życia, promocją zdrowia i aktywnym wypoczynkiem. Instruktaż z zakresu obsługi
i udzielania pierwszej
pomocy
opracowany zostanie także w
formie ulotek i plakatów oraz prezentacji
multimedialnej.
W ramach projek-
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tu zostanie przeprowadzona akcja
informacyjna wśród mieszkańców
Gminy Zbąszynek. Miejsce w którym
znajdować się będzie defibrylator
zostanie oznakowane. Instalację
urządzenia planujemy na budynku
domu kultury w Zbąszynku przy
ul. Wojska Polskiego 18. Miejsce zostało wybrane poprzez wcześniej
przeprowadzone konsultacje internetowe. Dzięki defibrylatorowi AED
można uratować życie nie jednej
osobie. Koszty projektu: dofinansowanie IKEA Industry - zakup defibrylatora AED z kapsułą, instalacją
i montażem to 9 000,00 zł. Koszty
Gminy - 800,00 zł (szkolenia oraz
zajęcia edukacyjne pn. „Raz w miesiącu o SERCU”).
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Krzysztof
Krzywak

ZDROWIE

SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI HPV
Gminny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy zbąszyneccy radni przyjęli już w grudniu
2015 roku. Pierwsza seria szczepień
odbyła się w ubiegłym roku i skorzystały z niej 25 dziewczynki na
42, które mogły być zaszczepione.
To mniej niż w tym roku. – Trzeba
przyznać, że z roku na rok wzrasta
zainteresowanie tym szczepieniem
– mówi z zadowoleniem Krzysztof
Krzywak, pełnomocnik burmistrza
ds. służby zdrowia - Na ubiegłorocznym spotkaniu informacyjnym
na temat szczepień nie było żadnego z rodziców, a na tegorocznym –
dziewiętnastu. To już sukces. Myślę,
że za rok będzie tylko lepiej. Szczepienia to sprawa wyboru. Zdania
na ten temat są podzielone. Najważniejsze, by mieć wiedzę przed
podjęciem decyzji. Po raz pierwszy
w tym roku gmina otrzymała dofi-

nansowanie na szczepienia w wysokości
blisko 9 600,00 zł. To
30 proc. kosztów, które
ponosi na ten cel. Gdyby nawet nie udało się
otrzymać wsparcia to
szczepienia i tak byłyby realizowane.
– To akcja, która przynosi długoletnie efekty
– mówi K.Krzywak. –
Zabezpiecza zaszczepione
dziewczynki
przed zachorowaniem
na co najmniej 15 lat.
Ważne, by szczepionka
była podana przed inicjacją seksualną. W niektórych ośrodkach
szczepieniami objęte są starsze
dziewczynki. – My zdecydowaliśmy,
by była to już klasa V. Dziewczynki
otrzymają trzy szczepionki. Pierw-

szą podano im w piątek 19 maja,
drugą 19 czerwca, a ostatnia planowana jest na koniec listopada. Program szczepień będzie realizowany
jeszcze w przyszłym roku.

PRÓCHNICA ZĘBÓW
Próchnica stanowi poważny
problem społeczny. Czynniki wpływające na ryzyko występowania
choroby próchnicowej to m.in. niski status społeczno- ekonomiczny rodziny, złe nawyki higieniczno
– żywieniowe czy niska świadomość
prozdrowotna matek małych dzieci. Do czynników ryzyka zalicza się
również uwarunkowania genetyczne i schorzenia drobnoustrojowe.
W Polsce, jako jednym z nielicznych krajów Europy, nie udało się
obniżyć zapadalności na próchnicę
wśród dzieci. Zachorowalność dzieci
na próchnicę zębów utrzymuje się
w Polsce na bardzo wysokim poziomie. Wyniki badań epidemiologicznych wskazują, że choruje na nią
ok. 90 -95% dzieci.

W planach Gminy Zbąszynek jest
wprowadzenie profilaktyki w zakresie próchnicy zębów wśród uczniów
szkół podstawowych. Opracowany
w czerwcu br. „Program profilaktyki
próchnicy zębów dla dzieci w wieku
11-13 lat na lata 2018 – 2020” został
właśnie wysłany do Agencji Oceny
Technologii Medycznej i Taryfikacji
w Warszawie celem zaopiniowania. Celem programu jest obniżenie występowania próchnicy zębów
wśród dzieci 11-13 letnich z terenu
Gminy Zbąszynek w okresie trzech
lat, poprzez promocję zachowań
prozdrowotnych oraz zwiększenie o
100% dostępności do zabiegu lakowania zębów stałych („siódemek”),
co w konsekwencji powinno obniżyć nakłady ponoszone na leczenie

choroby próchnicowej i jej skutków.
Oczekiwane efekty do 2020 r. to:
zmniejszenie częstotliwości występowania próchnicy u dzieci biorących udział w Programie; wzrost
świadomości dzieci i ich rodziców
(opiekunów prawnych) jak ważna
jest prawidłowa higiena jamy ustnej i regularne wizyty kontrolne u
lekarza dentysty; obniżenie kosztów leczenia stomatologicznego w
późniejszych latach. Programem po
pozytywnym zaopiniowaniu przez
Agencję i przyjęciu przez radnych
Rady Miejskiej w Zbąszynku w okresie trzech lat objętych zostanie 264
uczniów. Czeka nas duże wyzwanie.
Lepiej jednak działać profilaktycznie
niż leczyć.

WADY SŁUCHU I WZROKU
Badania u dzieci rozpoczynających naukę szkolną, prowadzone od wielu lat przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu we
współpracy z jednostkami naukowymi z Polski oraz innych krajów,
wykazały, że: co piąte dziecko ma
różnego rodzaju problemy ze słuchem; co trzecie dziecko wykazuje
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problemy ze wzrokiem; co czwarte
dziecko wykazuje zaburzenia artykulacji.
Alarmujący jest też fakt, że 60%
rodziców dzieci, u których stwierdzono jakiś niedosłuch, nie było
świadomych
istnienia
problemu.
W trosce o zdrowie najmłodszych
mieszkańców Gminy Zbąszynek zo-
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stał opracowany program polegający na przesiewowych badaniach
otolaryngologicznych i okulistycznych uczniów I klas szkół podstawowych. Program został przesłany
celem uzyskania opinii do Agencji
Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji w Warszawie. Po uzyskaniu
opinii programem zajmą się radni.
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BADANIE SŁUCHU
W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku od kwietnia br. mieści się Centrum Protetyki
Słuchu. Pani Dorota Węcławska przyjmuje mieszkańców Gminy Zbąszynek w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca. Zapraszamy.

SPRZĘT INWALIDZKI
W starostwie świebodzińskim jest możliwość wypożyczenia sprzętu inwalidzkiego: wózek, balkonik,
łóżko. Kontakt Starostwo Powiatowe w Świebodzinie - Wydział Organizacyjny– tel. 68 475 53 62. Wypożyczalnia o mniejszym zasięgu znajduje się także w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – tel. 683849140 wew. 32

PROFILAKTYKA KOŚCI
W Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4, dnia 18 maja br. w osteobusie przebadało się bezpłatnie
w kierunku osteoporozy 78 osób.
Dzięki densytometrii można wykryć
osteoporozę we wczesnym etapie
jej rozwoju, a także określić stopień
jej zaawansowania oraz monitorować leczenie. Interpretacja wyników badania: +/-1 – wartości prawidłowe, od 1 do - 2,5 – niska masa
kostna (osteopenia), poniżej - 2,5
– osteoporoza. Kilka osób otrzymało informacje, że trzeba skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem.
Większość przebadanych osób była
zadowolona z wyniku. Badania
przeprowadzono w ramach działań
profilaktycznych Gminy Zbąszynek.

ZAJĘCIA GIMNASTYKI
REHABILITACYJNO - ZDROWOTNEJ
Burmistrz Zbąszynka i Dzienny Dom „Senior – Wigor” ogłasza nabór na bezpłatne zajęcia fizjoterapii
dla osób 60+. Wniosek – zgłoszenie
należy złożyć w biurze Dziennego
Domu „Senior-Wigor” w dni robocze
w godz. 13:30 - 15:00, w terminie do
21 lipca 2017 r. Pierwszeństwo udziału mają emeryci, renciści, bezrobotni, którzy nie uczestniczą w żadnej
formie aktywności. Proponowane
zajęcia mają charakter gimnastyki
rehabilitacyjno-zdrowotnej. Zajęcia
prowadzić będzie Pani Ewa Gardaszewska - Małecka w sali aktywno-

ści ruchowej Dziennego Domu „Senior
–
Wigor”.
Liczba
miejsc ograniczona
do 15 osób w grupie. Powstaną dwie
grupy. Szczegółowe
informacje można
uzyskać telefonicznie pod nr tel. 68
322 28 14, lub
w
siedzibie Dziennego
Domu
„Senior-Wigor”.

www.zbaszynek.pl
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Malwina
Kubicka

DUŻO SIĘ DZIAŁO

*kwiecień – w pierwszym
tygodniu kwietnia odwiedziło nas
Kino Objazdowe Outdoor Cinema,
z którym ZOK nawiązał współpracę w końcówce roku 2016. Mieszkańcy naszego miasteczka mogli
oglądać najnowsze kinowe hity na
dużym ekranie. Tuż po świętach
odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego Recytacje
2017 oraz eliminacje gminne do
Lubuskiego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej PRO
ARTE 2017. W tym toku ZOK nie
organizował majówki festynowej.
W tym miejscu odbyły się trzy
niezwykłe wydarzenia muzyczne:
oficjalne otwarcie Klubu Bongo,
koncert Białych Kruków i koncert
Żuków.
*maj – w maju ponownie odwiedziło nas Kino Objazdowe.
W ramach Tygodnia Biblioteki
zorganizowano kilka konkursów.
Końcówka maja upłynęła nam w
kolarskim stylu. Po raz kolejny byliśmy współorganizatorami Wyścigu Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze Tour. Po raz kolejny przy
pomniku Lokomotywy odbył się
klimatyczny koncert. Tym razem
wystąpił zespół Blues Makers i
Grupa Wokalna Akademia. Koncert przy fontannie był okazją do
podsumowania projektów realizowanych wspólnie z firmą IKEA INDUSTRY Zbąszynek. Burmistrz wręczył stypendia dla Najmłodszych
Kulturalnych (Kamila Suwiczak,
Jakub Łącki i Julia Łącka) oraz nagrody za udział w konkursie organizowanym przez ZOK. Miesiąc
maj to także premiera Teatru 18+.
Spektakl „Nałogi Anastazji – czyli
może być jeszcze gorzej” został
40

nagrodzony owacjami na stojąco.
Sala tradycyjnie
była wypełniona
po brzegi.
*czerwiec - w
czerwcu już po
raz 7. odbył się
konkurs
zespołów tanecznych
Ta ń ce l e b ra c j e
2017. W konkursie uczestniczyło
14 zespołów. Na
scenie zaprezentowało się blisko
200 tancerzy. Impreza była także okazją do pożegnania instruktora zajęć Break
Dance i nagrodzenia certyfikatem
uczestników tych właśnie zajęć.
W połowie czerwca wzięliśmy
także udział w akcji Cała Polska
Czyta Dzieciom. W ostatni weekend czerwca, w klubie muzycznym
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Bongo odbył się koncert muzyki
metalowej.
Koniec czerwca to
podsumowanie działalności sekcji
artystycznych. Certyfikaty otrzymali uczestnicy zajęć: Studio Piosenki, Ognisko Muzyczne (gitara),
Kółko Modelarskie, zajęcia twórcze, balet oraz Jump Familly.
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WYJAZDY
*Studio Piosenki
- Prezentacje powiatowe PRO
ARTE 2017 w Świebodzinie. Wystąpiły tam: Patrycja Spychała, Kamila Suwiczak i Aleksandra Strugała. Nominacje otrzymała Patrycja,
wyróżnienie przyznano Kamili.
- Prezentacje wojewódzkie PRO
ARTE 2017 w Nowej Soli. (Patrycja
Spychała otrzymała wyróżnienie).
- „Wygraj Sukces” w Gorzowie
Wlkp. O wejście do eliminacji regionalnych walczyły: Patrycja Spychała, Kamila Suwiczak i Marta
Kucharska. Nominacje otrzymała

Kamila, a wyróżnienie Patrycja.
- „Konkurs piosenki o Złotą Sosnę”
w Drezdenku (Patrycja Spychała
i Kamila Suwiczak). Wyróżnienie
przywiozła Patrycja Spychała.
*Jump Family:
- Babimost Dance Show – Ogólnopolski Festiwal Tańca (wyróżnienie);
- eliminacje powiatowe do Lubuskiego Festiwalu Tańca PRO ARTE
2017 w Świebodzinie (wyróżnienie)
*Zespół Taneczny Tęcza:
– występ w Niesulicach w ramach
partnerskich spotkań Seniorów ze

Zbąszynka i z Peitz.
- występ podczas Wielkiej Świebodzińskiej Majówki
*Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka:
- XXI Spotkanie z Piosenką (Zbąszyń);
- Świebodzińska Majówka – Przegląd Zespołów Śpiewaczych;
- Duszniki Wlkp. – Przegląd Zespołów Śpiewaczych;
- Pniewy
– Przegląd Zespołów
Śpiewaczych.

REMONTY ZAKOŃCZONE
BONGO – KOLEJOWY KLUB MUZYCZNY
W okresie styczeń-kwiecień 2017
trwały prace remontowe w piwnicy, w celu reaktywacji klubu
muzycznego Bongo. Prace wykonywali pracownicy ZOK. Odmalowano ściany i podłogę. Wyburzono
ściankę działową. Zakupiono ekrany akustyczne. Wnętrze wyposażono w kanapy pociągowe, znaki,
fotografie i inne symbole związane
z koleją. Wykonano także konieczne prace elektryczne. Łączny koszt
remontu wyniósł około 7.000,00 zł.
W klubie Bongo będą odbywać się
cykliczne koncerty minimum raz w
miesiącu (sobota). Wejście do klubu od strony parku – brama przy
ul. Klubowej.
GALERIA SZTUKI
W latach 2015 -2017 trwały prace
remontowe, w celu zaadaptowania
wnętrza na I piętrze pod Galerię
Sztuki. W ramach zadań wymieniono okna i parapety, wstawiono

szklane drzwi. Sufit i ściany zostały
wyszpachlowane i wymalowane.
Na podłodze położono wykładziny.
Zakupiono ramy oraz zamontowano mechanizm do zawieszania obrazów. Wykonano także konieczne
prace elektryczne. Łączny koszt
remontu wyniósł ponad 8.000,00
zł. Oficjalne otwarcie galerii wraz z
nadaniem imienia nastąpi w ostatnim kwartale roku 2017.
SALA TANECZNA
W dniach 22.05 – 29.05 w sali tanecznej trwały intensywne prace
remontowe. Wreszcie po blisko
20 latach sala taneczna doczekała się gruntownego odmalowania.
Kolory i fasada ścian pamiętała
jeszcze lata 97/99, kiedy to w sali
działała dyskoteka JOKER. Pamięć
po imprezach już dawno minęła, a
kolor pozostał ten sam.
W ramach prac remontowych: odmalowano sufit i ściany, z których
zniknęły kolorowe kasetony. Odświeżono bar, uzupełniono braku-

jące płytki przy scenie. Odmalowano także barierki. Wszędzie króluje
teraz biel i różne odcienie szarości.
Sala już nie krzyczy kolorem, ale
pięknie współgra. Koszt remontu
przekroczył 20.000,00 zł.

Krwi PCK, Zabawa Wiosenna (Gimnazjum Zbąszynek), Noc Muzeów
(SP Dąbrówka Wlkp.), koncert z
okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
(SP Zbąszynek), Piknik Rodzinny
(OPS Zbąszynek), Koncert Dyplomowy Filipa Pietrzaka (Dąbrówka

Wlkp.), Konwent wójtów i burmistrzów woj. lubuskiego, Festyn
szkolny (SP Zbąszynek), VI Festiwal Kultury Leśnej, Bal Gimnazjalny, Zakończenie przeszkola (NP.
Pod Muchomorkiem w Zbąszynku).

SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE IKEA
INDUSTRY ZBĄSZYNEK
W miesiącu maju zakończył się kolejny etap realizacji projektu w ramach programu Ikea Industry Zbąszynek. W okresie październik 2016
– maj 2017 ZOK pozyskał środki na
ożywienie Parku za Domem Kultury. W ramach zadania ogłoszono
konkurs dla uczniów ZST Zbąszynek na projekt. Wyłoniona grupa
zaproponowała zakup drewnianych donic nawiązujących kształtem do znajdujących się w parku
ławek. W donicach dziewczyny
posadziły byliny wielosezonowe.
Akcję koordynowała nauczycielka
Pani Magdalena Krajkowska.

NASZA POMOC
Zbąszynecki Ośrodek Kultury bardzo chętnie wspiera projekty kulturalne placówek oświatowych oraz innych organizacji i
jednostek organizacyjnych w naszej gminie. Pomogliśmy w przygotowaniu takich imprez jak: Zbiórka

ZACHĘCAM DO ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ WWW.ZOK.ZBASZYNEK.PL. NA STRONIE ZNAJDĄ
PAŃSTWO SZCZEGÓŁOWO OPISANE RELACJE FOTO I VIDEO Z KAŻDEJ IMPREZY ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZBĄSZYNECKI
OŚRODEK KULTURY.

www.zbaszynek.pl
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

PODSUMOWANIE
Drugi kwartał 2017 roku
obfitował tradycyjnie w bardzo
dużą ilość wydarzeń sportowych.
Sukcesy odnosiły nasze drużyny
sportowe – SPS Zbąszynek zdobył 9 miejsce w Polsce w kategorii

młodziczek, ZAP Syrena Zbąszynek zdobyła 3 miejsce w lubuskiej
czwartej lidze. Bardzo pozytywnie
wypalił pomysł zainaugurowania
ogólnopolskiej akcji Biegam Bo Lubię, który umożliwia systematycz-

INAUGURACJA AKCJI BIEGAM BO LUBIĘ ZBĄSZYNEK

MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

III OTWARTE MISTRZOSTWA ZBĄSZYNKA W STEEL
DARTA

ne treningi biegowe dla naszych
mieszkańców pod okiem zbąszyneckich pasjonatów biegania.
Działo się bardzo dużo i w różnej
formule.

DEBLOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO W BOLEWICKU

ĆWIERĆFINAŁ ORAZ PÓŁFINAŁ MISTRZOSTW POLSKI
MŁODZICZEK – SPS ZBĄSZYNEK

XXVII TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

www.zbaszynek.pl
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

XXV BIEG KONSTYTUCJI

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW

WYŚCIG KOLARSKI „BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR” +
ZBĄSZYNEK NA ROWERY + DZIEŃ BEZ SAMOCHODU
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SYRENA

ZBĄSZYNEK

KONKURS „URATUJ ŻYCIE”

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IKEA

XXI MEMORIAŁ LA IM. BOGDANA NIEMCA

IV LIGA ZAP
GORZÓW

Marcin
Minta

–

STILON

STREFA SPORTOWA PODCZAS FESTYNU SP ZBĄSZYNEK

www.zbaszynek.pl
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INAUGURACJA GRAND PRIX ZBĄSZYNKA W
SIATKÓWCE PLAŻOWEJ – WRÓBEL CUP

II MEMORIAŁOWY TURNIEJ DEBLOWY TURNIEJ
XV MTPN IM. ANDRZEJA ŁESZYKA
TENISA ZIEMNEGO IM. MARIANA LEWANDOWSKIEGO

TURNIEJ DARTA „ZAKOŃCZENIE SEZONU”

DZIEŃ TALENTU
ZBĄSZYNKU

LUBUSKA

KADRA

CZEKA

W

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ PKP

www.zbaszynek.pl
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KRZYZÓWKA
Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
30 lipca 2017 roku.

imię i nazwisko

1

telefon lub adres kontaktowy

POZIOMO

2

3
13

4

5

6

8

9 10 11 12

14 15 16 17 18 19 20 21

1. Gwiazda tegorocznych Dni Zbąszynka
4. Udzieielone Burmistrzowi Zbąszynka przez Radę Miejską, w dniu 25
maja br.
7. Nowy punkt, który będzie funkcjonować przy oczyszczalni ścieków
od 1 lipca
8. Partnerska Gmina, z którą rozegrany został turniej tenisa stołowego
11. Nowa instytucja wprowadzona w nowelizacji KPA, w celu
wyeliminowania opieszałości organu administracji publicznej
12. Zostanie zakupiony w ramach projektu: „Zbąszynek Gminą
Bezpiecznego Serca”
13. Szkodliwy dla zdrowia materiał pokryć dachowych
15. Badania, które zostaną przeprowadzone przy Przychodni przy ul.
Długiej w Zbąszynku, w dniu 22 sierpnia br.
17. Miejscowość, w której odbyły się zawody sportowo-pożarnicze
drużyn OSP
18. Miesiąc, w którym weszły zmiany w przepisach

dotyczących wycinki drzew
19. Rodzaj odpadów, które będą składowane w dodatkowych 240 l
pojemnikach
20. Nazwisko osoby, której przyznano odznaczenie „Zasłużony dla
Regionu Kozła”

PIONOWO

2. Odremontowana w maju br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury
3. Miejscowość w której będzie budowany nowy plac zabaw dla dzieci
5. Inwestycja w nasze bezpieczeństwo
6. Nowa Rada, powołana w dniu 15 maja br
9. Nazwisko Przewodniczącej Rady Młodych Samorządowców Gminy
Zbąszynek
10. Zostaną wybudowane przy ulicy Sportowej w Zbąszynku
14. Podatek, o którego zwrot mogą ubiegać się producenci rolni
16. Nazwa nowego Klubu w ZOK

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”

Hasło: „Wiosna sprzyja inwestycjom”
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 30 prawidłowych odpowiedzi, spośród
których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę
– bon o wartości 100 zł otrzymała Pani Łucja Gmiąt.
Nagroda ufundowana została przez Panią Teresę
Bok z restauracji „Gość w Dom” w Chlastawie, oferującej organizację przyjęć okolicznościowych i posiadającej bazę hotelową, część restauracyjną oraz
salę konferencyjną.
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