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BURMISTRZ WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
Oddajemy
w
Państwa
ręce kolejny kwartalnik, a pierwszy w tym roku. Pierwszy kwartał 2016 r. to szereg wydarzeń
mających bezpośredni wpływ na
nasz dalszy rozwój. Jedno z tych
zadań to przebudowa ul. B. Chrobrego, Długiej i Targowej, niestety
z problemami i niezrozumieniem
ze strony części mieszkańców i
obcych. Niektórzy „pseudo” specjaliści nie chcąc lub nie potrafiąc
zapoznać się z dokumentacją i
nie mając cierpliwości doczekania
końcowego efektu wyrokują i negują przyjęte rozwiązanie. Obecny wygląd, szczególnie ul. Długiej
jest mało zachęcający. Proponuję
jednak uzbroić się w cierpliwość
i opuścić kamienie, którymi chcecie rzucać. W ramach tego samego programu będzie przebudowana ul. Wojska Polskiego. Centrum
miasta zyska nowy i nowoczesny
wygląd, dostosowany do potrzeb
współczesności i naszego rozwoju.
Pierwszy kwartał to również zebrania wiejskie, na których
poruszano różne problemy, w tym
szczególnie te dotyczące dróg,
chodników i ścieżek rowerowych.
Część z tych postulatów będziemy
realizować i tak:
- Rogoziniec- łącznik przy dawnym klubie i dokumentacja podświetlenia Kościoła;
- Dąbrówka Wlkp. - ul. ,,Błotna” i
Trzcielska oraz renowacja zbiornika retencyjnego ,,Kalisko”;
- Kosieczyn, Chlastawa - ścieżka
rowerowa;
- Kręcko - droga przy przedszkolu;
Pozostałe zadania, w tym
również w Zbąszynku będą realizowane po uzgodnieniu dofinansowania lub zwiększeniu dochodów budżetowych Gminy.
Docierają do mnie informacje o sprzedaży pałacu w Dąbrówce
Wlkp. Z przykrością je dementujęciągle szukamy nabywcy.
Jesteśmy w okresie podsumowania akcji „zima”. W naszej
Gminie zima przebiegła łagodnie,
nie było wielkich opadów śniegu
ani mrozu. Firmy zajmujące się zimowym utrzymaniem pracowały
sprawnie i bez większych zastrzeżeń. Niestety kilku mieszkańców
zima zaskoczyła i byli zdziwieni, że
śnieg potrafi przemoczyć buty i że
należy przy własnych posesjach od-

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
12 kwietnia 2016 roku
o godzinie 19:00
w Domu Kultury w Zbąszynku

śnieżać chodniki.
31 stycznia został zakończony konkurs na nazwę ronda przed
dworcem. W efekcie odpowiedziało
67 osób na wydanych 1.500 kwartalników - dziękuję. Padło 12 propozycji, w tym dwie nazwy uzyskały zdecydowaną przewagę to:
„Rondo Kolejarzy” - 25 głosów
i
„Rondo Św. Katarzyny” - 24 głosy.
Mając na względzie, że św. Katarzyna jest patronką kolejarzy, przedłożyłem radnym Rady Miejskiej w
Zbąszynku projekt uchwały z propozycją nazwy ronda: „Rondo św.
Katarzyny Aleksandryjskiej Patronki
Kolejarzy”, uwzględniający obie ww.
propozycje, które zyskały największą
ilość głosów wśród mieszkańców.
Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie, od 8 marca br. w Przychodni przy ul. Długiej uruchomili-
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śmy punkt pomocy prawnej. Pomoc
prawna świadczona w punkcie w
Zbąszynku na razie finansowana
jest ze środków własnych, ale liczę,
że ostatecznie uda się porozumieć
ze Starostą Świebodzińskim i uzyskać dofinansowanie na funkcjonowanie tego punktu.
Kwartalnik
oddajemy
w
Wasze ręce przed Świętami Wielkanocnymi. Życzę, aby Chrystus
Zmartwychwstały, bez wyjątku, Nam
wszystkim błogosławił.
Z poważaniem
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski
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I KWARTAŁ 2016r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
09.01.2016r. - Zbąszynek, Dom Kultury, Studniówka ZST;
10.01.2016r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
12.01.2016r. - Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z mieszkańcami;
13.01.2016r. - Wolsztyn, ENEA, spotkanie w sprawie umów na utrzymanie
oświetlenia drogowego; - Zbąszynek,
Gimnazjum, udział w Radzie Pedagogicznej; - Zbąszynek, Dom Kultury,
Koncert Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Rodzinne kolędowanie”;
14.01.2016r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski, Konferencja nt. Rozwoju
Transportu Publicznego; - Dąbrówka
Wlkp., Centrum Kultury i Folkloru,
Kolędy i Pastorałki na ludową nutę;
15.01.2016r. - Kargowa, udział w Kapitule Regionu Kozła;
20.01.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, rozstrzygnięcie przetargu
na
przebudowę ulic: B. Chrobrego, Długa, Targowa;
21.01.2016r. - Zbąszynek, uroczyste
otwarcie
ronda
przy Placu Dworcowym; -Kręcko,
Przedszkole, uroczystości z okazji Dnia Babci i
Dziadka;
23.01.2016r. - Dąbrówka
Wlkp.,
Centrum Kultury
i Folkloru, uroczystości z okazji Dnia
Babci i Dziadka;
27.01.2016r. - Zielona Góra, Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska, spotkanie w sprawie działalności
WEXPOOL-u;
03.02.2016r. - Zbąszynek, spotkanie
dotyczące podsumowania działalności organizacji i stowarzyszeń wspomagającej działalność GKRPA;
05.02.2016r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski spotkanie w sprawie
możliwości pozyskiwania środków z
UE;
10.02.2016r. - Zbąszynek, złożenie
kwiatów przy Obelisku poświęconemu
pomordowanym mieszkańcom Kresów w związku z 76 rocznicą zsyłki Polaków na Sybir;
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11.02.2016r. - Dąbrówka Wlkp., Centrum Kultury i Folkloru, udział w Konferencji Regionu Kozła;
27.02.2016r. - Zbąszynek, ZST, Diecezjalny Turniej Ministrantów, - Brójce
Lubuskie, Turniej Piłki Nożnej Żaków;
29.02.2016r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, spotkanie z Dyrektorem Departamentu Funduszy Europejskich;
01.03.2016r. - Bolesławiec, udział wraz
z uczniami ZST oraz ZSL w uroczystościach z okazji Narodowego Dnia
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;
04.03.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w zebraniu Spółki Wodnej;
16.03.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie nagród w krzyżówkowym konkursie Zbąszyneckiego
Kwartalnika;
16-18.03.16r. - Karpacz, udział w Konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
18.03.2016r. - Świebodzin, spotkanie

w Komendzie Powiatowej Policji;
19.03.2016r. - Kosieczyn, udział w
„XI Jarmarku z Jajem”;
24.03.2016r. - Zbąszynek, udział w
uroczystościach z okazji ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa;
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W minionym okresie odbywały
się również następujące
wydarzenia:
- Spotkania noworoczne ze
Stowarzyszeniami i Organizacjami
z Gminy Zbąszynek;
- Zebrania sprawozdawczowyborcze Gminnych Ochotniczych
Straży Pożarnych;
- Sprawozdawcze zebrania
sołeckie w Dąbrówce Wlkp.,
Kosieczynie, Kręcku, Rogozińcu i
Chlastawie;
- Spotkania ze Starostą
Świebodzińskim w sprawie
nowych inwestycji oraz innych
wspólnych przedsięwzięć;
- Wyjazdy do Kancelarii
Notarialnej w celu podpisania
aktów notarialnych;
- Udział w Konwentach,
Komisjach oraz Sesjach Rady
Miejskiej;
- Organizowanie spotkań
z PKP w związku z
dzierżawą przydomowych
ogrodów na działkach
kolejowych;
- XII Edycja Ligii Piłki
Siatkowej o Puchar
Burmistrza;
- Uroczystości i
spotkania związane ze
Międzynarodowym Dniem
Kobiet;
- Spotkania z
projektantami i
wykonawcami inwestycji
realizowanych w naszej
Gminie;
- Nagrania audycji
radiowych i telewizyjnych;
- Udział w
uroczystościach
pogrzebowych osób
zasłużonych dla Gminy
Zbąszynek;
- Spotkania w sprawie
wspólnego startowania
w Konkursach na środki z UE:
Babimost-Kargowa - TrzcielŚwiebodzin- Szczaniec;
- Przyjmowanie petentów;
- Załatwianie spraw bieżących
związanych z prawidłowym
funkcjonowaniem urzędu.
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
05.01.2016r. Międzychód, pogrzeb
śp. Tadeusza Wróbla Seniora;- Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur;
06.01.2016r. Chlastawa, spotkanie noworoczne Bractw Kurkowych
Zbąszynka i Zbąszynia;
10.01.2016r. Zbąszynek, Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy;- Poznań, spotkanie noworoczne Bractw
Kurkowych oraz władz samorządowych województwa wielkopolskiego;
12.01.2016r. Zbąszynek, ZOK spotkanie Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady z mieszkańcami
Gminy Zbąszynek;
13.01.2016r. Zbąszynek,
ZOK,
wieczór kolęd i pastorałek „Rodzinne
Kolędowanie”;
14.01.2016r. Zbąszynek,
biuro
Rady Miejskiej, Konwent Rady;- Dąbrówka Wlkp., CKiF, koncert: „Kolędy i
Pastorałki na Ludową Nutę”;
15.01.2016r. Kargowa,
Kapituła
Regionu Kozła;
19.01.2016r. Zbąszynek,
biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
20.01.2016r. Zbąszynek, otwarcie
ronda na Placu Dworcowym w Zbąszynku;- Zbąszynek, Urząd Miejski,
wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady;- Zbąszynek, Bar „Pod Semaforem”, spotkanie noworoczne zbąszyneckiego samorządu i przedstawicieli duchowieństwa;
22.01.2016r. Kręcko, Niepubliczne
Przedszkole, Dzień Babci i Dziadka;
23.01.2016r. Kosieczyn, Sala Wiejska, bal karnawałowy; otrzymanie
tytułu Honorowego Członka Związku
Kresowian;
28.01.2016r. Zbąszynek,
Urząd
Miejski, XV sesja Rady Miejskiej;
30.01.2016r. Niemcy, Spremberg,
bal strzelców Sprewa-Nysa, spotkanie z przedstawicielami Gmin Partnerskich;
02.02.2016r. - Zbąszynek,
biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
03.02.2016r. Zbąszynek, spotkanie sprawozdawcze podsumowujące
działalność w 2015 roku Zespołu ds.
uzależnień, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
terapeutów, pedagogów szkolnych
oraz członków Grupy AA i Al Anon;
10.02.2016r. Zbąszynek, pomnik
Kresowian, spotkanie rocznicowe z
okazji 76 rocznicy masowych deportacji Polaków na Sybir;- Zbąszynek,
biuro Rady Miejskiej, Konwent Rady;
12.02.2016r. Kosieczyn, sala wiej-

ska, Dzień Babci i Dziadka;
13.02.2016r. Zbąszynek, ZOK, premiera spektaklu pt. „Stare Panny,
czyli w czasie deszczu kobiety się
nudzą ”,Teatr 18+;
16.02.2016r. Zbąszynek,
biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
17.02.2016r. Zbąszynek,
Urząd
Miejski, wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;- Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z przedstawicielami policji w sprawie „Mapy bezpieczeństwa”;
18.02.2016r. Zbąszynek,
Urząd
Miejski, spotkanie organizacyjne z
Ks. Kan. Zdzisławem Przybyszem w
sprawie turnieju piłki nożnej ministrantów dekanatu babimojskiego;
20.02.2016r. - Pleszew, Zarząd Krajowy Strzelców, spotkanie z samorządem z okazji jubileuszu;
21.02.2016r. Brójce Lubuskie, turniej piłki nożnej kat. Orlik o puchar
Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego;
25.02.2016r. Zbąszynek, ZST, spotkanie z okazji peregrynacji symboli
Światowych Dni Młodzieży;- Zbąszynek, Urząd Miejski, XVI sesja Rady
Miejskiej;- OSP, zebranie sprawozdawczo-wyborcze;
27.02.2016r. Zbąszynek, ZST, turniej piłki nożnej ministrantów dekanatu babimojskiego;
01.03.2016r. Zbąszynek,
biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
02.03.2016r. Zbąszynek, Karczma
Cykada, Dzień Kobiet;
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Bernadetta
Utrata

06.03.2016r. - Zbąszynek,
ZOK,
Dzień Kobiet, Kabarety: „Jurki”, „K2”,
„Pod Wyrwigroszem”;
08.03.2016r. - Zbąszynek, DD,,S-W”,
spotkanie z okazji Dnia Kobiet;- Kosieczyn, spotkanie z okazji Dnia Kobiet z mieszkankami wsi, członkiniami KGW i Koła Kresowian;
11.03.2016r. Przekazanie życzeń
z okazji Dnia Sołtysa;
15.03.2016r. Zbąszynek,
biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
17.03.2016r. Zbąszynek,
biuro
Rady Miejskiej, Konwent Rady;- Kosieczyn, SP, XVIII turniej piłki siatkowej pod patronatem Rady Miejskiej
w Zbąszynku;
18.03.2016r. Zbąszynek, ZOK, II
Parada Wiosenna z okazji pierwszego dnia wiosny;- Świebodzin, KPP,
spotkanie podsumowujące pracę policji w 2015 roku;
19.03.2016r. Kosieczyn, sala wiejska, „XI Jarmark z Jajem”;
21.03.2016r. Zbąszynek,
biuro
Rady Miejskiej, Komisja Porządku Publicznego i Praworządności;
22.03.2016r. Zbąszynek,
biuro
Rady Miejskiej, Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej;
23.03.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Komisja Rewizyjna;- Zbąszynek, DD,,S-W”, spotkanie z okazji
Świąt Wielkanocnych;
24.03.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Komisja Gospodarki i Budżetu.
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URZĘDNIK RADZI

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA –
PUNKT W ZBĄSZYNKU JUŻ DZIAŁA
Z dniem 1 stycznia br. ruszył
ogólnopolski system nieodpłatnych porad prawnych.
Otrzymana pod koniec 2015
roku informacja ze Starostwa
Powiatowego w Świebodzinie o uruchomieniu punktu w
Zbąszynku wywołała nasze
ogromne zadowolenie, że
wreszcie coś uda się zrobić
za pieniądze z dotacji rządowej. Przygotowaliśmy odpowiedni gabinet z wyposażeniem i czekaliśmy na dzień 4
stycznia br. na rozpoczęcie
świadczenia usług. Niestety
nie udało się uniknąć problemów organizacyjnych. Nasza
nadzieja zgasła tak szybko,
jak się pojawiła. Zaledwie
kilka dni po nowym roku
otrzymaliśmy ze Starostwa
w Świebodzinie kolejną informację, że
są kłopoty z osobami, które mogłyby
świadczyć ww. usługę i w związku z
tym zawiesza się bezterminowo sprawę uruchomienia punktu w Zbąszynku…..
Po kilku próbach zorganizowania
punktu w ramach dofinansowania oraz
wielu dniach oczekiwania, Burmistrz
Zbąszynka podjął decyzję o tymczasowym uruchomieniu punktu ze środków
budżetu Gminy Zbąszynek. I tak, dzięki tej decyzji od dnia 8 marca br. na
terenie Gminy Zbąszynek funkcjonuje
nieodpłatna pomoc prawna przeznaczona dla mieszkańców Gminy. Pomoc
prawna świadczona w punkcie w Zbąszynku oparta jest o zasady określone
w ustawie, ponieważ mamy nadzieję,
że ostatecznie uda się porozumieć i
uzyskać dofinansowanie na funkcjonowanie tego punktu.
Punkt świadczenia usług mieści się
w Zbąszynku, ul. Długa 1 (ośrodek
zdrowia); lokal biurowy 21.
Usługi świadczone są w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 12:00. Nie
prowadzimy zapisów, kolejność przyjmowania zależy od terminu przyjścia.
W poprzednim Kwartalniku przedstawialiśmy szczegółowo według jakich
zasad nieodpłatna pomoc prawna
udzielana będzie mieszkańcom, dziś
dla przypomnienia powtarzamy te informacje.
Ustawa zakłada, że darmową
pomoc prawną (na etapie
przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia - wykazuje przez przedłożenie dokumentu
stwierdzającego tożsamość;
- osoby posiadające ważną Kartę Du-
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żej Rodziny - wykazują przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o
której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
- seniorzy po ukończeniu 65 lat - wykazują przez przedłożenie dokumentu
stwierdzającego tożsamość;
- osoby fizyczne, którym w okresie
roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy
społecznej - wykazują przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji
o przyznaniu świadczenia z pomocy
społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w
art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej;
•
Kombatanci - wykazują przez
przedłożenie zaświadczenia, o którym
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego;
•
Weterani - wykazują przez
przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa;
•
zagrożeni lub poszkodowani
katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - wykazują
przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.
Ustawa pozwala na wykorzystanie
doświadczenia i dorobku organizacji
pozarządowych zachowując wszystkie dotychczasowe formy świadczonej
przez nie pomocy oraz przewidując
możliwość powierzenia im prowadzenia 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. W skali całego kraju teoretycznie miały powstać 1524 punkty
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w których nieodpłatnie
jest świadczona pomoc
prawna.
Nieodpłatnej
pomocy
prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni.
Natomiast w punktach
prowadzonych przez organizacje pozarządowe
porad udzielają także
doradcy podatkowi oraz
absolwenci
wyższych
studiów
prawniczych
(posiadający co najmniej
trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach również aplikanci
adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego
udzielających nieodpłatnej pomocy
prawnej.
Nieodpłatna
pomoc
prawna
obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej
o obowiązującym stanie prawnym, o
przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu
projektu pisma w sprawach, o których
mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o
zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie
obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej
działalności.
Więcej informacji na temat funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej w Zbąszynku, pod nr telefonów: 68 384 91 40 wew. 47 lub 48

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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Anna
Łabęcka

INFORMACJE

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH DLA
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK
Na koniec ubiegłego roku, a
dokładnie 2 grudnia 2015 roku ogłoszony został konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w 2016 roku, w zakresach: wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego; ochrona i promocja zdrowia. Treść ogłoszenia zamieszczona
została na stronach bip.zbaszynek.
pl, www.zbaszynek.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku. O przyznanie dotacji
ubiegać się mogły organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r., poz. 239), które prowadzą

działalność statutową w dziedzinach
objętych konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców
Gminy Zbąszynek. Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie
oferty na wykonanie zadania publicznego, zgodnej ze wzorem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010
roku w sprawie wzoru ofert i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).
Do 22 grudnia 2015 roku wpłynęło 13
ofert na realizację zadań publicznych
w 2016 roku, które zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Konkursową i zatwierdzone przez Burmistrza

Zbąszynka. Łącznie rozdysponowano
245.500,00 zł w tym: 217.000,00 zł na
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 23.000,00 zł na
kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego i 5.500,00 zł
na ochronę i promocję zdrowia. Wykaz organizacji pożytku publicznego i
przyznanych kwot na realizację zadań
publicznych w 2016 roku stanowi Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza
Zbąszynka z dnia 31 grudnia 2015 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego
konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w 2016 roku, którego treść
dostępna jest na stronach bip.zbaszynek.pl, www.zbaszynek.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku.

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO W ZBĄSZYNKU
W dniu 25 lutego 2016 r. Rada
Miejska w Zbąszynku podjęła Uchwałę
Nr XVI/11/2016 w sprawie przystąpienia
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zbąszynka w rejonie ulic Ogrodowa i św.
Piotra i Pawła. Zmianą planu objęto
dwa obszary. Pierwszy obejmuje działki o numerach 241; 242; 243/1; 243/7 o
łącznej powierzchni 1,78 ha. Obecnie
na wymienionych działkach obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przyjęty Uchwałą
Nr IX/19/2003 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 21 sierpnia 2003 r., który
jest oznaczony symbolem „PS” - tereny działalności produkcyjnej, magazynowania i składowania. Celem planowanej zmiany planu jest zwiększenie
terenów pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i komunikację. Drugi
obejmuje działki o numerze geodezyjnym 243/9; 243/10; 243/11 o łącznej pow.
0,91 ha. Obecnie na tych działkach również obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, teren
oznaczony jest symbolem „UR” czyli
przewidziany do zabudowy obiektami
o funkcji usługowo - rzemieślniczej z
możliwością budowy budynków mieszkalnych. Celem zmiany jest realizacja
na wskazanym terenie budownictwa
mieszkaniowego wielorodzinnego w
formie deweloperskiej o wysokości zabudowy do 3 kondygnacji. Oba obszary objęte zmianą planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się w
strefie istniejącego i projektowanego

uzbrojenia w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Zmiana planu ma
polegać na umożliwieniu kontynuacji
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Hubert
Cichy

zagospodarowania terenu budownictwem mieszkaniowym
o nowych parametrach.
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INFORMACJE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2015 ROK
Budżet Gminy Zbąszynek na 2015 rok,
został uchwalony w dniu 22 grudnia
2014 roku Uchwałą Nr III/9/2014 Rady
Miejskiej w Zbąszynku.
W trakcie roku budżetowego,

dokonano łącznie 39 zmian budżetu
gminy, 10-krotnie zmian dokonano w
formie Uchwały Rady Miejskiej oraz
29-krotnie poprzez Zarządzenia Bur-

mistrza. Dochody za 2015 rok, wykonano w ogólnej kwocie 36.091.497,02 zł,
co stanowi 98,3 % zakładanego planu.

Struktura wykonania dochodów z podziałem na najważniejsze źródła

Wyszczególnienie

Wykonane dochody

Udział procentowy

Dochody własne

16.566.235,94 zł

45,9 %

Dotacje celowe z budżetu państwa

4.212.299,82 zł

11,7 %

Pozostałe dotacje, środki od innych jednostek sekto- 697.978,30 zł
ra finansów publicznych

1,9 %

Subwencje

8.067.713,00 zł

22,3 %

Udziały gmin w podatkach. Stanowiących dochód bu- 5.513.918,84 zł
dżetu państwa

15,3 %

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej

1.033.351,12 zł

2,9 %

Ogółem dochody

36.091.497,02 zł

100,00 %

Wykonane dochody za 2015 rok w wysokości 36.091.497,02 zł,
dzielą się na dochody bieżące i majątkowe. Ich wielkości
i proporcje do dochodów ogółem obrazuje
poniżej zamieszczony wykres.

Wydatki za 2016 rok, wykonano w ogólnej kwocie
35.404.879,70 zł, co stanowi 96,4% zakładanego planu. Dzielą
się one na wydatki bieżące i majątkowe, co zobrazowano na
poniżej zamieszczonym wykresie.

Dochodów na 1 mieszkańca za 2015 rok, wyniósł 4.347,00 zł, a przyrost jego wielkości na przestrzeni
lat 2011 - 2015, obrazuje poniżej przedstawiony wykres
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Wydatki bieżące, poniesione za 2015
rok, obejmują wszystkie wydatki
związane z realizacją zadań statutowych, wypłaconych świadczeń na
rzecz osób fizycznych, wydatki związane z funkcjonowaniem wszystkich
jednostek budżetowych (UM, jednostki oświatowe, OSiR, SZUK, OPS),
wydatki na dotacje, obsługę długu
publicznego i realizację bieżących
projektów dofinansowanych z budżetu państwa bądź UE.
Wydatki majątkowe za 2015 rok, zrealizowano na poziomie 96,7 % w
stosunku do założonego planu.
Zrealizowane w ujęciu wartościowym inwestycje za 2015 rok w wysokości ogółem 29.381.370,23 zł, przedstawiają się następująco:
1)
Renowacja zbiornika wodnego w Dąbrówce Wlkp., kwota 6.150,00
zł,
2)
Budowa chodnika w Kręcku,
kwota 39.710,55 zł,
3)
Budowa ścieżki rowerowej
Zbąszynek - Dąbrówka Wlkp. kwota 34.410,50 zł - odszkodowania dla
właścicieli gruntów
4)
Modernizacja drogi do ulicy Piastowskiej w Dąbrówce Wlkp.,
kwota 194.034,35 zł,
5)
Modernizacja
drogi
wraz
z budową chodnika w Dąbrówce
Wlkp., kwota 65.908,26 zł,
6)
Rozbudowa
skrzyżowania
ulic Wojska Polskiego, PCK, Kosieczyńskiej i B. Chrobrego w związku z
budową ronda na Placu Dworcowym
w Zbąszynku, kwota 1.721.808,49 zł,
7)
Rozbudowa ulicy Długiej w
Zbąszynku, kwota 43.050,00 zł,
8)
Utwardzenie odcinka drogi
pomiędzy ul. Wąską a ul. Warszawską w Zbąszynku, kwota 61.504,86
zł,
9)
Wykonanie drogi wewnętrznej w Rogozińcu, kwota 57.669,66
zł,
10)
Budowa placu zabaw za
Szkołą Podstawową w Dąbrówce
Wlkp., kwota 72.493,25 zł,
11)
Modernizacja pomieszczeń
w budynku CUM pod potrzeby specjalistycznej służby zdrowia, kwota
121.038,04 zł,
12)
Zasilenie cmentarza w Zbąszynku w energię elektryczną, kwota 4.920,00 zł,
13)
Zagospodarowanie
terenu
przy jeziorku koźlarskim w Chlastawie, 68.910,35 zł,
14)
Zagospodarowanie skweru
pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul.
PCK, kwota 33.474,25 zł,
15)
Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z budową placu
zabaw na ulicy Małej w Zbąszynku,
kwota 20.000,00 zł
16)
Dotacja celowa dla Powiatu
Świebodzińskiego, kwota 21.013,00 zł
17)
Wydatki na zakupy inwestycyjne w UM Zbąszynek, kwota

38.969,10 zł,
18)
Wydatki inwestycyjne poniesione w ramach szkół podstawowych, kwota 202.043,19 zł,
19)
Budowa sieci wodociągowej
oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka Wlkp. i Chlastawa,
kwota 389.081,39 zł,
20)
Kanalizacja w obrębie ulicy Koszarowej w Zbąszynku, kwota
29.520,00 zł,
21)
Wykonanie zbiornika przyjmującego nadmiar wód opadowych
spływających z ul. Koszarowej i ul.
PCK w Zbąszynku, kwota 52.271,32
zł,
22)
Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Zbąszynku,
kwota 2.460,00 zł,
23)
Dotacje zaplanowane jak
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków kwota
26.849,20 zł,
24)
Wydatki na inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
poniesione
przez Samorządowy Zakład Usług
Komunalnych w Zbąszynku, kwota
322.562,40 zł,
25)
Oświetlenie boiska w Rogozińcu, kwota 1.908,44 zł,
26)
Wykonanie ujęcia wody przy
stawie w Chlastawie, kwota 103.027,51
zł,
27)
Rozbudowa sali wiejskiej w
Rogozińcu, kwota 47.724,00 zł,
28)
Wykonanie ogrodzenia Zbąszyneckiego Domu Kultury 24.948,09
zł,
29)
Aktualizacja projektu hali
sportowej, kwota 55.350,00 zł,
30)
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rogozińcu, kwota 69.000,00
zł,
31)
Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Kręcku, kwota
22.140,00 zł,
32)
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne poniesione w
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, kwota 117.504,00 zł,
33)
Przebudowa
stadionu
miejskiego w Zbąszynku, kwota
1.838.914,27 zł,
34)
Renowacja płyty boiska piłkarskiego na obiektach sportowych
w Zbąszynku, 113.141,00 zł.
Na koniec analizowanego roku budżetowego, pomimo zakładanej w
planie równowagi budżetowej, wykonane dochody ogółem są większe
od wykonanych wydatków ogółem
o kwotę 686.617,32 zł. Kwota stanowi
wielkość nadwyżki budżetowej wykonanej za 2015 rok.
W 2015 roku, zaciągnięto z tytułu
kredytów i pożyczek długoterminowych, kwotę 405.098,44 zł. W planie
przychodów ujęta była kwota w wysokości 2.405.098,44 zł, czyli wykonanie wyniosło 16,8%, co pozwoliło
obniżyć ogólny poziom zadłużenia
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gminy.
W trakcie roku budżetowego 2015,
terminowo regulowano wszystkie
planowane rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na
kwotę 2.405.094,44 zł.
Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących,
dochodami bieżącymi w danym roku
budżetowym (spełnienie relacji art.
242 ust. o finansach publicznych). Za
2015 rok, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła wartość 3.707.111,03
zł. Wskaźnik ten świadczy o tym
ile możemy zaangażować środków
własnych-bieżących na inwestycje
bądź spłatę zadłużenia z lat poprzednich. Patrząc na skalę problemów ze spełnieniem jego relacji jest
to wynik bardzo pozytywny. W budżecie Gminy Zbąszynek, jest to wynikowa dużego poziomu dochodów
własnych; wielkości podatku od
nieruchomości od osób prawnych,
udziałów w podatku dochodowym
od osób prawnych i fizycznych. Powyższy fakt wpłynął na brak konieczności zaciągania pełnej kwoty
planowanych przychodów z tytułu
kredytów długoterminowych.
Na koniec analizowanego okresu
łączna kwota długu w relacji do
planowanych
dochodów
wynosi
49,9 %. Na koniec 2016 roku, wskaźnik długu szacuje się na poziomie
43,2 %.
Łączna kwota spłaty zobowiązań
(raty kapitałowe wraz z odsetkami)
uregulowanych w trakcie roku budżetowego 2014, z uwzględnieniem
wyłączeń, stanowi 7,6 % planowanych dochodów.
Wyżej wymienione wskaźniki podane są stricte informacyjnie, (obowiązywały do końca 2013 roku), ponieważ patrząc na obowiązujące od
2014 roku przepisy prawa w zakresie długu, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują
indywidualne wskaźniki zadłużenia.
Patrząc na planowany wskaźnik
łącznej kwoty spłaty zobowiązań,
który wynosi 8,26%, i jest mniejszy
od dopuszczalnego wskaźnika spłaty w wysokości 12,18%, obliczonego
w oparciu o średnią arytmetyczną
z trzech ostatnich lat, relacja z art.
243 ustawy o finansach publicznych
jest zachowana.
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INFORMACJE

GMINNA STATYSTYKA
Liczba mieszkańców gminy
Zbąszynek
na dzień 31.12.2013 r.

Liczba mieszkańców gminy
Zbąszynek
na dzień 31.12.2014 r.

Liczba mieszkańców gminy
Zbąszynek
na dzień 31.12.2015 r.

Zbąszynek

5074

Zbąszynek

5047

Zbąszynek

5037

Dąbrówka Wielkopolska

1175

Dąbrówka Wielkopolska

1185

Dąbrówka Wielkopolska

1168

Bronikowo

95

Bronikowo

95

Bronikowo

100

Boleń

34

Boleń

34

Boleń

34

Depot

45

Depot

45

Depot

46

Samsonki

34

Samsonki

35

Samsonki

36

Rogoziniec

442

Rogoziniec

430

Rogoziniec

425

Chlastawa

154

Chlastawa

154

Chlastawa

154

Kosieczyn

868

Kosieczyn

871

Kosieczyn

883

Nowy Gościniec

64

Nowy Gościniec

63

Nowy Gościniec

59

Kręcko

297

Kręcko

300

Kręcko

305
15

Kręcka Winnica

17

Kręcka Winnica

15

Kręcka Winnica

Stradzewo

40

Stradzewo

39

Stradzewo

40

Gmina

3265

Gmina

3266

Gmina

3265

Miasto

5074

Miasto

5047

Miasto

5037

Razem

8339

Razem

8313

Razem

8302

2013

2014

2015

URODZENIA

103

86

86

MAŁŻEŃSTWA

75

64

57

ZGONY

76

72

77

INFORMACJA
Uprzejmie prosimy o sprawdzenie terminu
ważności dowodów osobistych, ponieważ z naszych statystyk wynika, że 306 osób z terenu
Gminy Zbąszynek posiada nieważne dowody osobiste. Wnioski o dowód można wydrukować bezpośrednio z systemu w Urzędzie Miejskim biuro nr
7 lub 8, bez konieczności wypełniania ręcznego.
Zapraszamy.
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Agnieszka
Ratyńska

WYDARZENIA

KOLĘDY I PASTORAŁKI NA LUDOWĄ NUTĘ
14 stycznia br.
w Dąbrówce Wlkp.
odbył się już po raz
kolejny
doroczny
koncert kolęd i pastorałek organizowany
przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce
Wlkp.
Kameralny
koncert
rozpoczęła
Dyrektor Szkoły Ewa
Kubicka, witając zaproszonych gości.
Koncert
otworzył
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski,
który wspomniał o
pięknej tradycji jaką
jest śpiewanie kolęd
i pastorałek, a szcze-

gólnie tych najstarszych
w okresie Bożego Narodzenia.
Na scenie kolejno wystąpiły grupy kolędnicze z Nowego Kramska, Podmokli Małych,
Zbąszynka, Kosieczyna,
Przyprostyńskie Koziołki
oraz kapela koźlarska z
Dąbrówki Wlkp. Na scenie pojawiło się również
wiele instrumentów ludowych. Każdy występujący zespół otrzymał
okolicznościowy dyplom
i upominek oraz poczęstunek
przygotowany
przez KGW z Dąbrówki
Wlkp.

WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK

13 stycznia br. już po raz jedenasty w sali widowiskowej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury odbył
się Wieczór Kolęd i Pastorałek pod
hasłem
„Rodzinne
Kolędowanie”
przygotowany przez Szkołę Podstawową w Zbąszynku. Organizacją
wieczoru od lat zajmuje się nauczycielka Szkoły Irena Trypucka.
Na scenie zaprezentowali się: Dobrohna Mielcarek i Katarzyna Kny,
Chór Millenium, Martyna Furmaniak,
Ewa i Malwina Kubickie, Schola młodzieżowa działająca przy Kościele
Parafialnym w Zbąszynku, Justyna,
Piotr, Agnieszka Szczepaniakowie,

Burmistrz Wiesław Czyczerski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur oraz „Chórek” Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku,
Ksiądz Dziekan Zdzisław
Przybysz, Eliza i Michał
Łysiak, Katarzyna Weiss
i Aleksandra Strugała,
Patrycja Spychała oraz
Irena, Zuzanna i Waldemar Trypuccy.
Wszystkie występy były
nagradzane
gromkimi
brawami, a różnorodny
program sprawił, że koncert cieszył

się dużym
bliczności.

zainteresowaniem

pu-

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

12 stycznia br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się
pierwsze w tym roku cokwartalne
spotkanie
Burmistrza
Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego i Przewod-

niczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z
mieszkańcami.
Spotkanie rozpoczął
Burmistrz
Zbąszynka od przedstawienia najważniejszych
wydarzeń ostatniego
kwartału minionego
roku, a w tym zrealizowanych inwestycji.
Następnie
omówił
inwestycje,
których
realizacja rozpocznie
się w tym roku oraz
planowane do realizacji w miarę pozyskiwania środków
finansowych: m.in. udział Gminy
Zbąszynek w budowie wspólnych
ścieżek rowerowych wraz z Gminami Babimost, Świebodzin, Kargowa

www.zbaszynek.pl

i Szczaniec, plany zakupu nowego
wozu dla jednostki OSP Zbąszynek.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, który podsumował prace Rady Miejskiej
w minionym kwartale.
Na koniec pytania zadawali mieszkańcy, które dotyczyły: budowy drogi za ogródkami mieszkańców ulic
Kilińskiego i Placu Wolności, która
zostanie wykonana w zależności od
dostępnych środków, opłat za dzierżawę ogródków nałożonych przez
PKP na mieszkańców ulic Kilińskiego
i Plac Wolności z prośbą o interwencję w tej sprawie oraz utrzymania
dróg i chodników w okresie zimowym.
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24. FINAŁ WOŚP W ZBĄSZYNKU
XXIV Finał Wielkiej
Orkiestry
Świątecznej
Pomocy za nami. Część
artystyczna finału odbyła się tradycyjnie w
sali widowiskowej Zbąszyneckiego
Ośrodka
Kultury. Koncert otworzył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
W rolę konferansjerów
wcielili się Łukasz Szymański i Piotr Szczepaniak.
Podczas imprezy zaprezentowały się przedszko-

laki i uczniowie z Dąbrówki Wlkp.,
Kosieczyna i Zbąszynka oraz Zespołu
Szkół Technicznych,
wokalistki ze
Studia Piosenki, grupa wokalna Akademia działająca przy Zbąszyneckim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz
zespół taneczny Tęcza. Równolegle
na sali tanecznej odbyły się zajęcia
z Zumby, które poprowadziła Wioleta Muszyńska. Na zakończenie wypuszczono światełko do nieba ufundowane przez Burmistrza Zbąszynka.
W tym roku Sztab w Zbąszynku
wspomagało 20 wolontariuszy, w
tym także strażacy ochotnicy z OSP
Zbąszynek. Łączna kwota uzyskana
z licytacji i kwesty to 13.635,41 zł.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI PKP
2 lutego w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie
Burmistrza Zbąszynka
Wiesława
Czyczerskiego
z
przedstawicielami PKP. Zostało
ono zorganizowane na prośbę
m i e s z k a ń c ó w,
zgłoszoną podczas
kwartalnego spotkania
Burmistrza
z
mieszkańcami.
W
spotkaniu
udział
wzięli:
Pani Agata Michalska - Dy-

rektor Regionalny ds. Komercjalizacji, Weronika Pacek - Specjalista w

Wydziale Zarządzania Umowami Komercyjnymi, przedstawiciele mieszkańców ulicy Kilińskiego i
Placu Wolności oraz Gminy Babimost.
Celem spotkania było wyjaśnienie zasad precyzowania umów dzierżawy
ogrodów przydomowych
oraz
zasad
naliczania
opłat za ich użytkowanie
od stycznia 2016 roku.
Spotkanie miało charakter organizacyjny. Kolejne
spotkanie z udziałem Burmistrza Zbąszynka, przedstawicielami PKP i mieszkańców odbyło się 23
lutego, w trakcie którego
osiągnięto porozumienie.

OFICJALNE OTWARCIE RONDA PRZY PLACU
DWORCOWYM
20 stycznia br. na Placu
Dworcowym w Zbąszynku oficjalnie
otwarto nowe rondo. W uroczystości udział wzięli goście zaproszeni
przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego.
Po krótkim przywitaniu gości i omówieniu inwestycji nastąpiło symboliczne otwarcie ronda poprzez
przecięcie okolicznościowej wstęgi.
Dyrektor
Wydziału Infrastruktury
LUW Anna Maćkowiak w imieniu
Wojewody Lubuskiego Władysława
Dajczaka przekazała na ręce Bur-
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mistrza Wiesława
Czyczerskiego
list
gratulacyjny.
Inwestycja
została
zrealizowana w ramach projektu pn.
„Rozbudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego, PCK,
Kosieczyńskiej i B.
Chrobrego w związku z budową ronda
na Placu Dworcowym w Zbąszynku”
- etap II.
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76 ROCZNICA DEPORTACJI POLAKÓW NA SYBIR
10 lutego przypada 76. rocznica
pierwszej z czterech fal masowych
deportacji
polskich
obywateli w głąb Związku
Sowieckiego.
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski
wraz
z
Sekretarzem
Gminy Janem Makarewiczem oraz
P r z e wo d n i c z ą -

cym Rady Miejskiej Janem Mazurem
złożyli kwiaty i zapalili znicze przy
obelisku poświęconym pomordowanym mieszkańcom Kresów, znajdującym się na skwerze przy Placu
Dworcowym. W krótkiej uroczystości
udział wzięli również przedstawiciele Świebodzińskiego Związku Kresowian Koła Terenowego z Kosieczyna,
mieszkańcy Zbąszynka i harcerze.
Wszyscy zebrani oddali cześć naszym rodakom zesłanym na Sybir
przed 76 laty. Modlitwę odmówił Ks.
Proboszcz Jerzy Kordiak.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Tradycyjnie już w
trzecim tygodniu stycznia
obchodzony jest Dzień
Babci i Dziadka. Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej
Janem Mazurem wzięli
udział w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka,
które odbyło się w sali
wiejskiej w Kręcku.
Organizatorami przedstawienia było Niepubliczne
Przedszkole Bąbolandia
z Kręcka. Zaproszeni goście wysłuchali piosenek

i wierszy w wykonaniu
przedszkolaków
oraz
otrzymali okolicznościowe laurki.
A w piątek 12 lutego dla
babci i dziadków wystąpiły przedszkolaki z
Przedszkola
Niepublicznego w Kosieczynie wraz
z uczniami Szkoły Podstawowej. W spotkaniu
udział wzięli również Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur.

ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE W SOŁECTWACH
GMINY ZBĄSZYNEK
W lutym w sołectwach Gminy Zbąszynek odbywały się zebrania
sprawozdawcze, w których uczestniczył Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, sołtysi oraz mieszkańcy.
W ramach zebrań przedstawione
zostały sprawozdania sołtysów z
działalności za rok 2015, zatwierdzano planowane wydatki finansowe
na rok 2016 w ramach posiadanego funduszu sołeckiego. Mieszkańcy
mieli również możliwość zgłoszenia
swoich postulatów dot. funkcjonowania sołectwa.

www.zbaszynek.pl
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ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE
JEDNOSTEK OSP GMINY ZBĄSZYNEK
W lutym odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze w
jednostkach Ochotniczych Straży
Pożarnych w Kosieczynie, Rogozińcu, Dąbrówce Wlkp. i Zbąszynku
oraz w marcu w Kręcku.
W spotkaniach uczestniczyli zamiennie Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski,
Zastępca
Burmistrza
Jan Makarewicz, a także Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur
oraz komendant ochrony przeciwpożarowej i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Świebodzinie Leszek Parandyk.
W ramach zebrań podsumowano
pięcioletnią kadencję ustępujących
zarządów. Zostali również wybrani
nowi członkowie zarządów i komisji
rewizyjnych OSP.

BIEG I TURNIEJ STRZELECKI
„DLA WYKLĘTYCH 1963”

1 marca 2016 roku w ramach
obchodów Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” w Bolesławcu

odbył się Bieg i Turniej
Strzelecki „Dla wyklętych 1963”. Uczestnikami przedsięwzięcia byli
uczniowie 11 dolnośląskich i lubuskich szkół
kształcących młodzież
w klasach mundurowych, a także żołnierze
jednostek 11 Lubuskiej
Dywizji Kawalerii Pancernej i służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych.
W obchodach udział
wzięli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, uczniowie klas pożarniczo – wojskowych
ZST, którzy w turnieju strzeleckim

NOWY CYKL ZTVI
Od piątku, 5 lutego br. Zbąszynecka Telewizja Internetowa wystartowała z nowym programem
„Mam pytanie”, gdzie Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski odpowiada na pytania dotyczące najistotniejszych wydarzeń mijającego
tygodnia. W kolejnych wydaniach
pytania kierowane będą także do
innych osób mających wiedzę lub
zajmujących się daną sprawą. Ser-
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decznie zapraszamy do
oglądania oraz przysyłania własnych pytań,
które będą wybierane
do kolejnych wydań.

www.zbaszynek.pl

zajęli 4 miejsce oraz uczniowie ZSL
w Rogozińcu.
W ramach spotkania zostało również
podpisane porozumienie o objęciu
patronatem, pomiędzy Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii
Specjalnej „Commando” a Gminą
Zbąszynek reprezentującą ZST im.
Jana Pawła II oraz ZSL w Rogozińcu.
Porozumienie o objęciu patronatem
ma na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności
Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów działalności promocyjnej, kształtowania dobrego
wizerunku żołnierza w społeczeństwie, promowanie wzorowych postaw obywatelskich i sprawności
fizycznej.
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DZIEŃ SOŁTYSA W GMINIE ZBĄSZYNEK
Rogozińca.
W spotkaniu nie mogła wziąć
udziału Sołtys Kręcka Barbara
Dzioch. Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski wraz z Zastępcą Janem Makarewiczem
złożyli gościom życzenia pomyślności, spełnienia planów
i zamierzeń w życiu osobistym
oraz zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków.
Jednocześnie podziękowali za
wysiłek włożony w rozwój Sołectwa i Gminy Zbąszynek. W
trakcie spotkania omówiono
również bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem sołectw.

Funkcja
Sołtysa
ma wielowiekową tradycję.
Sołtys to lider polskiej wsi,
który na co dzień zajmuje
się sprawami swoich lokalnych społeczności. Dnia
11 marca obchodzony jest
Ogólnopolski
Dzień
Sołtysa. 13 marca br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
miało miejsce spotkanie, w
którym udział wzięli Sołtysi
z Gminy Zbąszynek: Krzysztof Kurylonek – Sołtys Chlastawy, Piotr Kociołek – Sołtys Dąbrówki Wlkp., Maria
Dobry – Sołtys Kosieczyna
i Tomasz Józefiak – Sołtys

III EDYCJA KONKURSU
„DZIEJE ZIEMI ŚWIEBODZIŃSKIEJ”
Głównymi
organizatorami
byli Marek Nowacki, Tadeusz Bobowski i Elżbieta Ciechanowicz pod
auspicjami Muzeum Regionalnego
w Świebodzinie. Konkurs obejmował dzieje ziemi świebodzińskiej w
granicach obecnego powiatu obejmujący cezurę czasową od dziejów
prahistorycznych poprzez epoki historyczne do dziejów najnowszych
włącznie. W konkursie uczestniczyło 74 uczniów z sześciu gimnazjów
(Gimnazja w Szczańcu, Lubrzy, Radoszynie, Zbąszynku oraz nr 1 i nr 3
w Świebodzinie) i dwóch szkół ponadgimnazjalnych (LO Świebodzin,
ZST Zbąszynek). Konkurs odbył się
w dwóch etapach: pierwszy etap
szkolny w macierzystych szkołach
uczniów 14.01.2016 r. w formie pisemnego testu. Najlepsi zakwalifikowali
się do etapu finałowego, który odbył się 16.02.2016 r. w Publicznym
Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie.

Finał zrealizowano w dwóch częściach: pisemnej w formie testu a
następnie ustnej. Do finału zakwalifikowało się 26. uczniów, a wzięło
udział 22. (trzech nie brało udziału
z powodu choroby, a jedna osoba
z powodów nieznanych komisji konkursowej). Wynik ogólny to 60,86%
uzyskanych punktów w tym ustny
52,2% a pisemny 69,56%. Większość
uczestników w części ustnej wybrało prezentację multimedialną z wybranego przez siebie tematu (wówczas na ustnym odpowiadali na dwa
wylosowane pytania, a nie trzy jak
w przypadku uczniów bez prezentacji). Przykładowe wybrane tematy
to:
- Biografia Jana Sobocińskiego,
- Biografia Marcina Agricoli,
- Biografia Tomasza Kotkowiaka ze
Zbąszynka
- Walki o Mru w 1945 roku,
- Ratusz w Świebodzinie,
- Pałac w Dąbrówce Wlkp.,
- Historia Szczańca, itp.
Najlepsi
uczestnicy – laureaci to ze szkół
gimnazjalnych Michał Matuk PG nr 1
Świebodzin (opiekun p. Agnieszka
B o r u s z e ws ka ) ,
Aleksandra Hurny
– drugie miejsce
i Aleksandra Gie-
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Tadeusz
Bobowski

drys – III miejsce, obie z PG Radoszyn
(opiekun p. Leszek Zagdański). W
kategorii szkół maturalnych pierwsze miejsce uzyskał Mikołaj Wiktorowski z LO Świebodzin (opiekun
p. Łukasz Hoppen), drugie miejsce
Patryk Migdalski i III miejsce Dominik
Błoszyk oboje z ZST w Zbąszynku (opiekun p. Ryszard Pietrzak).
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, m.in. rower, tablety oraz książki.
Nagrody dla zwycięzców – laureatów
zasponsorowane były przez dyrektora Sprick - Rower p. Sebastiana
Gaik, Burmistrza Miasta Świebodzina p. Dariusza Bekisza, oraz Starostę Świebodzińskiego p. Zbigniewa
Szumskiego. Wszyscy finaliści otrzymali również nagrody w formie książek ufundowane przez burmistrzów
Zbąszynka i Świebodzina i wójtów z
Lubrzy, Szczańca i Skąpego, przez
osobę prywatną p. Kazimierza Gancewskiego oraz Klub Przyrodników i
Stowarzyszenie LGD Działaj z nami.
Byli również inni sponsorzy, którzy
wsparli konkurs, tj. Piekarnia – Cukiernia I. Balcewicz, Restauracja „W
starej drukarni”, Państwo E., L. Pietrasikowie z firmy „Lech” oraz kwiaciarnia Pani G. Łyszczyk.
Uroczyste
podsumowanie
i wręczenie nagród odbyło się w
sali gotyckiej Muzeum Regionalnego
w Świebodzinie w dniu 19.02.2016 r.
rozpoczęte koncertem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Świebodzinie.
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PARADA WIOSENNA

18 marca br. odbyła się II
Parada Wiosenna zorganizowana
przez Zbąszynecki Ośrodek Kultury.
Przedszkolacy i uczniowie zebrali
się na targowisku miejskim, gdzie
powitali ich Zastępca Burmistrza
Jan Makarewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur.
Mimo mało wiosennej aury uczniowie szkół i przedszkoli z Gminy

Zbąszynek przeszli w barwnym korowodzie z targowiska miejskiego na
Jeziorko Koźlarskie w Chlastawie, by
ostatecznie pożegnać zimę i powitać
zbliżającą się wiosnę.
Po blisko godzinnym marszu przy
śpiewach i wierszykach poszczególne reprezentacje topiły marzannę.
Na jeziorku czekał na wszystkich
maszerujących słodki poczęstunek.

Korowód zabezpieczali strażacy z
OSP Zbąszynek i OSP Kosieczyn, Karetka Pogotowia, Strażnik Miejski i
KPP Świebodzin (dzielnicowy miasta
Zbąszynek).
Przedszkolaki ze Zbąszynka na poszukiwanie wiosny udali się ulicami
Zbąszynka. Dzieci głośnym okrzykiem próbowały wystraszyć zimę, a
następnie przy wspólnych zabawach
powitały wiosnę.

JARMARK Z JAJEM
19 marca br. już po raz jedenasty odbył się wielkanocny „Jarmark z Jajem” organizowany przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Kosieczynie. Udział w Jarmarku wzięły

Nądnia (Gmina Zbąszyń) i Darnawa
(Gmina Skąpe). Na przygotowanych
stołach wielkanocnych poszczególnych reprezentacji pojawiły się m.in.
potrawy z jajek, babki, ciasta, wędli-

reprezentacje z Gminy Zbąszynek:
KGW Dąbrówka Wlkp., Kosieczyn
i Rogoziniec oraz gmin sąsiednich:
KGW Nowe Kramsko, Podmokle
Małe (Gmina Babimost), Stefanowo,

ny, rolady i galarety oraz świąteczne
dekoracje.
Tradycyjnie koła gospodyń rywalizowały ze sobą w konkurencjach sportowych i kulinarnych. Panie zmagały
się m.in. z rzucaniem jajkiem, ubi-
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janiem biała i układaniem przysłów.
Wybrano również najsmaczniejszą
potrawę z jajek, którą przygotowało KGW z Nądni, tradycyjny kosz ze
święconką – KGW Stefanowo oraz
najładniejszą palmę - KGW Rogoziniec. Nad prawidłowym przebiegiem
zmagań czuwało jury w skład którego weszli m.in. Starosta Regionu
Kozła Burmistrz Trzciela Jarosław
Kaczmarek, Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Dyrektor ZOK
Malwina
Kubicka,
przedstawiciele szkół, parafii i gmin sąsiednich.
Oprawę techniczną zapewnił Zbąszynecki Ośrodek Kultury. Niezmiennie imprezę poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur i
Sołtys Kosieczyna Maria Dobry.
Jak co roku w Jarmarku chodziło
przede wszystkim o dobrą zabawę
i możliwość prezentacji Kół Gospodyń Wiejskich z Regionu Kozła. W
podziękowaniu za udział i przygotowania każda reprezentacja otrzymała upominek ufundowany przez
Burmistrza Zbąszynka.
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INWESTYCJE

ROZBUDOWA UL. DŁUGIEJ I TARGOWEJ ORAZ
PRZEBUDOWA UL. B. CHROBREGO
Rozpoczęto prace przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa ul.
Długiej i Targowej oraz przebudowa ul. B. Chrobrego w Zbąszynku”.
Wykonawcą jest PPHU PACHOLAK
z Bobowicka. Zakres prac na ulicy Długiej podzielono na dwa odcinki. Odcinek I od skrzyżowania z
ul. B. Chrobrego do skrzyżowania z
ul. Krótką. Prace obejmują wykonanie nowej nawierzchni chodników
i budowę 27 miejsc postojowych.
Odcinek II - do skrzyżowania z ul.
Sportową to wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ulicy, chodników i 28 miejsc postojowych. Prace
przy ul. B. Chrobrego to wykonanie
w układzie równoległym, pomiędzy
platanami 7 miejsc postojowych.
Obustronne chodniki zostaną odtworzone z rozbiórkowej betonowej kostki brukowej. Zakres prac w
obrębie ul. Targowej obejmie prze-

budowę prawostronnego chodnika
z wykorzystaniem materiału z rozbiórki. W całym zakresie inwestycji
zostanie zmodernizowane oświetlenie uliczne. Stare skorodowane,
wyeksploatowane słupy zostaną
zdemontowane i zastąpione nowymi aluminiowymi z oprawami typu
LED. Projekt zakładał również wycinkę 75 drzew. Do usunięcia zostały
zakwalifikowane drzewa i krzewy
rosnące wzdłuż ul. Długiej stanowiące kolizję dla planowanej inwestycji. Drzewa zlokalizowane były w
skrajni drogowej jezdni. Bryła korzeniowa ingerując w konstrukcję jezdni
i chodników, powodowała wysadzenia krawężników i obrzeży. Korzenie
przedostawały się do istniejących
urządzeń infrastruktury technicznej. W większości to egzemplarze,
gdzie dominującym gatunkiem były
lipy drobnolistne. Wśród zieleni nie

było drzew wyróżniających się pod
względem przyrodniczym, w tym pomników przyrody. W obrębie zadrzewienia nie stwierdzono występowania gatunków chronionych. Z uwagi
na swoje gabaryty i dojrzały wiek
roślinność nie kwalifikowała się do
przesadzeń. W ramach realizowanego przedsięwzięcia projekt zakłada
wykonanie nowych nasadzeń zastępczych w wygospodarowanych
pasach zieleni oraz terenach zielonych zlokalizowanych w obrębie inwestycji. Będą to lipy, głogi i akacje.
W sumie ponad 110 drzew. Koszt inwestycji to ok. 1 mln zł. Podobnie
jak w latach poprzednich inwestycja
będzie dofinansowana w 50 % ze
środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (tzw. „Schetynówki”). Zakończenie prac 31 sierpień 2016 r.

ROZBUDOWA
UL. WOJSKA POLSKIEGO W ZBĄSZYNKU
W najbliższych dniach rozpoczną się prace przy przebudowie
odcinka o długości 825 m ul. Wojska
Polskiego w Zbąszynku. Początek od skrzyżowania przy ul. Targowej,
koniec - do ostatnich budynków ulicy w kierunku Dąbrówki Wlkp. Celem
inwestycji jest usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszo – rowerowego. Zakres
inwestycji obejmuje: budowę zatok

postojowych wzdłuż jezdni, przebudowę skrzyżowania ul. Wąskiej i
Poznańskiej, przebudowę zjazdów,
częściową odnowę nawierzchni i odwodnienia ulicy (ścieków przy krawężnikowych, wpustów ulicznych).
Wzdłuż całego odcinka powstanie
ciąg pieszo rowerowy oraz nowe
oświetlenie. Inwestorem jest Powiat
Świebodziński przy udziale Gminy
Zbąszynek. Wartość projektu to:

www.zbaszynek.pl

1 453 630,05 zł z czego 50% pozyskano w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej. Inwestycja wymagała wycięcia kolidujących drzew i krzewów
znajdujących się w pasie drogi.
Zamiennie zostaną wykonane nasadzenia zastępcze w pasie drogowym drogi powiatowej na odcinku
Zbąszynek – Dąbrówka Wielkopolska.
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INWESTYCJE

ROBOTY DROGOWE
Utwardzono kostką betonową wjazd drogi dojazdowej do
budynków przy ul. Głównej nr 51
i 51a w Dąbrówce Wlkp. (za starą
szkołą). Kolejnym krokiem będzie
utwardzenie
dalszego
odcinka
drogi płytami betonowymi. Podobnie jak w Dąbrówce, układane
są płyty betonowe na drodze dojazdowej przy stawie w Rogozińcu. Utwardzone odcinki zniwelują
mieszkańcom przylegających do
drogi posesji uciążliwości związane z korzystaniem z dróg, szczególnie w czasie wiosennych roztopów i jesiennej słoty.

PROJEKT ROZBUDOWY
SALI WIEJSKIEJ W KRĘCKU
W fazie końcowej jest opracowywany przez biuro projektowe Bogdana Radnego z Babimostu projekt
rozbudowy sali wiejskiej w Kręcku.
Zakres opracowania obejmuje remont
obiektu
istniejącego,
przebudowę
pomieszczeń
wewnątrz
budynku
oraz rozbudowę budynku od strony
wschodniej i południowo-wschodniej
wraz z wyposażeniem budowlano –
instalacyjnym,
zagospodarowaniem
terenu oraz robotami towarzyszącymi.
Zaprojektowano remont pomieszczenia sali, przebudowę zaplecza kuchennego oraz rozbudowę budynku o hol
wejściowy, węzeł sanitarny i pomieszczenie techniczne. Dotychczasowa
funkcja obiektu pozostaje bez zmian.
Zaprojektowano uporządkowanie pomieszczeń obiektu oraz ich dostosowanie do obowiązujących przepisów i
warunków technicznych użytkowania.
Po rozbudowie budynek będzie pełnił
dotychczasową rolę sali wiejskiej.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

NOWE OGRODZENIE NA STACJI
UZDATNIANIA WODY W ZBĄSZYNKU
Wraz z kończącym się rokiem
2015 Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku wykonał
zadanie polegające na wymianie starego ogrodzenia na stacji uzdatniania wody w Zbąszynku. Stare ogrodzenie, które powstało na początku
lat 90-tych wraz z powstaniem SUW
Zbąszynek nie spełniało aktualnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa na ujęciach wodnych.

datkowych studni głębinowych, modernizacji zestawu hydroforowego,
modernizacji i rozbudowie monitoringu całej stacji uzdatniania wody
oraz na wymianie oświetlenia na
terenie całego obiektu.

wanego na Cmentarzu Komunalnym
w Rogozińcu, rodzaj grobu (pojedynczy, podwójny, głębinowy, urnowy)
oraz dane osoby do wystawienia
faktury za wykup lub rezerwację
miejsca grzebalnego.
Opłata za wykup miejsca na cmentarzu na okres 20 lat:
• grób pojedynczy (ziemny, murowany) – 200,00 zł brutto,
• grób podwójny (ziemny, murowany)

Nowe ogrodzenie zostało wykonane
na terenie całej stacji uzdatniania
wody łącznie z ogrodzeniem studni
głębinowych co znacznie poprawia
zabezpieczenie ujęć wody. Teren
całego obiektu został wymierzony
przez geodetów w celu ustalenia
dokładnych granic działki. Ogrodzenie powstało z ocynkowanych paneli pomalowanych proszkowo wraz z
podmurówką betonową na wysokość
2300 mm. Całość nowego ogrodzenia
liczy 585 mb. Nowe ogrodzenie na
SUW Zbąszynek rozpoczęło szereg
prac modernizacyjnych na głównym
ujęciu wody zabezpieczającym dostawę wody do trzech miejscowości.
W roku 2016 planowane są również
prace polegające na wywierceniu do-

CMENTARZ KOMUNALNY W
ROGOZIŃCU
Samorządowy Zakład Usług
Komunalnych w Zbąszynku przypomina o opłatach za wykup i rezerwację miejsc grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym w Rogozińcu. Od
początku roku 2016 wpłat można
dokonywać tylko i wyłącznie przelewem na konto Samorządowego
Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku.

– 300,00 zł brutto,
• grób głębinowy (ziemny, murowany
– 200,00 zł brutto,
• grób dla dziecka do 6 lat (ziemny,
murowany) – 100,00 zł brutto,
• grób urnowy (ziemny, murowany) –
100 zł brutto.
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych przypomina również o opłatach za odpady. Termin wpłat za II
kwartał 2016 roku mija 30 kwietnia
2016 roku (opłata za kwiecień, maj,
czerwiec). Wpłat można dokonywać
na nr konta:
62 9660 0007 0010 1710 2000 0020
lub w kasie SZUK przy ul. PCK 2 w
Zbąszynku od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00.

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIEDLCU
61 9660 0007 0010 1781 2000 0010
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku ul. PCK 2 66210 Zbąszynek
z dopiskiem: imię i nazwisko pocho-
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OŚWIATA

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH
SZKÓŁ I PLACÓWEK
Do ustawy o systemie oświaty wprowadzono rozdział 2a, zatytułowany „Przyjmowanie do publicznych
przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”.
W wielu artykułach od 20a – 20zh
określono szczegółowe zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli
i szkół, w tym trzy grupy kryteriów,
którymi należy się kierować w procesie rekrutacji.
Zgodnie z nowymi przepisami, dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie
przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, publicznych innych
form wychowania przedszkolnego i
publicznych placówek, oraz do klas
pierwszych szkół wszystkich typów
(szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponadgimnazjalne) – po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.
Do klasy pierwszej publicznej szkoły
podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono
obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z
urzędu.
Przepisy dotyczące rekrutacji stosuje się także do dzieci i młodzieży
posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznego
przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej.

Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga
przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących
dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło
w życie rozporządzenie w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań
komisji rekrutacyjnej, szczegółowego
trybu i terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego.
Określa ono takie kwestie jak:
1) sposób przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,
2) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnych,
3) szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
W związku z powyższym podjęte
zostały stosowne uchwały i zarządzenia w tym zakresie:
1) Uchwała Nr XVI/15/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia
kryteriów przyjmowania do klas
pierwszych szkół podstawowych
i gimnazjum, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Zbąszynek, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych

Plan sieci szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Zbąszynek:

poza obwodem szkoły;
2) Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza
Zbąszynka z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do
klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Zbąszynek
jest organem prowadzącym;
3) Zarządzenie Nr 10/2016 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia
harmonogramu w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu
uzupełniającym do gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017.
Należy pamiętać, że kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej
szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do
klasy pierwszej po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego, jeżeli
szkoła danego typu dysponuje jeszcze wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym pod uwagę
brane są kryteria określone przez
organ prowadzący (tj. odpowiednio
radę gminy, radę powiatu).
Należy zapoznać się jak wygląda
harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, w którym podane są czynności takie jak złożenie
wniosku o przyjęcie do szkoły, weryfikacja przez komisję rekrutacyjną i
odpowiednie do tych czynności terminy do stosowania.
Dla szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zbąszynek można znaleźć więcej
informacji w artyOkreślenie granic obwodu
kule na stronie internetowej Gminy
Zbąszynek
miasto: Zbąszynek;
,,Nabór do szkół
wieś: Chlastawa;
p o d st a wo w yc h
osada: Bronikowo;
i gimnazjów w
przysiółki: Nowy Gościniec, Samsonki.
Gminie Zbąszynek
wieś: Dąbrówka Wlkp., Rogoziniec;
na rok szkolny
przysiółki: Boleń, Depot,
2016/2017” w zakładce Oświata.

Lp.

Nazwa i adres szkoły
publicznej

Struktura
organizacyjna

1.

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi
im. II Armii Wojska Polskiego
w Zbąszynku

klasy I - VI

2.

Szkoła Podstawowa
„Pomnik Rodła”
w Dąbrówce Wlkp.

klasy I-VI

3.

Szkoła Podstawowa
w Kosieczynie

klasy I – VI

wieś: Kosieczyn, Kręcko;
przysiółki: Kręcka Winnica, Stradzewo.

4.

I Gimnazjum w Zbąszynku

klasy I – III

miasto: Zbąszynek;
wioski: Chlastawa, Dąbrówka Wlkp.,
Kręcko, Kosieczyn, Rogoziniec;
osada: Bronikowo, przysiółki: Boleń,
Depot, Kręcka Winnica, Nowy Gościniec.
Samsonki, Stradzewo.
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szkoła podstawowa w zbąszynku

Małgorzata
Czaczyk

Czy wiesz, że…
Wśród
wielu
wydarzeń
edukacyjno-wychowawczych
w
Szkole Podstawowej w Zbąszynku,
kilka z nich zasługuje na szczególną
uwagę. Oto one:
Sukcesy naszych uczniów
- W ramach Wojewódzkiego Konkursu
Kuratoryjnego z języka angielskiego
Natalia Piwonski uczennica kl. V
została finalistką konkursu w
zakresie tego języka, uzyskując
wysoką notę. Podobnie, uczeń
klasy V Jędrzej Górawski uzyskał
miano finalisty w zakresie konkursu
z historii i społeczeństwa.
W ramach projektu Lubuska
Akademia
Debat
Szkolnych
finansowanego
z
funduszy
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego
programu
„Obywatele dla Demokracji”, nasi
uczniowie, jako szkoła z najwyższą
punktacją
w
województwie
lubuskim, w ramach nagrody
udali się w dniach 5 - 7 marca
na 3-dniową wycieczkę
do
Warszawy.
Koordynatorami
projektu
była
Emilia
Kitta
i
Agnieszka Rucioch. Szczęśliwa grupa
zapoznała się z licznymi atrakcjami
Stolicy m.in. wizyta w Sejmie i
Senacie.
Organizatorem
wyjazdu
była Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej
Ośrodka
Regionalnego
w
Zielonej
Górze.
Wszystkim
podmiotom, a zwłaszcza Gminie
Zbąszynek dziękujemy za wspólną
realizację wybranych przedsięwzięć,
które były promowane w środowisku
i przyczyniły się do sukcesu.
Efekty realizacji projektu „Książka
naszych marzeń”
Obecne
tygodnie
to
czas
wspaniałej
zabawy
z
książką
marzeń, ponieważ cieszymy się z
pozycji książkowych zakupionych
w ramach rządowego projektu, do
którego szkoła przystąpiła w roku
ubiegłym. Zdaniem Szymborskiej
„Czytanie książek to najpiękniejsza
zabawa,
jaką
sobie
ludzkość
wymyśliła”.
Rzeczywiście,
liczba
uczniów
wypożyczających
nowe
książki przeszła nasze najśmielsze
oczekiwania. Jeszcze nigdy, w tym
roku szkolnym, nie wypożyczono
jednego dnia takiej ilości książek
- 82 egzemplarzy (i to wszystko z
nowych książek). Stwierdzenie, że
„dzieci nie czytają książek”, chyba
jednak nie dotyczy uczniów naszej
szkoły.
Bezpieczeństwo i dobra etykieta
uczniów ponad wszystko
- Uczniowie klasy integracyjnej

spotkali się ze strażnikiem miejskim,
który zapoznał ich ze swoją pracą w
środowisku. Poznali konsekwencje
prawne złych zachowań oraz zasady
dotyczące bezpiecznych zabaw w
szkole i poza szkołą.
- Dzieci z klasy IA wzięły udział
w spotkaniu z przedstawicielami
Ochotniczej
Straży
Pożarnej
w

celem
edukacji
środowiskowej.
Dzieci otrzymały upominki w postaci
latarek, kolorowanek i zdrowych
napojów. Dziękujemy za kolejną,
ciekawą lekcję, która z pewnością
uwrażliwi nasze dzieci na poruszone
problemy.
„Dzień
dobrego
słowa”
jest
kampanią, którą na stałe chcemy

Zbąszynku. Była to bardzo pouczająca
lekcja, na której przedstawiono
treści związane z bezpieczeństwem
oraz postępowaniem w przypadku
zagrożenia
pożarowego.
Wychowankowie zapoznali się ze
sprzętem gaśniczym oraz sposobami
gaszenia pożaru. Dowiedzieli się jaką
rolę odgrywają jego poszczególne
elementy zabezpieczające przed
ogniem
i
innymi
zagrożeniami
związanymi z akcją ratowniczą.
- W klasie IIIC odbyło się spotkanie
uczniów
z
nauczycielem
ZST
w Zbąszynku,
który zapoznał
wszystkich
z
tajnikami
wiedzy
dotyczącymi prądu elektrycznego.
Dzieci dowiedziały się, dlaczego prąd
płynie, co to jest połączenie szeregowe
i równoległe. Najciekawsze jednak
było doświadczenie za pomocą
miernika prądu elektrycznego, które
pokazało, że człowiek też przewodzi
prąd. Zabawom nie było końca, gdyż
każdy chciał sprawdzić ile prądu
wytwarza jego organizm.
- W ramach współpracy szkoły
z
firmą
Ikea
Industry
odbyła
się
pogadanka
i
prezentacja
multimedialna dotycząca ochrony
środowiska,
odzysku
surowców,
segregacji śmieci oraz recyklingu.
Szczególnie
zaakcentowano
tegoroczną ogólnoświatową akcję
”Godzina dla Ziemi”, która zachęca
do
wyłączenia
świateł
oraz
urządzeń elektrycznych na godzinę,

wkomponować w kalendarz naszej
szkoły. W każdym 13 dniu miesiąca
(i nie tylko) będziemy mówić sobie
miłe słowa, gdyż mają one wielką
siłę. Dlatego będziemy się w
szkole starać używać tylko tych
słów, które budują! Skoncentrujemy
się
na
dobrych
emocjach,
używaniu pozytywnych słów, a
te negatywne będą zabronione.
Ta swoista autokontrola werbalna
ma
eliminować
wulgaryzmy,
rozwijać prawidłową komunikację
interpersonalną. Uczniowie zostali
zapoznani z alfabetem dobrych
manier nastolatka, które mamy
nadzieję, że wprowadzą w życie.
Informacja dotycząca nowego roku
szkolnego 2016/2017
Z dniem 1 września do klasy pierwszej
mogą uczęszczać dzieci urodzone w
2008, 2009 i 2010.
- Dzieci z rocznika 2008 i 2009, które
obecnie chodzą do klasy pierwszej
na pisemny wniosek rodzica, złożony
do dnia 31 marca 2016 r., mogą
kontynuować po raz kolejny naukę
w klasie I.
- Dzieci z rocznika 2010 (6-latki)
na wniosek rodzica mogą również
rozpocząć naukę w klasie I po
złożeniu pisemnego wniosku i opinii
o gotowości szkolnej wydanej przez
przedszkole, do którego uczęszczało
dziecko.

www.zbaszynek.pl

21

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Ewa
Kubicka

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

EDUKACJA PATRIOTYCZNA, NAUKA, ZABAWA...
14 stycznia 2016 r. Szkoła
Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej
tradycyjnie
już zorganizowała dla dzieci w wieku
szkolnym prezentacje wokalno instrumentalne pt.: „Kolędy i Pastorałki

poczęstunkiem - kołoczym z okruchelkami i bigosem przygotowanym
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Koncert przygotowała kl. V w
ramach Ścieżki Regionalnej metodą projektową. Cieszą nas sukcesy

wego godnie zaprezentowali naszą
gminę i szkołę.
Dzień przed uroczystościami uczniowie mieli okazję
zwiedzić Panoramę Racławicką, ZOO
i Stare Miasto. Była to nagroda za
udział w wielu występach i za pracę
na zajęciach pozalekcyjnych w gminnym ognisku muzycznym.
12 marca 2016 r. z okazji Dnia Kobiet
dla pań z Koła Gospodyń uczniowie
kl. III wystąpili pod opieką p. Adriany
Pawelskiej, przedstawiając program
słowno-muzyczny „Dzień Kobiet”. Zatańczył zespół Red Pover i zagrała
kapela koźlarska w składzie: koziołPiotr Bimek, skrzypce -Karolina Łochowicz, skrzypce i klarnet- Hubert
Wittke. W tym dniu również rozpoczął się konkurs międzyklasowy na
zbiórkę
makulatury,
zainicjowany
przez Radę Rodziców. W pierwszym
terminie zebrano 741 kg makulatury.
Następne
terminy
odbioru
to:
19 marca i 9 kwietnia od 10.00-11.00.
w remizie strażackiej.
Z okazji I Dnia Wiosny 18 marca 2016
r. wszystkie klasy udały się na II Paradę Wiosenną nad Jeziorko Koźlarskie. W naszej szkole odbywa się
wiele zajęć polegających na prak-

na Ludową Nutę”. Udział w nich wzięli uczniowie ze szkół podstawowych:
w Kosieczynie, w Zbąszynku, w Podmoklach Małych, w Nowym Kramsku.
Były również
Przyprostyńskie Koziołki. Celem spotkania jest popularyzacja kultury ludowej, poprzez
zachęcanie dzieci do śpiewu i nauki gry na instrumentach ludowych
charakterystycznych
i
najbardziej
wartościowych dla naszego regionu.
Prezentowane były utwory wokalne
lub instrumentalne na koźle, sierszenkach, skrzypcach, mazankach,
klarnecie i fletach. Wykonane a capella lub z akompaniamentem, solo,
w duecie lub zespołowo. Uczniowie
prezentowali również stroje ludowe.
Ugościliśmy wszystkich regionalnym
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sportowe naszych uczniów. Drużyna
piłkarska w Turnieju Piłki Nożnej w
Kosieczynie zajęła II miejsce, a w
Świebodzinie drużyna zajęła V miejsce. Mecze odbyły się podczas ferii.
Dziękujemy sołectwom z Dąbrówki i
Rogozińca, za pomoc w organizacji
wyjazdu na mecze.
3 lutego 2016 r. wychowawcy wspólnie z Rodzicami zorganizowali dla
uczniów młodszych Balik Karnawałowy, a dla starszych dyskotekę.
W tym roku w szkolnym konkursie
przedmiotowym z języka niemieckiego tytuł laureata zdobyła Olivia Bimek. Gratulujemy.
3 marca 2016 r. Rada Sołecka zorganizowała „Dzień
Piłkarza” dla uczniów szkół
podstawowych. W turnieju
wzięły udział SP Zbąszynek,
SP Kosieczyn, ZS z Podmokli Małych. Nasza drużyna
zajęła II miejsce. 5-6 marca
wszyscy uczniowie grający
na instrumentach ludowych
uczestniczyli w uroczystościach
78 rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod
Znaku Rodła we Wrocławiu.
Występem artystycznym i
udziałem Pocztu Sztandaro-
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tycznym działaniu, doświadczaniu
i przeprowadzaniu eksperymentów
naukowych. Nawiązaliśmy kontakt z
Uniwersytetem Zielonogórskim z Wydziałem Fizyki i Astronomii. Zaplanowaliśmy na 14 kwietnia, lekcje dla
wszystkich uczniów na uczelni i w
Przyrodniczym Centrum Keplera.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy składam sympatykom naszej szkoły najserdeczniejsze życzenia, pogody ducha i ciepłej rodzinnej
atmosfery.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

O SZKOLNYCH ŚWIĘTACH TRADYCYJNYCH
I NIE TYLKO…
Bal
karnawałowy
dla
uczniów naszej szkoły to dzień
niezwykły, często wyczekiwany przez
wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo
lubianą przez dzieci, dostarczającą
im niecodziennych przeżyć i radości.
Tak też było 15 stycznia 2016 r.
Tego dnia już od rana w szkole
pojawiały się kolorowe postacie.
Dzieci przebrane były za
bohaterów znanych bajek.
W klasach można było
spotkać wróżki, królewny,
delikatne motylki, rycerzy,
piratów,
policjantów,
Spider-Mana,
Batmana,
...
nie sposób zliczyć i
wymienić tych wszystkich
postaci. Rozpoznać dzieci
było
bardzo
trudno.
Wystrój holu wprowadzał
w radosny nastrój oraz
zachęcał
wszystkich
do
wesołej
zabawy.
Tańce przeplatane były
różnymi
konkursami
i
pląsami, które prowadzili
przedstawiciele
Samorządu
Szkolnego.
Bal umożliwił dzieciom i
wychowawcom spędzenie czasu w
miłej atmosferze. Wspólna zabawa
przyniosła wiele radości naszym
wychowankom, a to było głównym
celem dorocznego balu.
Tradycją na stałe wpisaną w
repertuar imprez naszej szkoły jest
również Święto Babci i Dziadka. W
tym roku spotkaliśmy się z nimi już
po raz siedemnasty, a po raz piąty
wspólnie z przedszkolakami. W
pięknie udekorowanej sali Wiejskiego
Domu Kultury w Kosieczynie pan
Dyrektor Szkoły Sławomir Matysik
wraz z panią Dyrektor Niepublicznego
Przedszkola
w
Kosieczynie - Danutą
Skrzyszewską powitali
zebranych gości. Głos
zabrali także zaproszeni
na uroczystość: Zastępca
Burmistrza i Sekretarz
Gminy Jan Makarewicz,
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
Jan
Mazur,
Sołtys Maria Dobry i
pan Władysław Kozak –
Przewodniczący KTŚZK,
którzy złożyli serdeczne
życzenia
wszystkim
babciom i dziadkom.
Przedstawiciele
przedszkolaków
i
uczniów
zaprosili na
program
artystyczny.

Aby podziwiać występy swoich
kochanych
wnuków,
przybyło
aż około 150 babć i dziadków.
Część
artystyczną
rozpoczęli
przedszkolacy, którzy przedstawili
bogaty program. Następnie uczniowie
każdej
klasy
zaprezentowali
swój
występ
przygotowany
pod opieką wychowawcy. Były

wzruszające wiersze i piosenki,
pokazy taneczne, scenki i skecze.
Część
artystyczną
zakończono
tradycyjnie
zaśpiewaniem
,,Sto
lat”. Następnie zaproszono babcie
i dziadków na słodki poczęstunek
w postaci przepysznych placków
przygotowanych przez mamy.
2 lutego w naszej szkole odbyło się
uroczyste zakończenie Roku Życia
Konsekrowanego. Przez cały rok
wykonywane były plakaty, plansze,
prezentacje
dotyczące
zakonów
żeńskich i męskich. Otrzymaliśmy
materiały
od
54
zgromadzeń

zakonnych
posiadających
domy
generalne w Polsce, ale swoje
placówki
misyjne
także
za
granicami kraju. Uczniowie poznali
różnorodność
posługi
zakonnej
i reguł, według których osoby
konsekrowane
służą Chrystusowi
i Bogu. W naszej szkole gościliśmy
siostrę Urszulankę- Marię Piętak oraz
siostrę Felicjankę - Grażynę
Rawinis.
Opowiadając
o
swoim
powołaniu,
o
regule
swojego
zgromadzenia,
dawały
żywy przykład
wiary i
pokazywały sens i piękno
życia
konsekrowanego.
Podczas
uroczystego
apelu, który przygotowali
szóstoklasiści, uczniowie
otrzymali obrazki, ulotki,
informatory oraz teksty
modlitw.
W Tłusty Czwartek w
Naszej Szkole odbył się
III Quiz SKO. Zadania
dotyczące
finansów,
rachunkowości
i
bankowości, rozwiązywali
uczniowie
w
dwóch
grupach: I-III i IV-VI. Były upominki
dla reprezentacji klas i oczywiście
pączki
dla
wszystkich.
Kolejne
zmagania już za rok.
Miłym wydarzeniem był uroczyście
obchodzony
w
naszej
szkole
Dzień Kobiet. Aby umilić to święto
wszystkim paniom i dziewczynom,
Samorząd Szkolny przeprowadził
plebiscyt na najsympatyczniejszą
kobietkę w każdej klasie. Oto
wyniki: klasa I- Amelia Rolla, klasa
II- Zosia Kumke, klasa III- Martyna
Litwin, klasa IV- Martyna Horowska,
klasa V-Marysia Śmiałek, klasa VIKarolina
Buśko. Wszystkie panie
otrzymały w dowód sympatii
kwiaty – symboliczne tulipany,
które niezmiennie kojarzą się z
tym świętem.

Pełnych miłości, radości i
zdrowia Świąt Wielkanocnych,
wiosny
wokół,
a
w
sercach pokoju i nadziei
wszystkim
Czytelnikom
Zbąszyneckiego Kwartalnika
życzy społeczność SP w
Kosieczynie.
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Gimnazjum w Zbąszynku

CO SŁYCHAĆ W GIMNAZJUM?
Z dumą informujemy, iż spośród prac nadesłanych na konkurs
organizowany przez Polski Komitet
Olimpijski ,,W drodze do RIO 2016’’
plakat olimpijski autorstwa uczennicy klasy IIIC, Karoliny Śmiałek, zakwalifikował naszą szkołę do finału
konkursu, który odbędzie się 31 marca 2016 roku w Centrum Olimpijskim
w Warszawie. Organizator konkursu
zaprosił uczniów szkół gimnazjalnych im. Polskich Olimpijczyków oraz
Szkół Mistrzostwa Sportowego do
udziału w konkursie, organizowanym
z okazji zbliżających się Igrzysk XXXI
Olimpiady w Rio de Janerio.
Możemy się również pochwalić sportowymi osiągnięciami uczniów, którzy w ramach Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży zajęli I miejsce w Turnieju Rejonowym Siatkówki Dziewcząt
oraz II miejsce w kategorii chłopców.
W półfinałach
LOM w unihokeju
chłopców uczniowie zajęli II miejsce
i tym samym uzyskali kwalifikację do
finału wojewódzkiego.
Nasze gimnazjum promuje zdrowy
styl życia poprzez udział uczniów w
szkolnym projekcie, w czasie którego
przygotowywane było drugie śniadanie w postaci atrakcyjnych kanapek
oraz zdrowych koktajli, a na sali gimnastycznej prezentowane były układy taneczne przygotowane przez
uczniów. Podczas zebrań z rodzicami
uczniowie dzielili się wiedzą na temat udzielania pierwszej pomocy w
nagłych wypadkach.

ŻYWA LEKCJA HISTORII
Gimnazjaliści mieli możliwość uczestnictwa w widowisku, którego tematem była historia Polski pierwszych
Piastów, czyli dzieje Polski od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego. Hi-
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storycy barwnie opowiadali o życiu
naszych przodków, ukazując historię
Polan z perspektywy nie tylko panujących, ale także i zwykłych ludzi
tamtych czasów. Młodzież mogła
obejrzeć pokaz walki średniowiecznych rycerzy, przymierzyć kolczugę,
czy też zrobić sobie zdjęcie w szyszaku i z mieczem w dłoni. Na zakończenie prelekcji uczniowie odpowiadali na pytania, a za poprawnie
udzieloną odpowiedź, otrzymywali
specjalnie wybitą na pokazie replikę monety średniowiecznej.
MATEMATYKA GÓRĄ
W dniach 14-23 marca już po raz
siódmy w naszej szkole zorganizowano Święto liczby Pi. W tym
czasie odbyło się szereg matematycznych przedsięwzięć, m.in. quiz
o liczbie Pi, Kangur matematyczny,
czy poszukiwanie rozwinięcia liczby Pi metodą Buffona. W tym roku
został ustanowiony nowy rekord
szkoły: Natalia Grygus wyrecytowała z pamięci 293 cyfry z rozwinięcia
dziesiętnego. W matematycznym
konkursie drużynowym na podium
znalazły się klasy IB, IIIC i IID.
COŚ DLA DUSZY
W dniach 24- 26 lutego w gimnazjum
odbyły się Szkolne Rekolekcje Wielkopostne, przeprowadzone
przez
ks. Józefa Suchana przy wsparciu ks.
Norberta Lasoty. Oprawę muzyczną
przygotowała młodzież gimnazjalna.
Ważnym
wydarzeniem
była
uroczysta
peregrynacja symboli
Ś w i a t o w yc h
Dni Młodzieży,
p r z e ż y wa n a
wspólnie
ze
społecznością
Zespołu Szkół
Technicznych
w Zbąszynku.
ZDOLNI,
AKTYWNI
Nasi wolontariusze zorganizowali kampanię „Edukacja”,
zaangażowali się w projekt „Poznajemy regiony Polski” i współpracę z
Fundacją „Spieszmy się”.
Gimnazjaliści biorą udział w konkursach organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Natalia
Grygus i Zuzanna Trypucka uzyskały
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tytuły finalisty z języka polskiego.
W szkole odbył się również konkurs
wiedzy o krajach anglojęzycznych i
niemieckojęzycznych.
W ramach działań profilaktycznych
przeprowadzono warsztaty dla rodziców, a dla uczniów pogadankę na
temat bezpieczeństwa w sieci.
ŚWIĘTO PATRONA
Po raz pierwszy w tym roku obchodziliśmy w dniu 7 marca Święto
Patrona w rocznicę nadania imienia naszej szkole oraz Dnia Olimpijczyka. Aby uświetnić te ważne dla
społeczności gimnazjum wydarzenia
zmienił się wystrój naszej szkoły,
klas lekcyjnych i korytarzy. Uczniowie ubrali się w barwy olimpijskie,
przypomniano historię olimpiad, a
uczniowie mieli możliwość napisania pracy na temat ,,Czym dla Ciebie
jest zasada fair play?”.
Dnia 15 marca odbył się w naszej
szkole pokaz doświadczeń fizycznych, dzięki uprzejmości Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie. Uczniowie mieli możliwość
przeprowadzenia doświadczeń z
działu o prądzie elektrycznym pod
kierunkiem Pana Jarosława Stańko.
Na profesjonalnych pomocach naukowych wykonali doświadczenia
z I prawa Kirchoffa oraz zależności
napięcia od natężenia.
W styczniu trwały intensywne prace
zespołu ds. projektu przygotowywanego przez gminę w zakresie działania Rozwoju Infrastruktury edukacyjnej. Realizacja projektu umożliwiłaby
naukę uczniów w nowoczesnych
pracowniach, wyposażonych w dostosowane do doświadczeń meble,
sprzęty laboratoryjne, nowoczesne
pomoce dydaktyczne.
Uczniowie włączyli się w akcję bookcrossingu, czyli „uwalniania” książek. Opieczętowane znakiem bookcrossingu książki mogą krążyć z rąk
do rąk i być czytane.
Z przyjemnością informujemy, że nasze gimnazjum zostało wyróżnione
certyfikatem ,,Zadowolony Konsument” potwierdzającym najwyższą
jakość oferowanych usług edukacyjnych. Certyfikat taki jest wystawiany na podstawie pozytywnych opinii
uczniów i ich rodziców oraz jest potwierdzeniem uczestnictwa w programie ,,Zadowolony Konsument”.
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

Ewa
Omelczuk

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY
Dużymi krokami zbliża się
okres rekrutacji do szkół ponagimnazjalnych. W związku z tym faktem, chcielibyśmy przekazać kilka
istotnych
informacji
dotyczących
naszej szkoły, a przede wszystkim
działań podejmowanych w kierunku
uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej
poprzez zawieranie różnego rodzaju partnerstw powodujących,
że nauka w szkole wcale nie
musi być nudna.
Edukacja pożarniczo-wojskowa w Liceum Ogólnokształcącym
Uczniowie klas wojskowych
realizują
w
ramach
obowiązkowego wymiaru zajęć
przedmiot uzupełniający edukacja
pożarniczo-wojskowa.
W ramach tego przedmiotu
poszerzają swoją wiedzę o
wojskowości, ćwiczą musztrę oraz biorą udział w ćwiczeniach wyjazdowych oraz
przeprowadzanych w szkole
ze współpracującymi ze szkołą jednostkami: 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną
w Międzyrzeczu oraz nowym
partnerem
Stowarzyszeniem
Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”.
Uczniowie klas wojskowych
otrzymują mundury, w których
przychodzą na zajęcia do szkoły. Ostatnim wydarzeniem był
udział uczniów w obchodach
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, zorganizowanych przez Stowarzyszenie
Byłych Żołnierzy 62 Kompanii
Specjalnej i 23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu.
Edukacja multimedialna w
Liceum Ogólnokształcącym
Kolejny
w
ofercie
edukacyjnej
przedmiot uzupełniający na poziomie
Liceum
Ogólnokształcącego.
Uczniowie realizujący ten przedmiot
pracują na zajęciach metodą projektu, którego efektem jest wykonanie
konkretnych realizacji np. Wiadomości ZST, prezentacje kierunków
kształcenia w formie filmowej itp. W
ramach tego przedmiotu uczniowie
mieli okazję zobaczyć pracę w
TVP 3 Gorzów „od kuchni”, jak również uczestniczyli w warsztatach Mobilnej Akademii Telewizyjnej zorganizowanych w naszej szkole właśnie
przez TVP 3 Gorzów, których efekty

mogliśmy oglądać w reportażu wyemitowanym w dniu 12.03.2016.
Kształcenie zawodowe ważnym
punktem w edukacji
W ramach kształcenia zawodowego szkoła podejmuje wiele działań,
tak aby przygotować absolwenta
Technikum lub Szkoły Zawodowej
w jak najlepszy sposób do podjęcia

aktywności na rynku pracy, czy też
planowania dalszej ścieżki edukacyjnej. W ostatnich latach podjęliśmy
różne działania np. aplikowaliśmy z
sukcesem o środki unijne, dzięki którym doposażyliśmy bazę dydaktyczną, przeprowadziliśmy szereg zajęć
dodatkowych umożliwiając naszym
uczniom
zdobycie
dodatkowych
kwalifikacji np. uprawnienia do 1 kV,
organizowaliśmy obozy naukowożeglarskie, staże i praktyki zawodowe w lokalnych przedsiębiorstwach,
jak również staże zagraniczne dla
naszych uczniów. W tym roku już po
raz trzeci grupa uczniów Technikum
będzie mogła odbyć praktykę zawodową w niemieckich przedsiębiorstwach zlokalizowanych w okolicy
Lipska.
Ważnym punktem w kształceniu za-
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wodowym jest również współpraca
z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy
bardzo chętnie przyjmują uczniów
Zasadniczej Szkoły Zawodowej i
umożliwiają im praktyczną naukę w
różnorakich zawodach od kucharza
poprzez mechanika pojazdów samochodowych po sprzedawcę. Nowością w tym roku szkolnym jest
pojawienie się nowego partnera –
firmy Steinpol z Chociszewa, która
to zainteresowana jest kształceniem uczniów w zawodzie tapicera, krawca oraz stolarza. Na chętne osoby czeka w naszej szkole
15 miejsc.
A co przed nami…
Już od września 2016 będziemy uczestniczyli w realizacji
dużego projektu systemowego,
współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS, którego
celem będzie podniesienie jakości kształcenia zawodowego w
województwie lubuskim. Projekt
ten realizowany będzie w okresie kolejnych 6 lat szkolnych.
W ramach projektu planujemy
przeprowadzenie działań szkoleniowych zarówno dla uczniów
Technikum, jak i ZSZ. W ofercie
znajdą się staże zawodowe, kursy doszkalające np. uprawnienia
SEP do 1 kV, obsługa obrabiarek
sterowanych numerycznie, kursu
z projektowania terenów zieleni
i wiele innych. Dla uczniów ZSZ
planujemy uruchomienie szkoleń
z zakresu doskonalenia umiejętności zawodowych jak np. techniki dekoracyjne w malarstwie,
ocieplenia, techniki prowadzenia
sprzedaży itp. W ramach projektu
planujemy również uruchomienie
kwalifikacyjnego kursu zawodowego
w zawodzie Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, umożliwiając naszym uczniom zdobycie
dodatkowych kwalifikacji.
Za nami już 70 lat doświadczenia na
rynku edukacyjnym. Korzystając z
okazji chcielibyśmy również zaprosić
wszystkich naszych absolwentów na
obchody jubileuszu 70-lecia Zespołu
Szkół Technicznych im. Jana Pawła
II w Zbąszynku, które odbędą się 4
czerwca 2016 roku. Więcej informacji
można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.zst.zbaszynek.pl.

Życzymy Spokojnych Świąt
Wielkanocnych spędzonych w
rodzinnej atmosferze oraz Radosnego Alleluja.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

CO NOWEGO W ZSL…
Styczeń w ZSL rozpoczął
się studniówką klas IV. Tegoroczna
studniówka odbyła się w przepięknej scenerii Karczmy Pod Koziorożcami w Trzebiechowie. Uroczyście
zatańczony polonez, wspaniałe humory, świetna muzyka, wyśmienite
jedzenie spowodowały, że zabawa
trwała do białego rana.
W lutym odbyły się kolejne zajęcia
wojskowe dla młodzieży zrzeszonej
w grupie ASG oraz Harcerzy. Szkolenie prowadzili żołnierze z 7 batalionu
Strzelców Konnych Wielkopolskich z
Wędrzyna pod kierunkiem ppor. Radosława Musina. W zajęciach brali także udział uczniowie Zespołu
Szkół Technicznych ze Zbąszynka.
5 lutego Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Szponiastych rozpoczął realizację nowego projektu „Tropem szponów”. Projekt ma na celu poznanie

Pan Ryszard Kieczur, pokazał i wytłumaczył działanie urządzeń służących do termoterapii, wyłuszczania,
oskrzydlania i oczyszczania nasion
a także przechowywania. W drodze
powrotnej uczniowie zapoznali się z
działaniami Nadleśnictwa Sulechów,
związanymi z małą retencją, osobliwością przyrodniczą w leśnictwie
Klępsk - sosną Waligórą.
19 lutego uczniowie szkoły spotkali
się z ppłk Grzegorzem Kaliciakiem
dowódcą obrony City Hall w Karbali
w 2004 r. w Iraku. Uczniowie mieli
okazję spotkać się z „żywą legendą” obrońców Karbali oraz z misjami
stabilizacyjnymi Wojska Polskiego
w Iraku. Podczas spotkania został
zaprezentowany oryginalny film z
obrony Karbali nagrany przez jednego z polskich żołnierzy.
22 lutego harcerze z ZSL uroczyście

historii sokolnictwa i szerzenie wiedzy na jego temat wśród społeczności szkolnej i lokalnej.
W dniach 16 i 17 lutego młodzież z
ZSL wzięła udział w kursie szlachetnej sztuki wabienia jeleni. W
trakcie szkolenia uczniowie nabyli
podstawowe umiejętności niezbędne do dalszej samodzielnej nauki w
zakresie rozpoznawania poszczególnych głosów jeleni byków w czasie
rykowiska oraz teoretycznej oceny
wieku po słyszanym głosie (barwa
głosu, długość ryku, intensywność).
Kurs prowadził wielokrotny Mistrz
Polski oraz dwukrotny Mistrz Europy
w wabieniu jeleni Pan Tomasz Maliński.
17 lutego br. w ramach zajęć praktycznych uczniowie odwiedzili Wyłuszczarnię Nasion RDLP Zielona Góra,
mieszczącą się w Siedlisku koło Nowej Soli. Pracujący tam już od 34 lat

uczcili Dzień Myśli Braterskiej przychodząc do szkoły w pełnym umundurowaniu harcerskim. Był to symbol
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tego, że jednoczą się ze skautami z
całego świata, myślą o sobie i dziękują za wspólną służbę.
25 lutego
społeczność
Zespołu
Szkół Leśnych w Rogozińcu witała
Krzyż i Ikonę Matki Bożej - symbole Światowych Dni Młodzieży, które
ofiarował młodzieży Jan Paweł II w
1983 r. i od tego dnia perygrynują
po świecie w tych państwach gdzie
odbywają się Światowe Dni Młodzieży. Młodzież naszej szkoły przygotowała z tej okazji uroczysty apel,
podczas którego odbyła się adoracja Krzyża oraz zawierzenie siebie i
całej szkoły Matce Bożej.
1 marca uczniowie wzięli udział w
Biegu i Turnieju Strzeleckim „Dla Wyklętych 1963”, który był zorganizowany przez Stowarzyszenie Byłych
Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej
„COMMANDO”. Uroczystości odbyły
się w 23 Śląskim Pułku Artylerii w
Bolesławcu. Udział w Dniu Pamięci
Żołnierzy Wyklętych w Bolesławcu
wzięło 11 szkół średnich-ponad 300
osób. Uczniowie z Zespołu Szkół
Leśnych w Rogozińcu zajęli I miejsce. W marcu uczniowie brali udział
w wielu wydarzeniach sportowych
m.in. w Mistrzostwach Powiatu w
Piłce Siatkowej Dziewcząt i Chłopców w ZST w Zbąszynku, dziewczęta zajęły I miejsce, chłopcy II
miejsce, XII Zbąszyneckiej Lidze
Piłki Siatkowej - IV miejsce, VIII
Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych
w Miliczu w Halowej Piłce Nożnej
Chłopców - VI miejsce, Zawody Rejonowe w Piłce Siatkowej Dziewcząt.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych naszą szkołą na
Dni Otwartych Drzwi, które odbędą
się w dniach 22 - 23 kwietnia oraz
20 - 21 maja 2016 roku.
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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Alina
Jagaciak

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM
Z
inicjatywy
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Zbąszynku w dniu
3 lutego 2016 r. odbyło
się spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z profilaktyką
uzależnień oraz funkcjonowaniem na terenie
Gminy Zbąszynek różnych form pomocy dla
osób uzależnionych i
współuzależnionych. W
spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Wiesław
Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku Jan Mazur,
przedstawiciele
szkół,
terapeuci
uzależnień
pracujący w punktach
konsultacyjnych, przedstawiciele grup samopomocowych Al-Anon i
AA i członkowie GKRPA.
Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim osobom, które na
co dzień pracują na rzecz zapobiegania uzależnieniom, mają wpływ
na prowadzenie działań profilaktycznych, a w szczególności na wychowanie dzieci i młodzieży oraz
osobom pracującym bezpośrednio
z osobami uzależnionymi. Omówiono również główne kierunki działań
profilaktycznych na 2016 r.
Każda gmina w Polsce z mocy ustawy jest zobowiązana do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki
uzależnień i w ramach tych działań
realizowane były w 2015 r. dwa programy:
1. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na realizację którego w 2015 r.
wydano 139 934,00 zł.
2. Gminny program przeciwdziałania
narkomanii, na realizację którego
wydano 14 945,57 zł.
Środki
finansowe
przewidziane
na realizację w/w programów pochodzą z opłat wnoszonych przez
przedsiębiorców
prowadzących
sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Zbąszynek. Opłaty te zgodnie z
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
mogą zostać wykorzystane tylko na
realizację tych programów.
Poniżej kilka danych statystycznych
za 2015 r.:
1. W okresie od 01 lutego 2015 do 31
grudnia 2015 r. do Izby Wytrzeźwień

w Raculi odwieziono 41 osób z terenu Gminy Zbąszynek.
2. Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Zbąszynku rocznie wpływa ok. 10
nowych wniosków dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu.
3. Według oświadczeń złożonych
przez przedsiębiorców sprzedających alkohol na terenie Gminy Zbąszynek w 2015 r. sprzedano alkohol
za:
a) 3 656 986,54 zł
napoje alkoholowe zawierające do 4,5 % alkoholu
oraz piwo,
b) 505 218,87 zł napoje alkoholowe
zawierające powyżej 4,5 % do 18 %
alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 2 893 402,68 zł
napoje alkoholowe zawierające powyżej 18 %
alkoholu.
Łącznie jest to kwota 7 055
608,089 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca Gminy Zbąszynek przypada kwota zakupu alkoholu w wysokości 849,87 zł.
Dla porównania, jeden statystyczny
mieszkaniec Gminy Zbąszynek zakupił alkohol w 2014 r. za 786,12 zł, w
2013 r. za 881,33 zł, a w 2007 r. za
575,14 zł.
Na dzień 31 grudnia 2015 r.
na terenie Gminy Zbąszynek funkcjonowało 7 punktów sprzedaży
gastronomicznej i 19 punktów sprzedaży detalicznej. Łącznie 26 punktów sprzedaży alkoholu i w przeliczeniu na jednego statystycznego
mieszkańca Gminy Zbąszynek jeden
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punkt sprzedaży przypadał na 319
osób. Dla porównania, na jednego
statystycznego mieszkańca Gminy
Zbąszynek jeden punkt sprzedaży
alkoholu przypadał w 2014 r. na 308
osób, w 2013 r. na 278 osób i w
2007 r. na 270 osób.
Osoby, które potrzebują informacji o uzależnieniach lub pomocy
w konkretnej sprawie dot. leczenia
uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych uzależnień
mogą bezpłatnie skorzystać z oferowanej pomocy w funkcjonujących
punktach konsultacyjnych mających
swoją siedzibę w Zbąszynku przy ul.
Długiej 1 (OPS). Każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 17:30 19:00 – obraduje GKRPA.
1. Każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 16:00 - 19:00 – przyjmują terapeuci dla osób uzależnionych
i dla osób współuzależnionych.
2. W każdą środę od godz. 14:00 –
18:00 przyjmuje terapeuta uzależnień od alkoholu, narkotyków i
innych.
3. W każdy czwartek od godz. 15:00
– 18:00 - przyjmuje psycholog.
4. W każdą środę od godz. 18:00
– 20:00 - odbywają się spotkania
grupy samopomocowej dla osób
współuzależnionych Al-Anon „Pogoda Ducha”.
5. W każdy piątek od godz. 18:00 –
20:00 - odbywają się spotkania grupy samopomocowej Anonimowych
Alkoholików „TRIO”.
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Dzienny Dom „Senior-Wigor”

CO SENIOROM W DUSZY GRA
Początek 2016 roku to czas
bardzo aktywny i pracowity dla Seniorów z Dziennego Domu „SeniorWigor” w Zbąszynku, bogaty w wydarzenia i imprezy okolicznościowe
oraz wizyty gości z gminy i spoza
niej. Oto przegląd wybranych wydarzeń…
SPOTKANIE Z JĘZYKIEM
ANGIELSKIM
W miesiącu styczniu br.
seniorów odwiedziła grupa rozśpiewanych dziewczynek z klas czwartych
Szkoły Podstawowej w
Zbąszynku, które zaprezentowały krótki program
artystyczny w języku angielskim. Seniorzy z zaciekawieniem
oglądali
występ, przysłuchiwali się
dialogom i próbowali powtarzać krótkie wypowiedzi. Zabawa szła w parze z nauką.
Spotkanie upłynęło w miłej i wesołej atmosferze.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Miesiąc styczeń to tradycyjnie czas,
kiedy pamiętamy i składamy życzenia babciom i dziadkom z okazji ich
święta. Takie wydarzenia miały również miejsce w naszym Domu. Seniorów odwiedziły dzieci z Przedszkola
„Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku
oraz ze Szkoły Podstawowej w Zbąszynku. Przedszkolaki podarowały
seniorom własnoręcznie wykonane
kwiatki, powiedziały wierszyki, zaśpiewały piosenki. Po krótkim programie artystycznym przyszedł czas
na wspólne gry i zabawy. Uczniowie
zaprezentowali zabawne przedstawienie w formie konkursu talentów,
recytowali wiersze, śpiewali piosenki solo i w zespołach oraz tańczyli. Seniorzy byli bardzo wzruszeni i
pełni podziwu dla dzieci.
Każda wizyta dzieci w naszym Domu
jest wyczekiwana przez seniorów,
wywołuje u nich ogromne emocje,
jest źródłem radości i zadowolenia
oraz wspaniałą formą integracji międzypokoleniowej.
DZIEŃ KOLĘD
W miesiącu styczniu gościliśmy w
naszym Domu dziewczynki ze scholi
„SZACHAR”, które umiliły seniorom
czas pięknym śpiewem pastorałek
i kolęd. Seniorzy chętnie włączali
się do śpiewania. Śpiew to jedna
z ulubionych form zajęć w naszym
Domu.
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AUDYCJA W „RADIO ZACHÓD”
W dniu 09 lutego 2016 roku gościliśmy w naszym Domu dziennikarki z
„Radia Zachód”: Dorotę Zyń – Horbaczewską oraz Justynę Rapicką.
Celem wizyty było nagranie repor-

tażu o powstaniu i funkcjonowaniu
Dziennego Domu „Senior-Wigor” w
Zbąszynku. W trakcie ponad trzygodzinnej wizyty dziennikarki zapoznały się z zasadami funkcjonowania
placówki, zwiedziły pomieszczenia
Domu a przede wszystkim
towarzyszyły seniorom podczas zajęć,
przeprowadziły z nimi wiele ciepłych i miłych
rozmów, spotkały
się z członkami rodzin seniorów, a
także rozmawiały z pracownikami
Domu o codziennej działalności placówki i planach na przyszłość. Reportaż został wyemitowany w Radiu
Zachód w dniu 23 lutego 2016 roku
o godz. 17.40.
WIZYTA W PRZEDSZKOLU „POD
MUCHOMORKIEM”
Na zaproszenie dzieci z
Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku w
dniu 03 marca 2016 r. seniorki z naszego Domu udały
się z wizytą do przedszkola,
gdzie wraz z dziećmi brały
udział w inscenizacji bajki
pt. „Kopciuszek”. Podczas
spotkania Seniorki czytały
dzieciom bajkę a maluchy,
przebrane w bajkowe stroje,
odgrywały sceny i śpiewały piosenki. Na zakończenie odbył się wspólny Bal z
Kopciuszkiem.
DZIEŃ KOBIET
Jak co roku, w Dniu Kobiet,
na spotkanie z Seniorkami
przybył Burmistrz Zbąszynka
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Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur,
którzy wręczając słodki upominek,
życzyli wszystkim paniom zdrowia,
pogody ducha i zadowolenia z pobytu w naszym Domu. Spotkanie
upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.
GOŚCIE ZE SKWIERZYNY
W dniu 10 marca 2016
roku gościliśmy w naszym
Domu delegację seniorów ze Skwierzyny wraz
z Burmistrzem i radnymi.
Skwierzyna planuje w najbliższym czasie uruchomienie na swoim terenie
Dziennego Domu „SeniorWigor” stąd też wizyta
w naszym Domu. Celem
wizyty było zapoznanie
się z
funkcjonowaniem
Dziennego Domu „SeniorWigor” w Zbąszynku, w szczególności zasadami finansowania placówki, przebiegiem konkursu, w ramach
którego pozyskaliśmy z ministerstwa
dotację na uruchomienie Domu oraz
podzielenie się naszymi doświadczeniami z pracy z seniorami. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Goście
zwiedzili Dom, rozmawiali z uczestnikami zajęć i pracownikami Domu.
Byli pod dużym wrażeniem działań
podejmowanych przez naszą Gminę
na rzecz seniorów. Gratulowali nam
osiągniętych efektów i życzyli dalszych sukcesów w pracy na rzecz
osób starszych.
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Jan
Mikuła

ZUTW Z NOWYM LOGO
W dniu 11.01.2016 Zarząd Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na swym posiedzeniu, po
przeanalizowaniu wszystkich propozycji, przyjął wzór logo ZUTW. Nowe
logo spełnia oczekiwania słuchaczy
wyrażone w ogólnym głosowaniu.
Od teraz logo będzie znakiem graficznym identyfikującym działalność
ZUTW.
Wszystkie grupy zajęciowe spotykają się zgodnie z harmonogramem
zajęć. Grupa wokalna Akademia reprezentowała nas na koncercie z
okazji XXIV Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, a także na zaproszenie Nowotomyskiego Ośrodka
Kultury wzięła udział w IV Chóralnym Podkoziołku. W taki oryginalny
sposób kończono karnawał w NOK,
na scenie wystąpiło 15 zespołów. W
pierwszy dzień wiosny nasi śpiewapoczynek i zabawę. Słuchacze
ZUTW licznie uczestniczyli w
Balu Seniora, który tradycyjnie,
co roku organizowany jest przez
Zbąszynecki Ośrodek Kultury.
Gdy nagle znajdziemy się w sytuacji, w której musimy udzielić
pierwszej pomocy, wtedy często się okazuje, że nie wiemy,
co robić. Aby poszerzyć naszą
wiedzę w tej dziedzinie już po
raz drugi pan Witold Gołdyński
ratownik przedmedyczny objaśniał zasady pierwszej pomocy.
Już na poprzednim spotkaniu
słuchacze doszli do wniosku,
że wiele objaśnień powywracało mity i naszą dotychczasową
wiedzę.
11 marca żacy ZUTW wraz ze

swymi przyjaciółmi ze Świebodzińskiego Związku Kresowian bawili się
na musicalu Hello Dolly Jerry Hermana w Teatrze Muzycznym w Poznaniu.
Pani Maria Jokiel przyjmuje jeszcze
zapisy na wyjazd do Rogalina i Poznańskiej Palmiarni, który jest przewidziany na 22 kwietnia. Serdecznie
zapraszamy.

cy wystąpili na Koncercie Wiosennym w Świebodzinie, gdzie zostali
zaproszeni przez Świebodziński Dom
Kultury i Świebodziński UTW.
Swoje zdolności artystyczne rozwijają nasi słuchacze także na zajęciach
grupy plastycznej. Prowadząca zajęcia pani Elżbieta Szymańska zaproponowała naszym artystom zabawę
z kreską.
- Kreska, jako jeden ze środków wyrazu artystycznego,
- Kreska, jako kontur, sposób określania faktury, przestrzeni.
Na ulicy Kosieczyńskiej 4 ściany
holu są galerią prac zrealizowanych
między innymi na temat „Woskiem i
igłą”; „W świecie czerni i bieli” oraz
innych.
Po zajęciach przychodzi czas na wy-

www.zbaszynek.pl

29

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Danuta
Kłos

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

RODZINA 500 + REALIZACJA W GMINIE ZBĄSZYNEK
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie
wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad
nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez
dziecko 18 roku życia. W przypadku
urodzenia dziecka lub ukończenia
przez dziecko 18 roku życia w trakcie
miesiąca, wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
- na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze
dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia) w/w osobom,
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę nie przekracza kwoty 800,00
zł. lub 1200,00 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne
(dochód- oznacza to dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach
rodzinnych)
- na drugie i kolejne dziecko- niezależnie
od dochodu rodziny w kwocie 500,00 zł
miesięcznie/ uprawnione dziecko.
Świadczenie wychowawcze nie
przysługuje, jeżeli:
- dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
- członkowi rodziny przysługuje za
granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia
wychowawczego, chyba że przepisy o
koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy
o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WAŻNE !

W przypadku złożenia kompletnego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego w okresie
od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca
2016r. prawo do świadczenia
wychowawczego, na podstawie tego wniosku, ustala się
począwszy od dnia 1 kwietnia 2016r.		
Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku
z prawidłowo wypełnionymi
dokumentami.
30

Na okres od 1 kwietnia 2016 r. do
30 września 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest
na podstawie dochodu osiągniętego
w roku 2014 z uwzględnieniem utraty
lub uzyskania dochodu (świadectwa
pracy, pity).
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko
składają wniosek oraz dokumenty:
- dokumenty lub oświadczenia, na
podstawie których będzie możliwe
ustalenie składu rodziny w celu weryfikacji posiadania uprawnienia do
świadczenia wychowawczego.
Osoby ubiegające się o świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko
składają wniosek oraz:
- dokumenty jak wyżej,
- oświadczenie, nakaz płatniczy lub
zaświadczenie organu właściwego o
wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych
ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na
który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,
- odpis podlegającego wykonaniu
orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub
poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody
sądowej, odpis zatwierdzonej przez
sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub
poza rodziną,
- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych
alimentów, jeżeli członkowie rodziny
są zobowiązani orzeczeniem sądu,
ugodą sądową, ugodą zawartą przed
mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwier-

dzonym przez sąd do ich płacenia na
rzecz osoby spoza rodziny,
- w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo
otrzymała je w wysokości niższej od
ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie
sądowej lub ugodzie zawartej przed
mediatorem:
- zaświadczenie organu prowadzącego
postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości
wyegzekwowanych alimentów, lub
- informację właściwego sądu lub
właściwej instytucji o podjęciu przez
osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu
tych czynności, w szczególności w
związku z brakiem podstawy prawnej
do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli
dłużnik zamieszkuje za granicą,
- odpis prawomocnego orzeczenia
sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica
dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
- odpis prawomocnego postanowienia
sądu orzekającego przysposobienie
lub zaświadczenie sądu opiekuńczego
lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
- dokumenty określające utratę i uzyskanie dochodu,
- inne dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków do przyznania
lub ustalenia wysokości świadczenia
wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

PRZYJMOWANIE wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego Rodzina 500 +
od 1 kwietnia 2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 15:00, dodatkowo:

Data

Miejscowość

Miejsce

Godziny

04.04.2016

Kosieczyn

Salka „po bibliotece”

11:00 - 15:00

05.04.2016

Kręcko

Przedszkole „Bąbolandia”

11:00 - 13:00

06.04.2016

Dąbrówka Wlkp.

mała salka przy Szkole Podstawowej

11:00 - 15:00

07.04.2016

Rogoziniec

Pomieszczenie klubowe przy Sali wiejskiej

11:00 - 15:00

11.04.2016

Zbąszynek

Ośrodek Pomocy Społecznej

8:00 - 16:30

18.04.2016

Zbąszynek

Ośrodek Pomocy Społecznej

8:00 - 16:30

25.04.2016

Zbąszynek

Ośrodek Pomocy Społecznej

8:00 - 16:30

Wzór
wypełnionego
wniosku
będzie
dostępny
od
dnia
1 kwietnia 2016 r. na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbąszynku w zakładce OPS.
Telefony kontaktowe do OPS: 68 384 91 02, 68 324 30 54.
www.zbaszynek.pl
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SZCZEPIENIA PRZECIW HPV
Rada Miejska w Zbąszynku
26 listopada 2015 r. podjęła Uchwałę Nr XIII/76/2015 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki
Raka Szyjki Macicy - szczepienia HPV
na lata 2016-2018”. Program zakłada
wykonanie bezpłatnych dobrowolnych szczepień ochronnych przeciwko HPV dziewczynek, z rocznika
2004-2006.
Przed wprowadzeniem akcji szczepień dostarczone zostaną materiały
informacyjne dla młodzieży danych
roczników i ich opiekunów. Zaplanowano spotkania informacyjne dla
rodziców/opiekunów,
prowadzone
przez lekarza oraz edukacyjne dla
dziewczynek i chłopców.
Udział w Programie szczepień jest
dobrowolny. W celu objęcia szczepieniem dziewcząt wymagane jest
złożenie imiennych deklaracji przez
rodzica, bądź prawnego opiekuna.
Program uzyskał pozytywną opinię
Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 197/2015 z dnia
2 grudnia 2015 r. Koszt szczepień i
realizacji programu przejmie na siebie

Gmina Zbąszynek.
Główne cele jakie Gmina postawiła sobie w przyjętym programie to:
zmniejszenie liczby zachorowań na
raka szyjki macicy w Gminie Zbąszynek, ukształtowanie właściwych
nawyków higienicznych u 12 i 13 letnich dziewcząt oraz podniesienie
poziomu
świadomości zdrowotnej
młodych dziewcząt i chłopców oraz
ich rodziców, między innymi poprzez
stałą współpracę z Wojewódzkim
Ośrodkiem Koordynującym Program
Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania
Raka Szyjki Macicy i wypromowanie
zdrowego trybu życia wśród młodzieży szkolnej.
Światowa Organizacja Zdrowia w
2009 r. opublikowała oficjalne stanowisko uznające raka szyjki macicy i inne choroby wywołane przez
wirusa brodawczaka ludzkiego (Human PapillomaVirus – HPV) za problem zdrowia publicznego o zasięgu
globalnym. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) oraz Polskie Towarzystwo Profilaktyki Zakażeń HPV
zalecają szczepienie dziewcząt od

11 roku życia. Szczepienia przeciwko
HPV nie są obecnie dostępne w ramach świadczeń gwarantowanych.
Znajdują się na liście szczepień zalecanych jednak niefinansowanych ze
środków NFZ.
Burmistrz Zbąszynka, Zarządzeniem
nr 3/2016 z dnia 08 lutego 2016 r.
ogłosił konkurs ofert na realizację
gminnego programu profilaktyki raka
szyjki macicy – szczepienia HPV na
lata 2016-2018 w Gminie Zbąszynek
w roku 2016. W toku postępowania
konkursowego Komisja Konkursowa wybrała na realizatora Programu
Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. Umowa w tej sprawie została podpisana
14 marca br. Obecnie Realizator wykonuje zadania zawarte w harmonogramie Programu. Więcej informacji
na stronie www.zbaszynek.pl w zakładce Ochrona Zdrowia.

ZBĄSZYNEK POMAGA
29 lutego br. dzięki życzliwości Burmistrza Zbąszynka /zabezpieczenie transportu/ udało się dostarczyć z Banku Żywności w Gorzowie
Wlkp. do magazynów w Zbąszynku
18 663 kg żywności; 15 asortymentów:
ser, dżem, konserwy mięsne, ryż, cukier, sok, makaron, płatki, olej, kawa,
koncentrat pomidorowy, groszek z
marchewką, kasza.
Natomiast w dniach od 7 do 9 marca
Fundacja „Spieszmy się” we współpracy z Partnerami: Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PZ Caritas, Zespołem Szkół Technicznych, Zespołem
Szkół Leśnych, Gimnazjum wydała
żywność dla 380 osób z Gminy Zbąszynek. Wydaliśmy ponad 9,5 ton
żywności. Działania nasze realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
– Podprogram 2015, ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do pomocy
żywnościowej uprawnione są osoby,
których dochód nie przekracza 951
zł netto dla osoby samotnie gospodarującej lub 771 zł netto na osobę
w rodzinie. Osoby zainteresowane
wsparciem prosimy o zgłaszanie się

do Ośrodka Pomocy Społecznej celem wypełnienia skierowania.
W akcji rozładunku i wydawania paczek żywnościowych pomagali wolontariusze z ZST w Zbąszynku, ZSL
w Rogozińcu i Gimnazjum w Zbąszynku tj. razem 40 uczniów. Dyrektorom szkół, opiekunom kół wolontariatu oraz samym wolontariuszom
składamy serdeczne podziękowania
za ogromne zaangażowanie i pomoc
w tej niełatwej akcji. Wszystkim tym,

www.zbaszynek.pl

którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do usprawnienia procesu
dowiezienia i dystrybucji produktów
żywnościowych DZIĘKUJEMY.
Kolejne wydawanie żywności odbędzie się 9-11 maja br.
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NIE ZAPOMINAMY I DZIĘKUJEMY
W dniu 10 lutego br. z okazji Światowego Dnia Chorego, z życzeniami od Burmistrza Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego, chorych
w szpitalu w Świebodzinie odwiedzili: asystent Burmistrza ds. służby zdrowia Krzysztof Krzywak oraz
Kierownik Dziennego Domu „Senior-

Wigor” w Zbąszynku Katarzyna Rucioch. Życzenia złożyli także radosnej mamie, która urodziła synka,
Oskara.
Pytanie o sens choroby i bólu jest
jednym z najtrudniejszych, dlatego
też w tym dniu nie możemy zapominać o tym, jak ważne jest pochylenie się nad
człowiekiem
cierpiącym, poświęcając
mu
swoją uwagę i
czas. W sytuacji
cierpienia
nie
wystarczy
jedynie
odpowiednia
terapia,
ogromnie
potrzebne jest
ludzkie ciepło i
zainteresowanie.
Papież Franciszek
mówi:
„Każdy szpital
czy klinika mogą

być widzialnym znakiem i miejscem
promowania kultury spotkania i pokoju, gdzie doświadczenie choroby
i cierpienia, a także profesjonalna
i braterska pomoc przyczyniają się
do przezwyciężenia wszelkich granic i podziałów”.
Dziękujemy wszystkim, którzy na
co dzień zajmują się ludźmi chorymi – rodzinom, lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom, psychologom i wszystkim, którzy z wielkim
oddaniem opiekują się potrzebującymi pomocy i wsparcia. Z okazji
przypadającego w kwietniu Światowego Dnia Zdrowia, Dnia Służby
Zdrowia i Święta Bożego Miłosierdzia, życzymy chorym powrotu do
zdrowia w atmosferze życzliwości
najbliższych i wszystkich ludzi dobrej woli. Personelowi medycznemu życzymy wszelkiej satysfakcji z
wykonywanej pracy, wytrwałości w
trudnych chwilach oraz powodzenia w realizacji wszystkich celów i
zamierzeń.

CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH
I SPOŁECZNYCH W ZBĄSZYNKU
Obiekt gminny w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4, kojarzony najczęściej z dawną nazwą
Ośrodek Zdrowia PKP, od kilku
lat systematycznie zmienia swoje
przeznaczenie. Obecna jego nazwa
to Centrum Usług Medycznych i
Społecznych w Zbąszynku. W Pawilonie A w części piwnicznej mieści się: Zbąszynecki Klub Motocyklowy „HORNETS”, Zespół Muzyczny
„Uliczny Opryszek” oraz Zespół Muzyczny „DeathWings”. Na parterze
natomiast działalność prowadzi
Medyczne Centrum ZDROVITA, finansowane w ramach kontraktu z
NFZ. Firma prowadzi 12 ambulatoryjnych poradni specjalistycznych.
Modernizacja przeprowadzona w
2015 r. sfinansowana została w
części przez Gminę Zbąszynek i
MC Zdrovita. Do zagospodarowania pozostała część piętra i strychu. Gmina Zbąszynek poszukuje
możliwości wykonania remontu tej
części wraz z dachem ze środków
unijnych.
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W
Pawilonie
B na niskim
parterze i piętrze
działalność prowadzi
Dzienny
Dom
„Senior-Wigor”
jako jednostka
organizacyjna
Gminy
Zbąszynek.
Jednostka
udostępnia swoje
pomieszczenia
na zajęcia Zbąszyneckiego
U n i we r sy t e t u
Trzeciego Wieku. Modernizację tej części obiektu zrealizowano
ze środków MRPiPS oraz środków
własnych gminy. Na parterze natomiast działalność prowadzi EWAMED, Centrum Rehabilitacyjne mgr
Ewy Gardaszewskiej-Małeckiej, finansowane w ramach kontraktu
z NFZ. Obiekt wyposażony jest w

www.zbaszynek.pl

windę. Teren wokół obiektu został
zagospodarowany na plac rekreacyjno-wypoczynkowy. W obrębie
placu znajduje się duży parking na
samochody osobowe i ogrzewalnia
dla osób bezdomnych, czynna w
okresie zimowym.
Do zagospodarowania pozostał
jeszcze teren przy budynku za
wejściem głównym.
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CO JUŻ ZA NAMI?

kUlturalna ZIMA – W nowy,
2016 rok weszliśmy z wielkim
przytupem podczas sylwestrowej dyskoteki w klimatach „Black
& white”. Za konsoletą sprawnie operował Elvas. Po raz kolejny w Zbąszynku zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Podczas tegorocznego 24. Finału

uzbieraliśmy prawie 14 tysięcy złotych. W rolę prowadzących, jak co
roku wcielili się niezastąpieni Łukasz Szymański oraz Piotr Szczepaniak. Cały tydzień warsztatów
Break Dance, który przerodził się
w stałą sekcję w ZOK oraz Koncert Kaen i Letniego Chamskiego
Podrywu, to główne atrakcje te-

gorocznych ferii zimowych. W styczniu odbył
się również szósty Bal
Seniora. W lutym uroczystą premierę miał
spektakl Teatru 18+ pt.:
„Stare Panny – czyli w
czasie deszczu kobiety
się nudzą”. Liczna publiczność
nagradzała
aktorów gromkimi brawami po każdej scenie
sytuacyjnej. W marcu
tradycyjnie już odbyła
się Zbąszynecka Wiosna Kabaretowa, na
którą bilety rozeszły się
w 2 tygodnie. Po raz kolejny sala wypełniona
była po brzegi. Wystąpił Kabaret Jurki, Kabaret K2 oraz Kabaret Pod
Wyrwigroszem. W tym
roku po raz drugi odbyła
się Parada Wiosenna.
Chęć udziału zgłosiły wszystkie
szkoły z naszej gminy. Ogromna
grupa uczniów i przedszkolaków
przeszła ulicami naszego miasta
na Jeziorko Koźlarskie, gdzie z pomocą OSP zwodowano zrobione
własnoręcznie Marzanny.

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: Bal Przebierańców
dla przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola Pod Muchomorkiem, Koncert Kolęd pt.: „Rodzinne Kolędowanie”, który co roku
przygotowuje pani Irena Trypucka
ze Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Bal Przebierańców dla
dzieci organizowany przez Związek Drużyn ZHP, koncert O.S.T.R.,
Spotkanie z Ratownikiem Medycznym organizowane przez ZUTW.

www.zbaszynek.pl
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ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA
09 kwietnia (sobota) koncert Teresy Werner
Godzina: 16:00
Miejsce: Sala widowiskowa ZOK
Wszystkie bilety wyprzedane.
22 kwietnia (piątek) RECYTACJE
2016
Eliminacje Gminne do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego PRO
ARTE.
Gminny Konkurs Recytatorski dla
przedszkolaków i uczniów szkół
średnich
Godzina: 10:00 (przedszkola), 11:00
(SP + Gim), 14:00 (szkoły średnie)
Miejsce: sala nr 15 – Dom Kultury,
ul. Wojska Polskiego 18, Zbąszynek
Uczestnictwo: wstęp wolny.
30 kwietnia (sobota) Majówka +
Kabaret Czesuaf
Godzina: w trakcie ustaleń
Miejsce: Park przy Domu Kultury,
ul. Wojska Polskiego 18, Zbąszynek
Uczestnictwo: wstęp wolny na
majówkę.

Uczestnictwo: cena biletów na kabaret – w trakcie ustaleń.
02 maja (poniedziałek) Majówka
na Rock’owo
Godzina: 19:00
Miejsce: Park przy Domu Kultury,
ul. Wojska Polskiego 18, Zbąszynek
Uczestnictwo: Wstęp Wolny.
09 - 13 maja Tydzień Bibliotek
Godzina: w trakcie ustaleń
Miejsce: w trakcie ustaleń
Uczestnictwo: wstęp wolny
20 maja (piątek) Wyścig Kolarski
Godzina: w trakcie ustaleń
Miejsce: siedziba w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury
Uczestnictwo: wstęp wolny.
29 maja (niedziela) Koncert przy
Fontannie
Godzina: w trakcie ustaleń
Miejsce: Fontanna przy Lokomotywie w Zbąszynku
Oprawa muzyczna: w trakcie ustaleń.

10 czerwca (piątek) Tańcelebracje
Konkurs Zespołów Tanecznych z
Regionu Kozła „Street Dance”
Godzina: 10:00
Miejsce: sala taneczna - Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 18, Zbąszynek.
11 czerwca (sobota) V Festiwal
Kultury Leśnej + wystawa
Godzina: 10:00
Miejsce: sala widowiskowa ZOK Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego
18, Zbąszynek – przesłuchania indywidualne
Miejsce: Park przy Domu Kultury
– przesłuchania zespoły, kategoria
otwarta, koncert.
25 czerwca (sobota) Noc Świętojańska
Godzina: w trakcie ustaleń
Miejsce: Park za pałacem w Dąbrówce Wlkp.

WYJAZDY
Teatr 18+ odwiedził zaprzyjaźniony Ośrodek Kultury w Bojadłach. Aktorzy amatorzy wystąpili z najnowszą
sztuką pt. „Stare Panny – czyli w czasie deszczu kobiety się nudzą”.
I CO BY TU JESZCZE……
Miesiąc luty to roczne sprawozdanie z działalności Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury, zaopiniowane pozytywnie przez Radę Miejską w Zbąszynku.

Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.zok.zbaszynek.pl. Na stronie znajdą
Państwo szczegółowo opisane relacje foto i video z każdej imprezy organizowanej przez Zbąszynecki
Ośrodek Kultury.
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

Podsumowanie
Pierwszy kwartał 2016 roku za
nami. Sportowo okres bogaty w
cykliczne imprezy – tenis stołowy,

siatkówka, dart. Drużyny piłkarskie
wznowiły treningi i rozpoczęły
zmagania ligowe. W pełnym biegu

trwają rozgrywki piłki siatkowej.
Więcej informacji tradycyjnie na
naszej stronie osir.zbaszynek.pl

życzenia noworoczne na stadionie

9 stycznia - Czwarty turniej grand prix darta
wygrał Mariusz Walkowski

17 stycznia – Trzeci turniej grand prix tenisa
stołowego wygrał Maciej Matuszewski

19 stycznia - Zimowo na sportowo - na basenie
w Zielonej Górze

21 stycznia - Zimowo na sportowo na lodowisku
w Gorzowie Wlkp.

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa
Dąbrówki Wlkp.

www.zbaszynek.pl
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25 stycznia - Zimowo na sportowo
w Wolsztynie

Marcin
Minta

28 stycznia - Zimowo na sportowo - ponownie
na lodowisku w Gorzowie Wlkp.

2 luty - Rozgrywki ZLPS wygrała drużyna
Pepe i przyjaciele

14 luty – Czwarty turniej grand prix tenisa
stołowego wygrał Henryk Zduński

20 luty – Mariusz Walkowski najlepszy w
grand prix darta

Mistrzostwa w Kopa w Dąbrówce Wlkp.

6 marca – finał tenis + debel

¼ Puchar Polski – Rundę wiosenną czas zacząć!
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ZAPOWIEDŹ DRUGIEGO KWARTAŁU
zbiorczy terminarz rozgrywek piłkarskich
(gospodarze) na rundę wiosenną
Data

Godzina

Miejsce

Gospodarz

Gość

Klasa
rozgrywkowa

2 kwietnia

12:00

Zbąszynek

ZAP Junior

UKP II Zielona Góra

Junior młodszy

2 kwietnia

16:00

Dąbrówka Wlkp.

ZAP Syrena

Stal Sulęcin

IV liga

9 kwietnia

12:00

Zbąszynek

ZAP Junior

UKP I Zielona Góra

Młodzik

10 kwietnia

16:00

Zbąszynek

ZAP II

Delta Smardzewo

B-klasa

10 kwietnia

16:00

Dąbrówka Wlkp.

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Mewa Cigacice

A-klasa

16 kwietnia

17:00

Zbąszynek

ZAP Syrena

Tęcza Krosno Odrz.

IV liga

17 kwietnia

13:00

Zbąszynek

ZAP Junior

Santos Świebodzin

Junior młodszy

23 kwietnia

12:00

Zbąszynek

ZAP Junior

UKP II Zielona Góra

Młodzik

24 kwietnia

16:00

Dąbrówka Wlkp.

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Jedność Podmokle

A-klasa

24 kwietnia

17:00

Zbąszynek

ZAP II

Lubusze Rusinów

B-klasa

30 kwietnia

17:00

Zbąszynek

ZAP Syrena

Spójnia Ośno Lubuskie

IV liga

3 maja

17:00

Zbąszynek

ZAP II

Meteor Jordanowo

B-klasa

4 maja

16:30

Zbąszynek

ZAP Junior

AP Falubaz Zielona Góra

Młodzik

7 maja

12:00

Zbąszynek

ZAP Junior

UKS Czarni Żagań

Młodzik

8 maja

17:00

Dąbrówka Wlkp.

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Bizon Wilkowo

A-klasa

14 maja

17:00

Zbąszynek

ZAP Syrena

Piast Iłowa

IV liga

15 maja

12:00

Zbąszynek

ZAP Junior

Arka Nowa Sól

Młodzik

15 maja

17:00

Zbąszynek

ZAP II

Medyk II Cibórz

B-klasa

22 maja

13:00

Zbąszynek

ZAP Junior

Stilon Gorzów Wlkp.

Junior młodszy

22 maja

17:00

Zbąszynek

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Zorza Mostki

A-klasa

25 maja

16:30

Zbąszynek

ZAP Junior

Dąb Przybyszów

Młodzik

26 maja

17:00

Zbąszynek

ZAP II

Zenit Myszęcin

B-klasa

28 maja

17:00

Zbąszynek

ZAP Syrena

Promień Żary

IV liga

4 czerwca

13:30

Zbąszynek

ZAP Junior

Promień II Żary

Młodzik

5 czerwca

11:00

Zbąszynek

ZAP Junior

Promień Żary

Junior młodszy

5 czerwca

14:00

Zbąszynek

ZAP II

Odra Glińsk

B-klasa

5 czerwca

17:00

Dąbrówka Wlkp.

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Schnug Chociule

A-klasa

11 czerwca

17:00

Zbąszynek

ZAP Syrena

Arka Nowa Sól

IV liga

19 czerwca

11:00

Zbąszynek

ZAP Junior

Orzeł Międzyrzecz

Junior młodszy

www.zbaszynek.pl

16 kwietnia – 17:00 ZAP Syrena Zbąszynek – Tęcza Krosno Odrzańskie
(pierwszy mecz na nowym stadionie
w Zbąszynku) Lubuska IV liga
1 maja – 09:00 XXV Turniej Tenisa
Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
1 maja –11:00 – 18:00 I Drzwi Otwarte
OSP Zbąszynek
3 maja – od 12:30 XXIV Bieg Konstytucji
14 maja – Turniej Piłki Nożnej IKEA
20 maja - XXIV Międzynarodowy
Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour” połączony z akcją „Zbąszynek na Rowery”
25 maja – XX Memoriał LA im. Bogdana Niemca (szkoły) – oficjalne
otwarcie stadionu w Zbąszynku
28 maja – XX Memoriał LA im. Bogdana Niemca (weterani) – Dąbrówka
Wlkp.
1 czerwca – Gminny Dzień Dziecka
na jeziorku Koźlarskim
3 czerwca – Zumba w ramach
70 –lecia ZST Zbąszynek – plener
12 czerwca – Mecz na dużym ekranie: Polska – Irlandia Płn.
16 czerwca - Mecz na dużym ekranie: Polska – Niemcy
18 czerwca – inauguracja Grand Prix
w siatkówce plażowej – Wróbel Cup
21 czerwca - Mecz na dużym ekranie: Polska – Ukraina
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krzyzówka

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
30 kwietnia 2016 roku.

imię i nazwisko

1

2

3

4

5

7

1. Imię świętej, patronki kolejarzy
3. Od jakiego miesiąca można składać wnioski do OPS na wypłatę
świadczenia wychowawczego 500+
4. Miesiąc, w którym obchodzony jest Dzień Sołtysa
6. Organizowana w szkołach ponadgimnazjalnych 100 dni przed
maturą
9. Nazwa firmy, będącej nowym partnerem ZST, zainteresowanej
kształceniem uczniów w zawodzie tapicera
10. Miesiąc, w którym odbywały się zebrania sprawozdawcze w
sołectwach Gminy Zbąszynek
13. Nieodpłatne porady świadczone od dnia 8 marca br. w Zbąszynku
przy ul. Długiej
14. Nazwa jednej z ulic uwzględnionych w procedurze zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego w Zbąszynku
17. Potoczna nazwa zbiornika retencyjnego w Dąbrówce Wlkp.
18. Nazwa nowego programu ZTVi, który ruszył w lutym br.
19. Nazwa akcji sportowej organizowanej przez OSiR w maju 2016 r.
20. Liczba punktów sprzedaży detalicznej alkoholu na terenie Gminy
Zbąszynek na dzień 31.12.2015 r.

PIONOWO

9 10 11 12

13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26

2. Nazwa radia, które zrealizowało reportaż o Dziennym Domu Senior
Wigor
5. Jedna z miejscowości, która zyska nową ścieżką rowerową
7. Nazwa jednej z ulic w Zbąszynku, będącej w przebudowie
8. Miejscowość, w której corocznie odbywa się „Jarmark z Jajem”
11. Wymienione na nowe przy stacji uzdatniania wody w Zbąszynku
12. Jedna z miejscowości, w której planowana jest rozbudowa sali
wiejskiej
15. II Parada dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli, która odbyła się
18 marca br.
16. Miesiąc, w którym należy uiścić III ratę opłaty za wywóz
nieczystości

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Gałązki świerkowe niech pachną na
zdrowie”
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 30 prawidłowych odpowiedzi,
spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę – bon o wartości 100 zł do wykorzystania w firmie ARTIX otrzymała Pani Maria
Furman. Nagroda ufundowana została przez Eugeniusza Richtera z firmy ARTIX w Chlastawie.
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WIELKANOCNE DOBRE RADY…. zawsze w cenie
Wielkanoc to czas intensywnych działań w kuchni każdego
domu. To chwile obfitujące w radosną wrzawę, intensywne kolory i
wyśmienite zapachy. Aby tak było
zawsze w tegorocznym wydaniu
Kwartalnika
prezentujemy
kilka
przydatnych porad, które ułatwią
życie każdej Pani domu. Oto niektóre
z nich:
- Aby kruche ciasto się udało, trzeba użyć mocno schłodzonego masła
i szybko je zagnieść z pozostałymi
składnikami. W przeciwnym razie
po upieczeniu ciasto będzie twarde.
Do ciasta lepiej użyć również cukru
pudru, ponieważ kryształ ma skłonność do karmelizowania się w trakcie pieczenia. To z kolei powoduje
ciemnienie i twardnienie ciasta.
- Aby bakalie w cieście nie opadły
na dno, należy je wcześniej obtoczyć
w mące. Bakalie i alkohol dodaje się
do ciasta na samym końcu.
- Ciasto drożdżowe będzie wilgotne,
delikatne i puszyste, jeśli na każde
50 dkg mąki doda się dwa ziemniaki
(10 dkg)- ugotowane, ostudzone, a
następnie starte na tarce z małymi
oczkami.
- Smak i zapach galarety będzie
bardzo atrakcyjny, jeśli doda się do
niej malagę lub porto.
- Solone śledzie będą miały delikatniejszy smak jak namoczymy je w
mleku, a nie w wodzie.
- Mięso lekko zmrożone kroi się o
wiele łatwiej. Aby pokroić np. boczek w równe kawałki, należy go
włożyć wcześniej na kilkanaście
minut do zamrażalnika. Można też
przed przystąpieniem do krojenia
nóż zanurzyć w gorącej wodzie.
- Mięsa nie należy smażyć bezpośrednio po wyjęciu z lodówki, bo
może się okazać, że na zewnątrz
będzie wysuszone. Warto odczekać
co najmniej godzinę, zanim wrzuci
się je na patelnię.
- Aby pieczone piersi indyka bądź
kurczaka nie były suche i włókniste
należy na pół godziny przed wstawieniem do piekarnika przyprawione wcześniej mięso posmarować
roztrzepanym białkiem i odstawić
by nieco wyschło. Filety upieczone
w takiej otoczce są wyjątkowo soczyste.

A oto kilka sposobów na wykorzystanie wielkanocnych skorupek jajek:
- Czyszczenie garnków i patelni z
żeliwa lub stali – skorupki w połączeniu z niewielką ilością wody
i płynu do naczyń to nietoksyczna
substancja czyszcząca.
- nawóz – skorupki jaj są bogate w
wapń i inne minerały, które pomagają rozwijać się roślinom w ogrodzie.
Należy zgnieść skorupki jaj na drobne kawałki i wsypać do każdego
otworu przed sadzeniem. Następnie
co 2 tygodnie podsypujemy skorupki
wokół rośliny.
- Wyśmienita kawa – kilka rozgniecionych skorupek jaj dodajemy podczas parzenia mielonej kawy. Po zaparzeniu usuwamy skorupki. Dzięki
temu napój staje się mniej gorzki.

www.zbaszynek.pl

- wybielanie firanek – doskonałą
biel firanek gwarantuje wrzucenie
do prania lnianego woreczka ze
skorupkami jajek. Dzięki temu odzyskamy pierwotną biel firan, a materiał nie straci swoich właściwości ani
trwałości.
- Miękka i gładka skóra - sproszkuj
jedną lub dwie skorupki i wymieszaj
z białkiem jednego jajka. Nałóż maseczkę na twarz i pozostaw do wyschnięcia. Następnie spłucz maskę
ciepłą wodą. Działające jak delikatny peeling skorupki usuną martwy
naskórek, a zawarty w nich wapń
przyspieszy regenerację komórek
skóry i wyrówna odcień karnacji.
Efekt: miękka i świetlista cera. I to
zaledwie po jednym zastosowaniu!
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