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Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
Trzeci kwartał to tradycyjnie nasze uroczystości: Dni Zbąszynka i Gminne Dożynki. Od nich
też chcę rozpocząć. W tym roku
pogoda nam sprzyjała, a jest to
bardzo ważny czynnik przy organizacji spotkań plenerowych. Atrakcyjność programu i zaangażowanie
organizatorów przyciągnęły rzeszę
uczestników. Udowodniliśmy po raz
kolejny, że potrafimy się również
bawić i bić kolejne rekordy frekwencji.
Dni Zbąszynka przebiegły bardzo spokojnie, bez jakichkolwiek zniszczeń i wandalizmów.
Niestety czas dożynek, organizowanych tym razem w Dąbrówce
Wielkopolskiej miał przykre momenty. Niektórzy nasi mieszkańcy
nie potrafili uszanować wysiłku i
potu organizatorów. Poprzewracane „witacze” i ozdoby przy domach
to naganne zachowanie. Połamane
drzewka i wyrwane znaki drogowe
to wandalizm, bezmyślność i idiotyzm. Tym zachowaniom mówimy
zdecydowane NIE!
Dziękuję za przygotowanie tych uroczystości pracownikom ZOK, OSiR, Urzędu Miejskiego
i sołtysowi Piotrowi Kociołkowi
oraz tym członkom Rady Sołeckiej,
którzy pomagali przy organizacji.
Dziękuję również mieszkańcom Dąbrówki Wielkopolskiej za ozdobienie swoich posesji i udział. Dziękuję
Starostom dożynek Państwu Annie i Andrzejowi Łakomym. Za rok
na dożynki gminne zaprasza nas
Kosieczyn, być może w zmienionej
formule.
Na początku września uzyskaliśmy też pozytywną opinię
Komendanta Głównego Policji na
otwarcie w Zbąszynku Posterunku
Policji. Mamy więc przysłowiowe
„zielone światło” i w najbliższym
czasie rozpoczniemy drobne prace
modernizacyjne i adaptacyjne w
obecnej siedzibie Policji. Posterunek będzie w tym samym miejscu.
Zmiana ta spowoduje zatrudnienie
większej ilości policjantów w samym Zbąszynku, będzie Komendant Posterunku a służby będą
rozpoczynane i kończone na miejscu bez konieczności wyjazdu do
Komendy w Świebodzinie. Liczę,
że takie rozwiązanie zwiąże policjantów z naszą Gminą i znacznie
poprawi bezpieczeństwo.

Pierwszego września szkoły i przedszkola rozpoczęły kolejny rok szkolny. Przez wakacje w
każdej szkole i przedszkolach były
wykonywane prace remontowe,
adaptacyjne i porządkowe. Szkoły w Kosieczynie i w Zbąszynku
uzyskały nowy wygląd elewacji.
Szerzej na ten temat przeczytacie
Państwo w innym artykule.
W III kwartale rozpoczęto
budowę ronda na drodze 302 Chlastawa-Nądnia. Termin zakończenia
prac - koniec listopada br. Z tego
powodu mamy pewne utrudnienia w ruchu drogowym, ale przy
zachowaniu zdrowego rozsądku i
cierpliwości powinniśmy przetrzymać. Czekają nas jeszcze w tym
roku utrudnienia związane z rozpoczęciem prac w Kosieczynie. Zakończył się remont ulic w mieście:
Długiej, Targowej i Chrobrego. Prace
te zdecydowanie poprawiły funkcjonalność tych ulic, przybyło również miejsc parkingowych. Prze-

śnie, niestety Regionalna Izba Obrachunkowa nie podzieliła mojego
optymizmu i uchyliła tę uchwałę.
W związku z powyższym nie ma
ulg - szkoda.
Na zakończenie mam prośbę do naszych rolników. Praca na
roli jest bardzo potrzebna i doceniana, jednak pociąga za sobą
pewne uciążliwości dla współmieszkańców. Ostatnio mieliśmy
tego dobitne przykłady i związane
z tym skargi. Szczególnie uciążliwy jest smród spowodowany wylewaniem gnojowicy i rozrzucaniem
obornika. Rozumiemy, że te prace
są konieczne i trzeba je wykonywać. Jednak proszę o zachowania
zdroworozsądkowe. Przepisy regulują również te kwestie, ale zdrowy
rozsądek i życzliwe spojrzenie na
bliźniego jest ważne. Rozmawiałem
z rolnikami na ten temat i uzyskałem deklaracje wcześniejszego powiadamiania o zamiarze i nie wykonywanie tych prac w dni wolne

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
18 października 2016 roku
o godzinie 18:00
w Domu Kultury w Zbąszynku

rdzewiałe lampy uliczne zastąpiono
nowymi. Zdecydowanie poprawiło
się oświetlenie tych ulic, na których innowacyjnie zastosowaliśmy
oświetlenie LED. Nowe nasadzenia
również cieszą, nawet poprzednich
malkontentów. Czekamy teraz na
efekt końcowy prac prowadzonych
na ul. Wojska Polskiego.
W tym kwartale w mediach
wypowiadałem się na temat zamiaru wprowadzenia ulg w opłatach
śmieciowych dla dużych rodzin.
Zaproponowałem taką uchwałę
naszej Radzie Miejskiej. Uchwała
została przegłosowana jednogło-
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i przy niesprzyjających warunkach
atmosferycznych. Mam nadzieję i
liczę na pozostałych rolników i ich
zdrowy rozsądek.
Z poważaniem
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski
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III KWARTAŁ 2016r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
01.07.2016r.
Łódź,
Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
04.07.2016r. - Zbąszynek, udział w
uroczystościach jubileuszowych Ks.
Jerzego Kordiaka;
06.07.2016r. - Świebodzin, spotkanie
w Komendzie Powiatowej Policji;
07.07.2016r. - Gorzów Wlkp., Komenda
Wojewódzka
Policji, spotkanie w
sprawie
utworzenia
Posterunku
Policji w Zbąszynku;- Dąbrówka
Wlkp., spotkanie z grupą emerytów
ze Stowarzyszenia „Pogodna Jesień”
oraz ich partnerami z Peitz;
08.07.2016r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
09.07.2016r. - Rogoziniec, udział w
uroczystościach jubileuszowych z
okazji 70-lecia OSP oraz wręczenie
sztandaru;
11.07.2016r. - Zbąszynek, złożenie
kwiatów pod obeliskiem z okazji
Rocznicy
Rzezi
Wołyńskiej;Zbąszynek, spotkanie w Zakładzie
Mięsnym ZYGUŁA;
12.07.2016r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski, spotkanie z Komendantem
Powiatowym Policji; - Zbąszynek, Dom
Kultury, spotkanie z mieszkańcami;
13.07.2016r. - Rogoziniec, spotkanie
z członkami Związku Kombatantów
oraz Terenowej Organizacji Emerytów
i Rencistów; - Świebodzin, spotkanie
ze Starostą Świebodzińskim;
14.07.2016r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski, spotkanie z przedstawicielami
Urzędu Skarbowego i podpisanie
protokołów;
15.07.2016r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych; - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
spotkanie
z
byłymi
mieszkańcami Zbąszynka w ramach
programu „Spotkanie po Latach”;
18-29.07.2016r. - przerwa urlopowa;
01.08.2016r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z redaktorem
„Radia Zachód”;
04.08.2016r. - Zielona Góra, spotkanie
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich;
-Świebodzin, udział w uroczystościach
z okazji Święta Policji;
08.08.2016r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z projektantami
w sprawie planu zagospodarowania
przestrzennego Bronikowa;
09.08.2016r. - Świebodzin, spotkanie
w Komendzie Powiatowej Policji;
10.08.2016r. - Dąbrówka Wlkp., udział
w uroczystościach pogrzebowych
Pani M. Ciećwiery;
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11.08.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;
12.08.2016r.
Chlastawa,
IKEA,
spotkanie
w
sprawie
dalszej
współpracy;
13-15.08.2016r. - Zbąszynek, udział
w uroczystościach i spotkaniach
z okazji Dni Zbąszynka: otwarcie
siłowni „Pod Chmurką”, Turniej Żaków,
otwarte strzelanie dla mieszkańców,
spotkanie z delegacjami z Bedum i
Peitz, wręczenie tytułu „Zasłużony
dla Gminy Zbąszynek” Pani R. Kodz;
17.08.2016r. - Zbąszynek,
Urząd
Miejski, udział w posiedzeniu Komisji
Wspólnych Rady Miejskiej;
18.08.2016r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski,
spotkanie
w
sprawie
korytarza energetycznego;
20-21.08.2016r. - Peitz, udział w
uroczystościach jubileuszowych z
okazji 70-lecia Zespołu „Domowina”;
24.08.2016r. - Poznań, Pracownia
Artystyczna,
uzgodnienia
w
sprawie
Figury
Św.
Katarzyny
Aleksandryjskiej;
25.08.2016r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w sesji Rady Miejskiej;
- Świebodzin, spotkanie ze Starostą
Świebodzińskim;
26.08.2016r. - Babimost, Stadion
Miejski, spotkanie w sprawie Szkółki
Piłkarskiej, - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
31.08.2016r.
Chlastawa,
IKEA,
spotkanie z dyrektorem W. Waligórą;
01.09.2016r. - Zbąszynek, Szkoła
Podstawowa,
rozpoczęcie
roku
szkolnego 2016/2017;
03.09.2016r. - Bolesławiec, złożenie
kwiatów pod pomnikiem żołnierzy
poległych na misjach;- Zbąszynek,
Dom Kultury,
narodowe czytanie
fragmentów powieści H. Sienkiewicza
„Quo Vadis”;
05.09.2016r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, złożenie projektu
oraz podpisanie umowy;
09.09.2016r.
Zielona
Góra,
Regionalna
Izba
Obrachunkowa,
udział w rozprawie;- Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie w sprawie
przewozów szkolnych;
10.09.2016r. - Zielona Góra, udział
w Korowodzie Winobraniowym; Dąbrówka Wlkp., udział w Turnieju
Wsi;
11.09. 2016r. - Dąbrówka Wlkp., udział
w uroczystościach z okazji Dożynek
Gminnych;
12.09.2016r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski, spotkanie z uczniami kl. III
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Szkoły Podstawowej w Zbąszynku;Wędrzyn, spotkanie z Dowództwem
17
Wielkopolskiej
Brygady
Zmechanizowanej w sprawie dalszej
współpracy;
14.09.2016r. - Zbąszynek, Spółdzielnia
Mieszkaniowa, spotkanie z Zarządem;Łagów Lubuski, udział w Konwencie
Związku
Gmin
Województwa
Lubuskiego;
15.09.2016r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Panem R. Sobocińskim,
autorem figury Św.Katarzyny;
17.09.2016r. - Rogoziniec, udział w
spotkaniu Bractw Kurkowych Okręgu
Poznańskiego;
19.09.2016r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z przedstawicielem
Firmy Wexpool;
20.09.2016r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie
z dyrektorem
IKEA i Szpitala;
21.09.2016r. - Zbąszynek,
Urząd
Miejski, udział w posiedzeniu Komisji
Wspólnych Rady Miejskiej;
22.09.2016r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
23.09.2016r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Komendantem
Powiatowym
Policji
w
sprawie
utworzenia Posterunku Policji w
Zbąszynku; - Zbąszyń, udział
w
uroczystościach z okazji 42. Biesiady
Koźlarskiej;
24.09.2016r. - Zbąszyń, wręczenie
stypendium dla kapeli Młodzieżowej
z Dąbrówki Wlkp.;
26.09.2016r. - Gorzów Wlkp., spotkanie
w Zachodniej Izbie Gospodarczej w
sprawie realizowanego projektu w
ZST w Zbąszynku; - Dąbrówka Wlkp.,
spotkanie
ze
Stowarzyszeniem
Miłośników Kultury Dąbrowieckiej
oraz udział w zebraniu sołeckim;
27.09.2016r. - Babimost, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie projektu ścieżek
rowerowych; - Rogoziniec, udział w
zebraniu sołeckim;
28.09.2016r. - Kargowa, spotkanie
Zarządu LGD RK; - Zbąszynek,
Urząd
Miejski,
spotkanie
ze
Starostą Świebodzińskim w sprawie
działalności Wexpool; - Zbąszynek,
ZOK,
konsultacje
społeczne
w
sprawie projektu rewitalizacji;
29.09.2016r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w sesji Rady Miejskiej;Zbąszynek, Dzienny Dom Senior Wigor,
spotkanie z seniorami;- Kosieczyn,
udział w zebraniu sołeckim;
30.09.2016r. - Świebodzin, Komenda
Powiatowa
Straży
Pożarnej,
pożegnanie Komendanta.
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
01.07.2016r. – Poznań, pogrzeb śp.
Przemysława Wojciechowskiego –
wybitnego prawnika, sędziego, założyciela strzelców Poznańskiego
Bractwa Kurkowego;
02.07.2016r. – Peitz, Nenendorf, jubileusz 25-lecia powstania Stowarzyszenia Strzelców; - Dąbrówka
Wlkp., XIII Biesiada Nocy Świętojańskiej;
03.07.2016r. – Babimost, akcja charytatywna na rzecz dr Andrzeja
Mosura;
04.07.2016r. – Zbąszynek, Kościół
Parafialny, spotkanie z ks. Kanonikiem Jerzym Kordiakiem z okazji
jubileuszu 15-lecia mianowania na
proboszcza Parafii Zbąszynek;
05.07.2016r. – Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
07.07.2016r. – Rogoziniec, Ogród
Strzelecki, spotkanie z członkami
zbąszyneckiego Klubu „Pogodna
Jesień” oraz gośćmi z Peitz, (spotkanie seniorów);
09.07.2016r. – Rogoziniec, jubileusz
70 lecia OSP Rogoziniec, (poświęcenie nowego sztandaru);
11.07.2016r. – Zbąszynek, obelisk
Kresowian, obchody 73 rocznicy
„Rzezi wołyńskiej”, (wspomnienie
,,krwawej niedzieli”);
12.07.2016r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur; - Zbąszynek, ZOK,
spotkanie Burmistrza Zbąszynka i
Przewodniczącego Rady z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
13.07.2016r. – Rogoziniec, Ogród
Strzelecki, spotkanie z członkami
Gminnego Związku Kombatantów
Wojennych i Terenowej Organizacji Emerytów i Rencistów Kolejowych;
14-17.07.2016r. – Zbąszynek, „Spotkanie po latach” z byłymi mieszkańcami Zbąszynka;
17-30.07.2016r. – przerwa urlopowa;
02.08.2016r. – Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
03.08.2016r. – Nowy Dwór/Zbąszyń, pogrzeb śp. Edmunda Rzepy
– byłego Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Zbąszyniu;
04.08.2016r. – Świebodzin, Powiatowe Święto Policji, spotkanie z
Komendantem Wojewódzkim Policji;
06.08.2016r. – Zbąszynek, OSiR,
mecz piłki nożnej ZAP (Syrena
Zbąszynek – Szprotawa), (puchar
Wojewody Lubuskiego dla ZAP za

grę fair play oraz podziękowania
dla odchodzących działaczy i zawodników);
07.08.2016r. – Zbąszyń, „Święto Jeziora”;
11.08.2016r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Konwent Rady;
13.08.2016r. Zbąszynek, OSiR,
Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rady Miejskiej w Zbąszynku; Otwarty Turniej Strzelecki dla
mieszkańców Gminy Zbąszynek,
oddanie do użytku „Siłowni pod
chmurką”, Turniej Żaków;
14-15.08.2016r. – pozostałe wydarzenia sportowo-kulturalne w ramach „Dni Zbąszynka”.
16.08.2016r. - Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
17.08.2016r. – Zbąszynek, Urząd
Miejski, wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
20.08.2016r. – Groß Düben, spotkanie z samorządem i strzelcami z
okazji 25-lecia działalności;
- Zbąszynek, Pizzeria Colosseum,
II Otwarty Turniej Stelldarta;
25.08.2016r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, sesja Rady Miejskiej w
Zbąszynku;
27.08.2016r. – Zbąszynek, OSiR,
Turniej Tenisa Ziemnego, kat. SP i
Gimnazjum;
28.08.2016r. – Dąbrówka Wlkp., II
Dąbrowiecki Piknik Rodzinny;
03.09.2016r. – Dąbrówka Wlkp.,
„Rajd Koziołka”, - Forst, otwarcie
uroczystości święta strzelców, w
tym spotkanie z samorządem i
„Królową Róż”; Zbąszynek, obok
parowozu, czytanie powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”;
04.09.2016r. – Mosina, XX Memoriał
im. dr Tadeusza Jakubiaka I Prezesa Zjednoczenia KBS RP, w tym
spotkanie z samorządem;
06.09.2016r. – Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
10.09.2016r. – Zielona Góra, „Wino-
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Bernadetta
Utrata

branie 2016” – dziękuję Burmistrzowi za reprezentowanie zbąszyneckiego samorządu; - Haidemühl,
Święto Wsi i Strzelców; - Dąbrówka Wlkp., spotkanie Peitz, Bedum i
zbąszyneckiego samorządu z okazji Dożynek; „Trak show” o Puchar
Rady Miejskiej;
11.09.2016r. – Dąbrówka Wlkp.
Gminne Dożynki;
15.09.2016r. - Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej, Konwent Rady;
17.09.2016r. – Rogoziniec, Ogród
Strzelecki, Turniej Strzelecki o
godność Króla Żniwnego Okręgu
Poznańskiego A.D. 2016, Króla Młodzieżowego A.D. 2016 oraz Króla
Żniwnego KBS Zbąszynek;
18.09.2016r. – Luboń, KBS, poświęcenie sztandaru, w tym spotkanie
z przedstawicielami samorządu; Poznań, KBS Grodu Przemysława,
poświęcenie sztandaru, spotkanie
z przedstawicielami samorządu;
20.09.2016r. - Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
21.09.2016r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
23.09.2016r. –Zbąszynek, NP. „Pod
Muchomorkiem”, „Noc w przedszkolu”;
24.09.2016r. – Zbąszyń, 42 Biesiada
Koźlarska;
27.09.2016r. – Zbąszynek, Rodzinne Ogrody Działkowe, debata z
działkowcami i przedstawicielami
KPP Świebodzin w sprawie bezpieczeństwa;
29.09.2016r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, sesja Rady Miejskiej w
Zbąszynku;
30.09.2016r. – Świebodzin, uroczystość zakończenia służby Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej Zygmunta Rogowskiego.
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Makarewicz

URZĘDNIK RADZI

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
Od 8 września 2016 r. w
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku działa Punkt Potwierdzania
Profili Zaufanych. Profil Zaufany
potwierdzać można w godzinach
pracy Urzędu w biurze numer 8
(parter budynku). Obecnie na terenie kraju są 1442 punkty potwierdzania, w województwie lubuskim
działa 36 punktów. Głównie punkty
potwierdzania znajdują się w ZUSach i urzędach skarbowych. Gmina
Zbąszynek jest jedną z pierwszych
gmin w województwie lubuskim,
która uruchomiła dla swoich mieszkańców (i nie tylko) taką usługę.
Czym jest profil zaufany?
Profil zaufany to bezpłatna alternatywa dla kwalifikowanego
podpisu
elektronicznego.
Profil zaufany to bezpłatna metoda
uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi
zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności
wychodzenia z domu, 24 godziny
na dobę, z dowolnego miejsca.
Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
(ePUAP). To zestaw danych, które
identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę
uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło
oraz konto poczty elektronicznej
lub aktywny krajowy numer telefonu komórkowego (na który
przesyłany jest jednorazowy kod
autoryzacyjny), obywatele mogą
załatwić wiele spraw urzędowych
- np. założyć firmę przez internet czy elektronicznie sprawdzić i
opłacić składki ZUS.
W jaki sposób można założyć
profil zaufany?
Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na stronie
https://pz.gov.pl, a następnie wypełnić i wysłać wniosek o nadanie profilu zaufanego. W ciągu 14
dni od złożenia wniosku, należy
udać się z dowodem osobistym
lub paszportem do jednego z
urzędów pełniących rolę Punktu
Potwierdzającego – niezależnie od
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miejsca zameldowania – mieszkańcy Gminy Zbąszynek w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku w
biurze numer 8 (parter budynku).
Potwierdzenie tożsamości w urzędzie zajmuje zwykle nie więcej,
niż kilka lub kilkanaście minut.
Profil zaufany ePUAP potwierdza
się na okres 3 lat. Ważność profilu
zaufanego ePUAP może być przedłużana na okres kolejnych 3 lat
samodzielnie na ePUAP albo przedłużenia dokonać można w wybranym punkcie potwierdzającym.
Sposób działania
Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na
stronie www.epuap.gov.pl wybiera usługę, którą chce zrealizować,
wypełnia wniosek, podpisuje go
profilem zaufanym, a następnie
wysyła wniosek do urzędu.
Ważne dla tych, którzy posiadają profil zaufany i już są użytkownikami platformy ePUAP:
W dniu 10 września 2016 r. został udostępniony nowy system
informatyczny profilu zaufanego
ePUAP. Został on wyodrębniony
z systemu epuap.gov.pl. Wszystkie funkcjonalności związane z
profilem zaufanym ePUAP zostały przeniesione do wydzielonego
systemu.
Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe:
- profile zaufane ePUAP,
- wnioski o jego potwierdzenie,
- punkty potwierdzające profil zaufany ePUAP,
- usługi sieciowe (WebServices)
profilu zaufanego ePUAP oraz
- konta użytkowników ePUAP
zostały przeniesione do nowego
systemu, który jest w pełni zintegrowany z systemem epuap.gov.
pl.
Dla dotychczasowych właścicieli profilu zaufanego ePUAP oraz
innych użytkowników epuap.gov.
pl praktycznie nic się nie zmieni.
Nadal będą mogli korzystać z profilu zaufanego ePUAP i wszystkich
funkcjonalności ePUAP na dotychczasowych zasadach.
Jedyna różnica, którą można zauważyć, to sposób logowania do
epuap.gov.pl. Logowanie do epuap.gov.pl odbywa się przy wykowww.zbaszynek.pl

rzystaniu https://pz.gov.pl
pz.gov.pl to miejsce umożliwiające
integrację systemów informatycznych administracji publicznej, która
chciałaby wykorzystywać funkcjonalności Profilu Zaufanego ePUAP.
Najbliższe kroki w kierunku
wdrożenia
w zakresie upowszechnienia Profilu Zaufanego:
- w ramach ustawy o usługach
zaufania, wchodzącej w życie po
1 lipca 2016, w okresie przejściowym, czyli do czasu powstania
Krajowego Schematu Identyfikacji
Elektronicznej oraz docelowych regulacji prawnych, możliwe będzie
(poczynając od IV kwartału 2016 r.)
zakładanie Profilu Zaufanego za
pomocą poświadczeń bankowych
(CR) i innych podmiotów. Rozwiązanie to znacznie ułatwi dostęp
do usług publicznych.
- Kolejne udogodnienia wejdą w
życie na początku 2017 r. wraz z
uruchomieniem Portalu Rzeczypospolitej Polskiej w pierwszej odsłonie (Portal Administracji Rządowej) — serwis integrujący strony
interenetowe ministerstw, ich strony podmiotowe BIP oraz portale
obywatel.gov.pl i biznes.gov.pl
Takie rozwiązanie pozwoli obywatelom na zakładanie Profilu Zaufanego o każdej porze dnia i nocy,
bez wychodzenia z domu, a dane
obywateli będą przechowywane w
wydzielonym systemie, będącym
w dyspozycji Państwa Polskiego.
Obywatel/przedsiębiorca
będzie
mógł zdecydować, z którego środka identyfikacji elektronicznej (eID)
chce skorzystać w celu uwierzytelniania się do systematów państwowych.
Więcej informacji na temat potwierdzania
profilu
zaufanego
można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Cyfryzacji www.mc.gov.pl, na stronie
internetowej Gminy Zbąszynek
www.zbaszynek.pl lub dzwoniąc
pod nr telefonu 68 384 91 40 wew. 40.
Na
ostatniej
kolorowej
stronie prezentujemy Państwu sposób uzyskania profilu zaufanego.
Zapraszamy.
Artykuł opracowano na podstawie danych zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji.
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Wykonanie budżetu Gminy Zbąszynek
za I półrocze 2016 roku
Budżet Gminy Zbąszynek
na 2016 rok, został uchwalony w
dniu 22 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w
Zbąszynku.
Planowane dochody ogółem na
dzień 30 czerwca 2016 roku, stanowiły kwotę 40.724.363,56 zł. Wykonanie za I półrocze 2016 roku,
wyniosło ogółem 19.628.458,54 zł,
co stanowi 48,2 % planu, z tego:
1/ Dochody własne,
a/
kwota
planowana
18.774.865,87 zł,
b/ wykonanie wyniosło 44,3 %
planu, tj. 8.316.423,64 zł.
2/ Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, inwestycji gminnych, zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz zadań bieżących
realizowanych przez Gminę na
podstawie porozumień,
a/
kwota
planowana
5.979.292,80 zł,
b/ wykonanie wyniosło 46,4 %
planu, tj. 2.771.642,80 zł.
3/ Pozostałe dotacje, środki od
pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych, funduszy
celowych oraz wpływy z innych
źródeł,
a/
kwota
planowana
1.406.629,82 zł,
b/ wykonanie wyniosło 63,7 %
planu, tj. 895.655,96 zł.
4/ Subwencje,
a/
kwota
planowana
8.333.555,00 zł,
b/ wykonanie wyniosło 60,7 %
planu, tj. 5.059.914,00zł.
5/ Udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa,
a/
kwota
planowana
6.032.773,00 zł,
b/ wykonanie wyniosło 42,8 %
planu, tj. 2.584.822,14 zł.
6/ Środki pozyskane w ramach
realizacji zadań, dofinansowanych
z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,
a/ kwota planowana 197.247,07 zł,
b/ wykonanie wyniosło 0,0 % planu, t.j. 0,00 zł.
W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu Gminy Zbąszynek na dzień
30.06.2016 roku, wyszczególnia-

my:
1/ Dochody bieżące,
a/ kwota planowana 37.154.902,56
zł,
b/ wykonanie 18.674.824,09 zł, tj.
50,3 % planu.
2/ Dochody majątkowe,
a/ kwota planowana 3.569.461,00 zł,
b/ wykonanie 953.634,45 zł, tj.
26,7 % planu.
Zaległości
z
tytułu
dochodów
budżetowych
na
dzień
30.06.2016 r., wynoszą ogółem
2.475.264,86 zł. Zaległości podlegają ciągłemu procesowi windykacji, polegającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym
i sądowym. W trakcie I półrocza
bieżącego roku budżetowego wystawiono 396 upomnień na kwotę
165.092,19 zł, 147 tytułów wykonawczych na kwotę 108.425,41 zł.
Zaległości
zahipotekowane
i
zaległości objęte
zastawem
skarbowym,
wynoszą
łącznie
410.344,36 zł i stanowią 16,6 %
ogółu zaległości. W relacji do planowanych dochodów na 2016 rok,
zaległości stanowią 6,1 %.
Planowane wydatki ogółem na
dzień 30 czerwca 2016 roku, stanowiły kwotę 39.500.607,56 zł.
Wykonanie planowanych wydatków na dzień sprawozdawczy
wyniosło 19.363.312,93 zł, co stanowi 49,0 % planu, z tego:
1/ Wydatki bieżące,
a/
kwota
planowana
32.540.844,82 zł,
b/ wykonanie wyniosło 49,1 %
planu, tj. 15.985.411,17 zł.
2/ Wydatki majątkowe,
a/
kwota
planowana
6.959.762,74 zł,
b/ wykonanie wyniosło 48,5 %
planu, tj. 3.377.901,76 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania
wymagalne, a zobowiązania bieżące wynosiły 1.028.625,69 zł.
Różnica
pomiędzy
dochodami a wydatkami ogółem na
dzień
30.06.2016
r,
wynosiła
265.145,61 zł. Kwota ta stanowi
wielkość nadwyżki budżetowej
wykonanej za I półrocze bieżącego roku budżetowego.
Bardzo ważne znaczenie ma
www.zbaszynek.pl

wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w
danym okresie budżetowym (spełnienie relacji art. 242 ust. o finansach publicznych). Za I półrocze
2016 roku, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami
bieżącymi, wyniosła 2.689.412,92
zł. Środki te mogą być zaangażowane na inwestycje bądź spłatę
zadłużenia z lat poprzednich.
W I półroczu 2016 roku nie zaciągnięto kredytów i pożyczek
długoterminowych.
Terminowo
regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono
zadłużenie długoterminowe na
kwotę 1.261.864,00 zł, co stanowi
50% zakładanego planu.
Zobowiązania długoterminowe z
tytułu kredytów i pożyczek na
dzień 30 czerwca br., stanowiły
kwotę 17.058.328,61 zł. Na koniec
analizowanego
okresu
łączna
kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 41,9
%. Prognozowana kwota długu
na koniec bieżącego roku budżetowego, wynosi 15.844.670,65 zł,
co stanowi 38,9 % planowanych
dochodów.
Od 2014 roku, zgodnie z art. 243
ustawy o finansach publicznych,
dla każdej jednostki samorządu
terytorialnego, obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia,
które zostały zachowane w analizowanym okresie sprawozdawczym. Oznacza to, że wskaźnik
spłaty zadłużenia w bieżącym
roku budżetowym (spłata kapitału wraz z należnymi odsetkami w
relacji do dochodów ogółem), nie
przekracza średniej arytmetycznej
z obliczonych dla ostatnich trzech
lat relacji dochodów bieżących
powiększonych o dochody ze
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do
dochodów ogółem. Stopień spełnienia relacji na dzień 30 czerwca
2016 roku dla Gminy Zbąszynek,
wynosi 4,9 %.
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W miejskim labiryncie rewitalizacji
Szanowni Państwo,
Gmina Zbąszynek uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Nowe oblicze
Gminy Zbąszynek-rewitalizacja
obszarów zmarginalizowanych” w ramach konkursu ogłoszonego przez Województwo Lubuskie we współpracy z
Ministerstwem Rozwoju. Wartość projektu to 80.300,00 w tym dofinasowanie
90% -72.270,00zł ze środków Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 20142020 i budżetu państwa.
Projekt ma na celu wsparcie Gminy w
uruchomieniu procesów zmierzających
do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu
programu rewitalizacji jako dokumentu
podstawowego dla prowadzenia tych
procesów i służących rozwiązywaniu
problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji przy uwzględnieniu specyfiki i
uwarunkowań Gminy Zbąszynek.
Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja – z łac. „przywrócenie
do życia”, stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Proces ten jest
prowadzony w sposób kompleksowy,
poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Działaniom rewitalizacyjnym zostaje poddany obszar
gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych,
technicznych.
Rewitalizacja jest nowoczesną metodą
rozwijania miast i wsi, prace nad programem rewitalizacji, a potem realizacja
przedsięwzięcia przebiega w ścisłej konsultacji z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, itd.
Celem rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne, poprzez wsparcie różnorodnych projektów w tym działań technicznych, takich jak remonty,
modernizacja infrastruktury, renowacja
zabudowy w szczególności obiektów
o wartościach architektonicznych i znaczeniu historycznym. Działania rewitalizacyjne podejmowane są na najbardziej
zdegradowanych obszarach gminy i
mają charakter kompleksowy. Oznacza
to, że rewitalizacja jest realizowana na
wielu płaszczyznach. Zadania rewitalizacyjne nie polegają jedynie na renowacji lub modernizacji istniejącej zabudowy.
Podstawowym zadaniem rewitalizacji
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jest przede wszystkim odwrócenie negatywnych zjawisk, takich jak:
•
degradacja przestrzeni, zanik
funkcji danego obszaru, czy brak dostosowania tych funkcji do potrzeb mieszkańców lub znajdujących się tam podmiotów gospodarczych,
•
występowanie
negatywnych
zjawisk społecznych (patologie, bezrobocie, przestępczość, uzależnienia, niski
poziom wykształcenia),
•
brak lub niewielka aktywność
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i
samozatrudnienia – jako odpowiedź na
istniejące potrzeby w zakresie handlu,
usług, przywrócenia równowagi życia
społecznego.
Rewitalizacja jest procesem kompleksowej odnowy i nie może być rozumiana
jedynie jako przedsięwzięcie remontowo-budowlane. Poprawa jakości infrastruktury jest istotnym elementem
programu rewitalizacji, która jednak wynikać powinna z potrzeb społecznych i
gospodarczych i uwzględniać musi:
•
stworzenie lub zagospodarowanie istniejących przestrzeni publicznych w harmonii z otoczeniem (parki,
skwery, place zabaw, parkingi),
•
mobilizowanie
mieszkańców
do podejmowania aktywności na rzecz
uzgodnionych w programie rewitalizacji
działań,
•
renowacja zabudowy, w tym
obiektów infrastruktury społecznej,
•
stworzenie infrastruktury dla
rozwoju przedsiębiorczości i zapewnieniu różnorakich usług dla mieszkańców,
•
tworzenie stref bezpieczeństwa
i zapobiegania negatywnym zjawiskom
społecznym,
•
dbałość o obiekty o walorach
architektonicznych i historycznych.
W praktyce rewitalizacja powinna doprowadzić do powstania nowych miejsc
pracy, zwiększenia aktywności mieszkańców na płaszczyźnie społecznej
oraz kulturalnej, rozwijaniu ich zdolności przedsiębiorczych, odbudowaniu
więzi społecznych i tworzeniu nowych,
sprzyjających aktywności i ożywieniu.
Rewitalizacja to również kompleksowe
działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, remontów i konserwacji – szczególnie zabytkowych nieruchomości.
Dlatego też zapraszamy mieszkańców,
przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, przedstawicieli
organizacji pozarządowych do udziału
w warsztatach i włączenia się w pro-

www.zbaszynek.pl

ces przygotowania Planu rewitalizacji.
Warsztaty środowiskowe dla interesariuszy, spacery badawcze i wywiady z
mieszkańcami niezbędne w procesie
opracowania Programu Rewitalizacji,
prowadzi Pani Anna Andrysiak – psycholog, animator społeczny, którą pytamy o proces rewitalizacji i pierwsze
wrażenia ze spotkań, które odbyły
się 28 i 29 września 2016 r. w Zbąszynku:
„Kilka lat temu wpadła mi w ręce książka Spencera Johnsona pt.: „Kto zabrał
mój Ser?”. Opowiada ona o pokonywaniu przeszkód w labiryncie prowadzącym do celu. Pomyślałam wtedy, że poszukiwanie ,,Sera” to świetna metafora
tego, czego pragniemy. Każdy z nas ma
przecież swoje wyobrażenie o tym, co
jest naprawdę ważne i jakiej zmiany
oczekuje.
Dzisiaj przyglądam się pomysłom na
zmiany w otaczającej mnie rzeczywistości – procesowi rewitalizacji, gdzie
symbolicznego ,,Sera” poszukuje się w
miejskich labiryntach. Ten proces to potrzeba przywrócenia do życia tego, co
zanika, to wizja rozwoju miast, miasteczek, wsi. Wyznaczenie nowych kierunków i ożywienie miejsc gdzie przygasło
światło.
Proces rewitalizacji nie jest prostym do
przejścia korytarzem. Jest labiryntem, w
którym potrzeba zaangażowania, energii do działania, nawet, gdy w drodze
do celu pojawi się ślepy zaułek. Uwolnienie lokalnych zasobów, szukanie rozwiązań, silna współpraca może sprawić,
że w labiryncie rewitalizacji pojawi się:
rozwój i zmiana.
Jestem w Zbąszynku, w mieście, gdzie
społeczność lokalna i jej potrzeby stanowią silną oś działań rewitalizacyjnych.
Aktywne i świadome uczestnictwo ludzi
oraz więź z miejscem zamieszkania, zachęca do zmian.
I choć jestem tu tylko po to aby ich
wspierać, widzę jak silne ogniwo tworzą w tym miejscu, ...w swoim miejscu.”
Szanowni Państwo, w miesiącu
październiku planujemy kolejne 5
spotkań w: Zbąszynku, Dąbrówce
Wlkp., Kosieczynie, Rogozińcu i Kręcku. O terminach spotkań będziemy Państwa informować na stronie internetowej gminy Zbąszynek
www.zbaszynek.pl.
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Zmiany we władzach
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rok 2016 to rok zmian we
władzach jednostek OSP w całym
kraju. Na początku roku na terenie
naszej gminy odbyły się zebrania
sprawozdawczo – wyborcze, mające
na celu podsumowanie działalności strażackiej oraz wyboru nowych
władz na 5-letnią kadencję, 2016 –
2020. Poniżej przedstawiamy nowo
wybrane składy zarządów OSP:
Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w
Zbąszynku:
Prezes – Wojciech Wittke
Wiceprezes – Zdzisław Gościniak
Wiceprezes - Tomasz Józefiak
Komendant Gminny – Leszek Parandyk
Sekretarz – Andrzej Letki
Skarbnik – Piotr Marciniak
Członek Prezydium - Edward Fedko
Członek Prezydium – Wiesław Czyczerski
Członek Zarządu – Bernard Ratajczak
Członek Zarządu – Marcin Judek
Członek Zarządu - Błażej Dzik
Członek Zarządu - Dawid Miler
Członek Zarządu - Mateusz Fiec
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dąbrówce Wielkopolskiej:
Prezes Zarządu - Bernard Ratajczak
Wiceprezes - Naczelnik - Grzegorz
Budych
Z - ca Naczelnika - Remigiusz Henicz
Sekretarz - Wojciech Wittke

Skarbnik - Arkadiusz Gołek
Gospodarz - Walerian Budych
Członek - Jarosław Gołek
Członek - Leszek Parandyk
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Waldemar Konopa
Sekretarz - Marek Miśkiewicz
Członek - Jacek Gołek
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kosieczynie:
Prezes - Marcin Judek
Wiceprezes - Naczelnik - Dawid Miler
Sekretarz - Dawid Wittke
Skarbnik - Jacek Bykowski
Gospodarz - Dawid Miler
Członek -Tomasz Hanysz
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Leszek Bil
Sekretarz - Radosław Fludra
Członek - Maciej Różycki
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kręcku:
Prezes - Jarosław Dzioch
Wiceprezes - Naczelnik - Błażej Dzik
Sekretarz - Izabela Furmann
Skarbnik - Krystian Kumke
Gospodarz - Mateusz Fiec
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Emilian Kochanek
Sekretarz - Robert Rzetecki
Członek - Lucyna Konieczna

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rogozińcu:
Prezes - Andrzej Letki
Wiceprezes - Naczelnik - Tomasz Józefiak
Sekretarz - Adrian Józefiak
Skarbnik - Jacek Pielichowski
Gospodarz - Radosław Pakuła
Członek - Marian Kanduła
Członek - Edward Fedko
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Aleksander Pakuła
Sekretarz - Marcel Zaleski
Członek - Krzysztof Świderski
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zbąszynku:
Prezes - Zdzisław Gościniak
Wiceprezes - Naczelnik - Piotr Marciniak
Z - ca Naczelnika - Maciej Iwanowski
Sekretarz - Krzysztof Michałowicz
Skarbnik - Norbert Bock
Gospodarz - Rafał Biegała
Kronikarz - Krzysztof Michałowicz
Członek - Kacper Ciółko
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Bartłomiej Biniakowski
Sekretarz - Arkadiusz Mikołajczak
Członek - Dawid Sołtysik.
Nowo wybranym działaczom Ochotniczych Straży Pożarnych życzymy
samych sukcesów w pracy społecznej, dużo wytrwałości oraz zdrowia.

Bezpieczeństwo Rodziny i Sąsiadów
Zależy Od Nas
Rozpoczyna się sezon grzewczy, na co powinniśmy zwrócić uwagę. W okresie jesienno-zimowym
występuje
zagrożenie
pożarowe,
związane z eksploatacją instalacji
grzewczych, zalecane jest a nawet
nakazane przepisami Prawa budowlanego, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymnych, spalinowych i wentylacyjnych
(art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, Prawa budowlanego).
Kominy: instalacje dymową,
spalinową oraz wentylacyjną powinniśmy poddawać kontroli okresowej
oraz czyszczeniu przez osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle
kominiarskim. Profesjonalna kontrola
kominiarska, fachowe czyszczenie
komina to nie tylko formalność, lecz

główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom i bardzo groźnym pożarom.
Przepisy
przeciwpożarowe
nakazują usuwanie zanieczyszczeń z
przewodów dymnych i spalinowych
w następujących terminach:
1. Od palenisk zakładów zbiorowego
żywienia i usług gastronomicznych –
co najmniej raz w miesiącu, jeżeli
przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
2. Od palenisk opalanych paliwem
stałym niewymienionych w pkt 1 – co
najmniej raz na trzy miesiące.
3. Od palenisk opalanych paliwem
płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na
sześć miesięcy.
4. Z przewodów wentylacyjnych co
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najmniej raz w roku, jeżeli większa
częstotliwość nie wynika z warunków użytkownika. (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719).
Spełniając powyższe warunki zagwarantujemy bezpieczeństwo własnej
rodzinie i sąsiadom oraz spełnimy
jeden z najważniejszych warunków
ubezpieczenia domu. Brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez
firmę ubezpieczeniową.
Wszystkim życzę bezpiecznego ciepła domowego.
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Jarosław
Mikołajczyk

INFORMACJE

Nieprzyjemne zapachy w mieście i nie tylko
W ostatnim czasie do
Urzędu Miejskiego docierały uwagi
mieszkańców dotyczące nieprzyjemnego zapachu w rejonie osiedli mieszkalnych na skutek stosowania nawozów organicznych
na pobliskich polach uprawnych.
Największa emisja substancji odorowych następuje w chwili rozprowadzania obornika/gnojowicy
na polu i zapach może być wyczuwalny na dużą odległość, w
zależności od warunków pogody
i używanego sprzętu.
Na terenie
naszego kraju nie funkcjonuje tzw.
dyrektywa odorowa, stąd nie można zakazać wywożenia obornika i
gnojówki na pole, tylko z tego powodu, że zapach jest uciążliwy dla
otoczenia. Istnieją jednak przepisy,
które określają terminy oraz sposób w jaki należy stosować nawozy w postaci gnojówki i gnojowicy
na polach uprawnych. Zasady stosowania nawozów naturalnych i

organicznych zostały określone w
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2014 r. poz.
393) oraz Kodeksie Dobrej Praktyki
Rolniczej. Najistotniejsze z nich to:
nawozy stosuje się równomiernie
na całej powierzchni pola w sposób wykluczający nawożenie pól i
upraw do tego nieprzeznaczonych;
nawozy naturalne i organiczne, w
postaci stałej lub płynnej, stosuje
się w okresie od dnia 1 marca do
dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy
pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe). Optymalnym
terminem stosowania obornika
jest wczesna wiosna lub w okresie późnej jesieni; nawozy naturalne i organiczne, w postaci płynnej
stosuje się przy użyciu rozlewaczy, aplikatorów doglebowych,
deszczowni lub wozów asenizacyjnych wyposażonych w płytki
rozbryzgowe lub węże rozlewo-

Sprzedaż nieruchomości gminnYch
Gmina Zbąszynek w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego oddała w wieczyste użytkowanie
firmie Media Serwice Biuro Obrotu
Nieruchomościami Robert Lamenta w Sulechowie łącznie 10 nieruchomości gminnych o powierzchni
15 799m2. Nieruchomości położone
są w Zbąszynku przy ul. Henryka Sienkiewicza. Na oddanych w
wieczyste użytkowanie nieruchomościach wybudowanych zostanie
w czterech etapach 12
budynków mieszkalnych wielorodzinnych
dwukondygnacyjnych z poddaszem
użytkowym. W każdym budynku
znajdować się będzie 9 nowoczesnych i funkcjonalnych mieszkań o
zróżnicowanej powierzchni - 58m2
lub 36m2. Rozpoczęcie inwestycji deweloperskiej na oddanych w
wieczyste użytkowanie
gruntach
nastąpi w 2017r, aktualnie prowadzone są prace projektowe.
Informuję również, że gmina dysponuje terenami przewidzianymi pod
zabudowę
garażową. Poza tym
zapraszamy chętnych do zainteresowania się terenami przewidzianymi pod zabudowę mieszkaniową
10

jednorodzinną przy ul. Kościelnej,
Jana Pawła II i Prymasa Stefana
Wyszyńskiego oraz dawnymi terenami poprzemysłowymi PKP przewidzianymi do prowadzenia zorganizowanej działalności inwestycyjnej
związanej z wytwórczością, przemysłem i składami. Systematycznie są organizowane przetargi dotyczące zbycia opisanych terenów.
Ogłoszenia przetargowe dotyczą-
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we; nawozy naturalne przykrywa
się lub miesza z glebą nie później
niż następnego dnia po ich zastosowaniu, z wyłączeniem nawozów stosowanych w lasach oraz
na użytkach zielonych. Nie należy
stosować: wszelkich nawozów na
glebach zalanych wodą, zamarzniętych oraz przykrytych śniegiem.
Nawozów naturalnych w postaci
płynnej na glebach bez pokrywy
roślinnej położonych na stokach
o nachyleniu większym niż 10%.
Zwracamy się z prośbą do rolników o przestrzeganie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, a
przede wszystkim poszanowania
zasad dobrego sąsiedztwa. Jednocześnie prosimy o ograniczenie
nawożenia upraw rolnych w okresie występowania wysokich temperatur oraz o wywożenie nawozów na pole w czasie pochmurnej
pogody.

Halina
Kaczmarek

ce
zbywania terenów i warunki
uczestnictwa w zorganizowanych
przetargach są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.
zbaszynek.pl w zakładce przetargi. Dodatkowe informacje na temat
przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro
nr 17 tel. 68 3849 140 wew. 37.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

WYDARZENIA

Agnieszka
Ratyńska

Dąbrowiecka Noc Świętojańska
Obchody Nocy Świętojańskiej
w Dąbrówce Wlkp. 2 lipca br. rozpoczęły się od powitania zaproszonych
gości i zespołów śpiewaczych przez
Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i Sołtysa Piotra Kociołka.
Następnie na scenie w amfiteatrze
wystąpiły zespoły: „Dąbrowszczanka”, Chór z Drewtiz (Niemcy), Zbąszyńscy Seniorzy, „Duszniczanka”,
„Osoria” ze Szczańca, „Łagiewniczanie” z Łagiewnik k. Krotoszyna i „Pod
Kasztanami” z Templewa. Gwiazdą
wieczoru był występ Dąbrowieckiego Kabaretu „Klakoty”, który w tym
roku obchodzi swoje 18-ste urodzi-

ny. Nie zabrakło urodzinowego tortu, gości i prezentów.
Rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejszy wianek,
przyznając dwa równorzędne
I miejsca dla Niepublicznego
Przedszkola i Koła Gospodyń
w Dąbrówce Wlkp. Punktem
kulminacyjnym imprezy był
oczywiście korowód wiankowy i puszczanie wianków. Na
zakończenie wieczoru niebo
rozświetliły fajerwerki, a zabawa taneczna trwała do białego rana. (zdj. Z. Nowak).

Wakacyjne spotkania seniorów
W pierwszym tygodniu lipca
br. Klub Seniora Pogodna Jesień ze
Zbąszynka gościł partnerów z Senior
Klub z Peitz (Niemcy). Było to już kolejne spotkanie seniorów w ramach
polsko-niemieckiej współpracy miast
partnerskich trwającej od 2000 roku.
W czerwcu br. grupa ze Zbąszynka
odwiedziła seniorów w Spreewald.
Spotkanie rozpoczęło się wspólnym
wyjazdem nad jeziorko Koźlarskie,
skąd seniorzy przyjechali do Cen-

trum Kultury i Folkloru w Dąbrówce
Wlkp., gdzie gości powitała Dyrektor
ZOK-u Malwina Kubicka. Po wspólnym obiedzie, w części artystycznej
zaprezentowała się grupa taneczna ,,Tęcza” oraz grupa taneczna z
Peitz. W godzinach popołudniowych rozpoczęły się zawody w
Ogrodzie Strzeleckim w Rogozińcu,
a po wspólnej kolacji seniorzy pożegnali gości. Również w okresie
wakacyjnym na strzelnicy Kurkowe-

go Bractwa Strzeleckiego w Rogozińcu odbyło się wakacyjne spotkanie seniorów Terenowej Organizacji
Emerytów i Rencistów oraz Związku
Kombatantów, w którym uczestniczył
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej i Prezes KBS w Zbąszynku Jan Mazur. Seniorzy rywalizowali
strzelając do tarczy herbowej, która
w czwartej kolejce została zestrzelona już drugi rok z rzędu przez pana
Tadeusza Radoma. Gratulujemy!

Jubileusz 70-lecia OSP Rogoziniec
9 lipca br. Jednostka OSP
Rogoziniec świętowała jubileusz 70lecia. Obchody Jubileuszu rozpoczęły
się mszą św. w intencji strażaków
odprawioną w kościele parafialnym
w Rogozińcu. W uroczystościach
udział wzięli jubilaci – druhowie OSP
Rogoziniec i mieszkańcy, którzy gościli w tym dniu m.in. delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP oraz
Burmistrza
Zbąszynka
Wiesława
Czyczerskiego,
Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Zbąszynku Jana
Mazura, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosława Marcinkiewicza, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP
Edwarda Fedko,
Prezesa Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP
w Świebodzinie Leszka Parandyka i
Sekretarza Jerzego Września, Komendanta PSP w Świebodzinie Zygmunta Rogowskiego, Przedstawiciela

Sejmiku Województwa Lubuskiego
Jarosława Rodziewicza.
Doskonałą oprawę uroczystości stanowiły poczty sztandarowe OSP i orkiestra dęta OSP w Babimoście. W
trakcie uroczystości nastąpiło przekazanie nowego sztandaru dla jednostki OSP w Rogozińcu. Jednostka
OSP Rogoziniec została uroczyście
odznaczona Medalem Honorowym
Za Zasługi dla Województwa Lubu-
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skiego.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski w imieniu wszystkich
mieszkańców Gminy podziękował
druhom OSP Rogoziniec za piękną
służbę na rzecz ratowania zdrowia
i życia innych, za ciągłą gotowość
i
za zdecydowaną postawę oraz
zaangażowanie w funkcjonowanie
jednostki. Okolicznościowe pamiątki
przekazali również zaproszeni goście.
Zakończeniem obchodów Jubileuszu
była zabawa taneczna.
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Rzeź wołyńska –
73. rocznica „krwawej niedzieli”
11 lipca minęły 73 lata od
tzw. „krwawej niedzieli” na Wołyniu.
To ten dzień uznaje się za apogeum
rzezi wołyńskiej. W wyniku ataku
bestialsko zamordowano dziesiątki tysięcy Polaków. Tego dnia na
skwerze przy Placu Dworcowym
w Zbąszynku, odbyło się spotkanie poświęcone pomordowanym
mieszkańcom Kresów. Przybyłych
na uroczystość gości, w tym poczty sztandarowe Świebodzińskiego
Związku Kresowian Koło Tereno-

we Kosieczyn oraz Harcerzy
Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku, księży i mieszkańców powitał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Pamięć
pomordowanych
uczczono składając kwiaty i
zapalając znicze pod tablicą.
Modlitwę za pokój wieczny
dla pomordowanych odmówił wraz z zebranymi Ksiądz
Proboszcz Jerzy Kordiak.

Spotkanie z mieszkańcami
Mieszkańcy Zbąszynka po
raz kolejny wzięli udział w kwartalnym spotkaniu z Burmistrzem
Wiesławem Czyczerskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej w
Zbąszynku Janem Mazurem, które
odbyło się 12 lipca br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury.
Burmistrz Zbąszynka rozpoczął
spotkanie od informacji, z jakich
zewnętrznych źródeł dofinansowania uda się bądź nie skorzystać w najbliższych latach przy
realizacji projektów, głównie inwestycyjnych.
Prawdopodobnie
nie otrzymamy dofinansowania
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich (PROW), ze względu
na dobre wykorzystanie środków
w poprzednich latach i realizację szeregu inwestycji na terenie
Gminy, co może opóźnić realizację
inwestycji tj. budowa boiska w Kosieczynie czy remont sali wiejskiej
w Rogozińcu. Zmniejszona liczba
dostępnych środków związana
jest z przeznaczeniem ich na realizację inwestycji na szczeblu
wojewódzkim. Zmniejszy się również ilość dostępnych środków
na budowę obiektów sportowych,
maksymalne dofinansowanie jakie
będzie można otrzymać to 50%
inwestycji, ale nie więcej niż 1 mln
zł, przy czym koszty budowy hali
sportowej w Zbąszynku to wielokrotność tej kwoty.
Oczekiwane są również środki z
Programu Budowy Dróg Lokalnych
na rok 2017, w ramach których
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planowana jest budowa obwodnicy zachodniej Zbąszynka – I etap
(ulice Okrężna, Zaułek Kościelny,
Wyszyńskiego i Jana Pawła II).
Burmistrz wspomniał również o
obecnie realizowanych inwestycjach. Dwa projekty planowane
do realizacji na terenie Gminy
Zbąszynek zostały tymczasowo
zablokowane: budowa ścieżki rowerowej Chlastawa – Kosieczyn
– brak odpowiedniego oświetlenia
przy przejściu dla pieszych oraz
modernizacja ul. Zielonogórskiej –
problem z odprowadzaniem ścieków.
W dalszej części spotkania Przewodniczący Rady Miejskiej podsumował prace Rady w minionym
kwartale, na co złożyło się m.in.
ocena pracy Burmistrza za rok
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2015, sprawozdanie z wykonania
budżetu i udzielenie jednogłośnego absolutorium Burmistrzowi
Zbąszynka. Dobrze wykorzystali
spotkanie z
Burmistrzem przybyli mieszkańcy, zgłaszając włodarzowi problemy własne oraz z
innych części miasta. Rozmowy
dotyczyły m.in. wzrostu opłat za
odpady komunalne. Pojawiły się
także pytania dotyczące zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
która będzie przeprowadzana na
nowych zasadach – odpady będą
zabierane bezpośrednio sprzed
posesji mieszkańców wg określonego harmonogramu oraz nowego
miejsca dla nekrologów - będą
specjalne tablice, które pojawią
się przy kościołach w Zbąszynku.
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Wizyta byłych mieszkańców Zbąszynka
W okresie wakacyjnym
z wizytą do naszej Gminy
przybyli przedstawiciele dawnych niemieckich mieszkańców Zbąszynka i okolicznych
miejscowości. Dla wielu z nich
była to okazja do zobaczenia po latach miejsc znanych
z dzieciństwa, choć niektórzy
odwiedzają te tereny regularnie. Goście zostali powitani przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i
Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura. Na cmenta-

rzu parafialnym złożono kwiaty
i zapalono znicze na grobach śp.
Joachima Veila i byłego Burmistrza Zbąszynka Jana Mazurka.
W czasie spotkania w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku Burmistrz
Wiesław Czyczerski przedstawił
gościom informacje o aktualnej
sytuacji w naszej Gminie, o realizowanych przedsięwzięciach,
planach na przyszłość, i zaprosił
byłych mieszkańców do odwiedzania naszego miasta podkreślając, że wszyscy jesteśmy jego
obywatelami.

Powiatowe obchody Święta Policji
4 sierpnia br. w Świebodzinie
odbyły się Powiatowe Obchody Święta Policji. Uroczystości rozpoczęto
od mszy św. w intencji pracowników
policji i ich rodzin, następnie na Placu Jana Pawła II odbył się uroczysty
apel, podczas którego wręczono odznaczenia. Wręczenia odznaczeń dokonał Komendant Wojewódzki Policji
w Gorzowie Wlkp. inspektor Jarosław
Janiak, który podziękował policjantom
za dotychczasową służbę i złożył im
życzenia. Doceniono również, wkład
i zaangażowanie władz samorządowych w poprawę bezpieczeństwa na
terenie powiatu. Z tego tytułu medalem 25-lecia NSZZP odznaczono Burmistrza Świebodzina Dariusza Bekisza, Burmistrza Zbąszynka Wiesława

Czyczerskiego oraz Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Zbąszynku Jana Mazura. Na koniec odbył się piknik dla

mieszkańców, na którym poruszono
wiele kwestii związanych z profilaktyką bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Wręczenie tytułu
„Zasłużony dla Gminy Zbąszynek”
Tytuł „Zasłużony dla
Gminy Zbąszynek” przyznawany jest mieszkańcom miasta i Gminy
Zbąszynek za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową w tym także za
twórczość artystyczną
literacką, naukową oraz
inne osiągnięcia wyróżniające miasto i Gminę.
Tytuł ten jest wyrazem
wyróżnienia i uznania.
Zarządzeniem
Burmistrza Zbąszynka z dnia
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12 sierpnia 2016 roku tytuł „Zasłużony
dla Gminy Zbąszynek” został przyznany Pani Reginie Kodz. Uroczyste
wręczenie tytułu przez Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego
odbyło się podczas „Dni Zbąszynka”
w dniu 15 sierpnia br.
Pani Regina Kodz pomogła wielu rodzinom z terenu Zbąszynka w kontynuowaniu pracy i rozwoju wychowania w rodzinach. Wysiłek i trud
Pani Reginy Kodz wzbudza ogromny
szacunek za pracę jaką wykonała
na rzecz mieszkańców Gminy Zbąszynek.
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Dni Zbąszynka na sportowo
13 sierpnia br. był pierwszym
z 3 dni obchodów tegorocznych „Dni
Zbąszynka”. Sportowe Dni Zbąszynka 2016 rozpoczął XXVI Turniej Tenisa
Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku.
W zawodach wystartowało sześć
osób, a w finale Tomasz Drewniak
pokonał Andrzeja Olejniczaka, trzecie
miejsce wywalczył Jacek Wyrwa. W
godzinach przedpołudniowych odbyło się również oficjalne otwarcie
siłowni pod chmurką, wybudowanej
w ramach programu „Lubuskie siłownie pod chmurką”,
zlokalizowanej
za stadionem miejskim. W otwarciu
udział wzięli Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Kierownik OSiR
Marcin Minta, Posłanka Katarzyna
Osos oraz Pan Sławomir Kulczyński Dyrektor Departamentu Infrastruktury
Społecznej Urzędu Marszałkowskie-

go Województwa Lubuskiego.
W tym samym czasie odbyło się strzelanie otwarte dla mieszkańców, którego organizatorem było
Kurkowe Bractwo Strzeleckie ze Zbąszynka. Na
płycie głównej stadionu
w Zbąszynku odbył się
również turniej piłki nożnej żaków (2008) pod
nazwą „Torneo Lubuskie
o Puchar Burmistrza Zbąszynka”. Po zaciętej rywalizacji pierwsze miejsce
na podium wywalczyła drużyna Perła Cybinka, drugie APKO Krosno Odrzańskie i trzecie ZAP Junior Zbąszynek. Na obiektach Orlik dla dużych
i małych zorganizowano rozgrywki
Bumper Ball - połączenie piłki noż-

nej i dobrej zabawy.
14 sierpnia 2016 r. na boiskach plażowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zbąszynku odbyły się finałowe turnieje w ramach Wróbel Cup: III Grand
Prix Zbąszynka w Amatorskiej Siatkówce Plażowej.

Dni Zbąszynka 2016
Tegoroczne Dni Zbąszynka upłynęły pod znakiem
dobrej zabawy i muzyki. Niedziela rozpoczęła się od spotkania Burmistrza Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego
z
delegacją
z
partnerskiego
miasta Peitz. Następnie mieszkańcy oraz zaproszeni goście
wzięli udział w warsztatach
wikliniarskich
zorganizowanych na targowisku miejskim.
Część artystyczna obchodów
Dni miasta rozpoczęła się od
występów lokalnych zespołów, wokalistów oraz zespołu
pracowników Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury. Następnie na scenie
wystąpił wokalista reggae Damian

Syjonfam, a zaraz za nim gwiazda
wieczoru Rafał Brzozowski. Wieczór
zakończyła impreza taneczna z di-

50 Sabałowe Bajania
w Bukowinie Tatrzańskiej
Grupa muzyków, gawędziarzy, śpiewaków z Dąbrówki Wlkp.
uczestniczyła w 50 Sabałowych
Bajaniach w Bukowinie Tatrzańskiej, które odbywały się od 10 do
14 sierpnia 2016 r. Tegorocznymi laureatami zostali prezentując i promując Gminę Zbąszynek i Starostwo
Powiatowe w Świebodzinie: Grupa
Śpiewacza „Dąbrowieckie Panienki”,
śpiewak solista Hubert Wittke, którzy otrzymali wyróżnienie, Oliwier
Niemiec - solista, który grał na koźle białym i zajął II miejsce, Piotr Bi-
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mek solista, który
grał na koźle białym zajął II miejsce, Maja Bimek
gawędziarka, która
zajęła III miejsce
oraz
Ferdynand
Niemiec,
który
przedstawił mowę
Starosty
Weselnego, zajmując II
miejsce.
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dżejami. Ostatni dzień wspólnego świętowania w poniedziałek
rozpoczął się od programu edukacyjno – rozrywkowego dla
dzieci z udziałem animatorów
z Teatru Polskiego w Szczecinie. W dalszej części dnia na
scenie wystąpiła operetka na
wesoło, a do tańca zachęcała
grupa „Dance with somebody”.
Następnie odbyło się wręczenie tytułu „Zasłużony dla Gminy
Zbąszynek”, oraz pucharów dla
zwycięzców Turnieju Wędkarskiego o puchar Burmistrza Zbąszynka. Obchody Dni Zbąszynka
zakończyła mini gala disco polo
z udziałem zespołów Andre i Fanatic
oraz pokaz sztucznych ogni.
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W środę, 14 września w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło
się z inicjatywy Burmistrza Zbąszynka autorskie spotkanie SZYMONA
MUTWICKIEGO oraz wystawa zatytułowana „Afgańskie Dzieci”. To ekspozycja autorskich zdjęć wykonanych
dzieciom, podczas wojskowej misji
w Afganistanie.
Bohater spotkania jako żołnierz 11
Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej służył dwukrotnie poza granicami kraju. W Iraku w 2004 roku, trzy
lata później w Afganistanie. Szymon
Mutwicki podczas misji zrobił ponad
osiem tysięcy zdjęć związanych z
działaniami wojska, ale też krajobrazów i portretów. Na wystawę wybrał
40 fotogramów afgańskich dzieci. –
Urzekło mnie ich piękno, kolorowy
ubiór – wspominał Szymon.
Każde zdjęcie wiąże się z jakąś hi-

storią, wzbudza
jego
emocje.
Fo t o g ra f o wa ł
dzieci bawiące
się przy drodze,
w tym stojącą na poboczu
d z i e wc z y n k ę .
Jej portret uważa za najlepsze
zdjęcie,
jakie wykonał.
Uwagę widzów
przyciąga jej tajemnicze spojrzenie – trudno ocenić, czy
oczy ma smutne, czy wesołe
– mówi komisarz wystawy Krzysztof
Krzywak.
Najtrudniejsze chwile przeżył podczas misji w Afganistanie - 14 sierpnia 2007 r. w czasie patrolu kolumna, w której jechaliśmy, wpadła w
zasadzkę. Wtedy po raz
pierwszy zetknąłem się
ze śmiercią – zginął por.
Łukasz Kurowski – wspominał weteran .
Niektórzy koledzy z patrolu po tym wydarzeniu wrócili do kraju, on
postanowił, że zostanie
w Afganistanie do końca zmiany. Wtedy czuł,
że ta misja jeszcze się
dla niego nie skończyła.
Jednak to była najgorsza
decyzja, jaką w życiu
podjął. Przeżycia obu-

dziły w nim bowiem strach, jakiego
wcześniej nie znał. Pociski uderzające w samochody, krew wsiąkająca w pustynny piasek – te obrazy
wciąż powracały w jego snach.
Spotkanie miało charakter otwarty.
Patronat nad spotkaniem autorskim
objął Burmistrz Zbąszynka. Bardzo
licznie przybyli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej, Gimnazjum, Zespołu
Szkół Technicznych oraz Seniorzy
z Dziennego Domu „Senior – Wigor”.
W spotkaniu uczestniczyła rodzina
Pana Szymona.
- dziękuję za ciekawą lekcję o patriotyzmie, wolności i pokoju – mówił zastępca Burmistrza Jan Makarewicz.
Na zakończenie uczestnicy spotkania zwiedzali wystawę, autor zdjęć
rozdawał autografy, uczestnicy wpisywali się do księgi pamiątkowej.
Po spotkaniu wystawa została zaprezentowana wszystkim uczniom i
rodzicom w szkołach naszej Gminy.

Zakończenie wakacji w Gminie Zbąszynek
Ostatnie dni sierpnia w Gminie Zbąszynek to czas festynów i pikników. Festyn na zakończenie wakacji

odbył się 27 sierpnia w Chlastawie.
W programie przewidziano m.in. gry i
zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a wieczór zakończyła zabawa
taneczna. Tego samego dnia lato żegnali
mieszkańcy Kręcka w
trakcie Turnieju Piłki
Siatkowej
zorganizowanego przez OSiR w
Zbąszynku, w którym
udział wzięli mieszkańcy
Kręcka,
jednostki OSP Zbąszynek,
Kręcko i Opalewo oraz
drużyna SP Zbąszynek. Dodatkowo jednostka OSP Zbąszynek
przeprowadziła pokaz
ratownictwa technicz-
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nego. Na obiektach sportowych w
Zbąszynku w godzinach wieczornych
odbyły się również zajęcia Zumby. 28
sierpnia w Dąbrówce Wlkp. odbył się
II Dąbrowiecki Piknik Rodzinny, podczas którego mieszkańcy bawili się
na sportowo, na wesoło i przede
wszystkim rodzinnie. Wśród atrakcji pikniku nie zabrakło: strzelania z
wiatrówki, konkursu sprawnościowego i wiedzy, w którym główną nagrodą był bilet lotniczy dla rodziny na
trasie Babimost-Warszawa-Babimost,
ufundowany przez firmę SprintAir,
zabaw przygotowanych przez strażaków z OSP Dąbrówka Wlkp., pokazu strojów i akcesoriów wojskowych,
konkursu na najlepszy placek drożdżowy. (zdj. Dąbrówka Wlkp.)
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Narodowe czytanie „Quo Vadis”
To już piąta edycja Narodowego Czytania wielkich polskich
powieści - akcji, którą swoim patronatem objęła Para Prezydencka.
Jej główny cel stanowi popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie
poczucia narodowej tożsamości
poprzez kontakt z największymi
dziełami polskiej literatury. 3 wrze-

śnia br. na placu przy Lokomotywie w
Zbąszynku przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur, pracownicy
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku oraz
Ksiądz Dziekan Zdzisław Przybysz,
czytali fragment powieści „Quo Vadis”. W tym roku przypada 170. rocz-

nica urodzin i 70. rocznica śmierci
Henryka Sienkiewicza. W świat odległego Rzymu, przenieśli zgromadzoną publiczność aktorzy z Teatru
18+ działającego przy Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury. W trakcie czytania
można było otrzymać pamiątkowy
stempel na przyniesionych egzemplarzach książki.

3 września br.
po raz pierwszy
na terenie Gminy
Zbąszynek odbył
się Rajd Koziołka, zorganizowany przez mieszkańców Dąbrówki
Wlkp. m.in. Rafała Kucharskiego i
Marka Pycha,
z
pomocą Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku,
pod
patronatem
honorowym Marszałek Województwa
Lubuskiego
Elżbiety Polak. Na

starcie wyścigu pojawiło się ponad
80 uczestników nie tylko z województwa lubuskiego.
Do wyboru
były dwie trasy: 13 i 25-kilometrowa.
Zadaniem uczestników było odnalezienie punktów kontrolnych na podstawie otrzymanej mapy. Niewątpliwie przydatne były dobra orientacja
w terenie, umiejętność poprawnego
czytania mapy oraz kondycja fizyczna. Na mecie na wszystkich uczestników czekały lokalne przysmaki.
Nagrody dla najszybszych uczestników Rajdu ufundował Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski
oraz Marszałek Elżbieta Polak.
(zdj. Dąbrówka Wlkp.)

Rajd Koziołka
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Lekcja edukacji o samorządzie
12 września br. uczniowie
klas trzecich Szkoły Podstawowej
w Zbąszynku wraz z nauczycielkami p. Agnieszką Rucioch i p. Ireną Trypucką wzięli udział w lekcji
samorządowej, która miała miejsce w budynku Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku.
Na sali sesyjnej uczniów powitał
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, który przedstawił na czym
polega praca burmistrza. Uczniowie zapoznali się także z zadaniami realizowanymi przez samorząd
gminny i zasadami funkcjonowania Urzędu.
Również we wrześniu Sekretarz

Gminy Jan Makarewicz przeprowadził cykl lekcji z wiedzy o samorządzie dla klas III Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków. Uczniowie
wraz z nauczycielką p. Agatą Nehring mieli okazję uczestniczyć w

lekcjach o samorządzie gminnym,
jego zadaniach, władzach samorządowych i historii rozwoju administracji, na przykładzie Gminy
Zbąszynek.

Smaki Miast Partnerskich
Projekt „Smaki Miast Partnerskich“, który odbył sie w dniach
10-11 września 2016 roku pod patronatem Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego, to spotkanie którego celem było zgłębienie
wiedzy na temat zwyczajów i
kultury polskiej, poznanie tradycji
kulinarnych kuchni polskiej i niemieckiej oraz integracja mieszkańców miast partnerskich.
Rozpoczęto od spotkania grup
roboczych, a w godzinach popołudniowych rozegrano Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi z
udziałem drużyn reprezentujących
wszystkie sołectwa z naszej Gminy oraz miasta partnerskie.
Sołectwa i miasta rywalizowały
ze sobą w sześciu konkurencjach:
rzut strzałkami do tarczy, bieg w
taśmie, strzały do bramki, przelewanie wody, kręgle i rzut beretem,
które rozegrane zostały w parku
w Dąbrówce Wlkp. Walka o zwycięstwo toczyła się do ostatniej
konkurencji. W końcowej klasyfikacji pierwsze miejsce na podium
zajęła reprezentacja Kosieczyna,
drugie Kręcka, trzecie Zbąszynka,
a kolejne miejsca zajęły reprezentacje z Dąbrówki Wlkp., Chlastawy,
Bedum i Peitz. Puchar Fair Play
w tegorocznym Turnieju został
przyznany reprezentacji z Peitz.
Wszystkie reprezentacje biorące
udział w turnieju otrzymały dyplo-

my i puchary. Organizatorem Międzynarodowego Turnieju Miast i
Wsi był Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Zbąszynku. Również w sobotę
w godzinach wieczornych odbył
się „Trak Show” zorganizowany z
inicjatywy mieszkańców Dąbrówki
Wlkp. W turnieju udział wzięło 5
rolników, którzy w swoich traktorach rywalizowali w pięciu konkurencjach sprawnościowych. Największą precyzją w zmaganiach z
traktorami wykazał się Paweł Ginter, drugie miejsce zajął Damian
Gołek, trzecie Remigiusz Henicz i
kolejne Paweł Budych i Krzysztof
Pawelski. Wieczór zakończyła polsko-niemiecka biesiada taneczna.
W tym roku jedną z atrakcji był
Kiermasz Potraw Regionalnych
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przygotowany przez lokalne Koła
Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicieli Peitz.
W ramach Kiermaszu Potraw Regionalnych mieliśmy okazję spróbować
tradycyjnych
pierogów,
marynowanych klopsików, drożdżówek, naleśników z dodatkami,
racuchów, ciast, bułeczek, drożdżówek oraz tradycyjnej pajdy
chleba. Dla wszystkich prezentujących pań i panów przygotowano
pamiątkowe dyplomy i upominki.
Po pełnych sportowych i kulinarnych wrażeń dniach, na scenie pojawili się artyści. Do późnych godzin wieczornych gospodarze, jak
i zaproszeni goście z Peitz bawili
się przy muzyce w parku w Dąbrówce Wlkp.
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Dożynki Gminne 2016

11 września br. odbyły się
Dożynki w Gminie Zbąszynek. Gospodarzem tegorocznego święta
plonów była Dąbrówka Wlkp. Święto plonów w naszej Gminie miało w
tym roku wyjątkowo piękną oprawę,
dzięki pogodzie i dekoracjom przygotowanym przez mieszkańców.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęła
msza święta w Kościele Parafialnym w Dąbrówce Wlkp., po której barwny korowód prowadzony
przez Kapelę Koźlarską z Dąbrówki
Wlkp. i starostów dożynek Annę i

Andrzeja Łakomych przeszedł
do parku za pałacem, gdzie odbyła się oficjalna
część ceremonii
dożynkowych.
W
korowodzie
udział wzięły 24
maszyny rolnicze
mieszkańców
Dąbrówki Wlkp.,
przedszkolaki
oraz członkowie
Regionalnego
Zespołu
Pieśni
i Tańca z Dąbrówki Wlkp. i zespołu
śpiewaczego Dąbrowszczanka. Na rozpoczęcie części oficjalnej Starostowie
Dożynek przekazali chleb dożynkowy
na ręce Burmistrza Wiesława Czyczerskiego i rozdano okolicznościowe
chlebki dla gości. Licznie przybyłych
dożynkowych gości i mieszkańców
przywitali sołtys wsi Piotr Kociołek
i Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Następnie rozstrzygnięto konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. Tegorocznym zwycięzcą został
wieniec z Dąbrówki Wlkp., drugie miej-

sce otrzymał wieniec z Kosieczyna, kolejne z Kręcka, Rogozińca
i Chlastawy. Przedszkolaki z Dąbrówki Wlkp. przekazały również
swój wieniec Przewodniczącemu
Rady Miejskiej Janowi Mazurowi.
W dalszej części ceremonii Burmistrz Zbąszynka podziękował
również osobom bezinteresownie
wspierającym swoimi działaniami
naszą Gminę. W części artystycznej
zaprezentował się
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca z Dąbrówki Wlkp., zespół śpiewaczy
,,Dąbrowszczanka”, Kapela Koźlarska oraz zespół taneczny „Tęcza” ze Zbąszynka. Nie zabrakło
również atrakcji dla najmłodszych
w postaci programu rozrywkowego. Przygotowania dożynkowe
podsumował Kabaret „Klakoty”, a
za nim na scenie wystąpił zespół
Sumptuastic oraz Mariusz Kalaga, prezentujący śląskie szlagiery.
Było za co dziękować i co świętować. Organizatorem tegorocznych
Dożynek Gminnych był Zbąszynecki Ośrodek Kultury oraz sołectwo Dąbrówka Wlkp.

Ikea Industry wspiera inicjatywy lokalne
20 września br. w Centrum
Szkoleniowym w Zbąszyniu odbyło
się szkolenie połączone ze spotkaniem organizacyjnym, związane z
działalnością firmy IKEA Industry Zbą-

szynek na rzecz społeczności lokalnej.
Na podstawie złożonych wniosków jednostki i instytucje w Gminie Zbąszynek
uzyskały wsparcie łącznie w wysokości
50.254,50 zł. Serdecznie dziękujemy or-

Lubuska Kadra Czeka
23 września br. w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku podpisano umowę o utworzeniu Ośrodka
Lubuska Kadra Czeka w Zbąszynku. Gminę Zbąszynek reprezentował Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski a Lubuski Związek Piłki
Nożnej w Zielonej Górze
Prezes
LZPN Robert Skowron. Na spotkaniu obecny był również Wiceprezes
Polskiego Związku Piłki Nożnej Jan
Bednarek.
To pierwszy tego typu projekt w
województwie lubuskim (również
w Polsce), którego założeniem jest
wdrożenie i realizacja jednolitego
piłkarskiego programu szkoleniowego w mniejszych ośrodkach piłkar18

skich. Jest to wyjście
naprzeciw
oczekiwaniom mniejszych
ośrodków piłkarskich,
które chcą stworzyć
jak najlepsze warunki szkoleniowe dla
najbardziej utalentowanych dzieci z regionu. W Zbąszynku
powstaną trzy grupy
wiekowe: Skrzat (6-7
lat), Żak (8-9 lat), Orlik (10-11 lat). Zapraszamy do udziału.
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ganizatorom szkolenia za jego profesjonalną organizację, a firmie IKEA
Industry Zbąszynek za wspieranie
aktywności lokalnej i inicjatyw społecznych na terenie naszej Gminy.
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42. Biesiada Koźlarska w Zbąszyniu
23-24 września br. w Zbąszyniu już po raz 42 spotkali się
miłośnicy folkloru podczas dorocznej Biesiady Koźlarskiej.
Wśród
zaproszonych gości byli również
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur. W trakcie Biesiady odbyły się przesłuchania w
konkursie Młody Muzyk Ludowy, a
wśród finalistów znaleźli się również mieszkańcy Gminy Zbąszynek.: za udział i odwagę na scenie
Habiba Awad, Kozioł i sierszenki do
lat 14: II miejsce – Olivier Niemiec,
III miejsce – Piotr Bimek, Mazanki, skrzypce do 19 lat: wyróżnienie
Laura Spychała, Śpiewacy Ludowi

do lat 16: I miejsce
– Hubert Wittke, I
miejsce – Karolina
Łochowicz, Kapela
do lat 14: I miejsce
– Olivier Niemiec,
Laura
Spychała,
Kornelia Kleszka.
Kapela Koźlarska
z Dąbrówki Wlkp.
otrzymała również
stypendium Burmistrza Zbąszynka.
Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy!

3. miejsce w plebiscycie
,,7 nowych cudów polski”
Zakończyła się 6 edycja
plebiscytu „7 nowych cudów Polski”, który odbywał się na łamach
miesięcznika National Geographic
Traveler.
W czołowej siódemce znalazły się
dwa miejsca nominowane z województwa lubuskiego. Na trzecim
miejscu listy uplasował się Szlak
Kościołów Drewnianych Rejonu
Kozła (Klępsk, Chlastawa i Kosieczyn), a na 7 miejscu ścieżka geoturystyczna „Dawna Kopalnia Babina” w Łęknicy.
Nominowane były i udział w plebiscycie brały 32 miejsca z całej Polski. Zwycięzcą 6 edycji okazało się
Planetarium EC1 z Łodzi. Wręczenie
certyfikatów dla „7 nowych cudów
Polski” odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych World Travel Show, które odbędą się w dniach 14-16.10.2016 r. w
Nadarzynie k. Warszawy.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom i instytucjom, które zaangażowały się w plebiscyt i głosowały na Szlak Kościołów Drewnianych. Znalezienie się na tak
wysokim miejscu w rankingu jest
wspaniałą promocją i wyróżnieniem dla naszej Gminy i Regionu
Kozła.

www.zbaszynek.pl
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Hubert
Cichy

inwestycje

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302
w miejscowości Chlastawa – rondo
Od sierpnia prowadzone są
prace przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 302 w Chlastawie.
Obecnie wykonywane są prace przy
ustawianiu krawężników i wykonywaniu podbudowy na rondzie. Układana jest nawierzchnia pierścienia
najazdowego z kostki granitowej i
prowadzone są roboty elektryczne.
Wykonano również częściową rozbiórkę starej nawierzchni drogi asfaltowej. Prace są prowadzone po
jednej stronie drogi w taki sposób
by ruch mógł się odbywać wahadłowo, bez jej zamykania. W październiku planowane jest ułożenie
masy bitumicznej na połowie ronda i przekierowanie ruchu na drugą
stronę jezdni. Jednocześnie zostanie

wykonana docelowo w pierwszej kolejności
ścieżka
rowerowa, a dopiero
później nastąpi
rozbiórka tej istniejącej, by ruch
rowerów mógł
się
odbywać
nieprzerwanie,
bez
zakłóceń.
Rozpoczęto też
prace
ziemne
po drugiej stronie ronda. Planowany termin
zakończenia zadania to koniec listopada br.

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

Zakończono prace drogowe przy przebudowie ulic Długiej,
Bolesława Chrobrego i Targowej

w
Zbąszynku.
Wykonawcą
było PPHU „PACHOLAK” z Bobowicka, a nadzór inwestorski
sprawowało PUI Nadzory Piotr
Owsiński z Zielonej Góry. Koszt
całkowity inwestycji to ponad
1 mln zł, a uzyskane dofinansowanie pochodzące z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019” to
50%
kosztów kwalifikowanych. W
ramach projektu wykonana została
rozbudowa i przebudowa 852 mb
ul. Długiej, ul. Targowej oraz ul. B.

Chrobrego polegająca na: częściowym wykonaniu nowej nawierzchni
z betonu asfaltowego na ul. Długiej,
przebudowie nawierzchni z kostki
granitowej na ul. Targowej i B. Chrobrego, budowie miejsc postojowych,
rozbudowie oświetlenia i odwodnienia ulic oraz budowie urządzeń
bezpieczeństwa ruchu m.in. wyniesione przejście dla pieszych ze
skróconym progiem zwalniającym.
W chwili obecnej sprawdzana jest
prawidłowość realizacji inwestycji i
rozliczenie projektu.

Renowacja boiska w Dąbrówce Wlkp.
W ostatnich tygodniach
sierpnia na obiektach sportowych
w Dąbrówce Wlkp. zakończono
realizację zadania pn. renowacja
boiska piłkarskiego wraz z montażem automatycznego systemu
nawadniania. Generalnym wykonawcą zadania była firma „Ogród”
Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak ze
Skwierzyny. Prace przygotowawcze były realizowane systemem
gospodarczym przez Gminę Zbąszynek. Wartość całej inwestycji
wyniosła około 120 tys. zł. i w całości sfinansowana została z budżetu Gminy. Obiekt zostanie oddany
do użytku w maju 2017 r. do tego
20

czasu zawodnicy
klubu LKS SOKÓŁ
Dąbrówka Wlkp.
swoje
mecze
będą rozgrywali w
Zbąszynku. Dzięki
zrealizowanej
inwestycji Gmina
Zbąszynek może
pochwalić się już
trzecim boiskiem,
na którym zamontowano automatyczny system
nawadniania.
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Siłownia „pod chmurką”

13 sierpnia na terenie
obiektów sportowych im. Bogdana Niemca w Zbąszynku otwarto
ogólnodostępną plenerową siłownię zewnętrzną. Siłownia wyposażona jest w 8 urządzeń takich

jak:
Orbitrek,
Biegacz,
Wahadło, Twiste, Podciąg
górny, Wioślarz, Narciarz
podwójny, Tai Chi - umożliwiających indywidualne
w pełni profesjonalne
uprawianie sportu i rekreacji. Siłownia zapewnia aktywny wypoczynek
dostosowany do osobistych potrzeb i możliwości
użytkowników
wynikających m.in. z ich
wieku czy sprawności
fizycznej. Wszystkie urządzenia
zostały wyposażone w tablice ze
szczegółową instrukcją. Cały teren jest ogrodzony oraz wyposażony w ławeczkę, kosz na śmieci

oraz stojak na rowery. Uroczystego otwarcia dokonali: Pani Katarzyna Osos - Poseł na Sejm, Pan
Sławomir Kulczyński - Dyrektor
Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego, Pan
Wiesław Czyczerski - Burmistrz
Zbąszynka, Pan Jan Mazur - Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku, a także Pan Marcin Minta
- Kierownik OSiR w Zbąszynku.
Całkowita wartość
projektu to
ponad 33 tys. zł, z czego 15 tys. zł
zostało dofinansowane w ramach
Programu „Lubuskie siłownie pod
chmurką”- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Remonty szkół
Tradycyjnie, w okresie wakacyjnym przeprowadzono niezbędne
remonty w szkołach. W Szkole Podstawowej w Kosieczynie wykonano
drugą część elewacji zewnętrznej
budynku wraz z wymianą 12 okien i
parapetów. Zabudowano wiatrołap
wejścia bocznego do obiektu. W
Szkole Podstawowej w Zbąszynku
wykonano remont elewacji frontowej budynku szkoły i sali gimnastycznej. Przeprowadzono remont 2
klas z zapleczem dla najmłodszych
roczników, wymieniono drzwi wejścia głównego i 2 wejść bocznych.
W Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. zakończono wymianę
lamp w klasach i na korytarzach
szkoły, wykonano również niezbęd-

ny remont pieców c.o.
Obecnie trwa remont
dachu na sali gimnastycznej i zapleczu
kuchennym. W Zbąszyneckim Gimnazjum
przeprowadzono między innymi remont
sali
gimnastycznej.
Wymieniono okna, odmalowano sufit i ściany, linie boisk i drzwi.
W piwnicy wykonano
nową instalację przeciwpożarową. To tylko
część z wykonanych
prac. Ich koszt to około 270 tys. zł.

Chodnik przy ul. Piastowskiej w
Dąbrówce Wlkp.
W lipcu wyr e m o n t o wa n o
odcinek chodnika przy ulicy
Piastowskiej w
Dąbrówce Wlkp.
Jest to chodnik,
który
zaczyna
się od niedawno
w y b u d o wa n e go łącznika ul.
Piastowskiej z
ul. Zbąszyńską
- do budynku

www.zbaszynek.pl

Szkoły Podstawowej. Długość chodnika 280 m. Zakres prac obejmował
rozbiórkę istniejącego, zniszczonego chodnika z płyt betonowych,
wykonanie wjazdów, wstawienie
betonowego krawężnika ulicznego,
regulację włazów studni i budowę
nowego chodnika z kostki betonowej. Na wjazdach ułożono kostkę
gr. 8 cm. na podbudowie tłuczniowej i betonowej. Koszt robót wyniósł 58 tys. zł. Wykonawcą była
firma Hydro-Friz z Glinna k. Nowego
Tomyśla.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Piotr
Mazur

ZMIANA CENY ZA ODPADY
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku, zawiadamia, że od października zgodnie z wcześniejszymi informacjami
opłaty za odpady w naszej Gminie uległy zmianie. Za odpady
selektywne stawka wynosi 8 zł.
za osobę za miesiąc, a odpady
nieselektywne 18 zł. za osobę na
miesiąc. Osobom, które nie zmieniły deklaracji na odpady a wniosły

już opłatę za odpady z góry za
cały rok przypominamy o konieczności dopłacenia różnicy kwoty za
ostatni – IV kwartał. Informujemy
również, że w celu zmiany deklaracji na odpady należy zgłosić się
osobiście w siedzibie Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
w Zbąszynku od poniedziałku do
piątku w godz. 7:00 - 15:00. Termin
wpłat za IV kwartał 2016 roku mija

31 października 2016 roku (opłata
za październik, listopad, grudzień).
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.

MODERNIZACJA SIECI
WODOCIĄGOWEJ W ROGOZIŃCU
Od września w Rogozińcu
rozpoczęliśmy prace madernizacyjne. W ostatnich dniach została
wymieniona większa część zasuw
na głównej sieci wodociągowej.
Zadanie zostało podzielone na
dwa etapy. W pierwszym etapie
prac zostały wymienione i uporządkowane zasuwy na początku
wsi Rogoziniec, w następnym etapie wymieniono główną rozdzielnię zasuw znajdującą się w dalszej części wsi. Dzięki wymianie
i modernizacji sieci w Rogozińcu
cała wieś została podzielona na
trzy części z możliwością zakręcenia wody w przypadku awarii
w każdej z nich bez konieczności
zakręcania wody w całej miejscowości. W przypadku wymiany lub
awarii wodociągu mamy możliwość zakręcenia wody w danej
części, której wymiana lub awaria
dotyczy. W nielicznych przypad-

kach (np. poważna awaria lub
wymiana armatury na Hydroforni w Rogozińcu, brak prądu, itp.) nadal trzeba będzie
wstrzymać dostawę wody do
całej wsi, jednak przypadki te
zdarzać będą się sporadycznie. Taka modernizacja daje
nam możliwość zmniejszenia
do minimalnej ilości osób pozostających bez dostępu do
wody podczas awarii lub prac
modernizacyjnych oraz ciągłą dostawę wody na obiekty
Miejsca Obsługi Pasażerów w
Rogozińcu znajdujące się przy
autostradzie A2. W czasie całej inwestycji wymieniono pięć
głównych zasuw wraz z obudowami, skrzynkami, łącznikami i
wszystkimi innymi
niezbędnymi
elementami armatury. Całość prac
wykonana była przez pracowników SZUK Zbąszynek i zamknę-

ła się w kwocie 7747,35 zł. (koszt
zakupu materiałów i wynajmu koparko-spycharki). W najbliższym
czasie w Rogozińcu planowana
jest jeszcze wymiana trzech hydrantów przeciwpożarowych.

OGŁOSZENIE O PRACĘ
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku zatrudni w
wymiarze pełnego etatu wykwalifikowanego hydraulika z doświadczeniem. Wymagane prawo jazdy kategorii B. CV prosimy dostarczać
osobiście do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00 lub wysyłać na
adres: Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
w Zbąszynku ul. PCK 2; 66-210 Zbąszynek.
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WAKACJE TAK SZYBKO MINĘŁY…
Wakacje dobiegły końca.
Uczniom i nauczycielom przypomniał o tym pierwszy dzwonek, który rozległ się w szkolnych murach 1
września. W tym roku gminna inauguracja roku szkolnego odbyła się w
Szkole Podstawowej w Zbąszynku,
w której udział wziął Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny
Mszą Św. w Kościele Parafialnym,
po której odbył się uroczysty apel
na placu szkolnym.
1 września to również rozpoczęcie nowego roku w przedszkolach
naszej Gminy. W tym roku w Gminie Zbąszynek naukę rozpoczęło 16
uczniów w oddziale utworzonym
w Szkole Podstawowej Zbąszynku.
Łącznie do 15 oddziałów szkolnych
uczęszczać będzie 330 uczniów. W
Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Wlkp. w 6 oddziałach naukę będzie pobierać 88 uczniów, w Szkole
w Kosieczynie w 5 oddziałach – 82
uczniów, w Gimnazjum w Zbąszynku w 12 oddziałach uczyć się będzie 238 uczniów, a w Zespole Szkół
Technicznych w 15 oddziałach 344
uczniów. W szkołach prowadzonych
przez gminę pracuje 115 nauczycieli.
Do 9 oddziałów przedszkolnych w
Zbąszynku uczęszczać będzie 228
przedszkolaków, w Kosieczynie 25,
w Dąbrówce Wlkp. 54, Kręcku 22 i
Rogozińcu 13.
Rodzice dzieci sześcioletnich w większości skorzystali z prawa przesuwającego obowiązek szkolny od siódmego roku życia, pozostawiając swoje
pociechy w przedszkolu na kolejny
rok. Zniesienie obowiązku szkolnego
6-latków, likwidacja testu w podsta-

wówkach to nie jedyne zmiany, które
są zapowiadane przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. „Nadchodzący rok
szkolny ma być ostatnim w dotychczasowej strukturze. MEN zapowiada
wiele projektów ustaw, które dotychczasowy system edukacji wywrócą do
góry nogami. Ostateczny kształt system edukacji ma osiągnąć w 2022 roku.
Najpoważniejszą zmianą, która ma rozpocząć się już w przyszłym roku będzie stopniowa likwidacja gimnazjów.
ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.
2 września br. Burmistrz Zbąszynka - Wiesław Czyczerski oraz
Stanisław Owczarek - Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo – Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim podczas spotkania podpisali wniosek o
dofinansowanie kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek w ramach
projektu Poddziałania 8.4.1. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego –
projekty realizowane poza formułą ZIT
Regionalnego Programu Operacyjnego
– Lubuskie 2020.
Partnerem Gminy jest Zachodnia Izba
Przemysłowo – Handlowa oraz Profi
Biznes Group Sylwia Karina Majewska.
Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w gminie
m.in. poprzez realizację staży i praktyk u przedsiębiorców przez uczniów
oraz nauczycieli, zakup wyposażenia
pracowni zawodowych oraz kursy i
szkolenia podnoszące kwalifikacje
na rynku pracy. Działania będą trwały sześć lat. Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku da swoim uczniom
możliwość skorzystania m.in. z takich
szkoleń i kursów: kurs programowania i obsługi obrabiarek, szkolenia z
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zakresu odnawialnych źródeł energii,
AutoCad, akademia Cisco technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, florystyczny, kurs obsługi kosztorysowania terenów zielonych, i in. Z
doskonalenia skorzystają nauczyciele
kształcenia zawodowego. Udział w
projekcie przewiduje praktyki i staże
u przedsiębiorców lub pracodawców
oraz doradztwo zawodowe.
Budżet całego projektu jest szacowany na kwotę 3 839 tys. zł, z czego
dofinansowanie ze środków unijnych
to kwota ponad 3,5 mln zł.
Celem projektu jest również doposażenie pracowni w nowy i nowoczesny
sprzęt edukacyjny.
Wierzymy, że takie inwestowanie
środków pozwoli właściwie i zgodnie
z
oczekiwaniami
przyszłych
pracodawców wyszkolić pracowników, a uczniom również da możliwość dalszego osobistego rozwoju szczebel wyżej, na studiach.
LIBRUS – NARZĘDZIE PEŁNE INFORMACJI O UCZNIU I WYDARZENIACH
SZKOLNYCH.
Jeżeli jest mowa o inwestycjach w dzieci i młodzież, to informujemy, że szkoły w naszej Gminie do
przebiegu nauczania wykorzystują
oprogramowanie tzw. dzienniki elektroniczne. Jest to dalsza kontynuacja,
do której korzystania gorąco zapraszamy rodziców. Dzięki elektronicznemu
dziennikowi na bieżąco można kontrolować frekwencję dziecka w szkole, stały dostęp do ocen, postępów w
nauce, komunikacji z nauczycielem,
wychowawcą, itp.
Uczniowie mają łatwy dostęp do informacji o sprawdzianach, kartkówkach,
wyjściach na wycieczki szkolne… Z danych w łatwy i szybki sposób może
korzystać gmina w zakresie, gdzie
są potrzebne dane statystyczne o
ilości uczniów w klasach każdego
poziomu edukacyjnego.
Niewątpliwie jest to udogodnienie
w pracy nauczycieli realizujących
funkcje wychowawcze, usprawnienie procesu przygotowania materiałów dla rodziców i informacji dla
ucznia. Program pozwala wszystkim zaoszczędzić czas i korzystanie
w czasie dla siebie odpowiednim
(w przypadku, gdy odbiorcami są
rodzice).
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Małgorzata
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szkoła podstawowa w zbąszynku

W naszych kolorowych murach…
Dnia 1 września w naszych
odnowionych, kolorowych murach
przywitaliśmy 330 uczniów,
W tym klasę pierwszą liczącą
9 sześciolatków i 7 siedmiolatków. Podczas apelu przyjęliśmy
uczniów klasy pierwszej do naszej społeczności szkolnej, a ich
rodzice złożyli uroczyste ślubowanie, że będą kochać, szanować i
wspierać swoje pociechy.
Obecny rok szkolny przebiega wg
wskazanych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa,
którymi są m.in. upowszechnianie
czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i
młodzieży, rozwijanie kompetencji
informatycznych dzieci i młodzieży
w szkołach i placówkach, kształtowanie postaw, wychowanie do
wartości. Mamy nadzieję, że nowy
rok szkolny będzie obfity w działania, które wpiszą się w realizację powyższych wytycznych.
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z
PIERWSZEGO
MIESIĄCA
ŻYCIA
SZKOŁY:
W ramach regionalnego
programu, „Trampolina” wspierającego inicjatywy obywatelskie realizowany był projekt konkursowy
pt., Razem do gwiazd we wspólnej
sprawie”. Uczniowie i ich niepełnosprawni rówieśnicy realizowali zadania założone w projekcie.
Podczas
zajęć
warsztatowych
prowadzonych przez psychologa poznawali album emocji i ich
nazywania.
Trenowali kontrolę
impulsów i złości. Poprzez różnorodne działania uczniowie podnieśli swoją samoocenę, nabywając
umiejętności empatyczne dostrzegli drugiego człowieka i zrozumieli, że wspólnie można sięgnąć do
gwiazd wyzbywając się egoizmu i
idąc ku wartościom. Zwieńczeniem
projektu było spotkanie integracyjne z rodzicami podsumowujące
projekt, podczas którego dzieci zaprezentowały inscenizację, „Żyjmy
w zgodzie”. Pozyskane fundusze z
projektu pozwoliły zakupić pomoce do zajęć związanych z poznawaniem uczuć i emocji.
„Od ziarenka do bochenka”
to cykl zajęć prowadzonych w
klasach III. Uczniowie podczas
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zajęć poznali tradycje i zwyczaje
związane z chlebem, dowiedzieli
się, jak ważna jest praca rolnika
i piekarza. Zorganizowany został
Dzień Chleba, podczas którego
dzieci zobaczyły różnego rodzaju chleb: pszenny, graham, żytni i
mieszany. Pieczywo można było
smakować z masłem, miodem,
powidłami i dżemem. Na stole
nie brakowało również zdrowych
warzyw. Celem organizowanego
dnia było przede wszystkim wyrabianie poczucia szacunku dla
chleba, podnoszenie świadomości
uczniów na temat zdrowotnych
właściwości chleba oraz zachęcenie wszystkich do zdrowego stylu
życia. Przed degustacją uczniowie
obejrzeli prezentację multimedialną na temat zasad odpowiedniego zachowania się przy stole.
Dodatkowo odbyły się zajęcia
edukacyjne w Karczmie Taberskiej
w Janowcu. Gospodarze przywitali
wszystkich po staropolsku - chlebem i solą. Dzieci poznały historię
chleba i wiele zwyczajów pozostawionych nam przez przodków.
Prezentacja multimedialna zaprowadziła dzieci w odległe czasy i
uzupełniła usłyszane wiadomości.
Nie zabrakło również tańca ludowego, do którego każdy kawaler
otrzymał kapelusz, a każda Panna założyła na głowę wianek.
Kolejnym krokiem na edukacyjnym szlaku była lekcja przyrody
na żywo - rozpoznawanie zbóż i
produktów, które z nich powstają. Szczególnie oczekiwanym momentem były warsztaty pieczenia
chleba. Każdy młody piekarz własnoręcznie przygotował tradycyjny polski chleb dla swojej rodziny.
Dużą atrakcją była ścieżka ekologiczna w Kolesinie - aktywny wypoczynek na łonie przyrody.
„Las znany i nieznany”
- nasi uczniowie udali się do pobliskich Lasek, aby w sąsiedztwie
rezerwatu przyrody poznawać tajemnice lasu. Gospodarzem miejsca i przewodnikiem po świecie
leśnej przyrody był Komendant
Straży Leśnej - Pan Marek Krotewicz. Przechodząc kolejne stanowiska na ścieżce dydaktycznej
uczniowie odkrywali znaczenie
lasu, jego warstwową budowę,
www.zbaszynek.pl

szatę roślinną i zamieszkujące w
nim zwierzęta. Rozpoznawali ptaki
oraz tropy zwierząt. Nie zabrakło
czasu na ważną lekcję rozróżniania grzybów. Podczas dalszej
części spotkania, w naturalnym
środowisku dzieci utrwalały swoją
wiedzę i obserwowały to, co dzieje się w lesie.
„Jak wygląda władza w naszej Małej Ojczyźnie”?
Skąd wiedzieć, jak działa
nasza Gmina i kto w niej podejmuje
decyzje? Na te i podobne pytania
klasy trzecie szukały odpowiedzi
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Podczas tej nietypowej lekcji nauczycielem był Burmistrz Zbąszynka - Wiesław Czyczerski, który w
ciekawy i przystępny sposób opowiedział uczniom historię naszej
Gminy. Przywołał także wiele ciekawych postaci, które wpłynęły na
jej obecny kształt albo rozsławiły
ją w innych miejscach Polski lub
nawet świata. Wyjaśnił również,
jak wygląda władza w naszym
kraju od najwyższego szczebla do
władzy samorządowej.
Jak widać początek roku szkolnego jest obfity w wyjątkowe i interesujące lekcje, chcemy żeby szkoła była naprawdę ciekawa i pełna
radości. Przed nami wiele wydarzeń i uroczystości zaplanowanych
w naszym szkolnym kalendarzu, o
których będziemy systematycznie
zainteresowanych informować na
łamach niniejszego Kwartalnika.
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Ewa
Kubicka

W szkole „Rodła” wszystko gra!!
1 września 2016 r. tradycyjnie uczestniczyliśmy we mszy
św. na której ks. Stanisław Jedliński powitał uczniów, rodziców
i wychowawców. Złożył serdeczne
życzenia na Nowy Rok Szkolny.
W sali CKiF odbył się Uroczysty
Apel Inauguracyjny. W obecności
rodziców, zaproszonych gości i
całej społeczności szkolnej gratulowano uczniom zmagającym się
podczas wakacji w konkursach
ogólnopolskich w Bukowinie Tatrzańskiej. Młodzi muzycy, soliści
grający na koźle białym - Olivier
Niemiec i Piotr Bimek zajęli II miejsce, III miejsce zajęła Maja Bimek,
która opowiadała gwarą o dąbrowieckim weselu. Grupa śpiewacza
„Dąbrowieckie Panienki” i Hubert
Wittke solista otrzymali wyróżnienie. Jędrzej Bruda zajął I miejsce
w konkursie gry na rogu myśliwskim w Pszczynie. Przy szkole powstało Ludowe Ognisko Muzyczne,
w którym naukę u mistrza Jana
Prządki pobierają uczniowie do
lat 14 z Gminy Zbąszynek. W tym
roku szkolnym po
raz pierwszy inauguracja odbyła
się bez klasy I.
Wszystkie oddziały liczą 87 uczniów.
Mimo wielu zmian
zachodzących w
oświacie,
kontynuować będziemy
zajęcia
pozalekcyjne: naukę gry
na instrumentach
ludowych (skrzypce, klarnet, kozioł,
sierszenki)- mistrz
Jan Prządka, zajęcia
sportowe:
piłka nożna, lekkoatletyka,
BRD
- Edward Utrata,
zajęcia plastyczne
-artysta
ludowy
Włodzimierz Kłos,
zajęcia taneczne Magdalena Rybicka – Wachowska i
Lidia Ciećwiera, teatralne- Katarzyna Trochanowska,
wokalne - Iwona
Utrata, wędkarskie
- Wojciech Ław-

niczak, przyrodnicze i turystyczno-krajoznawcze - Regina Guzek,
językowe – Kamila Mizera-Wojtek
i Ewa Badeńska. Dodatkowe zajęcia matematyczno-informatyczne
będzie prowadził Eugeniusz Trochanowski. Uczniowie grający na
instrumentach ludowych prowadzili też korowód dożynkowy na
Dożynkach Gminnych w Dąbrówce
Wlkp. W dniach 24-25.09.2016 r. w
Zbąszyniu na 42 Biesiadzie Koźlarskiej Kapela Ludowego Ogniska
Muzycznego w składzie
Laura
Spychała skrzypce, Kornelia Kleszka klarnet i Olivier Niemiec kozioł
otrzymała
Nagrodę
Burmistrza
Zbąszynka za zajęcie I miejsca. II
miejsce w kategorii młody muzyk
solista na koźle, zajął Olivier Niemiec. W kategorii śpiew ludowy I
miejsce zajęła Karolina Łochowicz
i Hubert Wittke. Martyna Mania i
Maja Bimek otrzymały podziękowanie. Uczniowie chętnie i licznie uczestniczą w w/w zajęciach.
Cieszą nas ich sukcesy, życzymy
im zapału i wytrwałości. Uczenni-
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ca Maja Bimek w ulicznym Biegu
Zbąskich zajęła III miejsce. Piękne
sukcesy osiąga również uczennica
Wiktoria Tobys, która zajęła II miejsce w Mistrzostwach Lubuskiego
Związku Jeździeckiego w skokach
– kuce, w Drzonkowie. Sukces odniosła drużyna piłkarska Sokół
Dąbrówka „młodzik”, wygrała ze
Świebodzinem 3:0. Tradycyjnie we
wrześniu odbyły się wybory do
Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą została Martyna Mania z klasy V, zastępcą Wiktoria
Tobys z kl. VI, sekretarzem Weronika Jokiel z kl. VI. Odbyły się również wybory do Rady Rodziców.
Przewodniczącą Rady Rodziców
została Izabela Spychała. Dzięki współpracy szkoły z rodzicami
osiągamy lepsze wyniki w nauce,
a uczniowie ciekawiej spędzają
swój czas pozalekcyjny. Zapraszamy rodziców na zajęcia otwarte
do klas, na zajęcia pozalekcyjne,
na wspólne wycieczki, pikniki i na
wspólnie organizowaną 26 listopada 2016 r. Zabawę Andrzejkową.
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Sławomir
Matysik

O SPORCIE I CZYTANIU
Dziś w artykule z SP Kosieczyn
o dwóch z pozoru bardzo odmiennych
dziedzinach zainteresowań dzieci:
sporcie i czytaniu. Rzeczywiście
odległych tylko z pozoru, bo przecież
„czytanie jest dla umysłu tym, czym
gimnastyka dla ciała”. Nie jest zatem
odkryciem, że dla prawidłowego
rozwoju młodego człowieka obie
sprawności są niezwykle ważne, a w
naszej szkole dba się o nie z wielką
pieczołowitością, pasją i oddaniem.
SPORT – NAJLEPSZĄ ALTERNATYWĄ
ZGUBNEJ NUDY
Miniony
rok
szkolny
2015/2016
był
bardzo bogaty w wydarzenia
sportowe. Dziewczęta kolejny raz
rywalizowały w finałach Lubuskiej
Olimpiady Młodzieży, a chłopcy brali
udział w turniejach piłki nożnej i
unihokeja.
W unihokeju dziewcząt nie udało
się powtórzyć sukcesu sprzed roku.
Mimo ambitnej postawy i walki do
samego końca dogrywki, uczennice
naszej szkoły doznały porażki w
meczu półfinałowym z drużyną
szkoły z Babimostu dopiero po
rzutach karnych. Pozostała walka
o brązowy medal, który dziewczęta
wywalczyły w walce z drużyną z
Gorzowa.
W siatkówce o powodzeniu również
decydował półfinał, który nasze
uczennice przegrały nieco wyraźniej.
Ponownie pozostała walka o brąz
i ponownie krążki w tym kolorze
zawisły na szyjach zawodniczek z
Kosieczyna.
Dwa medale szkolnych mistrzostw
województwa
zdobyte
przez
uczniów z takiej małej szkoły jak
nasza należy uznać za duży sukces.
Gdy do tego dodamy szereg imprez
różnej rangi, w których wzięli udział
nasi uczniowie, należy stwierdzić, że
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na nudę, brak możliwości rozwoju
i okazji do rywalizacji sportowej
uczniowie szkoły w Kosieczynie nie
mogą narzekać.
CZYTANIE – NAJLEPSZĄ INWESTYCJĄ
W PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA
Zdaniem
psychologów
czytanie
dziecku dla przyjemności 20 minut
codziennie jest mądrym sposobem
spędzania
czasu
z
dzieckiem
i najlepszą inwestycją w jego
przyszłość. Dlatego też kilka lat
temu nasza szkoła włączyła się w
ogólnopolską akcję „Cała Polska
czyta dzieciom”. Zapoczątkowany
został także cykl spotkań „Rodzice
czytają
dzieciom”,
któremu
patronuje
nauczycielka
edukacji
wczesnoszkolnej – p. Ewa Buczna.
Również w minionym roku szkolnym,
według ustalonego harmonogramu,
pomimo nawału pracy i obowiązków
przychodzili
do klasy I rodzice z
ciekawą książeczką. Czytającymi były
mamusie i tatusiowie. Kiedy oni nie
mogli, zastępowali ich członkowie
rodziny, np. starsza siostra,
babcie.
Zdarzało
się,
że przy okazji różnych
uroczystości
klasowych
zapraszane
były
inne,
znane dzieciom osoby.
Dzięki temu uczniowie
poznali wiele pięknych
opowiadań,
legend,
baśni, bajek lub mogli
przypomnieć sobie znane
już im wcześniej utwory.
Po
ich
wysłuchaniu
dzieci odpowiadały na
pytania, które sprawdzały
umiejętność
uważnego
słuchania.
Przeważnie
spotkania kończyły się
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drobnymi upominkami od gości. Były
to lizaczki, cukierki, kolorowanki,
a
nawet
,,magiczne,
toruńskie
pierniki”. Oprócz braw, dzieci również
dziękowały czytającym pamiątkową
pracą plastyczną. Utwory czytane
były w różnych miejscach w szkole,
np. w klasie, na sali gimnastycznej, w
kuchni, a także na zielonej trawce. W
ramach współpracy z Niepublicznym
Przedszkolem w Kosieczynie trwała
także inna akcja czytelnicza - ,,Dzieci
czytają dzieciom”. Uczniowie kl. I i III
wg harmonogramu alfabetycznego raz
w tygodniu chodzili do przedszkola
i czytali przygotowany wspólnie z
rodzicami utwór.
Po przeczytaniu
zadawali przedszkolakom pytania
związane z tekstem, sprawdzając w
ten sposób umiejętność uważnego
słuchania gospodarzy.
Dzieci z
niecierpliwością czekały na dany
dzień. Starsi mogli popisać się
pięknym czytaniem, a młodsi poznać
nowe bajeczki. Podobny wymiar miało
kolejne przedsięwzięcie czytelnicze
– „Starsi czytają młodszym”, które
realizowano pod opieką biblioteki
szkolnej. Czytającymi byli uczniowie
klasy VI, a słuchającymi uczestnicy
świetlicy
szkolnej.
Czytelnicze
spotkania kończyła rozmowa na
temat poznanego tekstu i stosowna,
opracowana przez szóstoklasistów,
zabawa plastyczna lub ruchowa.
Zachęcamy
wszystkich
rodziców
do wspierania rozwoju fizycznego
i intelektualnego swych pociech
poprzez nakłanianie ich do uprawiania
sportu i czytania. Należy pamiętać,
że zarówno wspólnie spędzony czas
nad książką, jak i wspólne przeżycia
sportowe budują międzypokoleniową
więź i są doskonałą inwestycją w
przyszłość dzieci.
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Urszula
Szymkowiak

Gimnazjum w Zbąszynku

Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
Po raz 17 społeczność naszego gimnazjum spotkała się na Uroczystym Rozpoczęciu Roku Szkolnego
2016/2017. W obecności pocztu sztandarowego odśpiewano Hymn Polski.
Pani Dyrektor przywitała uczniów,
rodziców, gości, grono pedagogiczne
oraz przedstawiła nowozatrudnionych nauczycieli i pracowników.
Uczniowie minutą ciszy i w poetyckich słowach wspomnieli 77 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Po apelu odbyły się spotkania
uczniów z wychowawcami klas, podczas których zostały zaprezentowane
plany zajęć szkolnych, podane godziny dowozów do i ze szkoły oraz inne
podstawowe informacje, niezbędne
dla uczniów w pierwszych dniach nowego roku szkolnego.
Dnia 5 września 2016 r. odbyła się
tradycyjna integracja klas pierwszych.
Uczniowie uczestniczyli w
spotkaniu z pedagogiem, pielęgniarką
i bibliotekarzem, następnie pod opieką swoich wychowawców: IA – Halina
Szczawińska, IB – Elwira Kurzyńska,
IC – Agnieszka Myślicka, ID – Dorota Fila-Korbanek, poznawali tajniki
budynku gimnazjum, integrowali się
we własnym zespole klasowym oraz
uczestniczyli w zabawach na stadionie OSiR. Chwile spędzone wspólnie
na grach i zabawach pozwoliły poznać swoich wychowawców oraz zintegrować klasy I.
BIEG OLIMPIJSKI
W sobotę 10 września 2016 r.
14-osobowa grupa z Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków w Zbąszynku
brała udział w XXIII Biegu Olimpijskim w Racocie. Gościem honorowym
biegu była złota medalistka z Rio de
Janeiro - Anita Włodarczyk. Medalistka dokonała symbolicznego otwarcia
poprzez zapalenie znicza olimpijskiego. Celem tej sportowej imprezy jest
popularyzacja biegania wśród dzieci i dorosłych, popularyzacja „Nordic
Walking” oraz zapobieganie otyłości
wśród dzieci i młodzieży. Dwoje naszych uczniów przebiegło pięciokilometrową trasę, a 12- osobowa grupa
dziewcząt wraz z dyrektorem i nauczycielką wf-u pokonała taką samą
trasę marszem Nordic Walking. Na
mecie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom ze zdjęciem Anity
Włodarczyk. Wytrwali mogli również
zdobyć autograf złotej medalistki z
Rio. Nasza grupa przywiozła do Zbąszynka autograf i pamiątkowe zdjęcie
Anity Włodarczyk z flagą gimnazjum.

WOS W URZĘDZIE MIEJSKIM
Na początku września br.
klasy III uczestniczyły w czterech
lekcjach wiedzy o społeczeństwie w
naszym Urzędzie Miejskim. Prelekcje prowadził pan Jan Makarewicz,
Zastępca Burmistrza.
Uczniowie mieli okazję zapoznać się
ze specyfiką pracy urzędu, dowiedzieli się wielu faktów związanych
z naszą Gminą. Mieli również możliwość zadawania pytań. Wizyty w
Urzędzie Miejskim są przykładem
owocnej współpracy w celu nawiązania pozytywnych relacji urząd –
obywatel w przyszłości. Poprzez te
spotkania wzrasta wśród młodzieży
poczucie przynależności do „naszej
małej ojczyzny”, a tym samym poczucie odpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy.
SPOTKANIE Z WETERANEM
14 września 2016 r. uczniowie z klasy II D wzięli udział w spotkaniu z weteranem misji pokojowych w Iraku i Afganistanie, panem
Szymonem Mutwickim. Wysłuchali
przejmujących wspomnień byłego
żołnierza Polskiego Kontyngentu
Wojskowego, które odcisnęły piętno na całym jego życiu. Usłyszeli,
iż misje pokojowe nie oznaczają, iż
żołnierze nie mają do czynienia z
walką i śmiercią, jest wręcz przeciwnie. Zebrani mogli również obejrzeć wystawę autorskich zdjęć pana
Szymona Mutwickiego, przedstawiającą afgańskie dzieci.
W II Konkursie plastycznym dla
uczniów szkół Regionu Kozła pod
hasłem ,,Z małym Kolbergiem po
Regionie
Kozła”,
organizowanym
przez Bibliotekę Publiczną w Zbąszyniu i Lokalną Grupę Działania
Regionu Kozła, uczennica klasy IIB
Weronika Jędrzy zdobyła III nagrodę w kategorii szkół gimnazjalnych.
Gratulujemy.
REMONTY
W okresie od czerwca do
września br. wykonano w gimnazjum
szereg niezbędnych remontów. Wyposażono piwnicę w wewnętrzną
instalację przeciwpożarową, przystosowaną do gaszenia pożaru za
pomocą hydrantów wewnętrznych,
zaopatrzonych w węże półsztywne.
Odbył się remont sali gimnastycznej: odgrzybianie, szpachlowanie,
gruntowanie, malowanie ścian oraz
drzwi wejściowych, pokryto drewniany sufit środkiem ognioodpornym,
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wymieniono uszkodzony fragment
parkietu oraz polakierowano go w
całości, jak również
pomalowano
linie boiskowe. Z uwagi na problemy z wentylacją sali gimnastycznej
zamontowano kominki wentylacyjne
oraz wymieniono 2 okna na uchylne.
W okresie wakacji zaadaptowano
zaplecze kancelarii na pomieszczenie socjalne. W tym celu wymieniono
instalację elektryczną, wyszpachlowano i pomalowano pomieszczenie,
wymieniono wykładzinę podłogową
oraz wyposażono w niezbędne meble.
Nie lada wyzwaniem była adaptacja pomieszczenia piwnicznego na
składnicę dokumentów: wykonano
odgrzybianie ścian, zamontowano
wentylację mechaniczną oraz instalację ogrzewania c.o., wyposażono
pomieszczenie w regały.
Podczas wakacji wykonano niezbędne prace elektryczne na terenie
szkoły: wymieniono oprawy oświetleniowe w kancelarii oraz uszkodzone lampy w korytarzu głównym
szkoły, wymieniono oświetlenie na
energooszczędne w pomieszczeniu pracowników obsługi, dokonano
sprawdzenia urządzeń elektroinstalacyjnych i usunięto szereg awarii na
terenie szkoły.
Wykonano niezbędne prace dekarskie: czyszczenie i uszczelnienie rynien, założenie płotków śniegowych
oraz rury spustowej w narożniku
szkoły, uszczelniono dach.
Usunięto drewnianą nadbudówkę,
stanowiącą wejście do zaplecza gabinetu chemicznego i zamontowano
nowe drzwi do zaplecza.
W czerwcu br. wykonano podest z
granitu przed wejściem do biblioteki.
WSPÓŁPRACA Z IKEA
Nasza szkoła korzysta z projektów społecznego zaangażowania
IKEA-„Community Involvement”. Na
spotkaniu w dniu 20.09.2016 r. przekazano nam budżet na realizację
kolejnych projektów: 25 kompletów
kijów do nordic walking i 15 rowerów.
Całkowity koszt na zakup sprzętu
sportowego wynosi 8250 zł. Mamy
nadzieję, że wykorzystanie go na
zajęciach wpłynie na wzmocnienie
ogólnej sprawności fizycznej i poprawę koordynacji ruchowej naszych
gimnazjalistów.
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Zespół Szkół Technicznych w Zbąszynku

Nowy rok szkolny = nowe wyzwania
Kolejny rok szkolny rozpoczął swój bieg, a z nim ruszyła nowa
fala przedsięwzięć. W Zespole Szkół
Technicznych im. Jana Pawła II zawitali w klasach pierwszych nowi
uczniowie, a uczniowie klas najstarszych na zawsze opuścili mury
szkoły. Obecnie w szkole kształci
się 346 uczniów w 15 oddziałach.
NOWY NARYBEK
Dnia 1 września w klasach
pierwszych rozpoczęło naukę 101
uczniów, w tym 52 uczniów w
Technikum, 29 w Liceum Ogólnokształcącym, a 20 w Zasadniczej
Szkole Zawodowej. Mamy nadzieję,
że zaaklimatyzowali się już w naszej szkole, a nowa przygoda, którą rozpoczęli będzie bogata w wiele szkolnych przeżyć i wydarzeń.
ABSOLWENCI I WYNIKI EGZAMINÓW
W
ubiegłym
roku szkolnym naszą szkołę opuściło
81 uczniów, w tym 20
absolwentów Liceum
O g ó l n o k s z t a ł cą ce go, 36 absolwentów
Technikum i 25 absolwentów Zasadniczej
Szkoły
Zawodowej.
Był to już kolejny
rok szkolny, w którym nasi absolwenci
dali nam powód do
dumy, jeżeli chodzi
o zdawalność egzaminu
maturalnego,
która po uwzględnieniu sesji poprawkowej w tym roku wyniosła
odpowiednio w LO 88%, a w Technikum 92%. Uczniowie Technikum
przystępowali również w trakcie
nauki w naszej szkole do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodach, w których się kształcili. Również w tej dziedzinie udało im się osiągnąć sukcesy, gdyż
większość z nich (72 %) ukończyło
szkołę uzyskując dyplom technika.
STAŻE ZAGRANICZNE
Na przełomie sierpnia i
września kolejna grupa uczniów
(23 osoby) Technikum miała okazję
uczestniczenia w 4-tygodniowych
stażach zagranicznych. Do tej pory
w stażach zagranicznych uczestniczyło od 2012 roku 85 uczniów
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Technikum. Uczniowie wyjeżdżają w ramach realizowanego przez
szkołę projektu finansowanego ze
środków UE w ramach programu
Erasmus+. Organizacją staży zajmuje się niemiecka firma Vitalis
GmbH mająca swoją siedzibę w
miejscowości Schkeuditz koło Lipska. Oprócz codziennych czynności
związanych z odbywaniem stażu
uczniowie mieli możliwość zwiedzenia Lipska, spędzenia weekendu
w Berlinie oraz zwiedzenia Drezna.
W październiku bieżącego roku
staż zagraniczny będzie realizowała kolejna grupa uczniów (13 osób),
kształcących się w zawodach Technika informatyka, Technika elektryka, Technika mechatronika oraz
Technika architektury krajobrazu.

MISTRZOSTWA
SPORTOWOOBRONNE KLAS WOJSKOWYCH
W
dniach
12-15.09.2016
uczniowie klas mundurowych naszej szkoły pod opieką pana Roberta Baksalarego brali udział
po raz pierwszy w Mistrzostwach
sportowo-obronnych klas o profilu wojskowym. Mistrzostwa odbyły się na obiektach szkoleniowych 23 Śląskiego Pułku Artylerii
w Bolesławcu. Rywalizowano m.in.
w strzelaniu, rzucie granatem na
odległość i do celu, pływaniu, biegu na 4,5 km oraz biegu z przeszkodami na Ośrodku sprawności
fizycznej. W mistrzostwach uczestniczyły 23 zespoły męskie i 12 żeńskich. W klasyfikacji generalnej
nasi chłopcy zajęli 19 miejsce a
dziewczyny 10. Reprezentacja na-
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szej szkoły wystąpiła w składzie:
Aleksandra Babirecka, Żaneta Kąkolewska, Weronika Minta, Weronika Merda, Agnieszka Szymkowiak,
Wiktoria Materna oraz Kacper
Czense, Łukasz Fabrowski, Robert
Kotkowiak, Kamil Kowalczyk, Adrian Józefiak, Szymon Wieczorek.
DNI INTEGRACJI KLAS PIERWSZYCH
Tradycją naszej szkoły są
już od wielu lat organizowane dni
integracji dla klas pierwszych. Również w bieżącym roku szkolnym
uczniowie klas pierwszych wraz ze
swoimi wychowawcami: panią Ewą
Springer, panią Barbarą Starystach,
panią Hanną Pracuk oraz panem
Robertem Baksalarym uczestniczyli w zajęciach integracyjnych w
Niesulicach. Dzięki przeprowadzonym zajęciom
uczniowie mogli lepiej
poznać się wzajemnie
oraz swojego wychowawcę. Dzięki zaangażowaniu pana Mariusza
Mazurka oraz uczniów
klas starszych
pierwszoklasiści mieli możliwość również zasmakować żeglarstwa, jako
alternatywnej formy spędzania czasu wolnego.
EDUKACJA W PRAKTYCE
We wrześniu uczniowie klasy 2 EA (Technicy
elektrycy) mieli okazję
zwiedzić Zakład Energetyczny „ENEA” w Świebodzinie i zapoznać się ze specyfiką wybranego przez siebie zawodu.
Umożliwiła to wycieczka zorganizowana przez jednego z rodziców
- pana Sławomira Szadkowskiego.
Uczniowie zapoznani zostali z pracą w terenie pracowników obsługi
sieci energetycznych oraz poznali elementy infrastruktury sieci, w
tym „Główny Punkt Zasilania” obwodu świebodzińskiego. Ostatnim
elementem wycieczki był krok w
przyszłość… w kierunku energetyki
wiatrowej. Uczniowie mieli możliwość wejść do wnętrza jednego z
trzech wiatraków znajdujących się
w pobliżu wsi Wityń. Nad całością
przedsięwzięcia czuwała pani Renata Lichtarowicz.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

Wrzesień w Zespole Szkół Leśnych
w Rogozińcu…
Wrzesień 2016 roku społeczność szkolna rozpoczęła uroczystą
inauguracją nowego roku szkolnego. Jak co roku w radosnych, wakacyjnych nastrojach spotkaliśmy
się na boisku szkolnym, wraz z zaproszonymi gośćmi i rodzicami.
Początek roku to sprawy organizacyjne i posiedzenia Rad Pedagogicznych, to także czas na wdrażanie nowych planów pracy. Jednym
z planów jest realizacja projektu z
R.P.O Działanie 8.4.1 Doskonalenie
Jakości Kształcenia Zawodowego,
który pozwoli naszym uczniom na
stawanie się bardziej atrakcyjnym
na rynku pracy, wyrównanie szans
edukacyjnych, a także podniesienie
kwalifikacji zawodowych i umiejętności społecznych. Jedną z wielu
ofert dla uczniów są m.in.: prawo
jazdy kategorii B, kurs spawacza,
kurs arborystyczny, uprawnienia z
Urzędu Dozoru Technicznego do
obsługi żurawii leśnych.
W dniach 12 -15 września br. drużyna w składzie Tomasz Knop,
Mateusz Jęcek, Kamil Węglarski,
Dominik Renkaw, Kamil Sitkowski,
Patryk Dąbrowski, wzięła udział w
Mistrzostwach Sportowo – Obronnych Klas o Profilu Mundurowym.
Mistrzostwa odbywały się na obiektach szkoleniowych 23 Śląskiego
Pułku Artylerii w Bolesławcu. W
zawodach wzięły udział 23 drużyny. W ogólnej klasyfikacji nasza
drużyna zajęła 14 miejsce.
Okres jesienny w ZSL to także
czas, w którym odwiedza nas wiele zorganizowanych grup, aby pobyć na łonie natury i dowiedzieć
się ciekawostek o lesie. Gościli-

śmy młodzież z klas gimnazjalnych, podstawowych a także grupy przedszkolne.
21 września br. odwiedzili nas także wyjątkowi goście – podopieczni
Domu Seniora w Zbąszynku. Spotkanie to zainicjowała działająca w
szkole grupa wolontariuszy, która
już wcześniej odwiedzała seniorów.
Była wspólna kawa, ognisko, śpiewy oraz spacer do arboretum.
W ramach współpracy z fundacją „Pro Familia Mea” i udziału w
programie „Nasze zasady twoje
bezpieczeństwo” odwiedzili nas
przewodnicy z psami szkolonymi
specjalnie do wykrywania substancji niedozwolonych na terenie
szkoły. Przewodnicy zdradzili nam
także tajniki szkolenia psów do takich zadań.
Zespół Szkół Leśnych w Rogoziń-
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cu woj. lubuskie w bieżącym roku
szkolnym obchodzi
jubileusz 70
-lecia swojego istnienia. Dyrekcja,
grono pedagogiczne, pracownicy
szkoły z radością i wielką przyjemnością zapraszają wszystkich
absolwentów na zjazd, który odbędzie się w ZSL w Rogozińcu
dnia 1 lipca 2017 roku. Zapewniamy
wspaniałą zabawę wspieraną Państwa wspomnieniami. Miło jest po
latach spotkać dawnych przyjaciół
i z nimi spędzić czas szkolnej przestrzeni, która przez lata młodości
była drugim domem.
Jednocześnie informujemy, że powstaje monografia szkoły za okres
70 lat, zatem prosimy o nadsyłanie
wspomnień, zdjęć, które uatrakcyjnią
powstającą księgę naszych
wspólnie przeżytych lat.
Szczególnie cenne są wspomnienia absolwentów, gdyż one tworzą prawdziwą historię i
są obrazem zmian, które
przeszła szkoła na przestrzeni swojego istnienia.
Wszelkie informacje, zdjęcia prosimy przesyłać na
adresy:
e-mail: ryszard.
kiczor.zsl.rogoziniec@wp.pl
lub
sekretariat@tlrogoziniec.pl albo na szkolny
portal Facebook. Możliwe
będzie także przesłanie
materiałów,
wspomnień
pocztą tradycyjną na adres: Zespół Szkół Leśnych,
Rogoziniec 115/2; 66-210
Zbąszynek.
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Dzienny Dom „Senior-Wigor”

LETNIE PRZYGODY SENIORÓW
Lato to tradycyjnie okres
odpoczynku, urlopów i wakacyjnych
wyjazdów ale nie w Dziennym Domu
„Senior-Wigor”. Tutaj życie w tym
czasie tętniło i obfitowało w wiele
niezapomnianych dla seniorów wydarzeń. Oto przegląd niektórych z
nich…..
WYCIECZKA ŚWIEBODZIN – ROKITNO
- PSZCZEW
W dniu 20 lipca 2016 roku
odbyła się wycieczka seniorów z
naszego Domu do Świebodzina, Rokitna i Pszczewa. Pierwszym miejscem, które odwiedzili seniorzy był
Pomnik Chrystusa Króla w Świebodzinie. Po zwiedzeniu okolicy i zrobieniu pamiątkowych zdjęć seniorzy
udali się do Rokitna do Sanktuarium
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.
Na miejscu zostali bardzo serdecznie
przywitani przez ks. Andrzeja, który
odprawił mszę świętą za naszych
seniorów, oprowadził ich po muzeum
i placu wokół bazyliki, a na koniec
zaprosił do kawiarni ”Calvarossa” na
pyszną kawę i deser. Z Rokitna seniorzy udali się do Pszczewa, gdzie
na zaproszenie harcerzy spędzili
miłe chwile na obozie harcerskim.
W późnych godzinach popołudniowych wszyscy uczestnicy zmęczeni,
ale bardzo zadowoleni szczęśliwie
wrócili do domów.
SPOTKANIA PRZY JEZIORKU KOŹLARSKIM.
W okresie letnim zajęcia z
seniorami odbywały się kilkakrotnie
przy Jeziorku Koźlarskim w Zbąszynku. Był to czas na poznawanie tego
urokliwego miejsca oraz aktywne i
miłe spędzanie czasu na świeżym
powietrzu. Pracownicy Domu przygotowywali na zajęcia wiele atrakcji
w postaci gier i zabaw ruchowych,
w których seniorzy bardzo chętnie
uczestniczyli. Podczas spotkań przy
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jeziorku dopisywała nam zarówno
pogoda jak i humory. Pomimo zmęczenia seniorzy byli bardzo zadowoleni z zajęć i z niecierpliwością
czekają na kolejne takie wydarzenia.
AFGANISTAN
W dniu 14 września 2016
roku seniorzy z naszego Domu zostali zaproszeni na wystawę fotografii wykonanych przez uczestnika
misji w Afganistanie Szymona Mutwickiego „Afgańskie Dzieci”. Weteran opowiadał o swoich przeżyciach
podczas niebezpiecznej służby, fotografowaniu afgańskich dzieci, swoim
życiu po powrocie do Polski i zakończeniu służby wojskowej. Spotkanie
z p. Szymonem oraz wystawa wykonanych przez niego zdjęć wywarły
ogromne wrażenie na seniorach.
WYCIECZKA DO ROGOZIŃCA
W dniu 21 września 2016 roku
seniorzy z Dziennego Domu „SeniorWigor” w Zbąszynku udali się do
Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu
na spotkanie z nauczycielami i młodzieżą szkoły. Seniorów powitał dyrektor
szkoły Antoni Pawłowski, w-ce dyrektor Sylwia Jagodzińska, pedagog Anna
Kutzmann oraz młodzież, która zagrała
pięknie na rogach.
Podczas
spotkania
seniorzy
zwiedzili szkołę i okolicę,
zapoznali się z jej
historią, wysłuchali
prelekcji na temat
pielęgnacji i leczenia

www.zbaszynek.pl

chorych zwierząt leśnych oraz zobaczyli sowy, jastrzębie, myszołowy,
które uczniowie trzymali na rękach.
Bardziej wytrwali seniorzy udali się
na spacer po lesie. Podczas spotkania dopisała piękna, słoneczna pogoda. Seniorzy byli zachwyceni gościnnością i życzliwością z jaką się
spotkali. Wszystkim organizatorom
jeszcze raz serdecznie dziękujemy i
zapraszamy do odwiedzenia Dziennego Domu „Senior-Wigor”.
DEBATA

W dniu 28 września 2016
roku w Dziennym
Domu „SeniorWigor” w Zbąszynku odbyła się
debata społeczna zorganizowana
przez Komendę Powiatową Policji w
Świebodzinie nt.: „Bezpieczeństwo
seniorów w okresie jesienno-zimowym” czyli problemy i zagrożenia
dotykające ludzi starszych i samotnych. Spotkanie prowadził starszy
aspirant Łukasz Szymański wraz
ze starszym aspirantem Patrykiem
Szaratą z wydziału ruchu drogowego.
Podczas spotkania policjanci
omówili szczegółowo zagrożenia na
jakie narażeni są seniorzy przez nieuczciwych sprzedawców, inkasentów i tzw. ,,wnuczków”. Przestrzegali
przed wpuszczaniem do domu nieznanych osób oraz podpisywaniem
podejrzanych umów. Zwrócili uwagę seniorów na zasady zachowania
bezpieczeństwa na drogach i chodnikach. Na koniec seniorzy dzielili
się własnymi doświadczeniami oraz
zgłaszali uwagi i potrzeby w zakresie ich bezpieczeństwa. Kolejne spotkanie z policjantami planowane jest
na koniec bieżącego roku, ponieważ
ostrożności nigdy za wiele.
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ZBĄSZYNECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

ZBLIŻA SIĘ V ROK AKADEMICKI ZUTW

Mimo przerwy wakacyjnej
Zbąszynecki Uniwersytet Trzeciego
Wieku działał w miesiącach letnich.
Grupa rowerowa pod przewodnictwem Henryka Piechoty korzystała
ze sprzyjającej pogody i w każdy
wtorek zapraszała chętnych na
wspólne wyprawy. Seniorzy na rowerach penetrowali okolicę, poprawiając jednocześnie swoją kondycję
fizyczną. Jak zapewniają uczestnicy
wypraw, nawet debiutanci nie muszą się obawiać, poziom trudności
uzależniony jest od osób, jakie się
zgłoszą na wyprawę. Dlatego za-

praszamy wszystkich we wtorki,
zajęcia grupy rowerowej trwają.
Odbywać się będą tak długo, jak
pozwolą warunki atmosferyczne.
Zarząd ZUTW we wrześniu bardzo
intensywnie pracował, przygotowywał wszystko do rozpoczęcia V
roku akademickiego. Na podstawie
przeprowadzonej akcji rekrutacyjnej na chwilę obecną 72 słuchaczy
wyraziło chęć uczestnictwa w zajęciach. Przewidujemy uruchomienie
14 grup zajęciowych. Zajęcia ZUTW
do końca roku kalendarzowego odbywać się będą na dotychczaso-
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wych zasadach.
Od stycznia 2017 r. przewidziane są radykalne zmiany
organizacyjne,
nad
którymi pracuje obecnie Zarząd.
ZUTW przekształcany jest
w Stowarzyszenie. Został
opracowany Statut Stowarzyszenia ZUTW, oraz odbyło
się Zebranie Założycielskie,
na którym ten Statut został
przyjęty. Przyjęto uchwałę o
utworzeniu Stowarzyszenia
ZUTW. Został przygotowany
komplet dokumentów dla
Sądu
Rejonowego.
Odpowiedni wniosek wraz z tymi
dokumentami został złożony w Sądzie Rejonowym w
Zielonej Górze. Teraz trwa
proces rejestracji i po jego
pozytywnym
zakończeniu
otrzymamy swój numer NIP
i KRS. O postępie prac słuchacze
będą informowani na bieżąco przez
Zarząd ZUTW.
Tradycyjnie, jak co roku inauguracja
V roku akademickiego ZUTW odbyła się wraz z inauguracją Tygodnia Seniora w Gminie Zbąszynek
w dniu 3 października. Rozpoczęcie
zajęć przewidywane jest na pierwszy tydzień października. Zapraszamy wszystkich chętnych, można się
jeszcze zapisać do udziału w zajęciach.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

PROJEKT „RAZEM ŁATWIEJ”
Z początkiem tegorocznych
wakacji Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku rozpoczął realizację projektu RAZEM ŁATWIEJ
– sieć oparcia społecznego dla
osób z zaburzeniami psychicznymi
w Gminie Zbąszynek. Projekt jest
współfinansowany kwotą 37 110 zł
ze środków Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej i jest
realizowany od lipca do grudnia
2016 roku. Priorytetem projektu
jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonym umysłowo oraz intelektualnie,
a także ich rodzinom, przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych

nionych wyżej zajęciach,
grupa
niepełnosprawnych uczestników projektu świetnie się bawiła na
kręgielni w Babimoście
oraz na spotkaniu rekreacyjno-sportowym przy
Jeziorku Koźlarskim. W
nadchodzącym kwartale
zaplanowane są kolejne imprezy integracyjne
i wydarzenia sprzyjające
rozwojowi umiejętności
społecznych
naszych
mieszkańców z niepełnosprawnością.

jak i pełniejszą integrację ze środowiskiem, w którym funkcjonują.
W ramach projektu młodzi niepełnosprawni z naszej Gminy uczestniczą w zajęciach zwiększających
kompetencje społeczne i kondycję
psychofizyczną, w tym w zajęciach fizjoterapeutycznych oraz
integracyjnych o charakterze parateatralnym, w zajęciach z fotoreportażu, oraz w grupie wsparcia.
W realizowanym projekcie zadbaliśmy również o rodziny uczestników projektu organizując dla nich
zajęcia terapeutyczne i grupę samopomocową, a dla społeczności
Gminy porady prawne. W minionym
kwartale, prócz udziału w wymie32
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USŁUGI OPIEKUŃCZE
I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku na podstawie
wniosku może udzielić pomocy w
formie usług. Dla osób starszych,
schorowanych, często samotnych,
ale także mających rodzinę, która z różnych względów nie może
opiekować się swoimi bliskimi, organizowane są usługi opiekuńcze.
Natomiast dla osób z zaburzeniami psychicznymi OPS świadczy
specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Obecnie z usług opiekuńczych ko-

rzysta 16 osób, a 4 osoby są objęte specjalistycznymi usługami
opiekuńczymi. Zakres usług dostosowany jest do indywidualnych
potrzeb osoby, obejmuje pomoc w
zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację
oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Powyższe usługi świadczone są
w miejscu zamieszkania. Ustalenie zakresu usług oraz odpłatno-

ści za ich świadczenie następuje
w formie decyzji administracyjnej.
DOŻYWIANIE
W związku z rozpoczęciem
roku szkolnego 2016/2017 przyznano pomoc w formie posiłku dla
uprawnionych dzieci i młodzieży
uczęszczających
do przedszkoli
i szkół na terenie Gminy Zbąszynek. Dożywianiem objęto łącznie
110 dzieci.

PROGRAM OPERACYJNY
POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Informujemy, że w Ośrodku Pomocy Społecznej można pobrać skierowania na żywność w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016, który obowiązuje od sierpnia
2016 r. do kwietnia 2017 r. Pierwsza tura wydawania żywności została zaplanowana na m-c październik
2016 r. Wszystkie osoby zakwalifikowane do otrzymania żywności w ramach w/w programu, zostaną poinformowane o terminie wydawania produktów żywnościowych.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE
Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. przyjmowane są wnioski o wypłatę świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017. Od 1 września 2016r. przyjmowane są wnioski na świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017. Wnioski wydawane i przyjmowane są od poniedziałku do piątku
w siedzibie OPS w biurze nr 14. Do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty. W przypadku przedłożenia kserokopii należy okazać oryginały dokumentów, celem potwierdzenia zgodności.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+
Program „Rodzina 500 plus”
wprowadzono ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program ruszył 1
kwietnia tego roku. W jego ramach
rodzinom z dziećmi wypłacane są
miesięczne świadczenia wychowawcze w kwocie 500 złotych na dziecko.
Świadczenie przysługuje niezależnie
od dochodu na drugie i kolejne dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku

życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę,
wsparcie otrzyma rodzina także na
pierwsze lub jedyne dziecko.
Dokumenty złożone najpóźniej 1 lipca 2016 r. dawały prawo do otrzymania świadczenia z wyrównaniem
od kwietnia br., natomiast dla wniosków złożonych po 1 lipca br. prawo
do świadczenia wychowawczego jest
ustalane począwszy od miesiąca w

którym wpłynął wniosek.
Do programu można dołączyć w
dowolnym momencie.
Na chwilę obecną w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zbąszynku zostało złożonych 556 wniosków, w tym liczba
rodzin uprawnionych do otrzymania
500 + w naszej Gminie wynosi 473,
programem objęto 704 dzieci, wydano 526 decyzji.

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW W OPS
Termin złożenia wniosków o przyznanie stypendium szkolnego upłynął 15 września 2016 r.
O pomoc w formie stypendium szkolnego ubiega się 43 uczniów z 25 rodzin zamieszkałych na terenie
Gminy Zbąszynek.
www.zbaszynek.pl
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ZDROWIE

Krzysztof
Krzywak

ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY!?
Misją Gminy Zbąszynek w
zakresie
rozwiązywania
problemów społecznych jest pomoc w
zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego, przeciwdziałanie marginalizacji i alienacji osób
i rodzin, które z różnych przyczyn
są niesamodzielne oraz zminimalizowanie rozmiarów i skutków innych zjawisk społecznie negatywnych. Taki cel główny zapisano w
strategii rozwiązywania problemów
społecznych w Gminie Zbąszynek
w latach 2014-2023. Tak określone
przesłanie, aby efektywnie zostało wypełnione, podzielono na kilka
celów szczegółowych: 1. Wsparcie
rodziny ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych, 2. Zwiększenie poziomu
integracji społecznej, 3. Budowa systemu wsparcia dla osób starszych
i niepełnosprawnych w kierunku usprawnienia i aktywizacji oraz
promowania zdrowego stylu życia,
4. Wzmocnienie systemu profilaktyki
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 5. Zwiększenie umiejętności adaptacyjnych mieszkańców
Gminy szczególnie na rynku pracy.
Należałoby więc zapytać, jak te zapisy mają się do rzeczywistości. Czy
działania i zadania podejmowane
przez różne podmioty naszej Gminy

mają wpływ na realizację przyjętej
misji? A może problemy, które zostały zapisane w strategii już są nieaktualne, może pojawiły się nowe?
W tym celu Zespół Zarządzający powołany przez Burmistrza Zbąszynka
do stałego monitorowania strategii,
zwrócił się do mieszkańców z pytaniami dotyczącymi: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, kultury,
sportu i edukacji. Udział w ankiecie
był dobrowolny i anonimowy. Liczymy na rzetelne opinie i odpowiedzi
na pytania. Ankieta trafiła do 450
osób. Obecnie jesteśmy na etapie
opracowywania raportu z przeprowadzonego badania ankietowego.
Wyniki przedstawimy w kolejnym
wydaniu kwartalnika. Jeżeli ktoś z
mieszkańców chciałby wypełnić ankietę to zapraszam. Jest dostępna
na stronie www.zbaszynek.pl zakładka Dla Mieszkańców – Zdrowie
– Ważne społecznie. Wypełnioną
ankietę można zostawić w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku, w punkcie informacyjnym na parterze, lub przesłać e-mailem na adres zdrowie@
zbaszynek.pl.
Skład
Zespołu
Zarządzającego:
Krzysztof Krzywak – Asystent Burmistrza ds. Służby Zdrowia – Przewodniczący, Danuta Kłos – Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbą-

szynku, Katarzyna Rucioch – Kierownik DD „Senior-Wigor” w Zbąszynku
–Wiceprzewodniczący, Alina Jagaciak
- Przewodnicząca GKRPA w Zbąszynku, Wioleta Muszyńska - Radna
Rady Miejskiej w Zbąszynku, Barbara
Stasik - Kierownik Referatu Oświaty
UM w Zbąszynku, Małgorzata Drosik
– Pedagog w Szkole Podstawowej
w Zbąszynku, Krystyna Cepińska Pedagog w Szkole Podstawowej w
Dąbrówce Wlkp., Monika Urbanowicz
- Pedagog w Szkole Podstawowej w
Kosieczynie, Joanna Gulbicka – Byra
- Pedagog w Gimnazjum w Zbąszynku, Anna Kutzmann - Pedagog
w ZSL w Rogozińcu, Mariola Szukalska - Pedagog w Zespole Szkół
Technicznych w Zbąszynku, Malwina
Kubicka - Dyrektor Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury, Danuta Skrzyszewska - Przedszkole Niepubliczne w
Kosieczynie, Barbara Dzioch - Sołtys wsi Kręcko, Władysław Kozak
- Przedstawiciel Świebodzińskiego
Związku Kresowian/Koło Kosieczyn,
Maria Jokiel – Przedstawiciel Zarządu
Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Agnieszka Kaczmarek Społeczny Pełnomocnik Burmistrza
ds. Rodzin Wielodzietnych.

ZDROWIE MĘŻCZYZN
Cykl: Profilaktyka zdrowotna Gminy Zbąszynek

Najczęstsze
zachorowania
oraz przyczyny zgonów mężczyzn:
choroby układu krążenia, rak płuca,
rak jelita grubego, rak gruczołu krokowego, rak żołądka. Jak je wcześnie zdiagnozować?
Lekarz rodzinny (lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) jest osobą,
do której należy zgłosić się z problemami zdrowotnymi. Lekarz rodzinny koordynuje proces diagnostyki i leczenia, w ramach których
kieruje pacjenta do bezpłatnego
korzystania z większości usług systemu ochrony zdrowia. To on wie
kiedy warto sprawdzić Twój poziom
elektrolitów, morfologię, OB, poziom
glukozy we krwi, lipidogram oraz
ogólne badanie moczu. Jeśli lekarz
wystawi skierowanie na badania,
jednocześnie wskaże laboratorium,
w którym należy je wykonać.
Pamiętajmy o badaniach: choroby
układu krążenia - Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia; rak
płuca - Program Profilaktyki Chorób
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Odtytoniowych (w tym POCHP); rak
jelita grubego - badanie kolonoskopowe; rak gruczołu krokowego - badanie PSA; rak żołądka - badanie
gastrosk opowe. W przypadkach
wymagających konsultacji specjalistycznej, lekarz rodzinny kieruje do
lekarza specjalisty w danej dziedzinie lub na leczenie szpitalne.
Mężczyźni w wieku 18- 35 lat powin-

www.zbaszynek.pl

ni profilaktycznie wykonywać samobadanie jąder. To nieskomplikowane, a jest najlepszym i najszybszym
sposobem na wczesne wykrycie
raka jądra. W przypadku pojawienia się niepokojących zmian, należy
skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który poinformuje pacjenta o
dalszym postepowaniu.
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JAK OTRZYMAĆ BEZPŁATNE LEKI?
Podstawy do otrzymania
bezpłatnego leku: wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany
przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie
to data urodzenia), recepta – litera
S wpisana w polu „kod uprawnień
dodatkowych”, wykaz – potrzebny
lek musi znajdować się w wykazie
bezpłatnych leków. Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz
lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w
polu „kod uprawnień dodatkowych”
literę S. Wykaz obejmuje leki, które
na podstawie obowiązującego od 1
września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjen-

tom za odpłatnością ryczałtową,
30% lub 50%. W wykazie znalazło
się 68 substancji czynnych, w tym
6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad
81% zapotrzebowania pacjentów
powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.
Co ma zrobić Pacjent jeżeli leki,
które mogą mu być przepisane
bezpłatnie zalecił lekarz specjalista?
Jeżeli lekarz specjalista uważa, że
pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza

podstawowej opieki zdrowotnej, to
przekazuje lekarzowi poz pisemną
informację na temat zalecanego
leczenia, który może na podstawie
przekazanej informacji przepisać
leki bezpłatnie. Lekarz specjalista
ma w dalszym ciągu możliwość
przepisania leków refundowanych
na zasadach ogólnych.
Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie
internetowej Ministerstwa Zdrowia
i w Dzienniku Urzędowym Ministra
Zdrowia. www.75plus.mz.gov.pl

PRAWO DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
WARTO WIEDZIEĆ
Ustawa o prawach pacjenta
i rzeczniku praw pacjenta, a także
przepisy odrębne o danych osobowych gwarantują przechowywanie
dokumentacji medycznej, a także należytą jej ochronę. Wybrane
przepisy w tej sprawie:
Art. 23.1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej
dotyczącej jego stanu zdrowia oraz
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Art. 27. Dokumentacja medyczna
jest udostępniana:
1) do wglądu, w tym także do baz
danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
2) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
3) poprzez wydanie oryginału za
pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
Art. 28.1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób
określony w art. 27 pkt 2 podmiot
udzielający świadczeń zdrowotnych
może pobierać opłatę.
2a. Opłaty, o której mowa w ust. 1,
nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej
w związku z postępowaniem przed
wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o
której mowa w art. 67e ust. 1.
3. Opłaty za udostępnienie do-

kumentacji medycznej w sposób
określony w art. 27 pkt 2 ustala podmiot udzielający świadczeń
zdrowotnych.
4. Maksymalna wysokość opłaty
za:
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie
może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim
kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po
ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych;
2) jedną stronę kopii dokumentacji
medycznej - nie może przekraczać
0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
3) sporządzenie wyciągu, odpisu
lub kopii dokumentacji medycznej
na elektronicznym nośniku danych,
jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,002
przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
Art. 29.1. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres
20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano
ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek
uszkodzenia ciała lub zatrucia,

www.zbaszynek.pl

która jest przechowywana przez
okres 30 lat, licząc od końca roku
kalendarzowego, w którym nastąpił
zgon;
2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, w
którym wykonano zdjęcie;
3) skierowań na badania lub zleceń
lekarza, które są przechowywane
przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
udzielono świadczenia będącego
przedmiotem skierowania lub zlecenia;
4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku
życia, która jest przechowywana
przez okres 22 lat.
2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający
świadczeń zdrowotnych niszczy
dokumentację medyczną w sposób
uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.
3. Po upływie okresów, o których
mowa w ust. 1, do postępowania z
dokumentacją medyczną będącą
materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z
2011 r. Nr 123, poz. 698 i Nr 171 poz.
1016), stosuje się przepisy wydane
na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej
ustawy.
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

CO JUŻ ZA NAMI?

WAKACJE Z KULTURĄ – miesiąc lipiec to czas w dużej mierze poświęcony na organizację Dni Zbąszynka.
Niemniej jednak jest to także czas
na akcję letnią dla mieszkańców
Gminy. W tym roku zorganizowaliśmy wyjazdy do Kina do Zielonej
Góry. Odbyła się także Noc Sensacji. Po tygodniowych warsztatach
teatralnych dla najmłodszych, wystawiliśmy sztukę pt. „Kto misiowi
urwał ucho?”, premiera zakończyła
się ogniskiem w parku przy Domu
Kultury. Egzotycznym wydarzeniem
tego lata był koncert zespołu Gujarat Art Academy z Indii. Zespół przeniósł nas na daleki wschód. Po koncercie uczestnicy mogli kosztować
indyjskich potraw, które przygotowała restauracja Tadż Mahal z Sulechowa. W lipcu odwiedzili nas także
seniorzy z Peitz, którzy od wielu lat
współpracują ze Stowarzyszeniem
Klub Seniora Pogodna Jesień w Zbąszynku. W sierpniu odbyła się Noc
w Bibliotece oraz Warsztaty Wokalne, efektem których był zorganizowany koncert podczas tegorocznych
obchodów święta naszego miasta.
Dni Zbąszynka od kuchni to coroczne sprawozdanie z garścią informacji technicznych: Organizatorem
imprezy na Targowisku Miejskim był
Zbąszynecki Ośrodek Kultury. Patro-

nat honorowy nad imprezą obejmował Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski.
Organizatorem stoisk
gastronomicznych była firma MP
GROUP II Mirosław Purzycki, rozrywkę dla dzieci i młodzieży na wyłączność zabezpieczyła Firma Helena,
Helena Chaloupkova. Scenę wraz z
oświetleniem i nagłośnieniem zabezpieczała firma VIPER Music z
Krzeszyc oraz firma Sabo SOUND z
Sulechowa. Nad bezpieczeństwem
uczestników imprezy czuwało, 4 pracowników SOK, 44 ochroniarzy z firmy HUNTERS
oraz 28 policjantów KPP
Świebodzin.
D o d a t ko wo
w organizację Dni Zbąszynka zaangażowano
st ra ż a kó w
z
Ochotniczej Straży
Pożarnej ze
Z b ą s z y n ka
i 6 ratowników
medycznych z
karetką pogotowia. W
ostatecznym

podsumowaniu odnotowano 1 interwencję karetki pogotowia. Pokaz
sztucznych ogni przygotowała firma
Dragon z Poznania. Przygotowanie
punktu kulminacyjnego imprezy to
50 godzin pracy przypadających na 1
pracownika ZOK-u. Na scenie zaprezentowało się ponad 100 artystów w
16h programie artystycznym. Podczas
dwudniowej imprezy wykonawców
oklaskiwało łącznie 10 000 widzów.
Nad jakością dźwięku czuwało 8
techników (scena, światło, dźwięk),
zabezpieczenie energetyczne przygotował HENRYK ZDUŃSKI. Mieszkańcy mogli skorzystać z 20 stoisk
gastronomicznych, dzieci bawiły się
na 11 atrakcjach (dmuchane zamki,
karuzele itp.). W celu zapewnienia
godziwych warunków sanitarnych,
przygotowano 9 toalet typu Toi Toi
oraz 6 stanowisk do mycia rąk. Początek września upłynął w iście
literackim stylu. Na placu przy Pomniku Lokomotywy, Znani i Lubiani
czytali fragment Quo Vadis [H. Sienkiewicza], a aktorzy Teatru 18+ tworzyli barwne tło artystyczne. Miesiąc
wrzesień to także Dożynki Gminne,
które odbyły się w tym roku w Dąbrówce Wlkp. Organizacji przedsięwzięcia podjęli się wspólnie z nami:
Osir Zbąszynek, Sołectwo Dąbrówka
Wlkp., oraz Dział RIT i Dział Promocji
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

NASZA POMOC
Zbąszynecki Ośrodek Kultury bardzo chętnie wspiera projekty kulturalne placówek oświatowych oraz innych organizacji i jednostek organizacyjnych w naszej Gminie. W tym kwartale partnerowaliśmy Dąbrowieckiej
Nocy Świętojańskiej oraz festiwalowi folklorystycznemu „Oblicza Tradycji”, którego organizatorem jest Regionalne
Centrum Kultury i Animacji w Zielonej Górze. Wsparliśmy także akcję Honorowego Oddawania Krwi oraz spotkanie
z Szymonem Mutwickim - weteranem misji pokojowych w Iraku i Afganistanie.
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SEKCJE ZOK ROZPOCZYNAJĄ ROK
WRZESIEŃ 2016/CZERWIEC 2017

We wrześniu ruszyły zajęcia
w ZOK. Poniżej prezentujemy
harmonogram:
Balet – Poniedziałki, godz. 16:00
(gr. młodsza), godz. 17:00 (gr. starsza)
Studio Piosenki – Środy, godz.
15:30
Nauka gry na gitarze – Czwart-

ki, godz. 15:30 (z podziałem na
grupy)
Kółko modelarskie – Piątki, godz.
15:15
„Tęcza” – Czwartki, godz. 14:30
Chór Milenium – Poniedziałki,
godz. 18:00
Dąbrowszczanka – Wtorki, godz.
18:00

Teatr 18+ - spotkania ustalane na
bieżąco
Break Dance – 5h w miesiącu
(wybrany weekend)
Zapraszamy na zajęcia Pani Wioletty Muszyńskiej:
Zumba - Poniedziałki i Czwartki,
godz. 18:30

KULTURA BEZ BARIER
W dniach 14-15 sierpnia
2016 r. odbył się punkt kulminacyjny projektu pn. „Kultura Bez Barier.
Międzynarodowa twórczość mieszkańców Zbąszynka i Peitz”, który realizuje Zbąszynecki Ośrodek Kultury w okresie 01 sierpnia – 31 grudnia
2016 r. Celem projektu była promocja
miast partnerskich poprzez bogatą
kulturę i sztukę oraz kontynuacja
i dalszy rozwój współpracy między
gminami partnerskimi Zbąszynkiem
i Peitz w zakresie twórczości arty-

stycznej. Podczas projektu odbyły
się następujące wydarzenia: Spotkanie grupy roboczej – na spotkaniu została omówiona dotychczasowa współpraca między miastami
łącząca w sobie nowe elementy
związane z kulturą i sztuką. Zostały
także podjętę wspólne działania na
rzecz realizacji kolejnego projektu
w miesiącu wrześniu i grudniu. Na
spotkaniu roboczym rozdano koszulki, jako symbol jednoczący obu
partnerów. Prezentacja twórczości

artystycznej parnetrów Polskich i
Niemieckich. Występowali na scenie wokaliści – soliści z obu miast
partnerskich, seniorzy oraz grupa
muzyczna. Polsko – Niemiecka biesiada taneczna, na której wspólnie bawili się uczestnicy projektu.
Dwudniowe warsztaty wikliniarskie,
podczas których powstało międzynarodowe rękodzieło w postaci koszy wiklinowych. Animacje teatralne dla najmłodszych uczestników
projektu.

inwestycja w kulturę
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Zbąszynecki Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie na
zakup wyposażenia sali konferencyjnej w ekran i projektor oraz środki na zagospodarowanie terenu zielonego
w parku za Domem Kultury na łączną kwotę 10.000 zł. Dofinansowanie udało się pozyskać w ramach działalności IKEA Industry Zbąszynek na rzecz społeczności lokalnej, na zadania wpisujące się w Plan Zrównoważonego
Rozwoju Ikea Industry.

teatr 18+
Ruszyły pracę do nowej sztuki pt. „Trochę lata tej zimy, czyli wakacje z duchami”.
Tym razem przeniesiemy widza w lata 80 - 90, gdzie w radiu leci Polka - Dziadek, a ryby łowi się na bambusowych wędkach. Będą to rodzinne wakacje w krzywym zwierciadle z elementami psychozy w tle. Planowany
termin premiery: listopad / grudzień 2016 r.

Realizujemy projekty
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

Podsumowanie III kwartału
Trzeci kwartał 2016 roku
był bardzo dobrym czasem dla
zbąszyneckiego sportu. Powstały
nowe inwestycje, jak choćby „Siłownia pod Chmurką” czy nowa
murawa z systemem automatycznego nawadniania na stadionie w

Dąbrówce Wlkp. Gmina Zbąszynek
została także pierwszym miejscem
w województwie, gdzie powstał
Ośrodek Lubuska Kadra Czeka,
który umożliwi specjalistyczne treningi piłki nożnej dla najbardziej
uzdolnionych dzieciaków z okolic

ościennych gmin. Takie inwestycje
„w przyszłość” zaowocują za kilka
lat w postaci kolejnych talentów
piłkarskich na miarę choćby Kamila
Jóźwiaka.

Letnia Liga Orlika – Remiza Team najlepszą
drużyną III edycji rozgrywek

Siła Sportu – wakacyjna akcja „Siła Sportu”

Siatkówka dla dzieci – w ramach akcji „Siła
Sportu”

Inauguracja IV ligi w Zbąszynku – zwycięstwo
ze Szprotawą 7:2

XXVI Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej – zwyciężył
Tomasz Drewniak
38

Strzelanie Otwarte dla Mieszkańców – w
nowej formule w Zbąszynku
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Torneo Lubuskie – ZAP Zbąszynek na wysokim
trzecim miejscu

Siłownia Pod Chmurką – kolejna nowa inwestycja
sportowa w Gminie Zbąszynek

Finał Grand Prix – Wróbel Cup – ponad 30
drużyn w trzech kategoriach

Turniej Tenisa Ziemnego dla dzieci – z inicjatywy
Przewodniczącego Rady Miejskiej

Zumba na Orliku – tym razem na orliku

Rajd Koziołka – Bieg na Orientację

Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi – najlepszy
Kosieczyn

Renowacja płyty wraz z systemem nawadniania –
inwestycja w Dąbrówce Wlkp.

www.zbaszynek.pl
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Marcin
Minta

Lubuska Kadra Czeka – nowe przedsięwzięcie
Gminy Zbąszynek oraz LZPN
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ZAPOWIEDŹ
W ostatnim kwartale 2016 roku królować będzie piłka nożna i siatkówka. Dzięki inicjatywie Zarządu Strefy Piłki Siatkowej w tym sezonie wystartują dwie drużyny w lubuskiej lidze – Młodziczki i Kadetki.
Dziewczyny swoje spotkania będą rozgrywały na hali sportowej ZST Zbąszynek. Ciekawostką będzie udział
nowo utworzonej drużyny Dart Team Snajperzy w rozgrywkach ligowych. Swoje spotkania zbąszynecka ekipa będzie rozgrywała w Pub Gol w Zbąszynku. Pełną parą rozpoczną się w Zbąszynku treningi piłki nożnej
w ramach utworzonego Ośrodka Lubuska Kadra Czeka. Nie zabraknie sztandarowych propozycji, jak tenis
stołowy czy Nordic Walking.

Lp. Data Godz.

Gospodarz

Gość

Rozgrywki

1.

02.10

13:00

ZAP Junior Zbąszynek

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Junior młodszy

2.

02.10

16:00

ZAP Junior Zbąszynek

Drzonkowianka Racula

Junior starszy

3.

08.10

11:00

ZAP Junior Zbąszynek

Zryw Rzeczyca

Młodzik

4.

08.10

15:00

ZAP Syrena Zbąszynek

Korona Kożuchów

IV liga

5.

09.10

12:00

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Sokół Rozłogi

A-klasa

6.

09.10

15:00

ZAP II Olimp Kręcko

Obra Trzciel

B-klasa

7.

14.10

16:00

ZAP Junior Zbąszynek

Bizon Wilkowo

Orlik 2006

8.

15.10

09:30

Wielkopolsko-Lubuska Liga Żaków: ZAP 2007

Żaki

9.

16.10

12:00

ZAP Junior Zbąszynek

Polonia Nowe Kramsko

Junior młodszy

10.

16.10

15:00

ZAP Junior Zbąszynek

Arka Nowa Sól

Junior starszy

11.

21.10

15:30

ZAP Junior Zbąszynek

Santos Świebodzin

Orlik 2007

12.

22.10

11:00

ZAP Junior Zbąszynek

Meteor Jordanowo

Młodzik

13.

22.10

15:00

ZAP Syrena Zbąszynek

Odra Bytom Odrzański

IV liga

14.

23.10

15:00

ZAP II Olimp Kręcko

Meteor Jordanowo

B-klasa

15.

28.10

15:30

ZAP Junior Zbąszynek

Zorza Mostki

Orlik 2006

16.

30.10

11:00

ZAP Junior Zbąszynek

Odra Bytom Odrzański

Junior starszy

17.

30.10

14:00

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Klon Babimost

A-klasa

18.

05.11

14:00

ZAP Syrena Zbąszynek

Lubuszanin Drezdenko

IV-liga

19.

06.11

14:00

ZAP II Olimp Kręcko

KS Radoszyn

B-klasa

20.

12.11

13:00

ZAP Syrena Zbąszynek

TS Przylep

IV-liga

21.

13.11

13:30

Sokół Dąbrówka Wlkp.

Bizon Wilkowo

A-klasa

22.

20.11

13:00

ZAP Junior Zbąszynek

Formacja Port 2000

Junior starszy
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krzyzówka
Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 października 2016 roku.

imię i nazwisko

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12 13 14 15 16

miejscowość
telefon lub adres kontaktowy

POZIOMO

17 18 19 20 21 22

1. Proces wyprowadzania obszarów lub budynków zdegradowanych
ze stanu kryzysowego
3. Weryfikuje możliwość uzyskania bezpłatnych leków
5. Gospodarz tegorocznych Dożynek Gminnych
7. Jedna z miejscowości, przez którą przebiega Szlak Kościołów
Drewnianych
10. Nazwa podpisu elektronicznego, który można uzyskać i
potwierdzić w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku od 8 września br.
13. Jedna z ulic w Zbąszynku, której remont zakończył się 31 sierpnia br.
14. Jeden z rodzajów dochodów w budżecie Gminy
17. Usługi realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej dla osób
starszych, schorowanych
18. Znajdzie zatrudnienie w Samorządowym Zakładzie Usług
Komunalnych w Zbąszynku
19. Miesiąc, w którym zmianie ulegają opłaty za odpady komunalne
20. Obiekt rekreacyjny, którego oficjalne otwarcie nastąpiło 13 sierpnia
br. na obiektach sportowych w Zbąszynku

PIONOWO

2. Miejscowość, w której powstaje kolejne w naszej Gminie rondo
4. Program, w ramach, którego uczniowie ZST wyjeżdżają na praktyki
zagraniczne
6. Modernizacja sieci, która odbyła się we wrześniu w Rogozińcu
8. Dzień tygodnia, w którym odbędzie się spotkanie Burmistrza z
mieszkańcami
9. Odbyła się 28 września br. w Dziennym Domu „Senior-Wigor”
11. Jednostka OSP obchodząca jubileusz 70-lecia
12. Prawo, które reguluje m.in. stan techniczny przewodów
kominowych
15. Odnowiona w budynku Szkoły Podstawowej w Zbąszynku
16. Nazwa narzędzia informacji o uczniu i wydarzeniach szkolnych,
które wykorzystują gminne szkoły

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: Słonecznych rodzinnych wakacji
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 50 prawidłowych odpowiedzi,
spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę – bon o wartości 100 zł otrzymała Pani Maria Rakowska. Nagroda ufundowana
została przez Marcina Mintę – Członka Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego.
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DOŻYNKI GMINNE 2016
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