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BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
Trzeci kwartał to głównie
problem związany z funkcjonowaniem zakładu WEXPOOL. 1 lipca br.
otrzymaliśmy pierwszą informację
od mieszkańców dot. plagi robaków,
które zaatakowały posesje położone
najbliżej firmy. Bez zbędnej zwłoki
podjęliśmy działania polegające na
rozeznaniu stanu zagrożenia. Sprawa okazała się na tyle poważna, że
zdecydowałem się wystąpić do SANEPiDu w Świebodzinie o zbadanie
- sprawdzenie zagrożenia, a następnie po otrzymaniu informacji o skali
niebezpieczeństwa, wystąpiłem do
Wojewody Lubuskiego o ogłoszenie
stanu klęski na terenie Dąbrówki
Wlkp. W konsekwencji tego zdarzenia działania koordynujące przejęło
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Gorzowie Wlkp. Tym
samym zostały uruchomione wszystkie inspekcje i służby dysponujące kompetencjami i wiedzą w tym
temacie. Przeprowadzono szereg
spotkań z mieszkańcami Dąbrówki
Wlkp., na których przedstawiciele
Urzędu Miejskiego, inspekcji i służb
informowali o działaniach, jakie zostały podjęte i będą podejmowane
w celu zlikwidowania zagrożenia. W
wyniku uzgodnień wskazano specjalistę w dziedzinie zwalczania wszelkiego robactwa aby określił rodzaj
zagrożenia i sposób jego zwalczenia. Niezależnie od zaleceń podjąłem decyzję o wytyczeniu strefy buforowej wokół zakładu WEXPOOL w
celu rozdzielenia zagrożenia na dwa
obszary, czyli teren zakładu i miejscowość Dąbrówka Wlkp. Wytyczono pas o szerokości ok. 50 metrów,
z którego zebrano i zutylizowano
zboże, następnie dokonano głębokiej orki, zawałowania i dokonano
oprysku środkami owadobójczymi.
Działania te spowodowały znaczne
ograniczenie rozprzestrzeniania się
tego robactwa.
Kiedy wydawało się, że problem z robakami mamy opanowany, w nocy z 18 na 19 września br.
wybuchł pożar na terenie zakładu.
Do problemu robactwa doszedł problem związany z płonącymi hałdami
odpadów. Natychmiast uruchomiony
został Sztab Kryzysowy, szczególnie, że pojawiło się realne zagrożenie zdrowia mieszkańców i zwierząt,
spowodowane niesprzyjającym kierunkiem wiatru. Wydałem Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia przymusowej ewakuacji mieszkańców z
terenu bezpośredniego zagrożenia i

ewakuacji dobrowolnej w poszerzonej strefie. W celu ochrony zdrowia
wydaliśmy maski ochronne bezpośrednio zagrożonym mieszkańcom,
a w dalszej kolejności wszystkim
potrzebującym. Od poniedziałku 21
września zawieszone zostały na tydzień zajęcia w przedszkolu i szkole
podstawowej. Rozpoczęły się też badania składu powietrza pod względem szkodliwego wpływu na ludzi.
Kolejne dni to intensywne działania
strażaków ochotników i zawodowców, ciągła praca Sztabu Kryzysowego z udziałem różnych inspekcji i
służb. Mieszkańcy byli informowani
na bieżąco o sytuacji. Wydawane
były komunikaty opisujące bieżącą
sytuację i stan realnego zagrożenia.
Działania strażaków zakończyły się
w piątek 25 września br. po sześciu
dobach ciężkiej pracy. W związku ze
zmniejszaniem się zagrożenia wydałem Zarządzenie o cofnięciu przymusowej ewakuacji. Wydane zostały
też kolejne komunikaty określające
stan aktualnych zagrożeń. Na dzień
pisania artykułu obowiązuje jeszcze
Zarządzenie w sprawie dobrowolnej
ewakuacji i zakazu spożywania produktów z ogródków przydomowych.
W dalszym ciągu prowadzony jest
monitoring składu powietrza. Do
zbadania pobrane zostały próbki
wody i gleby.
Nastąpiła kumulacja klęsk
spowodowanych istnieniem tego
Zakładu. Cierpliwość mieszkańców
została doprowadzona do granic
wytrzymałości. Szkoda, że takie
zdarzenia nastąpiły w momencie
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pracy nad programem naprawczym
(Strategią dalszego funkcjonowania
zakładu). Dokument miał dać możliwość bezpośredniego reagowania
na nieprawidłowości w funkcjonowaniu zakładu. Niezależnie od tych
wszystkich zdarzeń, mam nadzieję
na ostateczne, zgodne z oczekiwaniem mieszkańców rozwiązanie
problemu uciążliwości firmy
WEXPOOL.
W imieniu Sztabu Kryzysowego oraz własnym, składam serdeczne podziękowania za działania
funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej, druhom Ochotniczych
Straży Pożarnych, funkcjonariuszom
Policji, Inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Służbom Wojewody, Pracownikom
Centrów Zarządzania Kryzysowego,
Pracownikom pracującym na koparkach i fadromach oraz Pracownikom
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Jednocześnie chciałbym podziękować Mieszkańcom Dąbrówki Wlkp.,
którzy mimo bardzo trudnej sytuacji
potrafili zachować spokój i rozsądek
oraz okazali otwartość, wyrozumiałość i pomoc ww. służbom.
Dziękuję za współpracę.
Z poważaniem
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski
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KALENDARIUM BURMISTRZA
01.07.2015r. - Świebodzin, Powiatowy
Urząd Pracy, podpisanie umów; -Świebodzin, Nowy Szpital, spotkanie z Panią
Prezes Wiesławą Cieplicką w sprawie
wspólnych remontów;
02.07.2015r. - Babimost, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie Obwodnicy Regionu Kozła; - Zbąszynek, przywitanie
gości, byłych mieszkańców Zbąszynka
w ramach programu „Spotkanie po Latach”;
03.07.2015r. - Gorzów Wlkp., spotkanie
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska Janem Rydzaniczem;
04.07.2015r. - Zbąszynek, złożenie
kwiatów na grobie architekta i budowniczego Zbąszynka Friedricha Veila;
05.07.2015r. - Zbąszynek, pożegnanie
gości, byłych mieszkańców Zbąszynka;
06.07.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;- Rogoziniec, spotkanie z druhami
OSP;
08.07.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Wicemarszałkiem Bogdanem Nowakiem w sprawie spółki lotniskowej;
10.07.2015r. - Zbąszyń, udział w uroczystościach pogrzebowych
matki
Przewodniczącego Rady Miejskiej- Eugenii Mazur;- Peitz, Niemcy, udział w
uroczystościach z okazji Spotkań Folklorystycznych;
11.07.2015r. - Zbąszynek, odsłonięcie
obelisku poświęconego pomordowanym mieszkańcom Kresów, upamiętniającego 72. rocznicę Rzezi Wołyńskiej; -Zbąszynek, pożegnanie grupy
studentów z Ukrainy;
12.07.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Posłem Jerzym Materną;
14.07.2015r. - Zielona Góra, Zarząd Dróg
Wojewódzkich, spotkanie w sprawie
budowy ronda na drodze 302; - Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z
mieszkańcami;
15.07.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;Rogoziniec, spotkanie z członkami
Związku Kombatantów oraz Terenowej
Organizacji Emerytów i Rencistów;
16.07.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Prezesem Kolei Wielkopolskich;
18.07 - 02.08.2015r. - przerwa urlopowa;
21.07.2015r. - Dąbrówka Wlkp., Wexpool,
spotkanie w związku z inwazją insektów;
04.08.2015r. - Dąbrówka Wlkp., spotkanie robocze w sprawie likwidacji insektów;
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05.08.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dyr. Gimnazjum;
07-09.08.2015r. - urlop;
11.08.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z właścicielem Firmy Wexpool;
13.08.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dyr. Wojciechem Waligórą
w sprawie dalszej współpracy;
14.08.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z projektantami w sprawie
modernizacji oczyszczalni ścieków;
14-16.08.2015r. - Zbąszynek, udział w
obchodach Dni Zbąszynka;
15.08.2015r. - Zbąszynek, OSiR, Torneo Turniej Piłki Nożnej;- Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z członkami delegacji
z Peitz;
17.08.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
18.08.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w ramach Centrum Zarządzania Kryzysowego;
19.08.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Miejskiej;
20.08.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, Komisja Egzaminacyjna na stopień
awansu nauczyciela mianowanego;
21.08.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
22.08.2015r. - Babimost, udział w spotkaniu „Rodlaków”;
23.08.2015r. - Świebodzin, udział w uroczystościach rocznicowych „Solidarności”;
25.08.2015r. - Rogoziniec, Zarząd Miejsko-Gminny OSP;
27.08.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Sesji Rady Miejskiej;
28.08.2015r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski, spotkanie w sprawie rozdania środków unijnych;
31.08.2015r. - Zbąszynek, Gimnazjum,
udział w Radzie Pedagogicznej;
01.09.2015r. - Zbąszynek, Dąbrówka
Wlkp., Szkoła Podstawowa, inauguracja roku szkolnego;
02.09.2015r. - Świebodzin, spotkanie w
Prokuraturze Rejonowej,
03.09.2015r. - Poznań, Polskie Linie
Kolejowe, spotkanie w sprawie inwestycji;- Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z sołtysami w sprawie Dożynek
Gminnych,
04.09.2015r. - Świebodzin - Łagów, Jubileusz 70-lecia Nadleśnictwa Świebodzin; - Rogoziniec, udział w zebraniu
sołeckim;
08.09.2015r. - Świebodzin, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie Świebodzińskiego
Obszaru Funkcjonalnego;- Zbąszynek,
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Urząd Miejski, Kapituła Regionu Kozła;
09.09.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg
Wojewódzkich w sprawie ronda na
drodze 302; - Zbąszynek, OSiR, spotkanie z użytkownikami wyremontowanej
bieżni;
10.09.2015r. - Świebodzin, spotkanie w
Powiatowym Urzędzie Pracy, -Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w Konwencie
Rady Miejskiej;
12-13.09.2015r. - Chlastawa, udział w
uroczystościach z okazji Dożynek Gminnych;
14.09.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z mieszkańcami Stradzewa
w sprawie wspólnych inwestycji;
16.09.2015r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski, spotkanie w sprawie Świebodzińskiego Obszaru Funkcjonalnego;
- Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady
Miejskiej;
17.09.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z deweloperem A. Schellerem; - Świebodzin, udział w Mszy Św. z
okazji Światowego Dnia Sybiraka;
19.09.2015r. - Rogoziniec, Technikum Leśne, ćwiczenia OSP;
21.09.2015r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów notarialnych; - Dąbrówka Wlkp., udział w zebraniu wiejskim;
22.09.2015r. - Świebodzin, PUP, podpisanie umowy; -Zbąszynek, Dom Kultury , walne zebranie członków LGD;
23.09.2015r. - Świebodzin, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie Świebodzińskiego
Obszaru Funkcjonalnego;
24.09.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Sesji Rady Miejskiej;
25.09.2015r. - Rogoziniec, Jubileusz 30lecia Nadleśnictwa Babimost;
25-27.09.2015r. - Zbąszyń, udział w
uroczystościach z okazji 41.Biesiady
Koźlarskiej;
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
01.07.2015r. - Zbąszynek, Kościół parafialny – pogrzeb śp. Mariana Lewandowskiego;
03.07.2015r. - Muelheim k/ Essen – pogrzeb śp. Manfreda Helmig;
04.07.2015r. - Peitz, spotkanie z partnerami z okazji święta strzeleckiego;
- Rogoziniec, spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Babimost z okazji
ich święta;
06.07.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
11.07.2015r. - Babimost – Miasto Rocka
(w ramach Gmin Regionu Kozła); -Zbąszynek, 72 rocznica rzezi na Wołyniu i
Podolu, odsłonięcie obeliska przy Placu Dworcowym w Zbąszynku;
12.07.2015r. - Łagów, pow. świebodziński,
XX Festiwal Rock Blues & Motocykle;
14.07.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
15.07.2015r. - Rogoziniec, spotkanie z
kombatantami i emerytami PKP, Zbąszynek, ZOK – spotkanie Burmistrza
Zbąszynka i Przewodniczącego Rady z
mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
04.08.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
08.08.2015r. - Zbąszynek, Dni Zbąszynka, XXIV Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Zbąszynku – kategoria: Weterani;
13.08.2015r. - Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej – Konwent Rady
Miejskiej;
15.08.2015r. - Zbąszynek, Dni
Zbąszynka, XXIV Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Zbąszynku, kategoria: OPEN;
- Groß Düben, Święto Wsi i
Strzelców;
16.08.2015r. - Chlastawa, Dni
Zbąszynka, spotkanie z gośćmi
z Peitz;
19.08.2015r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski – wspólne posiedzenie
Komisji Stałych Rady Miejskiej;
20.08.2015r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski – komisja konkursowa:
wybór dyrektora Gimnazjum
w Zbąszynku;
23.08.2015r. - Świebodzin, Parafia NMP Królowej Polski - Msza
Św. z okazji 35 rocznicy podpisania Porozumień sierpniowych oraz otrzymanie relikwii
bł. Ks. Jerzego Popiełuszki;
- Strzyżewo, zawody wędkarskie PZW koło Zbąszynek;

25.08.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
– spotkanie z Burmistrzem w sprawie
pisma mieszkańców Dąbrówki Wlkp.
dot. kontroli Uchwały Nr XII/32/2007
Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia
30.08.2007 r.;
27.08.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
– sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
28-30.08.2015r. - Peine, XVIII Europejskie
Spotkanie Historyczne Strzelców;
04.09.2015r. - Świebodzin, KPP - złożenie wyjaśnień dot. zgłoszenia mieszkańca Gminy Zbąszynek; - Świebodzin,
70 lecie Nadleśnictwa Świebodzin – poświęcenie sztandaru;
06.09.2015r. - Śrem, Turniej Strzelecki
o Godność Króla Żniwnego Okręgu Poznańskiego ZKBS RP, spotkanie z samorządowcami Gminy i Powiatu;
08.09.2015r. – Zbąszynek, Urząd Miejski
– Kapituła Regionu Kozła;
09.09.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
– Komisja Rewizyjna, kontrola wykonania Uchwały Nr XII/32/2007 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30.08.2007
r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Wlkp.;
10.09.2015r. - Zbąszynek, biuro Rady

Bernadetta
Utrata

Miejskiej – Konwent Rady Miejskiej;
12.09.2015r. - Heidemühl, spotkanie z
partnerami projektu; - Chlastawa, Turniej Wsi, koncerty poprzedzające Dożynki;
13.09.2015r. - Chlastawa, Gminne Dożynki;
17.09.2015r. - Warszawa, I Zlot Organizacji Proobronnych „Tobie Ojczyzno”;
19.09.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
– posiedzenie sztabu kryzysowego dotyczące sytuacji kryzysowej wywołanej
pożarem na terenie Dąbrówki Wlkp,
(ewakuacja ludności); - Rogoziniec,
Ogród Strzelecki – XV lecie KBS Zbąszynek, Turniej Strzelecki o Godność Króla
Żniwnego A.D. 2015 KBS Zbąszynek;
23.09.2015r. - Rogoziniec, zebranie w
sprawie planu budżetu na 2016 rok;
-Dąbrówka Wlkp., rozeznanie sytuacji
dot. akcji gaszenia pożaru;
24.09.2015r. - Zbąszynek, Urząd Miejski
– sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
25.09.2015r. - Rogoziniec, ZSL – Jubileusz 30 lecia Nadleśnictwa Babimost;
- Urząd Miejski, spotkanie sztabu kryzysowego – oświadczenie Burmistrza
Zbąszynka o zakończeniu akcji pożarowej.

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
13 października 2015 roku
o godzinie 18:00
w Domu Kultury w Zbąszynku
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URZĘDNIK RADZI

Joanna
Kwaśna

Nowa perspektywa finansowa
Nowa perspektywa finansowa,
która będzie obowiązywała w latach
2014-2020 i zastąpi perspektywę z lat
2007-2013 stanowi doskonały moment
na pozyskanie dofinansowania lub dotacji. Fundusze unijne to ogromna szansa na rozwój gminy, przedsiębiorstw,
obiektów użyteczności publicznej oraz
całego społeczenstwa. Nowe programy w dużej mierze stanowią kontynuację kierunków wsparcia z poprzedniej
perspektywy finansowej. Każdy zainteresowany może starać się o dofinansowanie unijne na dwa sposoby–
poprzez Krajowe Programy Operacyjne
(centralne), oraz poprzez Regionalne
Programy Operacyjne, których jest 16.
Najwięcej środków przeznaczono na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POiŚ). Głównym
zadaniem POiŚ w latach 2014-2020
będzie zwiększenie efektywności gospodarki, wspieranie zrównoważonego rozwoju i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz
odpadami. W ramach tego programu
będzie można pozyskać środki np. na
budowę/rozbudowę elektrowni wiatrowych, wdrażanie inteligentnych systemów produkcyjnych, czy zwiększenie
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.
Drugim co do wielkości środków jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
jest następcą Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka (POIG), realizowanego w latach 2007-2013. Do najważniejszych zadań programu będzie
należało prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych
technologii oraz działania na rzecz
podnoszenia konkurencyjności małych
i średnich przedsiębiorstw. POIR będzie
koncentrowała się na obszarach tematycznych o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali
kraju i regionów, czyli tzw. inteligentnych specjalizacjach.
Jego głównym celem będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów
prywatnych na B+R oraz kreowanie
popytu przedsiębiorstw na innowacje
i prace badawczo-rozwojowe. Dofinansowanie kierowane będzie zwłaszcza
na wsparcie całego procesu powstawania innowacji od fazy inkubacji pomysłu, poprzez działalność B+R, prototypowanie aż po wdrażanie wyników
badań.
Celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
jest aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkol-
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nictwa wyższego, rozwój innowacji
społecznych, mobilności i współpracy
ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.
Kolejny Program Operacyjny
Polska Cyfrowa (POPC) ma na celu
zwiększenie dostępności do Internetu,
stworzenie przyjaznej dla obywatela
e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem
komputera oraz upowszechnienie w
społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów. Celem
głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju kraju poprzez:
szeroki dostęp do szybkiego Internetu,
efektywne i przyjazne użytkownikom
e-usługi publiczne oraz stale rosnący
poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
Program Operacyjny Polska
Wschodnia (POPW) jest ponadregionalnym programem dla województw
Polski Wschodniej mającym na celu
wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej
poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu,
w szczególności dzięki dostępności
transportowej.
Program Pomoc Techniczna
ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy,
jak również stworzenie skutecznego
systemu informacji i promocji środków
europejskich.
Jednak dla gmin wiejsko-miejskich takich jak Zbąszynek i dla ich mieszkańców największym źródłem pomocy
unijnej w dalszym ciągu będzie Regionalny Program Operacyjny Lubuskie
2020 oraz Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020. Gmina oraz indywidualnie jej mieszkańcy będą mieli
szanse pozyskać środki m.in. na gospodarkę wodno-ściekową, inwestycje
związane z energią odnawialną, zagospodarowywanie miejsc rekreacji,
infrastrukturę oraz przedsięwzięcia
związane z kulturą i dziedzictwem
przyrodniczym, rozwój i modernizacje
gospodarstw rolnych oraz firm.
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2015
Zapoczątkowana w 2007 r. przez Unię
Europejską reforma polityki rolnej
z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW), w perspektywie finansowej 2014-2020 stawia
na wzrost konkurencyjności rolnictwa
oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich, przy jedno-
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czesnym odpowiednim zarządzaniu
zasobami naturalnymi i działaniach w
dziedzinie klimatu. Głównymi priorytetami unijnej polityki rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2014-2020 są:
1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na
obszarach wiejskich.
2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich
rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i
zrównoważonego zarządzania lasami.
3. Wspieranie organizacji łańcucha
żywnościowego, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów
rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie
przechodzenia w sektorach rolnym,
spożywczym i leśnym na gospodarkę
niskoemisyjną i odporną na zmianę
klimatu.
6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
W ramach PROW 2014-2020
pomoc finansową otrzyma przede
wszystkim sektor rolny. Rolnicy, będą
mogli pozyskać środki m.in. na: premie
dla młodych rolników, restrukturyzację małych gospodarstw, płatności dla
rolników przekazujących małe gospodarstwa, modernizację gospodarstw
rolnych, inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, inwestycje
zapobiegające zniszczeniu potencjał
produkcji rolnej oraz tworzenie grup i
organizacji producentów w rolnictwie
i leśnictwie. Finansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
i zachowania bioróżnorodności odbywać się będzie w ramach działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych i zalesień.
Program na lata 2014-2020 zakłada kontynuację działań przyczyniających się do odnowy i rozwoju wsi
w zakresie infrastruktury technicznej
i społecznej (drogi lokalne, gospodarka wodno-ściekowa, kształtowanie
przestrzeni publicznej, inwestycje w
obiekty pełniące funkcje kulturalne)
oraz zachowania dziedzictwa kulturowego (ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego). Istotnym narzędziem finansowym pozostaje Leader
wspierający budowanie kapitału społecznego przez wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju, co ma służyć m.in.
wzmocnieniu małej przedsiębiorczości
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i tworzeniu miejsc pracy na wsi, jak i
realizacji oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych.
Szczegółowe informacje na
temat PROW 2014-2020 znajdują się
na stronach internetowych: prow.lubuskie.pl, minrol.gov.pl, arimr.gov.pl. Ponadto informacji na temat programu
udzielają: Biuro Powiatowe ARiMR w
Świebodzinie w zakresie pomocy dla
rolników, ul. Rynkowa 2, tel. 68 382 73
80; Biuro LGD Regionu Kozła w Kargowej w zakresie działania LEADER, ul.
Rynek 16, tel.68 352 52 30; Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego-Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Zielonej Górze, ul. Sulechowska 28a, tel. 68 456 52 25.
PROGRAM
OPERACYJNY
LUBUSKIE
2020
Ze wsparcia funduszy europejskich w
ramach RPO– Lubuskie 2020 można
skorzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o
dofinansowanie lub realizujący projekt
oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w
szkoleniach, kursach, itp). Z pieniędzy
pochodzących z RPO są realizowane
projekty o kluczowym znaczeniu dla
rozwoju województwa lubuskiego.
Część środków finansowych RPO Lubuskie 2020 przeznaczona będzie na
przedsięwzięcia typowo inwestycyjne
–wspierające przedsiębiorców, infrastrukturę drogową i sanitarną, a także na przedsięwzięcia mające na celu
ochronę środowiska, czy infrastrukturę ochrony zdrowia. Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna
pula środków przeznaczona jest na
wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących
założyć własną firmę lub podnieść
swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający
szanse absolwentów na znalezienie
pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.
Na co można pozyskać dofinansowanie z RPO-Lubuskie 2020?
Do głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach
przeznaczone zostanie dofinansowanie, należą, m.in.:
NOWOCZESNA GOSPODARKA
• wdrożenie w firmie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych
oraz wsparcie transferu wiedzy i praw
niematerialnych ze świata nauki do
biznesu poprzez pobudzenie współpracy przedsiębiorców z naukowcami,
• wsparcie pozyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych oraz inwestycje
w infrastrukturę badawczą w przedsiębiorstwach.
WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI
FIRM
• wsparcie na wprowadzenie przez
mikro, małe i średnie firmy nowego

lub znacząco ulepszonego produktu
(towaru lub usługi), procesu wraz z
promocją innowacyjnych rozwiązań,
• powiększenie oferty poręczeń i pożyczek dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych oraz
innych instytucji specjalizujących się w
usługach finansowych.
RYNEK PRACY
• wzrost aktywności zawodowej osób
pozostających bez zatrudnienia oraz
wsparcie dla samozatrudnienia,
• adaptacja przedsiębiorstw do zmian,
• profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna
osób pracujących i powracających do
pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.
CYFROWE LUBUSKIE
• zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną, np.
umożliwienie załatwiania spraw urzędowych on-line,
• utworzenie i udostępnianie treści
cyfrowych stanowiących zasoby publiczne, również w wyniku digitalizacji
istniejących zasobów,
• wsparcie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w
działalności biznesowej, zmierzające
do wytwarzania lub udoskonalenia eusług lub produktów cyfrowych oraz
do usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym – do zarządzania przedsiębiorstwem.
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA,
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I
GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
• budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków
mieszkalnych,
• modernizacja systemów oświetlenia
ulic pod kątem zmniejszenia zużycia
energii elektrycznej.
OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE
WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW
• zakup specjalistycznego sprzętu
ochrony przed powodzią oraz sprzętu
ratowniczego oraz rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej,
• rozbudowa, modernizacja istniejących
składowisk odpadów komunalnych
oraz budowa instalacji do odzysku i
recyklingu odpadów,
• budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych
oraz wody deszczowej, oczyszczalni
ścieków i systemów zaopatrzenia w
wodę,
• ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych i zasobów kultury.
TRANSPORT
• inwestycje w rozbudowę regionalnej
infrastruktury drogowej, w tym budowa i modernizacja przepraw mostowych w ciągach komunikacyjnych,
• rewitalizacja linii kolejowych,zakup
taboru, modernizacja kolejowej infrastruktury dworcowej.
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REWITALIZACJA
• kompleksowa rewitalizacja fizyczna
zdegradowanych obszarów poprzemysłowych, powojskowych, wiejskich
oraz miejskich, które będą miały na
celu przywracanie i/lub nadawanie
nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych,
społecznych i kulturalnych tym obszarom.
EDUKACJA
• poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej np. poprzez uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach
wychowania przedszkolnego, w tym
również nowych ośrodków wychowania przedszkolnego i alternatywnych
form opieki nad dziećmi w wieku
przedszkolnym; rozszerzenie oferty
ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające
szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty,
a także doskonalenie umiejętności i
kompetencji zawodowych nauczycieli
ośrodków wychowania przedszkolnego,
• wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym
oraz dostosowanie oferty edukacyjnej
do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych,
• upowszechnienie kształcenia ustawicznego związanego z nabywaniem
i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych (wsparcie dla osób dorosłych)
oraz doskonalenie jakości kształcenia
zawodowego np. rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe
z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz doskonalenie umiejętności
zawodowych osób dorosłych.
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
• inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, związaną z opieką nad matką i
dzieckiem oraz infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym,
• inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, infrastrukturę edukacji ogólnej, infrastrukturę edukacji kształcenia
zawodowego.
Szczegółowe
informacje
dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 znajdują się
na stronie internetowej rpo.lubuskie.
pl. Ponadto szczegółowych informacji na temat samego programu, jego
osi priorytetowych, zasad finansowania, terminie ogłaszania konkursów,
dokumentacji konkursowej a także
pomoc przy wypełnianiu wniosku o
dofinansowanie można uzyskać m.in.
w Głównym Punkcie Informacyjnym
Funduszy Europejskich w Zielonej
Górze, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5,
tel. 68 456 54 88.
Opracowano na podstawie: rpo.lubuskie.pl,
funduszeeuropejskie.gov.pl,
arimr.gov.pl, minrol.gov.pl, prow.lubuskie.pl
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INFORMACJE

Projekt budżetu Gminy Zbąszynek
na 2016 rok
Na podstawie art. 30 ust. 2
pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz
Uchwały Nr XLIX/45/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26 sierpnia
2010 roku w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek, Burmistrz Zbąszynka
informuję o rozpoczęciu prac związanych z opracowywaniem projektu
budżetu Gminy Zbąszynek na 2016
rok. Wszelkie wnioski, wskazówki
do projektowanego budżetu należy składać w terminie do dnia 05
października 2015 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku,
bądź na adres Urzędu Miejskiego, ul.
Rynek 1, 66-210 Zbąszynek.
Jak powstaje budżet Gminy
Budżet Gminy jest planem dochodów i wydatków Gminy, uchwalanym na rok kalendarzowy w formie
uchwały budżetowej. Ważnym elementem budżetu Gminy jest zachowanie równowagi między dochodami, a wydatkami. W praktyce jest to
jednak zasada trudna do utrzymania ze względu na wzrost potrzeb
społecznych wywołanych postępem
technicznym, technologicznym czy
kulturowym.
Dlatego
najczęściej
spotykamy się z deficytem budżetowym (wydatki przewyższają dochody), bądź nadwyżką budżetową
(przewaga dochodów nad wydatkami). To dochody przede wszystkim
decydują o zachowaniu równowagi
budżetowej, gdyż ich poziom wyznacza poziom wydatków. Ponadto,
dla konstrukcji budżetu, ważnym
elementem aby go zrównoważyć,
jest planowana wielkość przychodów oraz rozchodów budżetu Gminy, obejmująca przede wszystkim,
zaciągane oraz spłacane przychody
z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Biorąc pod uwagę planowaną wielkość zadłużenia
Gminy, niezmiernie ważne są nowe
obwarowania wskaźnikowe co do
wielkość zadłużenia i spłaty, gdzie
wskaźniki dla każdej Gminy, liczone
są indywidualnie, wg średniej arytmetycznej, liczonej na podstawie
wielkości budżetowych, dotyczących
roku bieżącego i dwóch lat poprzednich, wg wzoru wyszczególnionego
w ustawie o finansach publicznych.
Patrząc na nasze wielkości budżetowe, planowane przychody i rozchody oraz wielkości zadłużenia, Gmina
Zbąszynek w całym projektowanym
okresie, spełnia nowe obwarowania
wskaźnikowe.
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Dodatkowym, ważnym czynnikiem
jest spełnienie relacji, aby planowane wydatki bieżące Gminy na dany
rok budżetowy nie były wyższe od
planowanych dochodów bieżących
na dany rok.
Przepisy ustawowe ściśle narzucają tryb i konstrukcję uchwalania
budżetu Gminy, regulując źródła dochodów i zasady ich gromadzenia,
transfer środków z budżetu państwa,
a także kierunek wydatków budżetowych. Zasadniczą rolę odgrywają
tu jednak czynniki ekonomiczne, do
których należą: rodzaje i konstrukcja podatków, rozwój gospodarczy,
ściągalność podatków, poziom wydatków na sferę publiczną, usługi
społeczne. Podstawą przygotowania
projektu budżetowego są potrzeby
społeczne i gospodarcze Gminy oraz
zamierzenia odnośnie działań w zakresie ich zaspokojenia.
Procedurę i zasady sporządzania
budżetu oraz szczegółowość towarzyszących mu materiałów informacyjnych określa Rada Gminy (w naszym przypadku Rada Miejska).
Aby utworzyć budżet, który zaspokajałby potrzeby mieszkańców,
podległych jednostek i samorządowej instytucji kultury, konieczne jest
właściwe rozeznanie wszystkich ich
potrzeb. Dlatego też w pierwszej
kolejności kierownicy i dyrektorzy
gminnych jednostek organizacyjnych
(Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół
Podstawowych, Gimnazjum, Zespołu
Szkół Technicznych,
Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych,
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury) oraz
kierownicy referatów Urzędu Miejskiego, opracowują plany rzeczowe
zadań planowanych do wykonania
w danym roku, tworząc w ten sposób projekty planów finansowych.
Członkowie Rady Miejskiej, przedstawiciele jednostek pomocniczych,
czyli sołtysi oraz wszyscy mieszkańcy Gminy, mogą składać wnioski do
projektu budżetu na dany rok.
Wszystkie te materiały trafiają do
Skarbnika Gminy w terminie wyznaczonym przez Radę Miejską. Skarbnik, szacuje planowane dochody
Gminy, na które składają się: dochody własne Gminy, dotacje celowe na
realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, kwota subwencji należnej z
budżetu państwa, planowane dochody ze zbycia majątku oraz szacowane dotacje na inwestycje, zarówno z
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budżetu UE, jak i pomocy od innych
jednostek samorządu terytorialnego
bądź budżetu państwa. W oparciu o
wyliczone kwoty dochodów, a także
na podstawie analizy zakresu wydatków, przedłożonych materiałów i
wniosków od kierowników/dyrektorów jednostek organizacyjnych, kierowników referatów, radnych, sołtysów oraz innych wniosków, Skarbnik
Gminy opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków.
Zestawienie to trafia do Burmistrza,
który na jego podstawie opracowuje
projekt budżetu.
Ustawa o finansach publicznych zobligowuje Burmistrza, do przedłożenia projektu budżetu na rok następny wraz z projektem wieloletniej
prognozy finansowej Gminy, obejmującej cały okres spłaty zadłużenia
Gminy (w naszym przypadku są to
lata 2016-2026), w terminie do 15
listopada danego roku, do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Biura
Rady Miejskiej.
Przygotowany
projekt
budżetu
przedstawiany jest przez Przewodniczącego Rady Miejskiej do zaopiniowania wszystkim stałym komisjom
Rady, które odbywając posiedzenia
formułują opinie o projekcie budżetu. Mogą zatem zgłaszać propozycje wprowadzenia do budżetu
nowego wydatku, zwiększenia wydatku już przewidzianego w projekcie (wskazując jednocześnie źródło
jego finansowania), bądź też mogą
obniżyć wielkość proponowanych
wydatków. Opinie poszczególnych
komisji są podstawą do sformułowania ostatecznej wersji projektu
budżetu przez Burmistrza, który nanosi wszystkie poprawki.
Rada Miejska powinna uchwalić tak
opracowany budżet do końca roku
poprzedzającego rok budżetowy,
tzn. do 31 grudnia. W przypadku nieuchwalenia budżetu w wymaganym
terminie, podstawą do prowadzenia
gospodarki budżetowej w danym
roku jest projekt budżetu.
Zgodnie z planem pracy Rady
Miejskiej w Zbąszynku, procedura
uchwalania budżetu Gminy Zbąszynek na 2016 rok przewidziana jest
na miesiąc grudzień br.
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Sprzedaż nieruchomości gminnych
Zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, zostały określone w ustawie z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r.
poz. 782) oraz w wydanym na jej
podstawie rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r.,
poz. 1490).
Przy zbywaniu nieruchomości, których właścicielem jest
jednostka samorządu terytorialnego
– gmina, musi być zachowana zasada jawności postępowania. Przejawia się ona w nakazie publikowania:
wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia; ogłoszeń o przetargach lub ogłoszeń o rokowaniach
i wyników przetargów lub rokowań.
Zasada jawności znajduje też odbicie w treści przepisów dotyczących
samego przebiegu przetargów i
rokowań. Gwarantuje to traktowanie wszystkich podmiotów przystępujących do przetargu jednakowo.
Przeniesienie własności nabytych
od gminy nieruchomości przez ustalonych nabywców następuje w formie aktów notarialnych. Procedura
sprzedaży nieruchomości wszczynana jest z urzędu, szczegółowe informacje o przygotowanych do zby-

cia nieruchomości zamieszczane są
na tablicach ogłoszeniowych gminy,
na stronie internetowej urzędu bip.
zbaszynek.pl w zakładce „przetargi”
oraz w prasie lokalnej lub ogólnokrajowej Biorąc powyższe pod uwagę informuję że, są przygotowane
procedury sprzedaży nieruchomości
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i garażową. Gmina zaprasza zainteresowanych zakupem
działek budowalnych do udziału w
zorganizowanych przetargach dotyczących sprzedaży nieruchomości.
Aktualnie do sprzedaży przetargowej wystawiono: pięć działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Są to 4 działki
położone w Zbąszynku przy ulicy
Jana Pawła II
- działka 243/34 o
pow. 0,1240 ha – cena wywoławcza
55.900 zł + 23% VAT (przetarg odbędzie się 15.10.2015 r.); działka 243/30
o pow. 0,0942 ha+23% VAT cena
42.900 zł (przetarg odbędzie się
15.10.2015 r.): działka nr 243/43 o pow.
0,0810 ha, cena 37.000 zł+23% VAT
(przetarg odbędzie się 15.10.2015 r.);
działka 243/32 o pow. 0,0943 ha, cena
43.000 zł+23% VAT (przetarg zaplanowany na 16.10.2015 r.) i działka nr 243/31 o pow. 0,0943 ha, cena
43.000 zł+23% VAT(przetarg zaplanowany na 16.10.2015 r.).Pełne ogłosze-

nie każdego przetargu na wyszczególnione wyżej działki jak i warunki
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka przetargi.
Wyznaczane do sprzedaży przetargowej nieruchomości niezabudowane są uzbrojone - uzbrojenia
są w drogach gminnych sąsiadujących z działkami. Warunki przyłączy dla nowych nabywców działek
budowlanych określają poszczególni gestorzy sieci przesyłowych
w zawartych z nabywcami działek
w odrębnych umowach. Poza tym
gmina jest w trakcie przygotowania
czterech działek budowlanych pod
zabudowę garażami. Przetargi na
ten rodzaj zabudowy zostaną zorganizowane w miesiącu listopadzie
br. Zapraszamy chętnych do zainteresowania się terenami budowlanymi, przewidzianymi pod zabudowę
murowanymi budynkami garażowymi. Ponadto informuję, że wszystkie
informacje o zorganizowanych przetargach zamieszczane są na stronie
internetowej urzędu oraz na urzędowych tablicach ogłoszeń. Oprócz
tego szczegółowych informacji na
temat terenów budowlanych, przeznaczonych do zbycia udziela referat Mienia Komunalnego i Geodezji
oraz referat Infrastruktury Technicznej tut. Urzędu.

Podatki lokalne – zmiany druków
W dniu 24 września 2015
roku odbyła się sesja Rady Miejskiej
w Zbąszynku, na której podjęta została Uchwała nr XI/59/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy
podatkowych.
Nowe deklaracje i informacje będą
miały zastosowanie do podatku
od nieruchomości, podatku rolnego
oraz podatku leśnego i dotyczą zarówno osób prawnych jak i osób fizycznych, będących podatnikami na
ternie Gminy Zbąszynek.
Wprowadzenie nowych formularzy
wynika z konieczności dostosowania
treści dotychczas obowiązujących
wzorów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Uchwała wejdzie w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Druki będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, a także
do pobrania na stronie internetowej
www.bip.zbaszynek.pl w zakładce
druki do pobrania.

Podatnik jest zobowiązany do zgłoszenia każdej zmiany, jaka zaistnieje
w trakcie trwania roku podatkowego, zgłoszenia dokonuje się poprzez
złożenie informacji na formularzu
wg określonego wzoru w terminie
14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie
albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia
zdarzenia.
Obowiązek podatkowy powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (np.
umowa kupna-sprzedaży).
W przypadku powstania nowo wybudowanych budynków lub budowli
lub ich części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku
następującego po roku, w którym
budowa została zakończona albo,
w którym rozpoczęto użytkowanie
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Elżbieta
Rolnik

budowli albo budynku
lub ich części przed ich
ostatecznym
wykończeniem.
Jeżeli w trakcie roku podatkowego
zaistniało zdarzenie mające wpływ
na wysokość opodatkowania w tym
roku, a w szczególności zmiana
sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub
podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiło to
zdarzenie.
Obowiązek podatkowy wygasa z
upływem miesiąca, w którym ustały
okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał
lub wygasł w ciągu roku, podatek
za ten rok ustala się proporcjonalnie
do liczby miesięcy, w których istniał
obowiązek.
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Uroczyste odsłonięcie obelisku
11 lipca br. na skwerze przy
Placu Dworcowym w Zbąszynku, odbyło się uroczyste odsłonięcie obe-

wstańczej Armii - UPA, zaatakowały równocześnie blisko sto polskich
miejscowości w trzech powiatach

lisku poświęconego pomordowanym
mieszkańcom Kresów, upamiętniającego przypadającą w tym roku
72. rocznicę Rzezi Wołyńskiej. 72
lata temu oddziały Ukraińskiej Po-

byłego województwa wołyńskiego.
Przybyłych na uroczystość gości
powitali Dyrektor ZOK-u Malwina
Kubicka, a następnie Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, który

odczytał list Wojewody Lubuskiego
Katarzyny Osos. W dalszej części
głos zabrał Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego w Zielonej Górze
Sławomir Kulczyński, po czym nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy
pamiątkowej przez Panów Mieczysława Łukasika i Feliksa Baranowskiego, którzy jako dzieci byli świadkami wydarzeń na Ukrainie. Obelisk
został poświęcony przez Ks. Dziekana Zdzisława Przybysza. Następnie
rys historyczny wydarzeń przedstawił Profesor Tadeusz Zgółka, a Burmistrz Wiesław Czyczerski odczytał
uroczysty apel, przygotowany na tę
okoliczność.
Uroczystość połączona była z wręczeniem Odznak za Zasługi dla Województwa Lubuskiego, które zostały
przekazane przez Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Edwarde Fedko. Odznaki
otrzymali Pani Jadwiga Ładyko i Panowie Marian Zajączkowski i Józef
Sasim.
Pamięć pomordowanych uczczono
składając kwiaty i zapalając znicze
pod tablicą.

Spotkania po latach 2015
Co roku w ramach sentymentalnej podróży, do Zbąszynka przyjeżdża z Niemiec grupa byłych mieszkańców naszego miasta. W tym roku
gościliśmy 8 osób,
które od 2 do 5 lipca
przebywały w Zbąszynku.
W trakcie wizyty, goście wzięli udział w
wycieczce krajoznawczej. W sobotę złożyli kwiaty na grobie
architekta i budowniczego
Zbąszynka
Friedricha Veila oraz
byłego
Burmistrza
Jana Mazurka, następnie uczestniczyli
w spotkaniu z Burmistrzem
Zbąszynka Wiesławem Czyczerskim. W wolnym
czasie goście odwiedzali miejsca bliskie
ich wspomnieniom z
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przeszłości. Tego typu spotkania są
dowodem na to, że historia przedwojenna oraz dzisiejsze wydarzenia
nie dzielą mieszkańców obu krajów, a
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wręcz przeciwnie - stają się źródłem
budowania nowej przyszłości.
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Wizyta Wojewody Lubuskiego w Gminie Zbąszynek
6 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie zespołu powołanego ds. zwalczania inwazji insektów w Dąbrówce
Wlkp. Celem spotkania było wypracowanie wspólnych kierunków działań
zmierzających do likwidacji inwazji
karaczanów w Dąbrówce Wlkp.
W spotkaniu z Wojewodą Katarzyną
Osos udział wzięli m.in. członkowie
zespołu, w skład którego wchodzą
przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektora SanitarnoEpidemiologicznego, Wojewódzkiego
Lekarza Weterynarii oraz władz Gminy Zbąszynek i Powiatu Świebodzińskiego oraz przedstawiciele firmy Wexpool.
Członkowie Zespołu dokonali wizji lokalnej w zakładzie Wexpool, na terenie przyległym do zakładu oraz w
najbliższych zabudowaniach, po której przedstawili rekomendacje zadań
do wykonania.

Gmina Zbąszynek otrzymała promesę na
działanie Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
W dniu 5 sierpnia br. roku
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku Danuta Kłos w imieniu Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego, odebrała w Warszawie z rąk Premier Ewy Kopacz i Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza promesę
dla Gminy Zbąszynek na utworzenie
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”.
W 2015 roku dofinansowanie otrzyma
119 samorządów z całej Polski. W województwie lubuskim powstaną trzy
takie placówki, w tym jedna w Zbąszynku. Gmina na realizację programu
Dzienny Dom Senior-WIGOR otrzyma
jednorazową dotację w wysokości
235.821 zł, z tego na remont I piętra
w budynku CUM przy ulicy Kosieczyńskiej zostanie przeznaczona kwota
166.945 zł, a na wyposażenie pomieszczeń 68.876 zł, natomiast koszty bieżącego funkcjonowania placówki oraz obsługi zadania w tym koszty
administracyjne, będą pokrywane z
finansowych środków własnych gminy. Wykonawcą prac remontowych
będzie wyłoniona w drodze przetargu
firma PPHU Richter ze Zbąszynka.
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Spotkanie z mieszkańcami
Tradycyjnie po zakończeniu
2-go kwartału 2015 roku, odbyło się
spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura
z mieszkańcami.
Spotkanie odbyło się 15 lipca br.
w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury.
Na wstępie Burmistrz Wiesław
Czyczerski podsumował wydarzenia i zadania
zrealizowane
i
rozpoczęte
w
drugim kwartale,
m.in. rozpoczęcie
budowy
ronda
na Placu Dworcowym,
nadanie
imienia rondu w Chlastawie, zakończenie przebudowy łącznika ulic Wąska – Warszawska, sfinansowanego
z pieniędzy zaoszczędzonych na tzw.
„akcji zima”, postęp prac związanych
z modernizacją bieżni i boiska na
obiektach sportowych w Zbąszynku,
odwodnienie wiaduktów przy cmentarzu w Zbąszynku, z udziałem PKP,
zasady podziału na klasy uczniów
rozpoczynających naukę w I Gimnazjum w Zbąszynku, rozpoczęcie prac
związanych z modernizacją kotłowni
w Szkole Podstawowej w Zbąszynku, utrzymanie czystości na placach
zabaw, zakończenie prac związanych
z naprawą oświetlenia w Dąbrówce
Wlkp., modernizację ulicy Poznańskiej
w Dąbrówce Wlkp., prace związane z
wymianą nawierzchni w CSR w Rogo-

zińcu, wykonanie projektu obwodnicy
Chlastawy i Kosieczyna – uzyskanie
zgody Urzędu Marszałkowskiego na
realizację zadania w latach 2018-

2019, podpisanie aktu notarialnego na
sprzedaż obiektów byłej lokomotywowni na rzecz Kolei Wielkopolskich,
zakończenie procedur związanych z
budową farm wiatrowych na terenie
Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec, uzyskanie pozwoleń i koncesji
na budowę 19 z 27 farm wiatrowych,
zakończenie remontu w Zdrovicie na
ul. Kosieczyńskiej – przebudowa pracowni RTG i pracowni chirurgicznej,
zaawansowanie prac związanych z
poszerzeniem cmentarza w Zbąszynku – uzyskanie zgody na przejęcie terenu i rozpoczęcie prac w przyszłym
roku. Następnie Burmistrz podsumował zakończenie roku szkolnego w
gminnych placówkach oświatowych i
co bardzo cieszy liczbę uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce i

osiągających dobre wyniki w konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i krajowym.
W dalszej części Przewodniczący Rady Jan Mazur podsumował pracę Rady Miejskiej w Zbąszynku w drugim
kwartale 2015 r. Dodatkowo
wspomniał o patrolach rowerowych na terenie miasta,
aktywnym udziale Ośrodka
Pomocy Społecznej w życiu
mieszkańców i działalności
Pana Krzysztofa Krzywaka
na rzecz służby zdrowia,
powołaniu nowego Zarządu
ogrodów działkowych oraz o
odznaczeniach otrzymanych
przez Burmistrza Zbąszynka,
który został uhonorowany
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Odznaką
Honorową „Zasłużony dla Województwa Lubuskiego”
Na zakończenie pytania zadawali mieszkańcy, a dotyczyły one m.in.
spraw porządkowych na terenie
miasta, zagospodarowania środków
finansowych zaoszczędzonych na
łagodnej zimie, sprzedaży pałacu w
Dąbrówce Wlkp., kolejek na zabiegi
rehabilitacyjne. Jeden z mieszkańców
podziękował również w imieniu swoim i sąsiadów za wykonanie drogi za
budynkami mieszkalnymi na ul. Wojska Polskiego i podkreślił skutek jaki
możne osiągnąć regularnie uczestniczenie w cokwartalnych spotkaniach,
czego efektem jest zrealizowane zadanie.

Wizyta studentów z Ukrainy
		
11 lipca 2015
roku odbyło się spotkanie
Burmistrza
Wiesława Czyczerskiego z grupą 19
studentów z Rolniczego Koledżu w
Stryju na Ukrainie,
którzy w dniach od
28 czerwca do 11 lipca odbywali praktyki
zawodowe na terenie Gminy Zbąszynek.
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Podczas spotkania Burmistrz Zbąszynka wręczył studentom zaświadczenia o ukończeniu praktyk, natomiast osobom goszczącym uczniów
podczas ich pobytu wręczono pisemne podziękowania za okazaną
życzliwość i gościnę.
Współpraca z Rolniczym Koledżem
w Stryju trwa od 1996 roku, kiedy to
po raz pierwszy Gmina Zbąszynek
gościła grupę studentów na praktykach zawodowych.
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Dni Zbąszynka 2015
Dni Zbąszynka już za nami.
Mieszkańcy i zaproszeni goście, w
tym również z partnerskiego miasta
Peitz, świętowali w dniach 15-16 sierpnia. Tegoroczne obchody święta miasta rozpoczęły wydarzenia sportowe,
m.in. Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodzącego Rady Miejskiej w
kategorii 40+ i open, rozegrane 8 i 15
sierpnia br., turniej „Piaskowe Marzenia”, rozegrany w dniu 7 sierpnia br.,
zawody wędkarskie oraz Ogólnopolski Turniej Żaków „Torneo Lubuskie”.
Tradycyjnie już część artystyczna odbyła się na targowisku miejskim w
Zbąszynku. Oficjalnego otwarcia obchodów święta naszego miasta dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski. Zaraz po tym na scenie
pojawili się pierwsi wykonawcy, presię również wręczenie wyróżnień dla
najlepszych wędkarzy naszej Gminy,
którzy rywalizowali o puchar Burmistrza Zbąszynka.
Tuż przed finałowymi ogniami sztucznymi zagrali na Gali Disco Polo: Norbi,
Czadoman i zespół Classic, prezentując swoje największe przeboje.
Tegoroczne Dni Miasta, którym towarzyszyła słoneczna aura, jak również
nasz policyjny patrol rowery oraz
strażacy OSP Zbąszynek, zakończył
efektowny pokaz sztucznych ogni. Z
informacji otrzymanych od Komendy
Powiatowej Policji w Świebodzinie
wynika również, że tegoroczne Dni
Zbąszynka minęły bezpiecznie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym raportem.
Organizatorem części kulturalno – artystycznej był Zbąszynecki Ośrodek
Kultury. Patronat honorowy nad Dniami Zbąszynka objął Burmistrz Wiesław Czyczerski.
zentujący różne gatunki muzyczne:
Z.B.U.K.U – rap oraz Jacek Kameleon
Zwoliński i Denis Woźniak – hip hop.
Następnie przed zgromadzoną publicznością wystąpił zespół Arena z
wokalistką Anją Kokot.
Przed gwiazdą wieczoru zaprezentowali się wokaliści z Gminy Zbąszynek, a zasłużonym finałem tego dnia
był koncert Sylwii Grzeszczak z zespołem, która zaprezentowała swoje
przeboje. Na zakończenie odbyła się
zabawa z DJ Marki i Elvas (living electronic).
Początek niedzielnego programu zarezerwowany był dla najmłodszych
mieszkańców i na prezentację lokalnej twórczości. Tu swoje umiejętności
zademonstrowali m.in. Dąbrowszczanka, Tęcza oraz lokalni artyści. Odbyło
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Zakończenie lata w sportowym stylu
W sobotę 29 sierpnia br. na
terenie Centrum Sportowo – Rekreacyjnego w Rogozińcu, mieszkańcy
żegnali kończące się wakacje. Oka-

zja do spotkania była podwójna,
ponieważ jednocześnie świętowano
zakończenie dwóch inwestycji na terenie wsi, a mianowicie zakończenie

prac przy utwardzaniu drogi oraz
wymianę nawierzchni boiska sportowego.
Organizatorem festynu był Sołtys i
Rada Sołecka, przy czym aktywnie
włączyli się mieszkańcy, Dyrektor
Niepublicznego Przedszkola Tadeusz Wróbel, Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur.
Festyn rozpoczęły zmagania sportowe. Głównym sędzią rozgrywek był
mieszkaniec Rogozińca Jacek Pilichowski. W godzinach wieczornych
sołtys wsi Tomasz Józefiak oraz radna Alicja Dyllong powitali mieszkańców, w tym zaproszonych gości Zastępcę Burmistrza Jana Makarewicza
oraz Wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej Andrzeja Budycha. Następnie rozpoczęła się zabawa taneczna
z zespołem IN PLUS, która trwała do
późnych godzin wieczornych.

I Piknik Rodzinny w Dąbrówce Wlkp.
Mieszkańcy Dąbrówki Wlkp.
pożegnali lato bawiąc się na I Pikniku Rodzinnym, zorganizowanym
w niedzielę 30 sierpnia w parku za
pałacem. Pogoda nie zawiodła, jak
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również mieszkańcy i licznie zjawili
się by wspólnie żegnać kończące się
lato i wakacje. Organizatorami pikniku byli mieszkańcy Dąbrówki Wlkp.
wraz z Sołtysem i Radą Sołecką.
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Od samego początku uczestnikom
pikniku towarzyszył Syriusz - maskotka punktu informacyjnego Europe Direct, który działa przy Wojewodzie Lubuskim. Jedną z głównych
atrakcji dla najmłodszych
było malowanie twarzy, kolorowanki i pyszny placek
drożdżowy. Dodatkowo każdy mógł się wykazać w cieciu drewna na czas oraz potyczkach rodzinnych. Dużym
zainteresowaniem
cieszyły się zabawy zapewnione
przez OSP Dąbrówka Wlkp.
Dodatkowo każdy mógł się
sfotografować w prawdziwym wozie strażackim i
samochodzie
policyjnym.
Zaproszeni policjanci i strażnik leśny Nadleśnictwa Babimost zorganizowali szereg
zabaw dla najmłodszych.
Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny o Dąbrówce
Wlkp.
W organizację pikniku włączyli się mieszkańcy, Urząd
Marszałkowski,
Kurkowe
Bractwo Strzeleckie, strażacy, ZOK i OSiR.
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Rok szkolny 2015/2016 rozpoczęty!
1 września br. to tradycyjnie
rozpoczęcie roku szkolnego, również
w placówkach oświatowych naszej
Gminy. Od tego roku obowiązkowo
naukę w szkołach rozpoczynają
uczniowie sześcioletni. Gminne rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem
Burmistrza
Zbąszynka
Wiesława
Czyczerskiego odbyło się w Szkole
Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. i
Szkole Podstawowej w Zbąszynku.
Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz
wziął udział w rozpoczęciu roku
szkolnego w Gimnazjum w Zbąszynku. Przy tej okazji Zastępca Burmistrza przedstawił nowego Dyrektora
Szkoły p. Urszulę Szymkowiak. Nowa
Pani Dyrektor została powołana i
rozpoczęła pracę z dniem 1 września
br. w wyniku konkursu, który odbył
się w dniu 20 sierpnia br.
Ogólnie w Gminie Zbąszynek po raz
pierwszy naukę w szkołach podstawowych rozpoczęło 137 uczniów,
którzy również tego dnia złożyli
uroczyste ślubowanie, a następnie
zostali poprzez pasowanie oficjal-

nie przyjęci do grona społeczności
szkolnej.
W związku z rozpoczynającym się
rokiem
szkolnym
przedstawiciele władz samorządowych życzyli uczniom radości ze zdobywania wiedzy, nowych doświadczeń i
umiejętności, rozwijania zaintereso-

wań. Niech czas spędzony w szkole
zaowocuje licznymi sukcesami, nowymi znajomościami i rozwojem zawartych już przyjaźni. Nauczycielom
życzono wytrwałości i satysfakcji z
pracy, a rodzicom, poczucia dumy z
osiągnięć swoich dzieci.

Gospodarze Dożynek zwycięzcą turnieju!
Tradycyjnie już w ramach
Dożynek Gminnych rozegrano Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi,
który po raz pierwszy odbył się na
Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie w
sobotę 12 września br.
W zmaganiach sportowych wzięło
udział 8 reprezentacji mieszkańców
naszej Gminy oraz miast partnerskich Bedum (Holandia) i Peitz (Niemcy). Mieszkańcy Chlastawy, Dąbrówki
Wlkp., Rogozińca, Kosieczyna, Kręcka, Zbąszynka, Peitz i Bedum rywalizowali w 6 konkurencjach, przygotowanych przez Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Zbąszynku.
Na rozpoczęcie turnieju w pierwszej
konkurencji rywalizowały panie w
piciu mleka na czas. Następnie zawodnicy zmierzyli się z rzutem piłką
lekarską oraz sztafetą w kaloszach
wokół Jeziorka. Dla równowagi w 4
konkurencji zmierzyli się panowie
kręcąc hula hop. Piątą konkurencje
przygotowali strażacy OSP Zbąszynek, która polegała na przeniesieniu i prawidłowym rozwinięciu i połączeniu węży strażackich. Ostatnią
konkurencję wygrała drużyna, która
w jak najkrótszym czasie przebiegła
wyznaczoną trasę i przebiła balon
siadając na krześle.

Tegorocznym zwycięzcą Międzynarodowego Turnieju Miast i Wsi została Chlastawa, której najliczniejsza reprezentacja stawiła się na
Turnieju, zdobywając 39pkt. Kolejne
miejsca zajęli: Rogoziniec (36 pkt.),
Dąbrówka Wlkp. (35 pkt.), Kręcko (29
pkt.), Zbąszynek (23 pkt.), Kosieczyn
(21 pkt.), Peitz (20 pkt.) i Bedum (13
pkt.). Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć na stronie OSiR.
W dalszej części dnia na parkingu
bocznym firmy Ikea Industry odbyła
się część artystyczna Dożynek, przy-
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gotowana przez Zbąszynecki Ośrodek Kultury. To popołudnie należało
do najmłodszych, gdzie zorganizowano serię konkursów i zabaw z
Bobem Budowniczym i Panem Gąbką, malowanie buziek, zabawy na
dmuchanych zamkach. Jako pierwsza na scenie pojawiła się znana już
w naszej Gminie grupa Jambo Africa,
a następnie gwiazda wieczoru – zespół MIG. Do późnych godzin nocnych mieszkańcy i goście bawili się
na zabawie tanecznej z DJ Marki.
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Dożynki Gminne w Chlastawie
Największe w roku święto
rolników - Dożynki jest ukoronowaniem ich całorocznej pracy. Dożynki
Gminne są imprezą cykliczną i mają
charakter przechodni, organizowane są co roku w innej miejscowości
Gminy Zbąszynek. Po raz pierwszy
w historii naszej Gminy, z inicjatywy
Sołtysa wsi Krzysztofa Kurylonka i
mieszkańców organizatorem dożynek była Chlastawa.
13 września br. w oficjalnych uroczystościach dożynkowych wzięli udział m.in. Wojewoda Lubuski
Katarzyna Osos, Zastępca Starosty
Powiatu Świebodzińskiego Mieczysław Czepukowicz, Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan

Mazur, mieszkańcy oraz zaproszeni
goście również z miast i gmin partnerskich.
Obchody dożynkowe rozpoczęła
Msza Dożynkowa w kościele w Chlastawie, odprawiona przez Księdza
Proboszcza Jerzego Kordiaka. Homilię wygłosił Ksiądz Dziekan Zdzisław Przybysz. Korowód dożynkowy
od kościoła do sceny poprowadziła
Kapela Koźlarska z Dąbrówki Wlkp.
oraz Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka. W korowodzie uczestniczyli starości Dożynek Anna i Grzegorz
Górczewscy, delegacje z wieńcami
dożynkowymi, władze samorządowe, zaproszeni goście, mieszkańcy
oraz okazałe sprzęty rolnicze specjalnie przygotowane na to święto,
a kolumnę zamykał wóz strażacki.
Barwny korowód dożynkowy prowadził przez pięknie udekorowaną
wieś aż do sceny, gdzie Starosto-
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wie Dożynek przekazali
uroczyście
na ręce Burmistrza
Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego bochen chleba
- owoc pracy rąk
ludzkich, po czym
nastąpiło symboliczne
dzielenie
chlebem
przez
Burmistrza, Panią
Wojewodę, Sołtysa
wsi oraz Starostów
Dożynek. Następnie
Burmistrz Wiesław
Czyczerski podziekował rolnikom za
ich trud codziennej

pracy oraz odczytał list okolicznościowy przesłany przez Panią Marszałek
Województwa
Lubuskiego Elżbietę
Polak.
Tradycyjnie
rozstrzygnięto
konkurs na najpiękniejszy
wieniec
dożynkowy.
W
tym roku pierwsze miejsce zajął
wieniec z Kręcka,
drugie wieniec z
Rogozińca, kolejne
z Dąbrówki Wlkp.,
Kosieczyna i Chlastawy. Pani Wojewoda Katarzyna Osos również
wręczyła puchar
za najpiękniejszy
wieniec, który tra-
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fił do gospodarzy z Chlastawy.
W dalszej części artystycznej zaprezentowały się: Zespół Śpiewaczy
Dąbrowszczanka, wokaliści z Gminy
Zbąszynek, zespół seniorów „Tęcza”
oraz Peter Sedlick z partnerskiego
miasta Peitz. W dalszej części na
scenie pojawiła się Kabaretowa Grupa Biesiadna oraz na zakończenie
dnia Robert Rozmus Show.
Imprezie towarzyszyły punkty gastronomiczne i handlowe, wystawa
gołębi PZHGP Sekcja Zbąszynek oraz
kram z przysmakami przygotowany
przez mieszkańców Chlastawy.
Organizatorem części oficjalnej i artystycznej był Zbąszynecki Ośrodek
Kultury, a nieodzowną pomoc stanowiły Ochotnicza Straż Pożarna
ze Zbąszynka, Policjanci z KPP w
Świebodzinie, mieszkańcy Chlastawy, pracownicy Urzędu Miejskiego,
lokalni przedsiębiorcy.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Hubert
Cichy

INWESTYCJE

Budowa ronda w Zbąszynku
Prace przy przebudowie ronda oraz ulic dojazdowych są już mocno zaawansowane. Obecnie prowadzone
są głównie roboty drogowe i
elektryczne na obszarze całego placu budowy. Uruchomiono
część oświetlenia ulicznego.
Pojawiły się też wątpliwości,
które zgłosili mieszkańcy, że
ich zdaniem powstaną problemy w ruchu na rondzie dla
pojazdów o większych gabarytach. Opinia autorów projektu jest taka, że rondo zostało zaprojektowane zgodnie z
obowiązującymi normatywami
a jednym z warunków, które
musiało spełnić to możliwość
przejazdu każdego dopuszczonego do ruchu normatywnego pojazdu. Takimi pojazdami
są między innymi autobusy i
TIRy.

Budowa bieżni
Od października 2014 r. do
sierpnia 2015r. na terenie obiektów
sportowych im. Bogdana Niemca w
Zbąszynku prowadzone były
prace budowlane związane z
inwestycją, dotyczącą remontu bieżni. Powstała bieżnia
o nawierzchni syntetycznej
dł. 400 m, skocznia wzwyż,
skocznia do skoku w dal i
trójskoku, rzutnia do pchnięcia kulą. Bieżnię ogrodzono
płotem i wykonano chodnik. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo GRETASPORT z
Dąbrowy Górniczej. Wartość
robót wyniosła 1.979.499,27 zł.
(w tym 645 tys. zł to dofinansowanie z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej). Ponadto
wykonano modernizację płyty głównej boiska sportowego. Ciekawostką jest wykonanie w polach podbramkowych
nawierzchni z trawy mieszanej - naturalnej i sztucznej.
Efektem powinno być jej
wzmocnienie i podwyższenie
trwałości w obrębie pola karnego. Wykonawcą była Firma
Ogród ze Skwierzyny. Koszt

wyniósł 113 tys. zł. Obecnie trwają
jeszcze prace przy grodzeniu obiektu płotem z paneli metalowych. Od

www.zbaszynek.pl

następnego roku po wzmocnieniu
się trawy mecze piłkarskie na płycie
głównej zostaną wznowione.
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Remonty w budynkach szkolnych
W czasie tegorocznych wakacji prowadzono prace remontowe w
obiektach szkolnych. Zakończono między innymi
modernizację kotłowni w
Szkole Podstawowej w
Zbąszynku.
Wymieniono
na nowe stare piece gazowe, instalację technologiczną (rurociągi, pompy
obiegowe, urządzenia i armaturę pomocniczą). Uporządkowano instalację w
zakresie nowych niezależ-

nych obiegów grzewczych. Wykonawcą robót była Firma CUBE z
Chodzieży. Koszt remontu wyniósł
200 tys. zł. Remont przeprowadzono również w Szkole Podstawowej
w Kosieczynie. Tu wykonano podcinkę osuszającą fundamenty sali
gimnastycznej, wymieniono rynny,
kilka starych okien i odnowiono
elewację. Wykonawcą był Zakład
Budowlany T. Grychty z Nądni.
Koszt wykonanego remontu to ok.
65 tys. zł.

Droga i boisko w Rogozińcu
Zakończono
prace
przy
utwardzeniu odcinka drogi wiejskiej
z prefabrykowanych płyt drogowych
w Rogozińcu. Wykonawcą było KENO
EKO ze Zbąszynia. Wykonano 230m
drogi. Wartość prac wyniosła
57
669,66 zł. Oddano również do użytku zmodernizowane boisko z trawy
syntetycznej na terenie sportowo
rekreacyjnym w Rogozińcu. Zakres
wykonanych prac obejmował: częściową rozbiórkę i ponowny montaż ogrodzenia, wykonanie koryta,
rozbiórkę i ponowne wbudowanie

obrzeży i krawężnika,
ułożenie podsypki piaskowej, wykonanie podbudowy z tłucznia, wykonanie nawierzchni z
trawy syntetycznej wraz
z liniami oraz kompletem urządzeń do piłki
siatkowej.
Wykonawcą
był Zakład Melioracyjno
Budowlany MEL-BUD z
Sulechowa. Wartość robót
wyniosła 69.000,00 zł.

Jeziorko Koźlarskie
		
Na
terenie
pomiędzy
Zbąszynkiem a Chlastawą
powstało znakomite
miejsce do odpoczynku i rekreacji. Jest nim
obszar, na którym
znajduje się Jeziorko
Koźlarskie. Znajduje
się tam między innymi ścieżka rowerowa,
duży „wigwam” z ławko-stołami, kamienne
ognisko oraz WC. Wokół jeziorka biegnie
tzw. „Trasa Zdrowia
PZU” wyposażona w
proste instalacje treningowe, przystoso-
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wana do bezpiecznego uprawiania
sportu na co dzień. Teren oświetlono i obsadzono drzewami. Na
wyspie zamieszkują kozy i króliki
stanowiące miejscowa atrakcję.
Od jakiegoś czasu teren ten jest
sukcesywnie zagospodarowywany
w dodatkowe media. Obecnie, by
podwyższyć możliwości korzystania z obiektu, wybudowano przyłącze energetyczne i studnię głębinową. Dzięki temu będzie można
w przyszłości organizować tam kolejne imprezy plenerowe. W planie
jest również wykonanie przyłącza
wodociągowego na wyspę, odcinka chodnika i zraszaczy wodnych
przeznaczonych do schłodzenia
się w trakcie upalnych dni.
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SZUK DZIAŁA….
Podczas gdy w mieście trwa przebudowa najważniejszego skrzyżowania
i gdy wyłączona jest z użytkowania
ulica Chrobrego, Lipowa oraz część
ulicy Wojska Polskiego, Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w
Zbąszynku wykorzystuje trwające
remonty ulic i chodników na niezbędne prace modernizacyjne sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Do tej
pory zostały wykonane następujące
prace:
• Został przesunięty i wymieniony
na nowy hydrant podziemny, w chwili obecnej znajdujący się na środku
nowo powstałego ronda przy Placu
Dworcowym.
• Drugi z hydrantów podziemnych
znajdujący się na początku ul. Chrobrego także został przesunięty i wymieniony z powodu awarii na nowy
w taki sposób aby znajdował się w
wysepce najazdowej, a nie jak dotychczas w jezdni. Dodatkowo do
nowych hydrantów zostały zamontowane nowe zasuwy, aby w przypadku konieczności ponownej wymiany
lub awarii hydrantów nie trzeba było
zakręcać wody na całej ulicy.
• Jedną z najważniejszych modernizacji przy Placu Dworcowym była
wymiana głównej zasuwy na sieci
wodociągowej, która odcina wodę
między ul. Wojska Polskiego a ul.
PCK. Wymiana została zaplanowana
w dwóch etapach, tak aby mieszkańcy tych ulic nie zostali odcięci
od sieci wodociągowej na zbyt długi
okres. Dodatkowo podczas tej wymiany zostało zamontowane nowe
przyłącze wodociągowe, które w
przyszłości ma służyć przyłączeniu
zdroju ulicznego w parku między ulicami Wojska Polskiego a PCK.
• Usunięto hydrant, który znajdował
się w obszarze nowo powstałego parkingu wzdłuż ul. PCK, dzięki
czemu uzyskano dodatkowe miejsce
parkingowe.
• Podczas prac wykopowych zostało
odsłonięte stare przyłącze wodociągowe, nadal czynne, które zostało
zabezpieczone oraz na które zamontowano nowy zawór odcinający.
Przyłącze to było wykorzystane do
starej fontanny znajdującej się kiedyś
w parku przy Placu Dworcowym.
• Nowe przyłącza wodociągowe zyskały trzy budynki. Jeden przy ul. Plac
Dworcowy 1, gdzie zostało wymienione przyłącze, zawory odcinające
oraz została naprawiona cieknąca
zasuwa na głównej sieci wodociągowej w komorze rozdzielającej wodę.
Drugie przyłącze wraz z zaworem

wymieniono do budynku przy ul.
Wojska Polskiego 8, a trzecie do
bloku przy ul. Wojska Polskiego 1012, gdzie oprócz przyłącza i zaworu zamontowano nową zasuwę na
głównej sieci wodociągowej.
• Na ulicy Wojska Polskiego powstały nowe kratki ściekowe na
wody opadowe, część z nich jest
podłączona do nowo wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej w
ramach budowy ronda w Zbąszynku, natomiast większa część z tych
kratek podłączona jest pod starą
sieć kanalizacji deszczowej, która
spływa w przeciwnym kierunku.
Stara kanalizacja deszczowa została wyczyszczona hydrodynamicznie przez wynajętą firmę, została
przeprowadzona również inspekcja
kamerą
w jakim stanie znajduje
się rurociąg kanalizacji deszczowej,
a miejsca uszkodzone naprawione
lub wymienione na nowe odcinki.
Do zakończenia całej inwestycji
związanej z przebudową skrzyżowania przy Placu Dworcowym,
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku planuje
jeszcze zamontować dodatkową
studzienkę kanalizacyjną na sieci
kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy
Wojska Polskiego, w miejscu włączenia przyłącza do budynku nr 1012. Całkowity koszt poniesiony przez
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku dokonanych
wymian i innych prac związanych z
modernizacją sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej przy nowo powstałym rondzie wyniósł 17567,35 zł.
Zgodnie z zarządzeniem
Burmistrza Zbąszynka w sprawie
ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych
stanowiących mieszkaniowy zasób
gminy, ustalono iż od
1 stycznia 2016 r. wzrasta stawka
czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wynosić
będzie 4,20 zł miesięcznie. Stawka
czynszu za lokal socjalny wynosić będzie 2,10 zł miesięcznie za
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
Czynniki wpływające na obniżenie
stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie:
1. uwzględniające położenie budynku oraz lokali w budynku:
a. za mieszkanie w suterenie - 10%
b. za mieszkanie wspólne - 10%
c. za mieszkanie z kuchnią bez okna - 10%
d. za mieszkanie w budynku substandartowym - 50%
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2. uwzględniające wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje:
a. za brak w.c. w mieszkaniu - 30%
b. za brak łazienki - 10%
c. za brak centralnego ogrzewania
- 10%
d. za mieszkanie bez urządzeń wod.
– kan. - 10%
3. uwzględniające położenie budynku:
a. za mieszkanie na terenie wsi - 10%
Łącznie może być zastosowana obniżka nie wyższa niż 50% stawki
czynszu.
Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza
Zbąszynka wzrastają stawki czynszu
za 1m2 powierzchni użytkowej najmowanego garażu i wynosić będzie
4,00 zł + VAT/m-c. Wzrosną również stawki czynszu za 1 m2 gruntu
najmowanego pod garaże, budynki
i pomieszczenia gospodarcze i wynosić będzie
2,00 zł +VAT/m-c. Opłata za dzierżawę gruntu pod
pojemniki przeznaczone na zbiór
odzieży używanej wynosi 7,00 zł+
VAT za każde 1,5 m2 gruntu miesięcznie. Opłata za 1 m2 pomieszczenia
gospodarczego wynosić będzie 2,50
zł + VAT/m-c, a za 1m2 lokalu handlowego 10,00 zł + VAT/m-c.
Jak co kwartał przypominamy o terminie opłat za gospodarowanie odpadami . Do
31 października płacimy za kolejne
miesiące:
-październik
-listopad
-grudzień
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.
Po wakacyjnej przerwie wy- pieców c. o. w danej szkole.
com dostępu do informacji o wynipoczęci i pełni energii uczniowie Ponadto z nowym rokiem szkolnym kach nauki dziecka, od września br.
naszych szkół powrócili do pracy. wprowadzono darmowe podręczniki wszystkie szkoły w naszej gminie
Uroczystej inauguracji dokonali dy- dla uczniów klas I, II i IV szkół pod- zostały wyposażone w dzienniki
rektorzy poszczególnych szkół w stawowych oraz dla uczniów I klasy elektroniczne. Bardzo zachęcamy
Gminie Zbąszynek. Tradycyjnie w gimnazjum.
wszystkich rodziców do zakładania
uroczystościach rozpoczęcia roku Mając na uwadze zdrowie dzieci z konta rodzica i korzystania z tej poszkolnego wzięli udział przedsta- nowym rokiem przyjęto do stoso- mocy kontaktów ze szkołą. Kontakwiciele organu prowadzącego. W wania w szkołach likwidację sklepi- ty te są bezpłatne.
Szkole Podstawowej z Oddziałami ków szkolnych z niezdrową żywnoIntegracyjnymi im. II Armii Wojska
Polskiego w Zbąszynku i w Szkole Podstawowej Pomnik Rodła w
Dąbrówce Wlkp. uczestniczył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, życząc uczniom radości
ze zdobywania wiedzy, nowych
doświadczeń, rozwijania zainteresowań . W Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Zbąszynku gościł
Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz, który przedstawił nowego
Dyrektora Szkoły, Panią Urszulę
Szymkowiak.
Konkurs na dyrektora Gimnazjum
odbył się 20 sierpnia br. W tym też
dniu troje nauczycieli kontraktowych, podczas sesji egzaminacyjnej
na stopień nauczyciela mianowanego, zdało egzamin przed powołaną
komisją. Wszystkie takie działania
oświatowe powinny mieć wpływ na
podniesienie jakości kształcenia.
Okres przerwy wakacyjnej sprzyja
przeprowadzaniu remontów szkołach. W tym też okresie Szkoła
Podstawowa
Podstawowymi kiew
Kosieczynie
runkami
realizacji
przeprowadziła
polityki oświatowej
Szkoła
Ilość
Ilość
niezbędny
repaństwa
na
rok
mont,
którym
2015/2026 będą:
oddziałów/
oddziałów/
była
izolacja
1. Wzmocnienie bezdzieci 2014/2015 dzieci 2015/2016
fundamentów
pieczeństwa dzieci i
budynku
sali
młodzieży, ze szczegimnastycznej ,
gólnym uwzględnieodnowienie eleniem dzieci ze speSP Zbąszynek
16/343
17/361
wacji i wymiana
cjalnymi potrzebami
rynien na sali
edukacyjnymi .
SP Dąbrówka Wlkp.
6/94
7/104
g i m n a st yc z n e j .
2. Podniesienie jaNatomiast
w
kości kształcenia w
SP Kosieczyn
6/87
6/98
Szkole Podstaszkołach ponadgimwowej w Zbąnazjalnych poprzez
szynku podjęto
zaangażowanie
I Gimnazjum
12/239
12/236
działania zwiąpartnerów społeczzane z remonnych
w dostosoZST Zbąszynek
14/351
15/350
tem kotłowni w
waniu
kształcenia
tej szkole. Rezawodowego do poRazem
54/1114
57/1149
mont
kotłowni
trzeb rynku pracy.
to
planowane
3. Rozwijanie komdziałania gminy,
petencji
czytelnipolegające na rozłożeniu w czasie ścią, tzw. „śmieciowym jedzeniem”.
czych oraz upowszechnianie czyteli objęcie w każdym roku szkolnym Od klasy I szkoły podstawowej szko- nictwa wśród dzieci i młodzieży.
remontem kotłowni jednej szkoły, ły mogą stosować oceny opisowe. 4. Edukacja matematyczna i przyze względu na obecny stan zużycia W celu ułatwienia wszystkim rodzi- rodnicza w kształceniu ogólnym.
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Co u nas…
Jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 jest
wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży. W ramach tego szkoła
realizuje zadania dotyczące bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
które w znacznej mierze zależą od
wpływu bliskiego otoczenia społecznego. Bezpieczeństwo i zdrowie kształtuje się u dziecka od najwcześniejszego okresu, a także pod
wpływem odpowiednio dobranych i
efektywnych działań. Jednym z takich działań obok innych podmiotów
jest współpraca szkoły z firmą IKEA
Industry Poland Sp. z o.o. W zakresie bezpieczeństwa na drodze do i
ze szkoły. W minionym roku szkolnym w ramach projektu „Bezpieczna
droga do szkoły” firma sponsorowała wszystkim naszym uczniom zakup kamizelek odblaskowych, które są wykorzystywane na wszelkie
wyjścia i wyjazdy poza szkołą. Kontynuując to zadanie najmłodsi nasi
uczniowie uczyli się przechodzenia
przez jezdnię.
W imieniu wszystkich uczniów pragniemy podziękować firmie IKEA Industry Poland Sp. z o.o za przekazane kamizelki odblaskowe, dzięki
którym nasi uczniowie bezpiecznie
poruszają się podczas zorganizowanych wyjść.

Najważniejsze wydarzenia
z pierwszego miesiąca życia
szkoły.
V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day
- WMTDay).
W tym roku –
25 września szkoły z różnych stron
świata uczestniczyły w wydarzeniu.

Nasza szkoła włączyła się do akcji
po raz pierwszy. Lokalnymi koordynatorkami akcji są pani A.Szczesiak
i pani A.Furmaniak. Dzień Tabliczki
Mnożenia ma na celu propagowanie zabawowej formy nauczaniauczenia się matematyki oraz zachęcanie do przypomnienia sobie
tabliczki mnożenia w przyjemny,
niecodzienny sposób. Akcja była
dla uczniów możliwością do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości
po wakacjach. Natomiast dorośli
dali przykład dzieciom – pokazując
swoją świetną znajomość trudnych
przypadków mnożenia. Członkowie
koła matematycznego przygotowali
gazetkę oraz wystawę prac uczniów
(plakatów).
Podsumowaniem był
egzamin z tabliczki mnożenia nagrodzony odznaką MT EXPERT.
Współpraca polsko-niemiecka
W dniach 22.09-26.09.2015r. Po raz
kolejny realizowany był projekt polsko-niemiecki, tym razem na terenie Polski, w Warszawie. Projektowi
przyświecał tytuł Ty i ja, jak Wars
i Sawa odkrywamy tajemnice przeszłości w pięknej Warszawie. Projekt współfinansowany był z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach
Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży, adresowany do uczniów klas
5 i 6. Koordynatorem projektu była
nauczyciela j. niemieckiego Ewa Badeńska, towarzyszył jej nauczyciel j. angielskiego
Szymon Pieńkowski.
Celem
realizacji
wyjazdu
było
poznanie
bogactwa kulturowego, dziedzictwa narodowego
i miejsc pamięci
w stolicy Polski,
połączenie
edukacji z turystyką,
promocja edukacji
opartej na przeżyciach i konkretach
oraz pozyskiwania
kompetencji
międzykulturowej
uczenia się nawzajem. Jednak naczelnym zadaniem projektu było doskonalenie
kontaktów w języku angielskim i
niemieckim na żywo w poznawaniu,
docieraniu do informacji.
Lubuska Akademia Debat Szkolnych realizowana jest w ramach
programu Obywatele dla Demokra-
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cji, finansowanego z Funduszy EOG.
Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania w życie społeczne i
obywatelskie uczniów ze szkół w
województwie
lubuskim
poprzez
udział w zajęciach, debatach oksfordzkich, sejmikach młodzieżowych
i dziecięcych w okresie od kwietnia
2015 r. do marca 2016 r. Uczniowie
naszej szkoły pod kierunkiem opiekunek Samorządu Uczniowskiego
Emilii Kitta i Agnieszki Rucioch w ramach tego projektu biorą udział w
zajęciach edukacyjnych z zakresu
praw obywatelskich i przemian samorządowych w Polsce od 1989r., a
także będą przeprowadzać szkolną
debatę oksfordzką z udziałem lokalnych przedstawicieli Samorządu
Terytorialnego i rodziców. Jednym
z pierwszych działań uczniowskich
było opracowanie i przeprowadzenie
ankiety podczas turnieju miast i wsi
odbywającego się przy Jeziorku Koźlarskim podczas Gminnych Dożynek.
Kolejnym zadaniem będzie udział w
obradach sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku, a następnie Sejmiku Wojewódzkiego. Ponadto uczniowie będą
brali udział w konkursie na lokalną
inicjatywę obywatelską typu gra
terenowa, happening, festyn, który
wytypuje spośród szkół zwycięską
grupę 10 uczniów. Wraz z opiekunem
będą mieli możliwość wizytacji w
Sejmie i Senacie w Warszawie.
Z Kulturą Ludową na TY
Na tę okazję przybyli do naszej szkoły w dniu 23 września instruktorzy
Kalina Patek i Michał Kiszowara oraz
muzyk, regionalista i miłośnik kultury ludowej Jerzy Skrzypczak, który
opowiedział dzieciom historię nazwy Regionu Kozła, pokazał z jakich
elementów składa się instrument i
zagrał kilka tradycyjnych melodii.
Oprócz kozła uczniowie poznali też
dźwięki skrzypiec i klarnetu, które
także wchodzą w skład kapel tworzonych w tym regionie. Dzieci budowały instrumenty, do których użyli
puszek, pojemników po żywności,
słoików itp. Powstały grzechotki, bębenki, gitara, tarka i perkusja.
Kreatywność uczestników naszych
warsztatów była ogromna i cieszymy się, że byli aktywnymi odbiorcami kultury ludowej.
Przed nami wiele wydarzeń i uroczystości zaplanowanych w naszym
szkolnym kalendarzu, o których będziemy systematycznie informować
na łamach niniejszego Kwartalnika.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

W szkole „Rodła” wszystko gra!!
1 września 2015 r. tradycyjnie uczestniczyliśmy we mszy św. na
której ks. Stanisław Jedliński powitał
uczniów, rodziców i wychowawców.
Dokonał również poświęcenia tornistrów, książek i przyborów pierwszoklasistom. W sali CKiF
na Uroczystym Apelu
Inauguracyjnym
w obecności rodziców, zaproszonych
gości i całej społeczności
szkolnej
odbyło się pasowanie na ucznia i uroczyste przyjęcie do
szkolnej rodziny, naszych najmłodszych
uczniów. Mamy 29
pierwszoklasistów
w dwóch oddziałach.
Wychowawczynią klasy IA jest
pani Iwona Utrata,
a klasy IB Elżbieta
Czyczerska-Budych.
Wszystkie oddziały
liczą 104 uczniów.
W tym roku szkolnym będziemy korzystać z dziennika elektronicznego Librus Synergia.
Kontynuować
będziemy
również, zajęcia pozalekcyjne: naukę gry na
instrumentach ludowych
- mistrz Jan Prządka, zajęcia sportowe: siatkówka - Piotr Górawski, piłka
nożna, lekkoatletyka, BRD
- Edward Utrata, plastyczne -artysta ludowy Włodzimierz Kłos, taneczne
- Magdalena Rybicka Wachowska, literackie Katarzyna Trochanowska,
wokalne - Iwona Utrata,
wędkarskie - Wojciech
Ławniczak, przyrodnicze
i turystyczno-krajoznawcze - Regina Guzek, językowe - Iwona Urbaniec i
Zuzanna Buczna. Dodatkowe zajęcia matematyczno-informatyczne będzie prowadził Eugeniusz
Trochanowski. Uczniowie
podczas wakacji wyjeżdżali w rozmaite ciekawe miejsca,
gdzie reprezentowali również naszą
szkołę. Mała kapela w składzie: Martyna Mania, Julita Jędrzejczak, Wiktor Szymański i Piotr Bimek z grupą
młodzieżową Regionalnego Zespołu
Pieśni i Tańca im. Tomasza Spychały wystąpiła w Bytowie na Kaszu-
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bach na I Festynie Sztuki i Kultury
Ludowej. Zwiedzili tam Szkołę Rodła i jej muzeum. Kapela w składzie:
Hubert Wittke, Karolina Łochowicz,
Kornelia Kleszka, Laura Spychała, Kinga Grychta byli uczestnikami

Ogólnopolskiego Konkursu Muzyków
Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą.

Uczniowie grający na instrumentach
ludowych prowadzili też korowód
dożynkowy w Chlastawie. 27.09.2015r.
w Zbąszyniu na 41 Biesiadzie Koźlarskiej Piotr Bimek otrzymał Nagrodę
Burmistrza Zbąszynka. II miejsce w
kategorii skrzypiec i śpiewu zaję-
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ła Martyna Mania, Karolina Łochowicz, Laura Spychała. Hubert Wittke
otrzymał wyróżnienie. Julita Jędrzejczak, Milena Śmiałek, Kinga Śmiałek
i Maja Bimek otrzymały podziękowanie. Kornelia Kleszka w kategorii
klarnet zajęła II miejsce. Oliwier Niemiec
w kategorii kozioł
zajął
II
miejsce,
Wiktor
Szymański
wyróżnienie.
Uczniowie chętnie i
licznie uczestniczą
w w/w zajęciach.
Cieszą nas ich sukcesy, życzymy im
zapału i wytrwałości.
21.09.2015r.
z powodu pożaru
Wexpoolu i zagrożenia zadymieniem,
uczniowie,
którzy
przybyli do szkoły
zostali przewiezieni
do Szkoły Podstawowej w Kosieczynie. Tam też odbywały się zajęcia
pozalekcyjne sportowe i muzyczne.
Bardzo dziękuję Dyrekcji, Nauczycielom i pracownikom szkoły w Kosieczynie za przygotowanie miejsca i
ciepłe przyjęcie naszych uczniów.
Ze względu na niską frekwencję spowodowaną ewakuacją i
wyjazdem do innych miejscowości uczniowie naszej szkoły mieli
przymusowe ferie do 25.09.2015r.
W czwartek 24.09.2015r. wszyscy
chętni uczniowie (63) skorzystali
z zaproszenia i pojechali na basen do Zielonej Góry. W imieniu
uczniów, rodziców i swoim bardzo dziękuję Marcinowi Mincie i
pracownikom OSiR-u za wspaniale zorganizowaną wycieczkę. W
sobotę 26.09.2015r. uczniowie kl. II
wraz z rodzicami i wychowawczynią Katarzyną Trochanowską wyjechali na wycieczkę do Wrocławia.
Tradycyjnie we wrześniu odbyły
się wybory do Rady Rodziców.
Przewodniczącą Rady Rodziców
została Bożena Jędrzejczak. Dzięki współpracy szkoły z rodzicami
osiągamy lepsze wyniki w nauce,
a uczniowie ciekawiej spędzają swój
czas pozalekcyjny. Zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte do klas,
na zajęcia pozalekcyjne, na wspólne
wycieczki, pikniki i na wspólnie zorganizowaną 28 listopada2015r. Zabawę Andrzejkową.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Na progu roku szkolnego 2015/2016
Już nie przedszkolacy, lecz
szkolniacy
Przejście z przedszkola do szkoły
oznacza rozpoczęcie nowego etapu
w życiu dziecka, jak również jego rodziców. Aby jednak to przejście nie
było stresujące i trudne, konieczna
jest efektywna współpraca pomiędzy przedszkolem, szkołą oraz rodzicami. Dlatego w ubiegłym roku
szkolnym wspólnie z przedszkolem
z Kosieczyna i Kręcka został opracowany i realizowany projekt pod
hasłem ,,Jeszcze przedszkolacy, ale
już niedługo szkolniacy”. W ciągu
roku szkolnego odbyło się 5 spotkań
przyszłych uczniów ( 5- i 6-latków) z
ich przyszłą wychowawczynią oraz
z uczniami klasy III.
Pracowano różnymi metodami i formami, wykorzystując
urozmaicone
środki dydaktyczne
oraz pomysłowość
dzieci. Przedszkolacy mieli możliwość
wykazania
się
swoimi umiejętnościami i wiadomościami, a uczniowie
klasy III sprawdzali
się w roli gospodarzy. Podczas wykonywanych
zadań
panie nauczycielki
mogły obserwować
poczynania swoich
podopiecznych, a
przyszła
wychowawczyni integrować się z późniejszymi wychowankami. Przez dwa lata trwała akcja
,,Dzieci czytają dzieciom”, która miała
na celu popularyzowanie samodzielnego czytania i uważnego słuchania.
Uczniowie klasy III co tydzień czytali
przedszkolakom w Kosieczynie. Natomiast przedszkolaki z Kręcka słuchały utworów czytanych im w czasie
ferii zimowych. Dzieci spotykały się
również podczas okolicznościowych
uroczystości szkolnych. Na podstawie naszych obserwacji, rozmów z
dziećmi i rodzicami można stwierdzić,
że cele działań zostały zrealizowane,
a najlepszym potwierdzeniem tego
były
reakcje przyszłych szkolniaków, którzy na ostatnie zajęcia przychodzili krokiem pewnym i potrafili
aktywnie współpracować w grupach
mieszanych. Wszystkie te działania
spowodowały, że już 1 września w
obecności rodziców i całej społeczności szkolnej odbyło się uroczyste
Pasowanie na Ucznia. Dzieci złożyły

ślubowanie, a Dyrektor Sławomir
Matysik dużym ołówkiem pasował pierwszoklasistów na uczniów
naszej szkoły. Następnie Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Karolina Buśko powitała najmłodsze
koleżanki i kolegów w gronie społeczności uczniowskiej, życząc im
wielu sukcesów i samych wspaniałych chwil w szkole. Na pamiątkę
tak ważnej uroczystości uczniowie
otrzymali
pamiątkowe
dyplomy
oraz opaski odblaskowe.
Siatkarskie przygotowania do
nowego sezonu
Już z początkiem sierpnia siatkarki z Kosieczyna rozpoczęły przygotowania do kolejnego sezonu.
W czasie upalnych, dni po ciężkich
treningach, odbywały się wyjazdy

nad jezioro Liny, gdzie zawodniczki
aktywnie wypoczywając, regenerowały siły. W czasie wakacji cztery
pary dziewcząt wzięły udział w
rozgrywkach piłki plażowej w Babimoście, a dwie w zawodach Wróbel Cup.
Turniej w Babimoście wygrała para
zawodniczek K. Matysik i N. Grelak,
a zawody Wróbel Cup – K. Matysik i M. Borowczak oraz w mikscie
K. Matysik i K. Lichtarowicz zajęli
IV miejsce. Na zaproszenie zaprzyjaźnionego klubu UKS Śmigiel zorganizowany został wyjazd do Zbąszynia, w czasie którego siatkarki z
Kosieczyna rozegrały dwa mecze z
młodziczkami i kadetkami gospodarzy. Sportowe spotkanie miało
także swój akcent integracyjny i
towarzyski, zakończyło się bowiem
wspólnym pieczeniem kiełbasek.
Pod koniec sierpnia w ramach przygotowań do sezonu nasze siatkarki
wzięły udział w turniejach w Po-
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znaniu i Zbąszynku, w których pokonały drużyny z Energetyka Poznań
i UKS Śmigiel. Ostatnim sprawdzianem był wyjazd na ogólnopolski
turniej Gryft Cup w Szczecinie. W
bardzo silnej stawce 12 drużyn, nasze zawodniczki
zajęły czwarte
miejsce. Gra dziewczyn była jeszcze
nierówna, ale ostatni mecz z Libero Wałcz stał już na najwyższym
poziomie. Zwycięstwo nad drużyną,
która w roku 2014 zdobyła tytuł mistrza Polski, daje dobre prognozy na
zbliżający się sezon. Minisiatkarki
natomiast uczestniczyły w turnieju
minisiatkówki w poznańskiej Arenie.
Dziewczęta solidnie przepracowały
okres przygotowawczy
do nowego sezonu. Życzymy siatkarkom dobrej gry w lidze i turniejach ogólnopolskich,
godnego reprezentowania gminy na boiskach całej Polski, a
nam – kibicom satysfakcji z gry naszych
dziewcząt.
Kibiców
zapraszamy na mecze ligowe i prosimy
o gorący doping.
Pierwszy ważny
konkurs
czyli
V
Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia
25 września już po
raz czwarty uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w obchodach
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę
mnożenia znają!”. Asystentami egzaminującymi starszych kolegów i koleżanki byli uczniowie klasy III: Klaudia Kasprzak, Weronika Cichocka i
Wiktoria Paszkiewicz. Każdy uczeń
„walczył” z pięcioma przykładami
mnożenia i dzielenia. Ten kto odpowiedział prawidłowo w ciągu 2 minut, otrzymał tytuł Matematycznego
Experta. Takie wyróżnienie otrzymało 19 uczniów. Najlepsze wyniki osiągnęli:
w klasie IV – M. Kucharska (26 sekund ), w klasie V – A. Szymańska
(23 sekundy ), w klasie VI – K. Buśko
(24 sekundy ). Tym samym A. Szymańska okazała się bezkonkurencyjna w całej grupie IV-VI.
Wszystkim uczniom i pracownikom
oświaty powodzenia w roku szkolnym 2015/2016 życzy społeczność
SP w Kosieczynie!
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Urszula
Szymkowiak

Gimnazjum w Zbąszynku

NOWY ROK SZKOLNY CZAS ZACZĄĆ
Pierwszego września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego
2015/2016. Uroczystość poprowadziły
Wiktoria Dyllong oraz Patrycja Basińska z klasy II A. Rok szkolny oficjalnie rozpoczęła Pani Urszula Szymkowiak - nowa Dyrektor Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków, wyłoniona
w sierpniu podczas konkursu na to
stanowisko. Na uroczystości obecni
byli rodzice, nauczyciele, pracownicy
szkoły, a także Sekretarz Gminy Jan
Makarewicz. Pracę w naszej szkole
rozpoczęły: pedagog Anna Mierzwińska oraz nauczyciel języka niemieckiego Agnieszka Myślicka.

dożywiania dzieci. Akceptację zyskał
też projekt proekologiczny, polegający na zagospodarowaniu terenów
zielonych wokół szkoły i podwórka
szkolnego oraz projekt w zakresie
oszczędzania energii (w ramach realizacji Społecznego Zaangażowania
IKEA Industry w projekty lokalne z
Gminy Zbąszynek). Szkoła zgłosiła
także udział w realizacji projektów
szkoleniowych dla uczniów szkół
gimnazjalnych
Świebodzińskiego
Obszaru Funkcjonalnego oraz chęć
współpracy z firmą Mały Inżynier
w przygotowaniu wniosku na pozyskanie funduszy dla gimnazjum

UDZIAŁ W PROJEKTACH
Gimnazjum w tym roku szkolnym
bierze udział w różnych projektach.
Zostało włączone przez Polską Akcję Humanitarną do programu Pajacyk, polegającego na finansowaniu

w ramach realizacji projektu unijnego ,,Wyrównywanie dysproporcji
w jakości kształcenia na poziomie
ogólnym oraz dostosowanie oferty
edukacyjnej do potrzeb uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyj-
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nych i zdrowotnych’’. Realizacja projektu finansowanego z UE to szansa,
aby wyposażyć szkołę w pomoce
dydaktyczne, zapewnić dzieciom
ciekawe zajęcia dodatkowe oraz
przeszkolić nauczycieli z nowych
metod i tematyk zajęć. Nauczyciele
gimnazjum rozpoczęli również działania zmierzające do przygotowania
projektu wspierającego rozwój kompetencji kluczowych gimnazjalistów
poprzez wdrożenie nowoczesnych
technologii TIK w proces nauczania
we współpracy Centrum Nauczania
Języków Obcych NORTON.
WITAMY PIERWSZOKLASISTÓW
Próg naszej szkoły przekroczyło po
raz pierwszy 83 nowych uczniów.
Wychowawcami klas 1 zostali: 1
a – Anna Kwaśniewska-Łysiak, 1 b
– Edyta Urbanek, 1 c – Anna Szulc,
1 d – Michał Łysiak. Drugiego dnia
odbyły się zajęcia integracyjne.
Pierwszoklasiści zwiedzali budynek
szkoły, odwiedzili bibliotekę, wzięli
udział w pogadance z pielęgniarką oraz pedagogiem. Potem wraz z
wychowawcami udali się na boisko
Orlik, by w sportowych zmaganiach
jeszcze lepiej się poznać. Konkurencje „na wesoło” wygrała klasa 1 d.
Gratulujemy!
Od tego roku pierwszoklasiści mogli
wypożyczyć zestawy podręczników
i materiałów edukacyjnych. Należy o nie dbać, by po zwróceniu ich
w czerwcu, mogły służyć kolejnym
rocznikom gimnazjalistów.
LETNIE REMONTY
Czas wakacji pozwolił na wykonanie
prac remontowych w szkole. Odnowiono trzy sale lekcyjne, poddano
renowacji pejzaż ścienny w gabinecie biologicznym, wykonano wyprawki wokół niedawno wstawionych drzwi do różnych gabinetów,
pomalowano drzwi do biblioteki oraz
klas w budynku północnym, a także
odmalowano balustrady i ogrodzenie
wokół szkoły.
Na ten czas dziesięciu miesięcy wytężonej pracy życzymy wszystkim
gimnazjalistom, ich rodzicom, dyrekcji, nauczycielom oraz innym pracownikom gimnazjum wytrwałości, cierpliwości oraz samych sukcesów :)
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

Ewa
Omelczuk

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania…
1 WRZEŚNIA 2015 r.
Tak, jak we wszystkich szkołach,
również w Zespole Szkół Technicznych im. Jana Pawła II rozpoczęliśmy kolejno rok szkolny. Naukę w
ten dzień rozpoczęło 350 uczniów w
15 oddziałach (3 oddziały LO, 8 oddziałów Technikum oraz 3 oddziały
ZSZ), z których 123 to uczniowie klas
pierwszych. Do egzaminu maturalnego przygotowuje się w tym roku
szkolnym 56 uczniów, a do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie 93 uczniów Technikum
oraz 26 uczniów ZSZ. W ramach Liceum Ogólnokształcącego prowadzimy klasy ogólne dostosowując
ofertę przedmiotów realizowanych
w zakresie rozszerzonym do preferencji uczniów wzbogacając ją o
przedmioty uzupełniające: eduka-

cja multimedialna
oraz edukacja pożarniczo-wojskowa. Na poziomie
Technikum uczniowie kształcą się
w
następujących
zawodach: Technik
architektury
krajobrazu,
Technik
elektryk,
Technik
mechatronik oraz
Technik
informatyk, natomiast w
Zasadniczej szkole
Zawodowej prowadzimy oddział wielozawodowy.
MOŻEMY BYĆ DUMNI Z NASZYCH
ABOLWENTÓW
Powód do dumy przysporzyli nam w
tym roku nasi absolwenci, gdyż wynik, jaki osiągnęli na egzaminie maturalnym, jest najlepszym wynikiem

od co najmniej 6 lat.
Egzamin
maturalny
zdało w tym roku
prawie 84 procent
absolwentów. Równie dobrze wypadł
egzamin zawodowy
zarówno w starej,
jak i nowej formule.
ZAJĘCIA
INTEGRACYJNE KLAS
PIERWSZYCH
Coroczną
tradycją
są
organizowane
we wrześniu zajęcia integracyjne dla
klas
pierwszych.
W tym roku szkolnym odbyły się one nad jeziorem
w Zbąszyniu, tak, aby wykorzystać
również możliwość skorzystania ze sprzętu żeglarskiego należącego do
szkoły. Uczniowie wraz
z wychowawcami: panią
Barbarą Zarembą, panią
Wioletą Muszyńską, panią
Katarzyną Pacyna, panem
Mariuszem
Graczykiem
oraz panem Ryszardem
Braunem oraz opiekunami
panią Mariolą Szukalską
oraz panem Mariuszem
Mazurkiem
uczestniczyli
w zajęciach, które miały
na celu integrację zespołu
klasowego oraz mieli możliwość nabycia umiejętno-

ści żeglarskich dla początkujących.
WYJAZDOWA LEKCJA HISTORII
17 września 2015 roku klasy o profilu pożarniczo - wojskowym naszej
szkoły wraz z opiekunami panią
Katarzyną Pacyna, panią Mariolą
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Szukalską, panem Marcinem Kumke oraz panem Robertem Baksalarym wzięły udział w projekcji filmu
„Karbala” w Cinema City w Zielonej
Górze. „Karbala” to film opowiadający prawdziwą historię zwycięskiej
obrony City Hall, w której uczestniczyli m.in. żołnierze współpracującej
z naszą szkołą 17 WBZ z Międzyrzecza. Film ujawnia kulisy polskiej
misji w Iraku.
II SJEMIK MŁODZIEŻOWY
21 września 2015 roku uczniowie naszej szkoły: Dominika Haniszewska,
Agnieszka Rucioch oraz Piotr Migoń
uczestniczyli w obradach II Sejmiku
Młodzieżowego, który odbył się w
Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej
Górze. Tegoroczne obrady odbyły się
pod hasłem „Jednostka nie zerem, a
siłą. Trzeba tylko chcieć.” Podczas pierwszej części obrad,
młodzież zapoznana została
przez panią
Marszałek Elżbietę Annę Polak oraz pana
Przewodniczącego
Sejmiku
Czesława Fiedorowicza z funkcjonowaniem samorządu i jego
organów. W drugiej części głos
zabrali młodzi radni, podzieleni na 5 klubów. Ich zadaniem
było przedstawić argumenty
za lub przeciw tezie „25 lat
wolności: Jednostka nie zerem,
lecz siłą – wystarczy tylko
chcieć”. Po krótkiej naradzie
każdy z klubów prezentował
swoje stanowisko. W rolę radnej wcieliła się uczennica klasy
trzeciej LO Agnieszka Rucioch. Następnie młodzi radni mieli okazję
zadać pytania, których wysłuchał
przewodniczący Czesław Fiedorowicz. Na koniec wszyscy uczestnicy
otrzymali drobne upominki.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

Wakacje i po wakacjach...
Okres wakacyjny w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu to
przede wszystkim czas
wyników
egzaminów zewnętrznych, remon-
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tów i modernizacji, kolonii letnich
oraz rekrutacji do dwóch kierunków
kształcenia: technik leśnik i operator
maszyn leśnych.
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W lipcu na prośbę Burmistrza Gminy Zbąszynek gościliśmy 4 uczniów
szkoły rolniczej ze Stryja na Ukrainie. Przez dwa tygodnie wykonywali oni różne drobne prace, za
którą od sponsora na zakończenie
pobytu otrzymali pieniądze i upominki.
Byliśmy też gospodarzami kolonii
letnich. Odwiedziła nas grupa młodzieży z Katolickiego Stowarzyszenia Młodych z Poznania, która realizowała u nas projekt oraz grupa
taneczna z Wrocławia.
Odbyły się też remonty i modernizacje kolejnych sal lekcyjnych i
doposażenie w brakujący w szkole sprzęt edukacyjny.
Intensywne prace komisji rekrutacyjnej wyłoniły w tym roku kolejnych potencjalnych leśników
i specjalistów w zakresie obsługi maszyn leśnych. Oba kierunki
kształcenia były dość popularne
i na jedno miejsce w technikum
leśnym przypadały 3 osoby natomiast w szkole zawodowej 2.
Mamy nadzieję że przyjęliśmy najlepszych adeptów leśnictwa!
Wyniki egzaminów wewnętrznych,
takich jak egzamin dojrzałości i egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe przyniosły nam informację co poprawić w metodach
kształcenia, co jest dobre i może
zostać. Cieszy nas fakt, że progi
jedynej w Polsce szkoły Operatorów Maszyn Leśnych w Rogozińcu
opuściło 18 absolwentów, którzy
w 100% zdali egzamin zawodowy
bardzo wysoko.
W okresie wakacyjnym grupa naszych absolwentów wyjechała do
rocznej szkoły Operatorów Maszyn
Leśnych w Swobodzie w Czechach
aby tam poszerzać swoją wiedzę i
umiejętności w tej dziedzinie.
1 września jak co roku uroczyście
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.
Wszyscy zdrowi, uśmiechnięci i
wypoczęci wróciliśmy do pracy.
25 września odbyły się w szkole
uroczyste obchody 30-lecia istnienia Nadleśnictwa Babimost z tej
okazji gościliśmy w swoich progach przedstawicieli środowiska
leśników, przedstawicieli samorządów lokalnych i wojewody lubuskiego.
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Jan
Mikuła

ZUTW ROZPOCZYNA CZWARTY ROK
DZIAŁALNOŚCI
W dniu 6.10.2015 w ramach
obchodów Gminnego Tygodnia Seniora nastąpi uroczysta inauguracja czwartego roku akademickiego Zbąszyneckiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. ZUTW w czwarty
rok działalności wchodzi pod nowym kierownictwem, przewodniczącym Zarządu został wybrany
Piotr Cegłowski, jego zastępcy to
Jadwiga Drzymała i Władysław
Kozak, skarbnikiem pozostała Halina Mikułko, a nowym sekretarzem Danuta Jerzykowska. Skład
Zarządu uzupełnili członkowie:
Maria Jokiel, Leszek Doliński, Jan
Mikuła, Henryk Piechota i Tadeusz
Sierżant. Wraz z wyborem nowego
Zarządu uchwalony został nowy
Regulamin ZUTW.
Aby przybliżyć słuchaczom nową
formułę działalności członkowie
Zarządu od początku lipca w każdy

no – krajoznawcza. Grupa rowerowa
swoją działalność prowadzi już od

początku września, korzystając z
pięknej pogody, do pozostałych grup
trwa jeszcze rekrutacja. Organizowane będą także wykłady i spotkania dla wszystkich,
Zarząd pracuje nad propozycjami planu pracy. Tak jak
dotychczas, współpracować
będziemy z innymi organizacjami. Najbliższą planowaną
imprezą to wspólny ze Świebodzińskim Związkiem Kresowian wyjazd do Teatru Wielkiego w Poznaniu na operę
Carmen.
Serdecznie
zapraszamy
wszystkich chętnych, przyjdźcie do nas, tu jest miło i ciekawie!
Tu możesz się nauczyć czegoś, na co dotychczas nie
miałeś czasu!!!

poniedziałek mieli godzinne dyżury, na których udzielano wyjaśnień
i przyjmowano zapisy na nowy rok
akademicki. Obecnie swój udział w
zajęciach potwierdziło 76 osób. Na
podstawie złożonych deklaracji zainteresowanie słuchaczy pozwoli na
uruchomienie następujących grup zajęciowych: gry i zabawy umysłowe,
gimnastyka rehabilitacyjna, zajęcia
komputerowe – poziom dla początkujących, zajęcia komputerowe – poziom dla zaawansowanych, fitness z
elementami tańca, zajęcia wokalne,
język angielski – poziom dla początkujących, język niemiecki – poziom
dla początkujących, język niemiecki – poziom dla zaawansowanych,
zajęcia plastyczne, grupa edukacyj-
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Alina
Jagaciak

Procedura zobowiązania osoby
pijącej do leczenia odwykowego
Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne,
a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami
właściwymi do rozpatrywania spraw
o przymusowe leczenie są Wydziały
Rodzinne i Nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych
od alkoholu reguluje ustawa z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. 2015, poz. 1286).
Do Sądu wniosek o leczenie odwykowe mogą złożyć tylko dwie instytucje i dla mieszkańców Gminy Zbąszynek są to:
1) Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Zbąszynku i wnioski należy kierować na
adres GKRPA ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, Tel. 68 3849 140 wew. 34.
2) Prokuratura i zgłoszenia należy
kierować do Prokuratury Rejonowej
w Świebodzinie ul. Poznańska 10 tel.
68 382 24 39.
Złożenie wniosku o przymusowe
leczenie bezpośrednio do Sądu – a
nie za pośrednictwem Komisji lub
Prokuratury – spowoduje, że Sąd
odeśle taki wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako instytucji do tego
uprawnionej.
Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest (i tak bywa najczęściej), gdy
osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze
zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna.
Oczywiście, gdy najbliższa rodzina
nie chce zgłosić sprawy (bo jest np.
zastraszana przez alkoholika), przyjmowane są zgłoszenia od dalszych
członków rodziny, jak i osób niespokrewnionych. Ponadto, wniosek o
leczenie mogą do GKRPA złożyć inne
instytucje, takie jak Ośrodek Pomocy
Społecznej, Policja, kurator sądowy
itp. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy
może przyjść do GKRPA po pomoc
i poradę w sprawie podjęcia leczenia.
Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować
osoby, które w związku ze swoją
chorobą alkoholową:
- powodują rozkład życia rodzinnego,
- powodują demoralizację nieletnich,
- systematycznie zakłócają spokój
lub porządek publiczny,
- uchylają się od pracy.
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Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do której jest podejrzenie
uzależnienia od alkoholu, członkowie Komisji przyjmują do protokołu
informacje, dotyczące zgłaszanej
osoby. Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np.
karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje z Policji,
informacje z Izby Wytrzeźwień itp.,
należy je zabrać ze sobą celem dołączenia do akt sprawy. Osoba zgłaszająca może być wzywana przez
sąd, ewentualnie może podać dane
innych osób, mogących być świadkami w tej sprawie przed sądem.
Osoba zgłaszająca problem alkoholowy, zamieszkująca z alkoholikiem,
motywowana jest do podjęcia terapii
dla współuzależnionych. Edukacja na
temat prawidłowego postępowania
wobec osoby uzależnionej znacznie
zwiększa prawdopodobieństwo jej
wyjścia z nałogu. Taką pomoc terapeutyczną dla osób współuzależnionych można uzyskać w Zbąszynku
przy ul. Długiej 1 (siedziba OPS) w
każdy ostatni poniedziałek miesiąca
od godz. 16.00 - 19.00 oraz w każdą
środę od godz. 18.00- 20.00 (Grupa
Al-Anon).
Na podstawie złożonego wniosku o
skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu,
do osobistego zgłoszenia się na posiedzenie GKRPA, na tzw. rozmowę
motywującą do leczenia.
Możliwe są następujące wersje wydarzeń:
Wersja 1
Osoba, którą Komisja wzywa, przychodzi i przyznaje, że ma problem
alkoholowy oraz że chce podjąć leczenie.
To wariant najbardziej optymistyczny, bo powszechnie wiadomo, że
dobrowolne podjęcie leczenia daje
największe szanse na wyjście z nałogu.
W takim przypadku, przedstawiamy
ofertę wszystkich ośrodków leczenia
uzależnienia (a jest ona naprawdę
szeroka). Zawsze należy pamiętać,
że leczenie jest bezpłatne. Osoba,
która dobrowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, nie jest pozostawiana sama sobie, gdyż wzywana jest cyklicznie
do siedziby GKRPA celem dalszego
motywowania.
W przypadku zaprzestania leczenia
i powrotu do nałogu sprawa zostanie skierowana do Sądu.
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Wersja 2
Osoba wezwana przychodzi na posiedzenie GKRPA i oświadcza, że nie
ma problemu alkoholowego (przykładowe tłumaczenie: „bo zgłoszenie jest wynikiem nieporozumień rodzinnych” itp.) i nie zamierza podjąć
leczenia.
W takiej sytuacji członkowie Komisji
podejmują rozmowy uświadamiające,
motywujące pomagając osobie zgłoszonej dostrzec swoje picie z wielu
perspektyw. W przypadku, gdy osoba zgłoszona zaprzecza piciu, lub je
bardzo umniejsza i usprawiedliwia,
odmawiając podjęcia leczenia odwykowego, a wnioskodawca podaje
fakty nadmiernego picia zawsze kierowana jest na badanie do biegłych
sądowych, którzy są uprawnieni do
orzekania o uzależnieniu (są to: lekarz psychiatra oraz psycholog). Badanie jest bezpłatne (koszty pokrywa Gmina), a jego wynik jest bardzo
istotny zarówno dla Komisji, jak i w
ewentualnym postępowaniu przed
Sądem.
Jeżeli z opinii biegłych wynika, że
osoba nie jest uzależniona, sprawa
przed Komisją jest umarzana. Jeżeli
natomiast z opinii biegłych wynika,
że dana osoba jest uzależniona, to
wówczas sprawa kierowana jest do
Sądu.
Wersja 3
Kierowanie wniosku o przymusowe
leczenie do Sądu.
Procedura sądowego zobowiązania
do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:
1) osoba zgłoszona odmawia podjęcia leczenia odwykowego, a opinia
biegłych potwierdza uzależnienie od
alkoholu;
2) wtedy gdy osoba, która zgodziła
się na badanie przez biegłych, nie
zgłosi się na nie, Komisja również
kieruje sprawę do Sądu – Komisja
bowiem nie ma możliwości zmuszenia kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienie takie przysługuje
Sądowi;
3) do Sądu sprawa kierowana jest
także wtedy, gdy osoba w ogóle nie
zgłosi się do Komisji ani na badania
do biegłych (wezwania na rozmowę
wysyłane są, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);
4) w przypadku, gdy osoba zgłosi
się na wezwanie Komisji i oświadczy
od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się
leczyć dobrowolnie, a wnioskodaw-

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

ca podaje fakty nadmiernego picia,
sprawa również jest kierowana do
Sądu.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od
wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika (bo tak
zgodnie z przepisami prawa nazywa się osoba, co do której złożony
został wniosek do Sądu). Jeżeli w
danej sprawie brak jest opinii biegłych (bo np. osoba nie zgodziła się
na badanie przez biegłych przed
Komisją), to Sąd kieruje taką osobę
na badanie. Sąd ma uprawnienie do
nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na
rozprawę, jak również na badanie.
Komisja nie ma wpływu na czas
rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten
etap postępowania odbywa się już
bez udziału członków Komisji (z
pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia
przedstawiciela Komisji podczas rozpraw). Należy podkreślić, że Sąd ma
pełną swobodę w ocenie dowodów
w sprawie, choć zazwyczaj najważniejszym dowodem, który ma wpływ
na jej wynik, jest opinia biegłych.
Sąd może na podstawie zebranych
dowodów (opinii biegłych, zeznań
uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:
1)
oddalić wniosek, gdy osoba nie
jest uzależniona,
2) orzec obowiązek leczenia odwy-

kowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym
(stacjonarnym, czyli szpitalu).
Postępowanie przed sądem jest
dla osoby uzależnionej bezpłatne,
koszty sądowe ponosi Gmina. Sąd
orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od
którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo,
jak tego wymaga cel leczenia, nie
dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.
Na czas trwania obowiązku leczenia
sąd może ustanowić nadzór kuratora. Należy pamiętać, że wszystkie
opisane powyżej działania Komisji i
Sądu w tym przedmiocie wynikają
z obowiązujących w Polsce przepisów, a czas rozpatrywania sprawy
wynika z konieczności przestrzegania zasad istniejącego prawa.
Poniżej podaje się dostępne w Gminie Zbąszynek punkty, w których
można uzyskać informację i pomoc
na temat uzależnień i to nie tylko
od alkoholu, ale również od środków
psychoaktywnych, behawioralnych
oraz odnośnie przemocy domowej.
Wszystkie punkty działają w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku przy ul. Długiej 1. Usługi dostępne są także po godzinach
pracy OPS.
Zapraszam do korzystania z porad
i pomocy jakie oferuje: GKRPA, te-

POSIŁKI DLA UCZNIÓW W SZKOLE
Wraz z nowym rokiem szkolnym
ruszyła akcja udzielania pomocy w
formie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkołach na terenie gminy
Zbąszynek. Posiłki przygotowuje i
dostarcza do szkół firma Bar „Pod
Semaforem” w Zbąszynku. Z pomocy w formie darmowych posiłków
korzystają również dzieci w przed-

szkolach naszej gminy. Kryterium
dochodowe uprawniające rodziny
do korzystania z posiłku to kwota
nie przekraczająca 684 zł na osobę
w rodzinie. Rodzice zainteresowani
uzyskaniem tego rodzaju wsparcia
dla swoich pociech i spełniający kryterium dochodowe powinni zgłosić
się w Ośrodku Pomocy Społecznej

rapeuci uzależnień, psycholog oraz
samopomocowe grupy wsparcia AA
i Al.-Anon. Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – obraduje w
każdy ostatni poniedziałek miesiąca
w godz. od 17.30-19.30.
Specjalista terapii uzależnień od alkoholu – przyjmuje w każdy ostatni
poniedziałek miesiąca w godz. od
16.00-19.00.
Specjalista terapii uzależnień behawioralnych (alkohol, narkotyki, hazard, komputer, gry, zakupy, telefon
komórkowy) – przyjmuje w każdą
środę od godz. 14.00-18.00.
Psycholog – przyjmuje w każdy
czwartek od godz. 15.00-18.00.
Grupa Anonimowych Alkoholików
„TRIO” – spotkania odbywają się w
każdy piątek od godz. 18.00-20.00.
Grupa wsparcia Al.-Anon „Pogoda
Ducha” – pomoc dla rodzin i przyjaciół alkoholika - spotkania odbywają się w każdą środę od godz.
18.00-20.00, a w ostatni poniedziałek miesiąca odbywa się spotkanie
grupy z terapeutką od godz. 16.0019.00.
Porady dla osób dotkniętych przemocą i stosujących przemoc – pomoc w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i u
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.
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w Zbąszynku celem pobrania niezbędnej dokumentacji i złożenia stosownego wniosku. Druki wniosków
o świadczenia pomocy społecznej
dostępne są również
na stronie
internetowej www.zbaszynek.pl w
zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej/Obowiązujące druki.

WSPIERAMY OSOBY I RODZINY W
CZYNNOŚCIACH DNIA CODZIENNEGO
Jednym z zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku jest
wspieranie osób starszych i niesamodzielnych w czynnościach dnia
codziennego poprzez świadczenie
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Usługi te są odpłatne. Odpłatność uzależniona jest
od posiadanego przez osobę/rodzi-

nę miesięcznego dochodu. Szczegółowe zasady odpłatności
określa
Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XXI/37/04 z dnia 04.10.2004
roku. Usługi świadczone są przez
opiekunki zatrudnione w tutejszym
Ośrodku. Na dzień dzisiejszy z usług
opiekuńczych korzysta 16 osób a
ze specjalistycznych usług opiekuńczych – 4. Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tego rodza-
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ju wsparcia powinny zgłosić się w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku celem pobrania niezbędnej
dokumentacji i złożenia stosownego
wniosku. Druki wniosków o świadczenia pomocy społecznej dostępne
są również na stronie internetowej
www.zbaszynek.pl w zakładce Ośrodek Pomocy Społecznej/Obowiązujące druki.
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WAKACJE Z OŚRODKIEM POMOCY
SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNKU
Podczas tegorocznych wakacji OPS w Zbąszynku
zorganizował akcję letnią dla dzieci
z
terenów wiejskich
naszej gminy.
W organizację akcji włączyły się
aktywnie poszczególne sołectwa
oraz firma Ikea Industry udzielając
wsparcia finansowego na dożywianie dzieci w trakcie zajęć.
Tygodniowe zajęcia w każdej wiosce cieszyły się dużą popularnością. Zajęcia były odpowiedzią na
potrzeby i zainteresowania dzieci
w wieku szkolnym. Uczestnicy wykonywali prace plastyczne, brali
udział w grach, zabawach, zawodach sportowych i zajęciach terenowych tzw. „podchodach”. JedOSP Rogoziniec, w Dąbrówce Wlkp.
spotkały się z profesjonalistą przyrodnikiem, a w Chlastawie obcować
z końmi.
Z zajęć wakacyjnych skorzystało
ogółem około 110 dzieci, z czego najliczniejszą grupę stworzyli młodzi
mieszkańcy Chlastawy.
Akcję letnią prowadziły przede
wszystkim pracownice OPS w Zbąszynku: Dagmara Urbaniec, Natalia
Trymbulak-Kędzierzyńska, Iwona Firlej-Prętka oraz spoza OPS Krystyna
Gołek w Dąbrówce Wielkopolskiej,
a także wspaniałe wolontariuszki:
Lucyna Grzeszkowiak, Dominika Haniszewska, Agnieszka Rucioch, Martyna Muchowska.

ną z dodatkowych atrakcji
był dzień ze Zbąszyneckim
Ośrodkiem Kultury, podczas
którego dzieci mogły potańczyć w rytmach zumby, wykazać się swoimi talentami
w konkursie „Mam talent”
czy „Jaka to melodia”. Dzieci
miały także okazję wykazać
się swoją pomysłowością w
projektowaniu ubrań z worków, bibuły, sznurków, papierów i gazet.
W każdej wsi, przy współpracy z sołtysami, udało
się zorganizować pieczenie
kiełbasek, które było zakończeniem
tygodniowej
wakacyjnej zabawy. W Rogozińcu dzieci mogły z bliska zobaczyć wóz strażacki
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ZBĄSZYNKU AKTYWNY WOBEC PRZEMOCY
Od pierwszego lipca OPS w
Zbąszynku realizuje projekt „Aktywnie Przeciw Przemocy”, który jest
skierowany do wszystkich mieszkańców Gminy Zbąszynek, a w szczególności do osób i rodzin doświadczających przemocy domowej, a
także zagrożonych tym zjawiskiem,
również do sprawców, świadków i
osób podejmujących działania w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Projekt współfinansowany jest ze
środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach projektu od
sierpnia br. ruszył Punkt Konsultacyjny, dzięki któremu można skorzystać ze wsparcia psychologicznego
dla dzieci i osób dorosłych, terapii
rodziny, porad prawnika i terapeuty uzależnień. Z porad specjalistów
można skorzystać po wcześniej-

szym osobistym lub telefonicznym
uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z pracownikiem socjalnym OPS w
Zbąszynku – nr telefonu 68 3849102
lub 68 3243054.
Dla zainteresowanych przedstawiamy plan działania Punktu Konsultacyjnego:
Porady prawne
06.10.2015r., 03.11.2015r., 01.12.2015r. w
godz.16.00-19.00
Psycholog dla dorosłych
06.10.2015r. w godz.15.00-18.00
Terapia rodziny
26.10.2015r., 30.11.2015r., 28.12.2015r. w
godz.9.00- 12.00
Psycholog dla dzieci i mlodzieży
Każdy czwartek w godz. 15.00-18.00
Terapeuta uzależnień
Każda środa w godz. 14.00 - 17.00
W środę 16.09.2015r. odbyło się pierw-
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sze spotkanie w ramach „Szkoły dla
rodziców i wychowawców”. Celem
zajęć jest wzmocnienie kompetencji
opiekuńczowychowawczych
rodziców i wychowawców. Szkoła
obejmuje 30 godzin zajęć warsztatowych prowadzonych w systemie
cotygodniowych
trzygodzinnych
spotkań. Zajęcia prowadzi psycholog
Julita Krajczyńska.
Uwaga uczniowie! W Waszych szkołach w ramach projektu został ogłoszony konkurs plastyczny:
Mówimy przemocy nie!
Termin
składania prac mija 09 października
2015r. Zachęcamy do udziału!
Na autorów najlepszych prac plastycznych czekają atrakcyjne nagrody!

Z PRAC GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
W dniu 02 września 2015
roku w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zbąszynku odbyło się
kolejne w tym roku spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Zarządzeniem Burmistrza Zbąszynka Nr 43/2015 z dnia 17 czerwca 2015

roku do składu zespołu powołany
został: Leszek Bochniak – Strażnik
Miejski oraz Krzysztof Krzywak –
Prezes Fundacji „Spieszmy się”. Na
posiedzeniu omówiono szczegółowo założenia realizowanego od lipca
br. przez OPS w Zbąszynku projektu

„Aktywnie przeciw przemocy” oraz
funkcjonowanie Grup Roboczych GZI
w okresie od czerwca do sierpnia br.
Termin kolejnego spotkania GZI wyznaczono na dzień 02 grudnia 2015r.

PO WAKACYJNEJ PRZERWIE RUSZYŁY ZAJĘCIA W DOMU
DZIENNEGO POBYTU W ZBĄSZYNKU
W dniu 8 września 2015 roku, po
wakacyjnej przerwie, ruszyły zajęcia
w Domu Dziennego Pobytu w Zbąszynku. Zajęcia odbywają się trzy
razy w tygodniu – we wtorki, środy
i czwartki w godzinach od 10:30 do
14:00. Seniorów uczestniczących w
zajęciach dowozi bus. We wtorki na
zajęciach gościmy osoby z Dąbrówki Wlkp. i Zbąszynka, w środy osoby z Kręcka, Kosieczyna, Chlastawy
i Zbąszynka, a w czwartki osoby z
Chlastawy i Zbąszynka.
Od października br. zmianie ulegną
zasady funkcjonowania DDP w Zbąszynku w związku z utworzeniem i
rozpoczęciem działalności Dziennego Domu „Senior-Wigor” współfinansowanego ze środków Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej.
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ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
INFORMACJA DOTYCZĄCA
PODSTAWOWYCH WARUNKÓW
PRZYZNAWANIA NOWEGO
ŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW
Uchwalona przez Sejm w dniu 24
lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe
świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została
podpisana przez Prezydenta RP w
dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji
w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie
1 stycznia 2016 r.
Świadczenie
rodzicielskie
będzie przysługiwać kobietom, które urodziły dziecko i nie otrzymują
zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnione do pobierania tego świadczenia
będą więc między innymi bezrobotni
(niezależnie od rejestracji lub nie w
urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a
także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także
osoby zatrudnione lub prowadzące
pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku
macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Aby objąć wsparciem jak
największą grupę osób i zapewnić
rodzicom jak największe wsparcie
materialne w pierwszym okresie
życia dziecka, projektowane świadczenie rodzicielskie w wysokości
1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego ( jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega
opodatkowaniu ani innym obciążeniom).
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego
będzie przysługiwało przez rok (52
tygodnie) po urodzeniu dziecka w

wysokości 1000 zł miesięcznie, a w
przypadku urodzenia wieloraczków
ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.
Istotne jest, że świadczenie
to będą mogli otrzymywać także
rodzice dzieci urodzonych przed 1
stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w
takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało
od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia
przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
Świadczenie
rodzicielskie
nie będzie przysługiwało, jeżeli co
najmniej jeden z rodziców dziecka
otrzymują zasiłek macierzyński lub
uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres
urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
okres urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu
macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.
W związku z powyższym,
wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko,
zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres
ustalony przepisami Kodeksu pracy
jako okres urlopu macierzyńskiego,
okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres
dodatkowego urlopu na warunkach
urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.
Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016

r. minimalna wysokość netto tych
świadczeń nie będzie mogła być
niższa niż wysokość świadczenia
rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji
w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa).
Od 1 stycznia 2016 r., tj. po
wejściu w życie ww. nowelizacji
ustawy o świadczeniach rodzinnych
wprowadzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o św. rodzicielskie
będą przyjmowane przez gminne
organy właściwe realizujące ustawę o świadczeniach rodzinnych.
Gminny organ właściwy realizujący
świadczenia rodzinne, który będzie
realizował to zadanie, to wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej. W
praktyce świadczenia rodzinne w
gminach realizowane są najczęściej
w ośrodkach pomocy społecznej,
urzędach miast/gmin lub sporadycznie w innych jednostkach organizacyjnych gmin powołanych do
tego celu – informację jaki urząd
realizuje świadczenia rodzinne w
danej gminie osoba zainteresowana
uzyska w urzędzie miasta/gminy).
Wzór wniosku o przyznanie
świadczenia
rodzicielskiego,
zostanie opracowany w ramach
nowelizacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy o świadczeniach rodzinnych i również zacznie
obowiązywać wraz z wejściem życie ww. nowelizacji, tj. od 1 stycznia
2016 r. (obecnie trwają prace nad
opracowaniem ww. nowelizacji rozporządzenia i wzoru wniosku).

NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO ŚWIADCZEŃ
Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NOWE KWOTY ŚWIADCZEŃ
Od 1 października 2015 roku zmianie ulegają kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
1) Kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 604 zł,
b) kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł
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ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ŚWIADCZENIA
Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Osoby chcące ubiegać się o
świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w
okresie zasiłkowym 2015/2016 mogą
pobierać druki wniosków w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
Wypełnione dokładnie wnioski wraz
z wymaganymi dokumentami na
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na świadczenia rodzinne przyjmowane są w godzinach:
- poniedziałek, środa, piątek w go-

dzinach od 8.00 do 12.00;
- wtorek, czwartek od 12.00 do
15.00.
Zgodnie z art. 26 ust. 3-4 ustawy o
świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z
2015r. poz. 114 ze zm.) , w przypadku
gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń

Danuta
Kłos

przysługujących za miesiąc listopad
następuje do dnia 30 listopada. W
przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy
okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia
1 października do dnia 30 listopada,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad
następuje do dnia 31 grudnia.

NOWE KRYTERIUM DOCHODOWE UPRAWNIAJĄCE DO
ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ORAZ NOWE KWOTY ŚWIADCZEŃ
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.08.2015 r. w sprawie
wysokości dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o
zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek
opiekuńczy, wysokości świadczeń
rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna zostały zmienione
kwoty świadczeń rodzinnych oraz
kryterium dochodowe (Dz.U. z 2015r.
poz. 1238).
Kryterium dochodowe dla świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada
2015 r. do dnia 31 października 2017 r.
wynosi 674,00 zł; w przypadku gdy
dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego legitymuje się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
wynosi 764,00 zł.
Wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 w/w ustawy,
od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia
31 października 2016 r. wynosi miesięcznie:
- 89,00 zł na dziecko w wieku do
ukończenia 5. roku życia,
- 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia
18. roku życia,
- 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia
24. roku życia.

Wysokość dodatków do zasiłku
rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 r.
do dnia 31 października 2016 r.:
- z tytułu samotnego wychowywania
dziecka, wynosi 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż
370,00 zł na wszystkie dzieci;
- z tytułu wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej, wynosi 90,00
zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku
rodzinnego;
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego wynosi:
- 80,00 zł miesięcznie na dziecko w
wieku do ukończenia 5. roku życia,
- 100,00 zł miesięcznie na dziecko
w wieku powyżej 5. roku życia do
ukończenia 24. roku życia;
- z tytułu podjęcia przez dziecko
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wynosi:
- 105,00 zł miesięcznie na dziecko
w związku z zamieszkiwaniem w
miejscowości, w której znajduje się
siedziba szkoły ponadgimnazjalnej
lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki, a także szkoły
podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej
się, legitymującej się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub o stopniu

niepełnosprawności,
- 63,00 zł miesięcznie na dziecko
w związku z dojazdem z miejsca
zamieszkania do miejscowości, w
której znajduje się siedziba szkoły,
w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest
obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
- z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wynosi 400,00 zł miesięcznie;
- z tytułu urodzenia dziecka, wynosi
1.000,00 zł;
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wynosi 100,00 zł na dziecko.
Kryterium dochodowe uprawniające
do jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka wynosi 1 922 zł,
a wysokość świadczenia to kwota
1 000 zł na jedno dziecko. Wysokość
zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153
zł miesięcznie. Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi
520 zł miesięcznie. Wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 520 zł miesięcznie.

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW W OPS
W dniu 15 września 2015r.
upłynął termin składania wniosków
o przyznanie pomocy finansowej
w formie stypendium szkolnego w
roku szkolnym 2015/2016. Zarejestro-

wano 63 wnioski. Decyzje w sprawie
przyznania stypendium szkolnego
oraz wysokości świadczenia zostaną
wydane po otrzymaniu przez Gminę
Zbąszynek informacji o przyznanej

www.zbaszynek.pl

przez Wojewodę Lubuskiego dotacji
na ten cel.
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Mniejszy kontrakt na rehabilitację
Liczba osób powyżej 65
roku życia wzrasta i przewiduje się,
że pomiędzy rokiem 2016 - 2020 w
Zbąszynku będzie to 20% społeczności lokalnej. Jest to spowodowane
ogromnym postępem w medycynie,
nowymi technologiami diagnostycznymi i leczniczymi, wzrostem poziomu świadomości zdrowotnej w
społeczeństwie, jak również opracowywaniem profilaktycznych programów, co konsekwentnie prowadzi
do przedłużenia średniej życia.
Powyższa sytuacja wymaga od
władz gminy zaangażowania, aby
nasi mieszkańcy nie musieli szukać
pomocy w innych województwach.
Istotnym obszarem w tym zakresie
jest profilaktyka i rehabilitacja. W tej
dziedzinie Gmina Zbąszynek prowadzi aktywną działalność informacyjno-edukacyjną. W ostatnich latach
przeznaczono duże środki finansowe na wsparcie NZOZ Ewa-Med.
Centrum Rehabilitacyjne w Zbąszyn-

ku, które prowadzi Ewa Gardaszewska-Małecka.
Niestety wiele osób zwraca
się do Burmistrza Zbąszynka z prośbą o pomoc w dostaniu się na zabiegi rehabilitacyjne i zmniejszenie
kolejek. Często są to osoby starsze,
które wymagają systematycznej pracy rehabilitacyjnej, a nie są w stanie
dojechać do innych gabinetów ze
względu na odległość i dodatkowe
koszty.
Kontrakt na ambulatoryjne zabiegi
rehabilitacyjne w Centrum Rehabilitacyjnym w Zbąszynku został przez
LOW NFZ w Zielonej Górze zmniejszony prawie o połowę. Decyzja ta
wpłynęła bardzo negatywnie na
proces leczenia mieszkańców. Wydłużyły się kolejki oczekujących
pacjentów nawet do jednego roku.
Burmistrz Zbąszynka uważa, że jest
to sytuacja nie do zaakceptowania.
Gmina Zbąszynek jest miejscem rozwoju przedsiębiorczości. Istnieją na

naszym terenie duże zakłady pracy,
a wypadki, które zdarzają się w tych
zakładach, wydłużają kolejki oczekujących na zabiegi rehabilitacyjne.
Wydłużające się kolejki powodują,
że większość osób dłużej przybywa na zwolnieniu lekarskim i zdecydowanie dłużej trwa ich powrót
do zdrowia i pracy. Powiększać się
może zatem grupa osób ubiegająca
się o grupę inwalidzką lub rentę.
W tej sytuacji Burmistrz
Zbąszynka zwrócił się do Dyrektora LOW NFZ z prośbą o zwiększenie
lub przywrócenie dotychczasowej
liczby punktów przyznanych na zabiegi rehabilitacyjne w ramach NFZ
dla NZOZ Ewa – Med. Centrum Rehabilitacyjne w Zbąszynku. Pismo w
tej sprawie przekazano także radnym Edwardowi Fedko i Markowi
Surmaczowi Wiceprzewodniczącym
Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Wracamy do tematu szczepień
W ostatnim numerze kwartalnika
pisaliśmy o rozpoczętej procedurze
przygotowania programu profilaktyki raka szyjki macicy, szczepienia przeciw wirusowi HPV na lata
2016-2018. Program został podpisany przez Burmistrza Zbąszynka i
przesłany do Agencji Oceny Technologii Medycznej w celu uzyskania
opinii. Jednocześnie rozpoczęliśmy
konsultacje z rodzicami. W realizację programu zaangażowany jest
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjny Program Profilaktyki i

Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki
Macicy, który zadeklarował udział w
spotkaniach z młodzieżą. Po uzyskaniu opinii Agencji Oceny Technologii Medycznej projekt programu
trafi na sesję Rady Miejskiej w Zbąszynku. Po zatwierdzeniu programu
odbędą się spotkania z rodzicami w
celu omówienia procedury szczepień. Szczepienia przeciw HPV są
szczepieniami zalecanymi jednak
nie finansowanymi przez Państwo.
Burmistrz Zbąszynka postanowił,
że finansowaniem zajmie się Gmina

Zbąszynek. Szczepienia będą zatem
dobrowolne i bezpłatne dla rodziców. Program dostępny jest na stronie www.zbaszynek.pl w zakładce
Ochrona zdrowia/szczepienia HPV.
W razie pytań proszę o tel. 693989143,
e-mail: zdrowie.zbaszynek.pl.
Innym naszym działaniem jest przygotowywany program profilaktyczny
w zakresie ochrony zębów przed
próchnicą. Obecnie trwają prace konsultacyjne z pielęgniarkami szkolnymi, LOW NFZ, rodzicami i stomatologami.

XVII Lubuski Tydzień Seniora w Gminie Zbąszynek 2015
W tym roku mija 40 lat od
daty utworzenia pierwszego w naszym kraju oraz jednego z pierwszych w Europie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który powołała do
życia Halina Szwarc w 1975 r. w Warszawie.
Obchody Lubuskiego Tygodnia Seniora objęte zostały honorowym patronatem Elżbiety Polak, Marszałek
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Województwa Lubuskiego. W Gminie
Zbąszynek patronat objął Wiesław
Czyczerski, Burmistrz Zbąszynka.
Hasło tegorocznego Tygodnia Seniora: „ …by dodawać życia do lat, a
nie tylko lat do życia”. W programie
konkursy, wystawy, imprezy sportowe, zajęcia edukacyjne w szkołach,
potańcówka, spotkania z władzami
gminy, msza św. Szczegółowy plan

www.zbaszynek.pl

znajduje się na stronie www.zbaszynek.pl w zakładce: Ważne społecznie/Tydzień Seniora. Nad realizacją
programu czuwa Zespół Koordynacyjny w składzie: Krzysztof Krzywak,
Danuta Kłos, Malwina Kubicka, Piotr
Cegłowski, Walerian Furman, Władysław Kozak, Tadeusz Radom oraz
Marcin Minta.
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Malwina
Kubicka

CO JUŻ ZA NAMI?
Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.zok.zbaszynek.pl. Na stronie znajdą
Państwo szczegółowo opisane relacje foto i video z każdej imprezy organizowanej w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury.
kUlturalne LATO
w ramach wakacyjnej akcji letniej
odbyły się tzw. „Poranki z bohaterami bajek”, podczas których najmłodsi mieszkańcy naszej gminy
poznali ulubione bajki swoich rodziców. Kolejną akcją tematyczną był
„Letni ogród muzyczny”
z muzyką disco w tle.
Impreza taneczna odbyła się w parku przy
Domu Kultury.
NOC W BIBLIOTECE
z 18 na 19 sierpnia
2015 roku odbyła się
w bibliotece miejsko –
gminnej. W tym roku
uczestnicy nocnych zabaw między bibliotecznymi regałami odkrywali tajemnice lasu.
KINO PLENEROWE
dwa seanse odbyły się
w lipcu w parku przy
Domu Kultury.
ARTYSTYCZNY DZIEŃ Z
ZOKIEM
w ramach wakacyjnych
półkolonii we wsiach Gminy Zbąszynek, zorganizowaliśmy dla uczestników konkurs talentów z nagrodami.
DNI ZBĄSZYNKA 2015
to niewątpliwie największe wydarzenie kulturalne w naszej gminie.
Patronat honorowy nad imprezą
obejmował
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław Czyczerski. Organizatorem
stoisk gastronomicznych i wesołego
miasteczka była firma Grupa MDX
Patrycja Osada ze Szczecina. Scenę wraz z oświetleniem i nagłośnieniem zabezpieczała firma VG Music
z Krzeszyc oraz firma Sabo Music
z Sulechowa. Nad bezpieczeństwem
uczestników imprezy czuwało 33
ochroniarzy z Biura Ochrony KRIS
Opalenica oraz 40 policjantów KPP
Świebodzin: „Podczas całej imprezy nie odnotowano żadnych poważnych wydarzeń. Obyło się bez
wypadków i nie zgłoszono żadnej
kolizji drogowej. Podczas prowadzonych w mieście działań „Trzeźwość”,
policjanci skontrolowali ponad 370
kierowców. Wszyscy byli trzeźwi. Na
uwagę zasługuje fakt, że wielu kierujących zgłaszało się do policjantów w celu zbadania swojej trzeźwości przed wyjazdem. Świadczy to
o tym, że spora ilość kierowców ma
świadomość zagrożenia, jakie może

spowodować nietrzeźwy za kierownicą” – asp. Łukasz Szymański oficer
prasowy. Dodatkowo w organizację
Dni Zbąszynka zaangażowano 24
strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zbąszynka i 6 ratowników
medycznych z karetką pogotowia.

www.zbaszynek.pl

W ostatecznym podsumowaniu odnotowano 2 interwencje karetki pogotowia. Przygotowanie punktu kulminacyjnego imprezy to 50 godzin
pracy przypadających na 1 pracownika ZOK-u. Na scenie zaprezentowało
się łącznie 95 artystów w 19h programie artystycznym. Podczas dwudniowej imprezy wykonawców oklaskiwało łącznie 14 000 widzów. Nad
jakością dźwięku czuwało 10 techników (scena, światło, dźwięk). Mieszkańcy mogli skorzystać z 20 stoisk
gastronomicznych, dzieci bawiły się
na 10 atrakcjach (dmuchane zamki,
karuzele itp.). W celu zapewnienia
godziwych warunków sanitarnych,
przygotowano 8 toalet typu Toi Toi
oraz 6 stanowisk do mycia rąk.
DOŻYNKI GMINNE W CHLASTAWIE
odbyły się w dniach 12-13 września
2015r. W tym roku gospodarzem imprezy była wieś Chlastawa z sołtysem Krzysztofem Kurylonkiem na
czele. Były to pierwsze, historyczne
dożynki w tym właśnie sołectwie.
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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:
Noc Świętojańska, Letnia półkolonia dla dzieci organizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej, PCK – zbiórka
krwi, uroczystość przy Obelisku.

WYJAZDY
Nasze sekcje i zespoły muzyczne promują gminę podczas wielu koncertów, konkursów i przeglądów – także w wakacje. TEATR 18 +
zaprezentował sztukę „Męska Logika” w Nowej Soli. Była to akcja na
rzecz ratownika medycznego chorego na SLA. Zespół Śpiewaczy „Dąbrowszczanka” wziął udział w wielu
wakacyjnych przeglądach m.in. w
Bojadłach, w Trzcielu i w Zbąszyniu.
Zespół muzyczny Arena
wystąpił
dwukrotnie w Niesulicach. `

I CO BY TU JESZCZE……
#łapie chwile – z przyjemnością realizowaliśmy projekt, który
uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje. Projekt
trwał od sierpnia do początku października. Koordynatorem projektu
była Alina Piątyszek-Pych. W ramach projektu odbywały się warsz-

taty malarskie zakończone
plenerem, zajęcia teatru
tańca oraz warsztaty muzyki ludowej. Całość podsumuje koncert pn. „Alchemia Kozła” – szczegółowe
relacje z projektu w kolejnym kwartale.

ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA
03
października
(sobota)
koncert „Alchemia Kozła”
Godzina: 18:00 -19:30
Miejsce: scena plenerowa przy pałacu w Dąbrówce Wielkopolskiej.
Uczestnictwo: wstęp wolny
06 października (wtorek) Koncert
galowy
Zbąszynecki Tydzień Seniora
Inauguracja Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
„W świecie rosyjskich romansów”
Anton Michaiłów z zespołem
Godzina: 17:00 – 19:00
Miejsce: sala widowiskowa – Dom
Kultury, ul. Wojska Polskiego 18, Zbąszynek
Uczestnictwo: wstęp wolny
10 października (sobota) Potańcówka dla seniorów
Godzina: 19:00 – 02:00
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Miejsce: sala taneczna – Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 18, Zbąszynek
Uczestnictwo: wstęp wolny
Oprawa muzyczna: Stefan Pańczocha
24 października (sobota) HALLOWEEN DISCO
Godzina: 21:00 – 03:00
Miejsce: sala taneczna – Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 18, Zbąszynek
Uczestnictwo: 5 PLN
Oprawa muzyczna: DJ TMX
11 listopada (środa) KAMERALNIE &
KLIMATYCZNIE
OBCHODY NIEPODLEGŁOŚCIOWE PRZY
POMNIKU
KONCERT KAMERALNY W ZBĄSZYNECKIM OŚRODKU KULTURY
Godzina: w trakcie ustaleń.

www.zbaszynek.pl

Miejsce: sala widowiskowa– Dom
Kultury, ul. Wojska Polskiego 18, Zbąszynek
Uczestnictwo: w trakcie ustaleń
Oprawa muzyczna: w trakcie ustaleń.
19 grudnia (sobota) WIGILIA MIEJSKA
Godzina: w trakcie ustaleń
Miejsce: Deptak przy ulicy Krótkiej
Oprawa muzyczna: w trakcie ustaleń.
31 grudnia (czwartek) SYLWESTER
Godzina: w trakcie ustaleń
Miejsce: sala taneczna - Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 18, Zbąszynek
Oprawa muzyczna: w trakcie ustaleń.
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

Wprowadzenie
Za nami kolejny sportowy
kwartał. Najważniejszym wydarzeniem tego okresu było zakończenie
przebudowy stadionu miejskiego w
Zbąszynku i możliwość korzystania
od 10 września z nowej bieżni przez
szkoły i naszych mieszkańców.

Obiekt jest udostępniany codziennie
w godzinach 06:00 - 22:00. Szanujmy
wspólnie ten wspaniały kompleks.
Piłkarze ze Zbąszynka zainaugurowali rozgrywki w lubuskiej IV lidze
(po uzyskaniu awansu z klasy okręgowej). Siatkarze walczyli w zma-

ganiach siatkówki plażowej - Wróbel
Cup. Dzieci korzystały z wakacyjnej
oferty sportowej. O wszystkich wydarzeniach sportowych piszemy na
naszej stronie osir.zbaszynek.pl

Letnia Liga Orlika - zmagania drużyn
piłkarskich na naszych „Orlikach” w
Zbąszynku, Dąbrówce Wlkp. i Kosieczynie.
Najlepsza ekipa - Uciuany Giecik

Wróbel Cup - Natalia Rzechaczek i Klaudia
Michalczak zwyciężyły w lipcowym turnieju
siatkówki plażowej

Wróbel Cup - Bracia Michał i Jakub
Gurdak zostali najlepszą męską ekipą w
rozgrywkach siatkówki plażowej

Siła Sportu - tradycyjne już wakacyjne
wyjazdy dla dzieci na basen w Zielonej
Górze

www.zbaszynek.pl
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XIII Bieg sztafetowy „Od Ratusza do Ratusza”
- wyjątkowa sztafeta biegowa z udziałem
naszych mieszkańców (Car - Bon Team
Zbąszynek). Brawo

Wakacyjny Turniej FIFA - blisko 30 uczestników
rywalizowało
w
dwóch
kategoriach
wiekowych

Nocna Zumba w plenerze - po raz pierwszy
zumba w odmianie plenerowej w Zbąszynku

Piaskowe Marzenia - po raz drugi na boisku
Spółdzielni Mieszkaniowej odbył się turniej
piłki nożnej. Zwyciężyła ekipa Wybrzeże Klatki
Schodowej

XXIV Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej - w kategorii
40+ zwyciężył Hubert Cichy

XXIV Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej - w kategorii
OPEN zwyciężył Mateusz Laufer
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Inauguracja IV liga - piłkarze ze Zbąszynka
rozpoczęli zmagania w lubuskiej czwartej
lidze z Santosem Świebodzin

Torneo Lubuskie - po raz pierwszy w
Zbąszynku odbył się ogólnopolski turniej
piłki nożnej w ramach programu Piłkarski
Laur z udziałem wielu wspaniałych drużyn
młodzieżowych

Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi Chlastawa zwyciężyła w tradycyjnych
zmaganiach sportowych inaugurujących
dożynki gminne

Nowa bieżnia - już otwarta dla pasjonatów
biegania

Wyjazd na basen do Zielonej Góry nietypowy okres ferii uczniowie ze szkoły
podstawowej w Dąbrówce Wlkp. spędzili na
basenie w Zielonej Górze

XXVIII Ogólnopolski Bieg Zbąskich z udziałem
mieszkańców Gminy Zbąszynek

Co przed nami:

W ostatnim kwartale tego roku
czeka nas jeszcze wiele wydarzeń
sportowych. Nasze kluby piłkarskie
kontynuują rozgrywki ligowe w Zbąszynku i Dąbrówce Wlkp. We wrześniu na parkietach pojawią się siat-

karki ze Strefy Piłki Siatkowej. W
listopadzie rozpoczynamy kolejną
edycję zmagań w tenisie stołowym.
Po raz pierwszy zostanie rozegrany
cykl turniejów Darta w Pubie Gol. W
październiku i listopadzie imprezy

www.zbaszynek.pl

Nordic Walking. W grudniu mikołajkowy turniej piłki nożnej dla szkół
podstawowych. O wszystkich wydarzeniach będziemy Państwa informowali na bieżąco na naszej stronie
osir.zbaszynek.pl
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OGŁOSZENIE
dotyczące konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Na podstawie Uchwały nr LII/67/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Zbąszynka ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu
współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1118 z zm.) na 2016 rok.
Opracowywany Program współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi na 2016
rok będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania organizacji pozarządowych prowadzących
działalność w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Zbąszynek. Program współpracy określa zasady, formy i zakres współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Do udziału w konsultacjach uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje przeprowadza się w celu zapoznania się z opiniami w/w podmiotów na temat Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
Konsultacje odbędą się w terminie od 1 października 2015 r. do 14 października 2015 r.
Konsultacje prowadzone będą w formie wyrażania pisemnej opinii w zakresie konsultowanego
Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.
Ewentualne uwagi i propozycje zmian należy przesłać na adres Urząd Miejski Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek lub elektronicznie na adres podmiotygosp@zbaszynek.pl lub faksem na
nr 068 3849 484 w terminie do 14 października 2015 r. za pomocą załączonego formularza.
Informacja o konsultacjach została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Gminy Zbąszynek oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Dodatkowych informacji w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,
Referat Mienia Komunalnego i Geodezji lub pod nr tel. 068 3849 140 wew. 34 – osoba do kontaktu – Łabęcka Anna.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Zbąszynek.

OGŁOSZENIE
W listopadzie/grudniu 2015 r. odbędzie się kolejny przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 29/3. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 77,35 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 13,04 m2.
Cena wyjściowa lokalu mieszkalnego i udziału w działce gruntu wynosi 127 473,00 zł.
Wszystkie osoby zainteresowane prosi się o kontakt osobisty – biuro nr 23 Urząd Miejski w Zbąszynku lub o kontakt telefoniczny tel. 68 3 849 140 wew. 34.
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Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
30 października 2015 roku.

5

9

11

imię i nazwisko
telefon lub adres kontaktowy

1

POZIOMO

2

3

4

5

1. Spotkanie z ...., odbyło się z Burmistrzem Zbąszynka po
zakończeniu II kwartału br.
2. Miejsce, na którym rozegrano Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi
6. Zmodernizowano nawierzchnię i oddano do użytku w Rogozińcu
8. Uchwalany corocznie plan dochodów i wydatków Gminy
11. Wyremontowana podczas wakacji w Szkole Podstawowej w
Zbąszynku
12. Skrót nazwy instytucji, która zajmuje się leczeniem uzależnień
13. Miasto z którego pochodzą studenci odbywający praktykę
zawodową na terenie gminy Zbąszynek
14. Nazwa dziennika elektronicznego, z którego korzystają Szkoły na
terenie Gminy Zbąszynek
15. Nazwisko jednej z gwiazd wieczoru tegorocznych Dni Zbąszynka
16. Nowe wzory formularzy, które będą obowiązywać w październiku br.
17. Miejscowość w której znajduje się lokal wyborczy dostosowany

6

7

9 10 11 12 13 14

15

16 17 18 19 20 21 22

dla potrzeb osób niepełnosprawnych
18. Inwestycja na obiektach sportowych w Zbąszynku zakończona w
sierpniu br.
19. Nazwa jednego z programów pomocowych do którego przystąpiło
I Gimnazjum w Zbąszynku

PIONOWO

3. Nazwa Domu Dziennego Pobytu w Zbąszynku
4. Nazwa nowego świadczenia dla rodziców
5. Odebrali wyróżnienia podczas tegorocznych Dni Miasta
7. Poświęcony pomordowanym mieszkańcom Kresów, usytuowany na
skwerze przy Placu Dworcowym w Zbąszynku
9. Organizator projektu pn. „Aktywnie przeciw przemocy”
10. Nazwisko tegorocznych starostów na dożynkach w Chlastawie
20. Sołectwo - gospodarz tegorocznych dożynek

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Lato slońcem malowane”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej krzyżówkowej
zabawie.
Otrzymaliśmy
ponad
40 prawidłowych odpowiedzi, spośród
których wylosowaliśmy zwycięski kupon.
Nagrodę – bon o wartości 100 zł do dowolnego wykorzystania otrzymał Pan Dominik
Gołek. Nagroda ufundowana została przez
Ryszarda Kosterę – Usługi Ogólnobudowlane ze Zbąszynka.
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DNI ZBĄSZYNKA 2015
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DOŻYNKI GMINNE - CHLASTAWA 2015
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