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Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
Pierwszy kwartał roku to okres różnego rodzaju spotkań i zebrań sprawozdawczych. To podsumowanie całorocznej działalności, ocena osiągnięć
i realizacji przyjętych planów. Jednym
z takich bardzo ważnych działań są
zebrania wiejskie. Planowo tylko dwa
razy w roku istnieje taka możliwość
spotkania się z mieszkańcami naszych
sołectw, tj. we wrześniu, kiedy jest
planowany i przyjmowany fundusz
sołecki na rok następny i właśnie
styczeń - luty, kiedy przyjmowane są
sprawozdania sołtysa i rady sołeckiej
oraz udzielane absolutorium. Zebrania
te są również okazją do rozmowy na
różne bieżące tematy dotyczące poszczególnych sołectw. Omawiane są
bolączki i problemy dotyczące danej
społeczności. Jest to też okazja do
zaprezentowania różnych propozycji
praktycznie we wszystkich dziedzinach
życia. W tym kwartale odbyliśmy zebrania we wszystkich pięciu naszych
sołectwach. Tematy, które zdominowały te zebrania to stan dróg, chodników,
sal wiejskich i w tym roku wyjątkowo
oświata ze względu na reformę. Tradycyjnie największym zainteresowaniem cieszą się zebrania w Dąbrówce
Wielkopolskiej. Panuje tam zawsze
ożywiona ale merytoryczna dyskusja.
W tym roku również wyjątkowo dużo
mieszkańców uczestniczyło w zebraniu w Kręcku. Z tego miejsca dziękuję
naszym sołtysom i radom sołeckim za
ich społeczne zaangażowanie i chęć
działania dla swojej małej społeczności. Jest to szczególnie cenne w dzisiejszych nieco zwariowanych czasach.
Na początku roku odbyły się również
zebrania w naszych pięciu jednostkach
OSP. Nasi druhowie strażacy mogą pochwalić się dużą aktywnością, chęcią
działania i niesienia pomocy potrzebującym w każdym czasie i warunkach.
Nie jest to łatwa służba a do tego
bezinteresowna. Często nie potrafimy
docenić zaangażowania naszych druhów, dopiero jak potrzebujemy pomocy to zauważamy, że są i są gotowi
do działania. Dzisiaj strażak to dobrze
wyszkolony specjalista, dużo czasu,
swojego wolnego czasu, poświęca na
kursy, zdobywanie kwalifikacji i nabywanie umiejętności. Oddajemy w ich
ręce coraz droższy i bardziej specjalistyczny sprzęt a i przepisy są bardzo
wymagające. Są już obszary, nawet w
naszym powiecie, gdzie nie ma strażaków ochotników, gdzie czas oczekiwania na przyjazd straży pożarnej się
znacznie wydłuża ze względu na odległość do PSP. My możemy być dumni z naszych druhów i spać spokojnie. Jeszcze ciągle znajdują się młodzi
ludzie zafascynowani strażactwem i
chętni do służenia innym. Doceńmy to.
Podsumowaliśmy również tzw. „ak-

cję zima”. Co
prawda zima
Burmistrz Zbąszynka
obeszła się
oraz
z nami łagodnie i łaPrzewodniczący Rady Miejskiej
skawie. Były
w Zbąszynku
jedynie okresy gołoledzi
i
zwiększoZapraszają mieszkańców Gminy
nej śliskości
na spotkanie,
na
drogach
i
chodniktóre odbędzie się
kach
oraz
11 kwietnia 2017 roku
kilku kierowo godzinie 19:00
ców
zapom i n a j ą c yc h
w Domu Kultury w Zbąszynku
o
kalendarzu. Zimowe
dróg na nowym osiedlu tj. ul. Zachodutrzymanie zlecamy firmom, które są
nia, Zaułek Kościelny, Wyszyńskiego
dobrze wyposażone w sprzęt zimowei Jana Pawła II. Jesteśmy też już po
go utrzymania i wiedzę. Ograniczeniem
przetargu i w kwietniu rozpoczną się
i jednocześnie hamulcem są ograniprace z terminem realizacji do końca
czone środki finansowe przeznaczone
listopada. Tak więc przybędzie nam
na ten cel. Wydawane środki na walkę
kilka porządnych dróg. Kończymy też
z gołoledzią i odśnieżaniem powodują
procedurę z wyłonieniem wykonawcy
konieczność rezygnacji lub przesunięć
na zadanie przebudowy terenu mięw czasie niektórych inwestycji i zadań
dzy ul. Długą, Sportową i Wojska Polremontowych. Ciągle trzeba wybierać
skiego. Jest to kontynuacja modernimiędzy non stop czarną nawierzchnią
zacji kwartału między ulicami Wojska
a budową np. nowych dróg. Nie jestePolskiego a Długą. Pozostanie jeszcze
śmy krezusem finansowym - my musiw tym obszarze do uporządkowania
my ciągle liczyć i rozważnie wydawać
teren przy lokomotywce. Podjęliśmy
pieniądze. Ogólnie z działań naszych
też, co prawda z obawami, zadanie
służb jesteśmy zadowoleni i pracę firm
budowy hali sportowej na obiektach
zimowego utrzymania oceniamy pozyOSiR. Ma to być pierwsza pełnowytywnie.
miarowa hala w naszej gminie. ProW marcu, po intensywnych staraniach
jekt jest bardzo ładny a obiekt ma być
udało się otworzyć posterunek Polifunkcjonalny. Jest to inwestycja długo
cji. Pod względem przygotowania pooczekiwana i wierzę, że uda się ją
mieszczeń i ich wyposażenia byliśmy
planowo zrealizować. Zbieramy środki
gotowi już z końcem roku. Sprawy orna kolejne inwestycje, szczególnie na
ganizacyjne powodowały jednak opóźnowe ścieżki rowerowe, ul. Małą w Dąnienia i dopiero 16. marca udało się
brówce Wlkp., teren i obiekt sportowy
oficjalnie oddać posterunek do użytku.
w Kosieczynie, plac zabaw w Kręcku i
Posterunek to kierownik posterunku i
salę w Rogozińcu. Które uda się zrealiwięcej policjantów na terenie gminy.
zować - z czasem zobaczymy. Kończą
Policjantów rozpoczynających i końsię prace przy rozbudowie cmentarza
czących służbę w Zbąszynku a nie w
a trwają prace w naszych szkołach,
Świebodzinie. Zdecydowanie powinno
gdzie realizowane są projekty wypopoprawić się nasze bezpieczeństwo w
sażenia pracowni za prawie siedem
wyniku działań prewencyjnych. Polimln. zł. Szkoły uzyskają nowoczesne
cjanci będą bardziej widoczni i osiągalklasopracownie. Bardzo pozytywną
ni w razie różnych zdarzeń. Oczywiście
wiadomością jest kolejna rozbudowa
będziemy ich wspierać dodatkowymi
zakładów IKEA. Przybędzie kilkadziesłużbami i zakupami sprzętu. Będą to,
siąt tysięcy m2 powierzchni i kilkaset
mam nadzieję, „nasi” Policjanci.
miejsc pracy. Budowa rozpocznie się
W okresie tych pierwszych
trzech
jeszcze w tym roku.
miesięcy wyjaśniły się również w
Ponieważ spotykamy się w okresie
większości sytuacje naszych inweprzedświątecznym, życzę wszystkim
stycji. Złożyliśmy wniosek na dofirodzinnej atmosfery na ten Wielkanocnansowanie
modernizacji
oczyszny czas. Niech Zmartwychwstanie Pańczalni ścieków. Obecnie czekamy na
skie, które niesie odrodzenie duchowe,
rozstrzygnięcie tego konkursu. Koszt
napełni wszystkich spokojem i wiarą,
modernizacji oczyszczalni przekracza
da siłę w pokonywaniu trudności i po20 mln zł i bez uzyskania dofinansozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
wania modernizacja w tym roku nie
będzie możliwa. Liczymy na środki
Z poważaniem
unijne w tym rozdaniu. Podpisaliśmy
Wiesław Czyczerski
również umowę z Wojewodą Lubuskim
- Burmistrz Zbąszynka
na dofinansowanie w 50 % budowy
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I KWARTAŁ 2017r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
04.01.2017r. - Zbąszynek, OSP, spotkanie z
druhami;
05.01.2017r. - Zbąszynek, spotkanie noworoczne
Rady Miejskiej oraz Kierowników Jednostek
Organizacyjnych;- Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Kierownictwem Centrum Energii
Odnawialnej w sprawie źródeł energii
odnawialnej na oczyszczalni;
07.01.2017r. - Kosieczyn, spotkanie noworoczne
druhów OSP Gminy Zbąszynek;- Zbąszynek,
Dom Kultury, Studniówka ZST;
09.01.2017r. - Gorzów Wlkp., udział w spotkaniu
noworocznym z Wojewodą Lubuskim;
10.01.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z przedstawicielem Eco Energia;- Zbąszynek,
Dom Kultury, spotkanie z mieszkańcami;
11.01.2017r. - Świebodzin, udział w Konferencji w
sprawie Reformy Oświaty; - Dąbrówka Wlkp.,
Centrum Kultury i Folkloru, Kolędy i Pastorałki
na ludową nutę;- Kosieczyn, zebranie
sprawozdawcze OSP;
12.01.2017r. - Zielona Góra, CTI, przedłużenie
certyfikatu;
13.01.2017r. - Dąbrówka Wlkp., zebranie
sprawozdawcze OSP;
14.01.2017r. - Dąbrówka Wlkp., Centrum Kultury
i Folkloru, uroczystości z okazji Dnia Babci i
Dziadka;
15.01.2017r. - Zbąszynek, Dom Kultury, 25. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
16.01.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
zebraniu sprawozdawczym członków PKZP;
- Dąbrówka Wlkp., Centrum Kultury i Folkloru,
zebranie sołeckie;
17.01.2017r. - Zbąszynek. Urząd Miejski, wspólne
rozmowy z Gminą Babimost i Skąpe w sprawie
dofinansowywania w przedszkolach;
- Rogoziniec, sprawozdawcze zebranie sołeckie;
18.01.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w pracach wspólnego posiedzenia Komisji
Stałych Rady Miejskiej; - Kręcko, zebranie
sprawozdawcze OSP;
19.01.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z projektantem kanalizacji sanitarnej; Dąbrówka Wlkp., Przedszkole, uroczystości z
okazji Dnia Babci i Dziadka; - Kargowa, uroczyste
oddanie do użytku sali sportowej; - Zbąszynek,
Dom Kultury, Koncert Kolęd i Pastorałek pod
hasłem „Rodzinne kolędowanie”; - Kręcko, OSP,
przekazanie sprzętu p.poż przez IKEA Industry;
20.01.2017r. - Chlastawa, sprawozdawcze
zebranie sołeckie;- Rogoziniec, zebranie
sprawozdawcze OSP;
21.01.2017r. - Rogoziniec, strzelanie z okazji
Św. Sebastiana; - Dąbrówka Wlkp., udział w
uroczystościach z okazji Jubileuszu 100. urodzin
Pani Marty Schmidchen;
22.01.2017r. - Kosieczyn, otwarcie Ligii Tenisa
Stołowego;
23.01.2017r. - Świebodzin, KPP, udział w odprawie
rocznej Policji;- Chlastawa, IKEA Industry, udział
w dyskusji nad projektem dalszej rozbudowy
Zakładu;
24.01.2017r. - Dąbrówka Wlkp., Centrum Kultury
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i Folkloru, sprawozdawcze zebranie sołeckie;
25.01.2017r. - Zbąszynek, udział w uroczystościach
pogrzebowych śp. Ewy Zwiernik; - Dąbrówka
Wlkp., Szkoła Podstawowa, spotkanie z
rodzicami w sprawie reformy oświatowej;Zbąszynek, zebranie sprawozdawcze OSP;
26.01.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w obradach Sesji Rady Miejskiej;- Kosieczyn,
Szkoła Podstawowa, spotkanie z rodzicami
w sprawie reformy oświatowej;- Zbąszynek,
rozpoczęcie Ligii Siatkówki;
27.01.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z przedstawicielem OGN PKP Poznań;
30.01-03.02.2017r. - przerwa urlopowa;
07.02.2017r. - Zbąszyń, ZTK, nagranie programu;
08.02.2017r. - Świebodzin, PUP, spotkanie
w sprawie naboru na roboty publiczne;
-Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
projektantem dróg i ścieżek rowerowych;
09.02.2017r. - Dąbrówka Wlkp., Centrum Kultury
i Folkloru, udział w Konferencji Regionu Kozła;
10.02.2017r. - Zbąszynek, odsłonięcie pomnika
oraz
złożenie kwiatów przy
Obelisku
poświęconemu pomordowanym mieszkańcom
Kresów w związku z 77 rocznicą wywiezienia
Polaków na Sybir;- Kręcko, sprawozdawcze
zebranie sołeckie;
13.02.2017r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;
14.02.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Komendantem Powiatowym
Policji; - Kosieczyn, Przedszkole, czytanie w
ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”; Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie ze Starostą
Świebodzińskim oraz Skarbnikiem Powiatu w
sprawie rozliczania inwestycji;
15.02.2017r. - Zielona Góra, udział w Komitecie
Monitorującym LRPO;
16.02.2017r. - Zielona Góra, Urząd Marszałkowski,
Konferencja w sprawie wykorzystania środków
LRPO:
17.02.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z deweloperem; - Rogoziniec, spotkanie z
druhami OPS w sprawie zakupu nowego
samochodu;
18.02.2017r. - Zbąszynek, Dom Kultury, Bal
Sportowca;
19.02.2017r. - Kosieczyn, Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Burmistrza; - Zbąszynek, Dom Kultury,
Teatr 18+;
20.02.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
w sprawie Festiwalu Muzyki Myśliwskiej;
21.02.2017r. - Kosieczyn, sprawozdawcze
zebranie wiejskie;
22.02.2017r. - Świebodzin, odprawa roczna w
Komendzie Powiatowej Policji;
23.02.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
Sesji Rady Miejskiej;- Zbąszynek, Dom Kultury, III
Festiwal Piosenki „Słoneczny Blask”;
25.02.2017r. - Dąbrówka Wlkp., Turniej Skata;Chlastawa, Bal Myśliwski;
28.02.2017r. - Kosieczyn, konsultacje społeczne
w sprawie obwodnicy;

www.zbaszynek.pl

01.03.2017r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;
02.03.2017r. - Kosieczyn, nagranie audycji dla
Radia Zachód w sprawie repatriantów;
03.03.2017r. - Bolesławiec, udział wraz z uczniami
ZST w uroczystościach z okazji Narodowego
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”;
05.03.2017r. - Kosieczyn, zakończenie Turnieju
Tenisa Stołowego;
06.03.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w zebraniu Spółki Wodnej;
07.03.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Dyrektorem PKP PLK w sprawie
bezpieczeństwa pod wiaduktami;
08.03.2017r. - Zbąszynek, Dzienny Dom - „Senior
Wigor”, spotkanie z okazji Dnia Kobiet;
09.03.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Burmistrzem Sławy w sprawie
organizacji Akademii Piłkarskiej; - Wolsztyn,
Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów
notarialnych;
10.03.2017r. - Wędrzyn, pożegnanie grupy
żołnierzy wyjeżdżających na misję do Bośni;
14.03.2017r. - Zbąszynek, Szkoła Podstawowa,
udział w Radzie Pedagogicznej;
15.03.2017r.
Zbąszynek,
Przedszkole
Niepubliczne, czytanie w ramach akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”;- Zielona Góra, spotkanie
w Urzędzie Marszałkowskim;
16.03.2017r. - Zbąszynek, uroczyste otwarcie
Posterunku Policji; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z sołtysami;
17.03.2017r. - Gorzów Wlkp., LUW, podpisanie
umowy na projekt Obwodnicy Zachodniej
-etap I;
19.03.2017r. - Kosieczyn, udział w XII Jarmarku
z Jajem;
20.03.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w pracach Komisji Porządku Publicznego i
Praworządności; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wręczenie nagród w krzyżówkowym konkursie
Zbąszyneckiego Kwartalnika;- Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z mieszkańcami wspólnoty
mieszkaniowej ul. Kolejowa w sprawie ogrodów
działkowych i działek garażowych;
21.03.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z Powiatowym Komendantem Straży Pożarnej;Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w pracach
Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej;
22.03.2017r. - Gorzów Wlkp., LUW, spotkanie w
sprawie drogi Koźminek-Kręcko;- Zbąszynek,
Urząd Miejski, udział w pracach Komisji
Budżetowej; - Zbąszynek, Gimnazjum, spotkanie
z kadrą nauczycielską;
23.03.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z proboszczem w sprawie organizacji Koncertu
oraz przejęcia cmentarza;
28.03.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
uroczystości z okazji Jubileuszu 60-lecia pożycia
małżeńskiego;
30.03.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
Sesji Rady Miejskiej.
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I KWARTAŁ 2017r.

KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
05.01.2017r. - Zbąszynek, spotkanie noworoczne zbąszyneckiego samorządu;
06.01.2017r. - Chlastawa, spotkanie noworoczne KBS Zbąszynka i Zbąszynia;
07.01.2017r. - Kosieczyn, spotkanie noworoczno-opłatkowe OSP z terenu Gminy
Zbąszynek;
08.01.2017r. - Poznań, spotkanie noworoczno-opłatkowe Bractw Okręgu Poznańskiego ZKBS RP, udział samorządowców woj. wielkopolskiego;
09.01.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Konwent Rady;
10.01.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur; - Zbąszynek, ZOK – spotkanie
Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
11.01.2017r. - Dąbrówka Wlkp., CKiF, „Kolędy
i Pastorałki na Ludową Nutę”;
12.01.2017r. - Zielona Góra, aktualizacja certyfikatu kart do podpisu elektronicznego;
13.01.2017r. - Zbąszynek, Niepubliczne
Przedszkole „Pod Muchomorkiem”, spotkanie noworoczne;
14.01.2017r. - Dąbrówka Wlkp., CKiF, Dzień
Dziadka i Babci;
15.01.2017r. - Zbąszynek, Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy – udział w licytacji,
wsparcie inicjatywy;
16.01.2017r. - Dąbrówka Wlkp., CKiF, spotkanie organizacyjne w sprawie obchodów 95 rocznicy „Znaku Rodła”;
17.01.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur;
18.01.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
Komisja Rewizyjna, wspólne posiedzenie
Komisji Stałych Rady;
19.01.2017r. - Zbąszynek, ZOK, „Wieczór Kolęd”;
20.01.2017r. - Kosieczyn, sala wiejska,
Dzień Babci i Dziadka;
21.01.2017r. - Dąbrówka Wlkp., jubileusz
100 urodzin mieszkanki Gminy Zbąszynek
Marty Schmidchen;
23.01.2017r. - Świebodzin, KPP, narada
roczna podsumowująca pracę świebodzińskiej policji;
24.01.2017r. - Zbąszynek, Publiczna Biblioteka, wieczorek autorski – spotkanie z pisarzem Eugeniuszem Kurzawą; - Dąbrówka Wlkp., spotkanie sprawozdawcze rady
sołeckiej z mieszkańcami wsi;
25.01.2017r. - Zbąszynek, pogrzeb śp. Ewy
Zwiernik; - Dąbrówka Wlkp., CKiF, spotkanie konsultacyjno-społeczne w sprawie
reformy systemu oświaty;
26.01.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku; - Kosieczyn, Szkoła Podstawowa, spotkanie w
sprawie systemu oświaty;
04.02.2017r. - Świebodzin, Bal ZKBS RP;

06.02.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Konwent Rady; - Świebodzin, spotkanie z Zarządem Powiatu Świebodzińskiego w sprawie strzelnicy w Rogozińcu;
07.02.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur;
09.02.2017r. - Dąbrówka Wlkp. CKiF, Kapituła oraz Konferencja Regionu Kozła;
10.02.2017r. - Zbąszynek, Plac Dworcowy,
odsłonięcie pomnika upamiętniającego
pomordowanych na wschodzie;
15.02.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
Komisja Rewizyjna, wspólne posiedzenie
Komisji Stałych Rady;
19.02.2017r. - Zbąszynek, ZOK, Teatr 18+
„Życie do poprawki czyli deal z diabłem”;
21.02.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur;
23.02.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
sesja Rady Miejskiej;
25.02.2017r. – Dąbrówka Wlkp., obiekt LKS
„Sokół”, SKAT turniej strzelecki o puchar
Rady Miejskiej w Zbąszynku;
26.02.2017r. – „Cymper w Regionie Kozła”,
w tym w Dąbrówce Wlkp.;
02.03.2017r. - Kosieczyn, Państwo Halina i
Anatol Szczawińscy, Radio Zachód, „Chwila wspomnień”;
04.03.2017r. - Rogoziniec, Ogród strzelecki, turniej strzelecki z okazji Dnia Kobiet
objęty patronatem Burmistrza Zbąszynka;
07.03.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur;
08.03.2017r. - Zbąszynek, DD „S-W”, Dzień
Kobiet; - Zbąszynek, Urząd Miejski, Dzień
Kobiet; - Kosieczyn, sala wiejska, Dzień
Kobiet;
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Bernadetta
Utrata

10.03.2017r. - Wędrzyn, uroczysty apel
oraz pożegnanie żołnierzy wyjeżdżających na misję do Bośni;
11.03.2017r. - Zbąszynek, ZST, turniej piłki
nożnej ministrantów dekanatu babimojskiego; - Dzień Sołtysa, przekazanie życzeń.
13.03.2017r. - Dąbrówka Wlkp., CKiF, Kapituła Regionu Kozła;
14.03.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Konwent Rady;
16.03.2017r. - Zbąszynek, otwarcie posterunku Policji; - Poznań, walne zebranie
sprawozdawcze delegatów bractw Okręgu Poznańskiego ZKBS RP;
19.03.2017r. - Kosieczyn, sala wiejska XII
Jarmark z Jajem;
20.03.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Komisja Porządku Publicznego i
Praworządności;
21.03.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy
Społecznej, dyżur;
22.03.2017r. Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki i Budżetu;
26.03.2017r. Zbąszynek, ZOK, „Wiosna Kabaretowa w Zbąszynku”;
27.03.2017r. Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, rada programowa Regionu Kozła;
28.03.2017r. Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z jubilatami z okazji 60 lecia
pożycia małżeńskiego;
30.03.2017r. Zbąszynek, Urząd Miejski, sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
31.03.2017r. Chlastawa, „Artix”, walne spotkanie KBS Zbąszynek.
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URZĘDNIK RADZI

NOWY USTRÓJ SZKOLNY
W GMINIE ZBĄSZYNEK
W oparciu o dwie nowe
ustawy: Prawo oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo oświatowe zmienia się ustrój szkolny.
Praktyczne wdrażanie rozpocznie
się z dniem 1 września 2017 roku,
a gminy zostały zobowiązane do
dnia 31 marca br. m.in. do podjęcia
ostatecznej uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego (art. 210 ust. 1
ustawy Przepisy wprowadzające
Prawo oświatowe). Wcześniej, przed
uchwałą ostateczną, gminy były
zobowiązane do podjęcia uchwał w
sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego (art.
206 ww. ustawy). Uchwała taka
wymagała pozytywnej opinii Kuratora Oświaty i podlegała przedłożeniu reprezentatywnym związkom
zawodowym. Gmina Zbąszynek
uzyskała pozytywną opinię Kuratora w dniu 7 marca br. Ostateczną
uchwałę w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Rada Miejska w Zbąszynku podjęła
w dniu 30 marca 2017 r.
Reforma ustroju szkolnego wprowadza likwidację gimnazjów, a dotychczasowe 6- letnie szkoły podstawowe w wyniku reformy stają
się 8- letnimi szkołami podstawowymi.
Sieć szkół w Gminie Zbąszynek od
1 września br. przedstawia się następująco:
1. Do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II
Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku włącza się Gimnazjum im.
Polskich Olimpijczyków, w tym klasy drugie i trzecie do czasu ich wygaszenia. Oznacza to, że z dniem 31
sierpnia 2017 r. kończy działalność
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków. Natomiast ośmioklasowa
Szkoła Podstawowa z oddziałami
Integracyjnymi im. II Armii Wojska
Polskiego w Zbąszynku rozpoczyna
swą działalność z dniem 1 września
2017 r.
Obwód szkolny Szkoły Podstawowej, obejmuje: miasto Zbąszynek,
wieś Chlastawę, osadę Bronikowo,
przysiółki: Nowy Gościniec i Samsonki.
Natomiast obwód szkolny dla klas
6

gimnazjalnych w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.
obejmuje wszystkie miejscowości w
gminie tj.: miasto Zbąszynek, wioski:
Chlastawa, Dąbrówka Wlkp., Kręcko, Kosieczyn, Rogoziniec, osadę
Bronikowo, przysiółki: Boleń, Depot,
Kręcka Winnica, Nowy Gościniec,
Samsonki i Stradzewo.
Szkoła Podstawowa w Zbąszynku
będzie posiadać dwie lokalizacje
dla odbywania zajęć edukacyjnych,
wychowawczych i opiekuńczych
dla uczniów szkoły: ul. Sportowa
– klasy młodsze i Plac Wolności –
klasy starsze.
2. Szkoła Podstawowa Pomnik
Rodła w Dąbrówce Wlkp. z dniem
1 września staje się szkołą ośmioklasową. Obwód szkolny obejmuje:
wioski: Dąbrówka Wlkp., Rogoziniec,
przysiółki Boleń i Depot.
3. Szkoła Podstawowa w Kosieczynie z dniem 1 września staje
się szkołą ośmioklasową. Obwód
szkolny obejmuje: wioski: Kosieczyn, Kręcko, przysiółki: Kręcka
Winnica i Stradzewo.
W roku szkolnym 2017/2018 nie
przeprowadza się naboru do klas
pierwszych gimnazjum, a obecnie klasy szóste staną się klasami
siódmymi szkół podstawowych.
Zgodnie z przepisami dyrektorem szkoły podstawowej zostaje
dotychczasowy dyrektor (chyba,
że kończy się jego kadencja). W
przypadku włączenia gimnazjum
do szkoły podstawowej dyrektorem szkoły podstawowej zostaje
dotychczasowy dyrektor, obecny
dyrektor gimnazjum zostaje wicedyrektorem szkoły podstawowej.
Dotychczasowi wicedyrektorzy pełnią swoją funkcję do 31 sierpnia
2017r.
Z dniem 1 września 2017 r. obecna
kadra pedagogiczna i pracownicy
administracyjni i obsługowi Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w
Zbąszynku stają się pracownikami Szkoły Podstawowej im. II Armii
Wojska Polskiego w Zbąszynku.
Po wprowadzeniu reformy oświaty zmiany wchodzą również do
szkół ponadgimnazjalnych. Z dniem
1 września dotychczasowa szkoła zawodowa staje się branżową
szkołą I stopnia. W roku szkolnym
2017/2018 przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne dla klasy I
www.zbaszynek.pl

szkoły branżowej I stopnia, dla absolwentów gimnazjum.
W szkole branżowej I stopnia będą
się uczyli uczniowie dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej,
aż do czasu likwidacji tych klas.
Pierwsze postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów ośmioletniej
szkoły podstawowej odbędzie się
na rok szkolny 2019/2020.
Uczeń obecnej klasy I zasadniczej szkoły zawodowej, który nie
otrzyma promocji w roku szkolnym
2016/2017, z dniem 1 września 2017 r.
staje się uczniem klasy I branżowej
szkoły I stopnia.
Dalsze lata wprowadzania reformy
przewidują następne zmiany.
Z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące staną się czteroletnimi
liceami ogólnokształcącymi. A w
miejsce czteroletnich technikum
tworzy się pięcioletnie technikum.
W każdym typie szkoły do czasu ich wygaśnięcia, będą uczniowie z typów szkół sprzed reformy i uczniowie z rekrutacji już do
przekształconych placówek. A rok
szkolny 2019/2020 będzie rokiem, w
którym odrębnie będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne dla
absolwentów:
- dotychczasowego gimnazjum,
- ośmioletniej szkoły podstawowej.
Na stronie:
www.reformaedukacji.men.gov.pl zamieszczane są materiały pomocnicze, wspomagające dyrektorów,
nauczycieli, rodziców i uczniów w
kolejnych etapach wdrażania reformy.
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INFORMACJE

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK ZA 2016 ROK
Budżet Gminy Zbąszynek na
2016 rok, został uchwalony w dniu
22 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr
XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Zbąszynku.
W trakcie roku budżetowego, dokonano łącznie 35 zmian budżetu gminy.
10 - krotnie zmian dokonano w formie
Uchwały Rady Miejskiej oraz 25 - krotnie poprzez Zarządzenia Burmistrza.
Wykonanie dochodów za 2016 rok,
wyniosło ogółem 39 926 968,00 zł, co
stanowi 94,5 % zakładanego planu.
Struktura ich wykonania, wg najważniejszych źródeł dochodów przedstawia się wg poniższego wyszczególnienia:

z
funkcjonowaniem
wszystkich jednostek
budżetowych
(UM,
jednostki
oświatowe, OSiR, SZUK, OPS),
wydatki na dotacje,
obsługę długu publicznego i realizację
bieżących projektów
d o f i n a n s o wa n yc h
z budżetu państwa
bądź UE.
Wydatki
majątkowe
za 2016 rok, zrealizowano na poziomie
96,3 %, natomiast wydatki bieżące

WYSZCZEGÓLNIENIE

WYDATKI ZA 2016 ROK, WYKONANO W OGÓLNEJ KWOCIE 38.774.970,73 ZŁ,
CO STANOWI 94,5 % ZAKŁADANEGO PLANU. DZIELĄ SIĘ ONE NA WYDATKI
BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE, CO ZOBRAZOWANO NA PONIŻEJ ZAMIESZCZONYM
WYKRESIE.

WYKONANE DOCHODY UDZIAŁ PROCENTOWY

DOCHODY WŁASNE

17.286.305,25 ZŁ

43,3 %

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

7.333.935,23 ZŁ

18,4 %

POZOSTAŁE DOTACJE, ŚRODKI OD INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.246.956,04 ZŁ

3,1 %

SUBWENCJE

8.363.703,00 ZŁ

20,9 %

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU
PAŃSTWA

5.696.068,48 ZŁ

14,3 %

39.926.968,00 ZŁ

100,00 %

OGÓŁEM DOCHODY

WYKONANE DOCHODY ZA 2016 ROK, DZIELĄ SIĘ NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE. ICH WIELKOŚCI I
PROPORCJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM OBRAZUJE PONIŻEJ ZAMIESZCZONY WYKRES.

Wydatki bieżące, poniesione za 2016
rok, obejmują wszystkie wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
wypłaconych świadczeń na rzecz
osób fizycznych, wydatki związane

w 94,2% w stosunku do założonego
planu.
Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami ogółem, na dzień 31.12.2016
roku, wyniosła 1 151 997,27 zł. Kwota

DOCHODÓW NA 1 MIESZKAŃCA ZA 2016 ROK, WYNIÓSŁ 4.822,00 ZŁ, A PRZYROST JEGO
WIELKOŚCI NA PRZESTRZENI LAT 2011 - 2016, OBRAZUJE PONIŻEJ PRZEDSTAWIONY WYKRES.

www.zbaszynek.pl

ta, stanowi wielkość nadwyżki budżetowej wykonanej za 2016 rok i stanowi
94,14 % zakładanego planu.
Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w danym okresie
budżetowym (spełnienie relacji wynikającej z art. 242 ust. o finansach
publicznych). Za rok 2016, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 4 937 101,27
zł. Środki te zostały zaangażowane na
inwestycje oraz spłatę zadłużenia z
lat poprzednich.
W 2016 roku zaciągnięto kredyt przeznaczony na spłatę wcześniejszych
zobowiązań i pożyczek długoterminowych w kwocie 1 300 000,00 zł.
Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono
zadłużenie długoterminowe na kwotę
3 775 521,96 zł, z tego: kwota 2 523
756,00 zł, stanowiła spłatę kredytów
i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich natomiast kwota 1 251 765,96
zł, dotyczyła spłaty zadłużenia poprzez wydatki majątkowe.
Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 37,51 %.
W myśl art. 243 ustawy o finansach
publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują
indywidualne wskaźniki zadłużenia,
które zostały zachowane w analizowanym roku sprawozdawczym. Zakładane wielkości przewidywanego
wykonania budżetu za rok 2016, przy
projektowaniu budżetu na rok 2017
ustalano z dużą dozą bezpieczeństwa. W rezultacie poziom wykonania
budżetu za 2016 rok zamknął się na
poziomie przewidywanego wykonania,
co nie zaburzyło wielkości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań w
projektowanym roku następnym oraz
dwóch kolejnych latach budżetowych.
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INFORMACJE

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY I OD
ŚRODKÓW TRANSPORTU ORAZ OPŁATA ZA ODPADY
Poniżej przedstawiamy ważne informacje dla płatników podatków i opłat lokalnych w Gminie Zbąszynek.
1/ Ustawowe terminy płatności.
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny:
- I rata – do 15 marca każdego roku podatkowego,
- II rata – do 15 maja każdego roku podatkowego,
- III rata – do 15 września każdego roku
podatkowego,
- IV rata – do 15 listopada każdego roku
podatkowego.
Podatek od środków transportu:
- I rata – do 15 lutego każdego roku podatkowego,
- II rata – do 15 września każdego roku
podatkowego.
Opłata za odpady:
- I rata – do 31 stycznia,
- II rata – do 30 kwietnia,
- III rata – do 31 lipca,
- IV rata – do 31 października.
2/ Sposoby wnoszenia podatków i
opłat:
- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego
lub u inkasenta, którymi są sołtysi poszczególnych wsi powołani w drodze
uchwały Rady Miejskiej.
- przelewem na indywidualne numery
kont bankowych podane w decyzjach
wymiarowych przesłanych do podatników.
- w przypadku braku indywidualnego
numeru, wpłaty można dokonywać
przelewem na rachunek bankowy Gminy Zbąszynek nr: 62 9660 0007 0010 1710
2000 0020.
Przy uiszczaniu należności przelewem
proszę zwrócić uwagę na:

- nr rachunku bankowego,
- opis wpłaty tj. nr decyzji, adres nieruchomości, wskazanie jakich należności
wpłata dotyczy (np. 2 rata podatku).
- opłatę za odpady można dokonywać
przelewem na rachunek bankowy Gminy Zbąszynek nr:
62 9660 0007 0010 1710 2000 0020; lub
w kasie Samorządowego Zakładu Usług
Komunalnych (SZUK) przy ul. PCK 2 w
Zbąszynku od poniedziałku do piątku w
godz. 8:00 – 12:00.
3/ Ustawodawca wprowadził następujące zmiany w płatności podatków:
1. Jeżeli kwota podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego nie przekroczy
100 zł, podatek jest płatny jednorazowo
w terminie płatności pierwszej raty.
2. Nie doręcza się decyzji i nie pobiera
się podatku w przypadkach, gdy kwota zobowiązania jest niższa od kosztów
przesyłki poleconej.
3. Jeżeli nieruchomość znajduje się w
posiadaniu dwóch lub więcej osób, podatek od nieruchomości i obowiązek
jego opłacania, spoczywa solidarnie
na wszystkich jej współwłaścicielach,
polega to na tym, że wszyscy współwłaściciele są zobowiązani do płacenia
podatku od nieruchomości wspólnej,
ale zapłacenie całego podatku przez
jednego z nich powoduje wygaśnięcie
zobowiązania wobec wszystkich pozostałych.
Tak więc w myśl przepisu art. 3 ust. 4
ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych Organ podatkowy
wypełniając obowiązki wynikające z
przepisów prawa wydaje jedną decyzję
dotyczącą całej nieruchomości i kieruje
ją do wszystkich współwłaścicieli.
Opłatę za odpady komunalne

należy wnosić bez wezwania na podstawie złożonych deklaracji. Wysokość
aktualnej stawki opłaty określona jest
uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszynku
Nr XX/52/2016 z dnia 30 czerwca 2016
r. i wynosi 8,00 zł miesięcznie od osoby - jeżeli odpady zbierane i odbierane
są w sposób selektywny lub 18,00 zł
miesięcznie od osoby – jeżeli odpady
nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny.
4/ Windykacja
Niewykonanie przez podatnika obowiązku zapłaty podatku wynikającego
z deklaracji czy decyzji skutkuje koniecznością podjęcia z urzędu przez
organ podatkowy stosownych działań
windykacyjnych. Pierwszym etapem
jest przesłanie podatnikowi upomnienia,
z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po
upływie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Koszty upomnienia od 01 lutego 2014 r.
wynoszą 11,60 zł i są należne z momentem doręczenia upomnienia.
Po bezskutecznym upływie terminu
określonego w upomnieniu organ podatkowy wszczyna postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie tytułu
wykonawczego. Taki tytuł kierowany
jest do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, który w odniesieniu do egzekucji administracyjnej
jest organem egzekucyjnym.
W przypadku braku wpłaty podatnika
i nieskutecznej egzekucji administracyjnej organ podatkowy ma możliwość
dokonania zabezpieczenia nieściągalnych podatków poprzez zastaw skarbowy lub wpis hipoteki na wszystkich
nieruchomościach dłużnika.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
W związku z pojawiającymi się próbami wyłudzeń od osób prowadzących działalność gospodarczą na stronie Centralnej
Ewidencji i Działalności Gospodarczej pojawił się ostrzegający komunikat Ministerstwa Rozwoju, który przekazujemy do
wiadomości przedsiębiorcom:
„Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.
Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez
siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski.
Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a
także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.
Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim
rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych
rejestrach CEIDG czy też REGON.
MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do
komercyjnych rejestrów.”
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ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Monika
Baksalary

GMINNA STATYSTYKA
LICZBA LUDNOŚCI GMINY ZBĄSZYNEK
LICZBA LUDNOŚCI
MIEJSCOWOŚCI

LICZBA LUDNOŚCI W
POSZCZEGÓLNYCH PRZEDZIAŁACH
WIEKOWYCH NA DZIEŃ 31.03.2017 R.

STAN NA DZIEŃ 31.03.2017 R.
2013

2014

2015

2016

W TYM:

RAZEM -

KOBIETY

31.03.2017

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

BOLEŃ

34

34

34

33

33

15

18

BRONIKOWO

95

95

100

100

99

51

48

4-6 LAT

141

CHLASTAWA

154

154

154

161

157

77

80

7-18 LAT

512

493

1175

1185

1168

1176

1168

612

556

19-35 LAT

1050

1058

45

45

46

45

44

18

26

36-50 LAT

790

845

868

871

883

886

885

436

449

51-65 LAT

880

812

17

15

15

16

16

8

8

66-80 LAT

550

390

297

300

305

305

304

146

158

81-90 LAT

164

73

64

63

59

59

61

27

34

91 I WIĘCEJ

31

8

4246

3999

DĄBRÓWKA WIELKOPOLSKA
DEPOT
KOSIECZYN
KRĘCKA WINNICA
KRĘCKO
NOWY GOŚCINIEC
ROGOZINIEC

442

430

425

432

431

232

199

SAMSONKI

34

35

36

37

37

24

13

STRADZEWO

40

39

40

38

38

18

20

ZBĄSZYNEK

5074

5047

5037

4993

4972

2582

2390

OGÓŁEM:

8339

8313

8302

8281

8245

4246

3999

RAZEM:

157

8245

LICZBA URODZEŃ MAŁŻEŃSTW I ZGONÓW GMINY ZBĄSZYNEK
URODZENIA

ZGONY

MAŁŻEŃSTWA

ROZWODY

2013

103

76

75

25

2014

88

72

64

30

2015

86

77

57

20

2016

96

71

52

14

Halina
Kaczmarek

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Sprzedaż i nabywanie nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu odbywa się w trybie przetargowym i bezprzetargowym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późniejszymi
zmianami). Procedura sprzedaży nieruchomości wszczynana jest z urzędu
lub na wniosek zainteresowanego. W
drodze bezprzetargowej sprzedawane są między innymi nieruchomości na
rzecz osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, ze względu
na posiadanie umowy najmu lokalu
mieszkalnego na czas nieoznaczony. Ustawowe zwolnienie z przetargu
dotyczy też zbycia nieruchomości lub
jej części na tzw. dopełnienie, czyli w
celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Obowiązuje tu jednak wymaganie, że
owa nieruchomość lub jej część która
ma być zbyta, nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.
Uwzględniając
ustawowo przewidziane zasady zbywania nieruchomości będących w zasobie gminnym w

I kwartale 2017 r. sprzedano 1 lokal
mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym w drodze zorganizowanego
przetargu oraz w trybie bezprzetargowym sprzedano 1 nieruchomość na
poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Poza
tym w I kwartale 2017 r. na wniosek
wieczystego użytkownika
dokonano
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności.
Gmina Zbąszynek posiada w swoim
zasobie szereg nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zarówno na
cele mieszkaniowe, jak i inwestycyjne.
Przygotowane do zbycia nieruchomości są uzbrojone (uzbrojenie w drodze).
Warunki przyłączy do poszczególnych
nabywanych
działek
budowlanych
określają poszczególni gestorzy sieci
przesyłowych w zawartych z nabywcami umowach. Przetargi dotyczące
zbycia nieruchomości ogłaszane są
systematycznie. Ogłoszenia przetargowe dotyczące zbywania terenów i warunki uczestnictwa w zorganizowanych
przetargach są dostępne w Biuletynie

www.zbaszynek.pl

Informacji Publicznej – www.bip.zbaszynek.pl w zakładce przetargi. Obecnie w
Biuletynie Informacji Publicznej ukazały
się ogłoszenia przetargowe dotyczące
zbycia 4 działek pod zabudowę garażową - działka nr 121/10 pow. 23 m2 i nr
121/8 pow. 23 m2 przy ulicy Kasprowicza
cena wywoławcza 5500 zł + 23% podatek VAT oraz działka nr 800 pow. 24
m2 cena wywoławcza 5700 zł i działka
nr 799 pow. 23 m2 cena wywoławcza
5500 zł + należny podatek 23% VAT.
Poza tym, ogłoszono przetargi dotyczące zbycia 3 działek przewidzianych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – działka 243/43 o pow. 810 m2
cena wywoławcza 37000 zł + 23% VAT,
działka nr 898 o pow. 720 m2 cena wywoławcza 33500 zł + 23% VAT i działka
910 o pow. 720 m2 cena wywoławcza
33500 zł + 23% VAT. Wymienione działki
położone są w Zbąszynku przy ul. Zachodniej. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości przewidzianych do
sprzedaży można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku biuro nr 17 lub
telefonicznie 68 3849140 wew. 37.
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ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Jarosław
Mikołajczyk

INFORMACJE

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
W dniach 21 - 22 marca 2017
roku na terenie Gminy Zbąszynek
po raz kolejny odbyła się zbiórka odpadów wielkogabarytowych,
czyli odpadów, które ze względu
na duże rozmiary i/lub wagę nie
mieszczą się do przydomowego pojemnika na pozostałe śmieci, wszelkiego rodzaju meble np. stoły, szafy,
komody, regały, krzesła, sofy, fotele
itd., mogły to być również dywany,
wózki dziecięce, materace, pierzyny,
rowery, zabawki dużych rozmiarów
itp. Tym razem mieszkańcy gminy
wystawiali odpady przed swoje nieruchomości, które następnie były
odbierane przez firmę zajmującą
się ich zagospodarowaniem. Tzw.
„wystawka” miała na celu usunięcie
odpadów zalegających w naszych
gospodarstwach domowych. W ramach zbiórki dwa specjalistyczne
samochody odbierały odpady bez-

pośrednio z posesji mieszkańców
naszej gminy. Organizatorem akcji
była Gmina Zbąszynek, a odbierającym odpady było przedsiębiorstwo LS-PLUS Sp. z o. o. z siedzibą
w Opalenicy. W ramach przeprowadzonej akcji, która cieszyła się
dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców gminy, zebrano 22,50
tony odpadów z tego z terenu miasta zebrano 4,75 tony. Pomimo informacji zawartych w ogłoszeniu,
mieszkańcy wystawiali przed swoje nieruchomości również odpady
innego rodzaju, niż te które były
objęte akcją odbioru, m.in. sprzęt
elektryczny i elektroniczny. Podczas
kolejnej zbiórki prosimy o przestrzeganie zapisów dotyczących
rodzajów odbieranych odpadów.
Celem długofalowym zbiórki jest
poprawa estetyki Gminy Zbąszynek
i likwidacja dzikich wysypisk. Celem

akcji oprócz możliwości pozbycia
się odpadów wielkogabarytowych
było pokazanie, jak będzie funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, który gmina planuje wybudować w tym roku.
Mieszkańcy będą mogli przywozić
do Punktu m.in. tego typu odpady,
które zbieraliśmy podczas zbiórki. Całkowity koszt zbiórki wyniósł
około 15 tys. zł i w całości został
pokryty ze środków zebranych od
mieszkańców w ramach wnoszonej przez nich opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Następna zbiórka przewidywana
jest za 6 miesięcy. Dokładny termin
zostanie zamieszczony w harmonogramie wywozu odpadów, który
zostanie dostarczony przez firmę
wywozową.
Dziękujemy za udział w zbiórce odpadów wielkogabarytowych.

PODSUMOWANIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU W 2017 ROKU
W styczniu 2017 roku Gmina
Zbąszynek po raz pierwszy przystąpiła do realizacji zadania „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Zbąszynek”, realizowanego w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie pn. „Gospodarowanie
odpadami innymi niż komunalne –
Usuwanie wyrobów zawierających
azbest”. Gmina Zbąszynek posiada
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, obejmujący wykaz obiektów zawierających azbest. Zinwentaryzowano 106
704,3 m2 azbestu.
Na tablicach ogłoszeń na terenie
gminy oraz na stronie internetowej
www.zbaszynek.pl umieszczone były
informacje o naborze wniosków dla
mieszkańców - właścicieli nieruchomości, którzy zdecydowani byli zmienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych (eternitu) lub
posiadali zdemontowane materiały
zawierające azbest.
Zgodnie z obowiązującą procedurą
do dnia 31 grudnia 2016 roku przyjmowane były wnioski o dofinansowanie w roku 2017 zadań związanych z
usuwaniem azbestu. W terminie złożono 54 wnioski, które obejmowały
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6 010 m2 płyt do demontażu oraz
2 067 m2 płyt azbestowych już zdemontowanych
przeznaczonych
do zabrania. Koszt całości przedsięwzięcia oszacowano na kwotę
96 920,00 zł.
Na podstawie wykazu obiektów oraz
zgodnie z przyjętymi wnioskami od
właścicieli nieruchomości, na których
występuje azbest, Gmina Zbąszynek
w styczniu br. złożyła wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i
Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze o udzielenie dofinansowania na realizację zadania
pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek”. Dofinansowanie obejmie koszty
związane z demontażem, odbiorem,
transportem i utylizacją wyrobów
azbestowych. Nie obejmie natomiast
kosztów zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków:
1. Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie,
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze.
W marcu br. otrzymaliśmy informację, iż wniosek rozpatrzono pozytywnie, natomiast Fundusz zabezpie-

www.zbaszynek.pl

czył zbyt małą kwotę na realizację
programu. W związku z tym Zarząd
Funduszu złożył wniosek o zwiększenie udziału środków dotacyjnych
Funduszu. Po zatwierdzeniu wniosku
zostaniemy poinformowani o wartości przyznanego dofinansowania na
realizację zadania. Jeśli okaże się,
że nie otrzymamy kwoty dofinansowania na jaką wnioskowaliśmy, w
pierwszej kolejności dofinansowanie
będzie udzielone osobom, które jako
pierwsze złożyły wniosek. O przyznanym dofinansowaniu oraz o trybie dalszego postępowania mieszkańcy którzy złożyli wnioski zostaną
poinformowani imiennie. Usuwanie
wyrobów niebezpiecznych jakim jest
azbest będzie na terenie gminy w
dalszym ciągu kontynuowane, aby
do 2032 roku materiały te zostały
zupełnie wycofane z użytkowania.
Kolejny nabór wniosków odbędzie
się pod koniec 2017 roku, o czym poinformujemy w późniejszym terminie.
Mieszkańcy Gminy Zbąszynek mogą
uzyskać informacje na temat usuwania azbestu w Urzędzie Miejskim,
biuro nr 4, tel. 68 394 91 40 wew. 39.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Anna
Łabęcka

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Na koniec ubiegłego roku,
a dokładnie 17 listopada 2016 roku
ogłoszony został konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w 2017
roku, w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego; ochrona i
promocja zdrowia. Treść ogłoszenia
zamieszczona została na stronie BIP
Zbąszynek, na stronie internetowej
Gminy Zbąszynek oraz na tablicy
ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku. O przyznanie dotacji ubiegać się mogły organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), które
prowadzą działalność statutową w
dziedzinach objętych konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz
mieszkańców Gminy Zbąszynek. Warunkiem przystąpienia do konkursu
było złożenie oferty na wykonanie
zadania publicznego, zgodnej z no-

wym wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia
2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących
realizacji zadań publicznych oraz
wzorów sprawozdań z wykonania
tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
Do 13 grudnia 2016 roku wpłynęło 17
ofert na realizację zadań publicznych
w 2017 roku, które zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Konkursową i zatwierdzone przez Burmistrza
Zbąszynka. Łącznie rozdysponowano
267.250,00 zł. Zadanie pt. „wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej”
realizowane będzie przez 6 organizacji: Zbąszynecka Akademia Piłkarska,
Ludowy Klub Sportowy „Sokół”, Strefa Piłki Siatkowej Zbąszynek, Związek
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Ziemi Lubuskiej, Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej Ognisko „Semafor”
oraz Polski Związek Wędkarski Okręg
w Zielonej Górze. Na wykonanie powyższego zadania wymienione organizacje otrzymały łącznie 220.000,00

zł. Zadanie pt. „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” realizowane będzie przez: Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna
Jesień”, Świebodziński Związek Kresowian Organizacja Pożytku Publicznego, Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej,
Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej oraz Zbąszynecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Na
wykonanie
powyższego
zadania
wymienione organizacje otrzymały
łącznie 41.750,00 zł. Natomiast realizację zadania pt. „ochrona i promocja zdrowia” powierzono Polskiemu
Stowarzyszeniu Diabetyków Lubuski
Oddział Zielona Góra i Stowarzyszeniu
Osób Niewidomych i Słabowidzących
z Powiatu Świebodzińskiego i przyznano na ten cel kwotę w wysokości
5.500,00 zł. Szczegółowe informacje
dotyczące rozstrzygnięcia konkursu
ofert na realizację zadań publicznych
w 2017 r. dostępne są na stronie BIP
Zbąszynek, na stronie internetowej
Zbąszynka oraz na tablicy ogłoszeń
przy Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

BEZPŁATNE WSPARCIE DORADCZE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
ORAZ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” działa Zespół Doradców Energetycznych
Troje doradców – wieloletnich pracowników Funduszu – od niespełna roku służy wsparciem w zakresie
planowania, przygotowania, realizacji inwestycji dot. efektywności energetycznej oraz odnawialnych
źródeł energii.
Pomoc doradców skierowana jest do samorządów, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców, mieszkańców - wszystkich, którzy tej pomocy potrzebują.
Doradcy wskażą dostępne źródła finansowania, zweryfikują audyt energetyczny, a także inną dokumentację związaną np. z termomodernizacją budynku.
Formą usług doradczych są między innymi konsultacje, porady, spotkania informacyjne, szkolenia.
W związku z tym, że działalność doradców finansowana jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, usługi doradcze dla końcowego odbiorcy są w pełni bezpłatne.
Zespół Doradców zaprasza do kontaktu pod adresem e-mail: doradztwo@wfosigw.zgora.pl oraz pod
numerami telefonów: 68 419 69 10; 68 419 69 14; 68 419 69 23.
„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

www.zbaszynek.pl
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ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Agnieszka
Ratyńska

WYDARZENIA

POWITANIE NOWEGO ROKU
W nocy z 31 grudnia 2016 r. na
1 stycznia 2017 r. na obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zbąszynku mieszkańcy naszej Gminy
wraz z Burmistrzem Zbąszynka Wie-

sławem Czyczerskim, wspólnie powitali Nowy Rok. Jeszcze przed północą
życzenia noworoczne mieszkańcom
złożył Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, życząc aby nadchodzący

rok przyniósł ze sobą wiele dobrych
dni i
był
czasem pokonywania
przeciwności, pomyślności i spokoju. Równo z wybiciem północy niebo
rozświetliły fajerwerki.

NOWOROCZNE SPOTKANIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO

9 stycznia br. przedstawiciele samorządów, administracji i organizacji pracodawców z terenu województwa lubuskiego na zaproszenie
Wojewody Lubuskiego Władysława
Dajczaka, spotkali się w Gorzowie
Wlkp., aby podsumować miniony
rok i zaprezentować plany na rok
2017. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski. Noworoczne spotkanie
było także okazją do złożenia życzeń, wymiany zawodowych doświadczeń oraz wyznaczenia celów
na nowy rok. Wszystko po to, by
wspólnie budować zrównoważony
rozwój regionu, poprzez współpracę

z samorządem. Noworoczne życzenia
Lubuszanom
złożył także bp
Tadeusz Lityńśki,
który
dziękował
władzom
samorządowym i wojewódzkim za to, że
w swojej codziennej pracy są wrażliwi na potrzeby
drugiego człowieka. Dla zaproszonych gości wystąpił w koncercie
kolęd zespół „Mali Gorzowiacy”.

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI

10 stycznia br. w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze w
tym roku cokwartalne spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z mieszkańcami. W spotkaniu
uczestniczyli również Przewodniczący
Rady Powiatu Alojzy Jokiel, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku
Jan Mazur oraz zainteresowani mieszkańcy. Burmistrz Wiesław Czyczerski
rozpoczął spotkanie od przedstawienia zadań, przede wszystkim inwestycyjnych zrealizowanych przez Gminę
Zbąszynek w 2016 roku, m.in. przebudowa ulic Wojska Polskiego i Długiej,
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budowa ronda na
Placu Dworcowym,
przebudowa
drogi wojewódzkiej w
Kosieczynie – inwestycje, które udało się zrealizować
dzięki
współpracy ze Starostwem
Powiatowym
w
Świebodzinie oraz
Zarządem
Dróg
Wo j e w ó d z k i c h .
Dzięki realizacji zadań na szczeblu
gminnym oraz szeregu inwestycji Gmina Zbąszynek uzyskała w minionym roku 8 miejsce w
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego
wśród gmin miejsko – wiejskich, jako
jedyna z województwa lubuskiego
znalazła się w pierwszej 10 Rankingu.
W trakcie spotkania Burmistrz przedstawił aktualną sytuację związaną z
zapowiadaną reformą oświaty. W dalszej części spotkania Burmistrz przedstawił zadania inwestycyjne, których
realizacja rozpocznie się w 2017 roku.
Dodatkowo Burmistrz wspomniał o
podpisaniu umowy na dofinansowa-

www.zbaszynek.pl

nie doposażenia pracowni w Zespole
Szkół Technicznych na kwotę 3,8 mln
zł, utrzymaniu na tym samym poziomie jak w roku 2016 stawek podatkowych w Gminie Zbąszynek, wzroście
opłat za wodę i odpady (od IV kwartału 2016r.). Burmistrz poinformował
również o możliwości skontrolowania
przez pracowników segregacji odpadów zadeklarowanej przez mieszkańców. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur, który
poinformował o przebiegu prac Rady
Miejskiej w IV kwartale 2016 r., liczbie
sesji, posiedzeń komisji, odbytych dyżurach, przyjęciu budżetu Gminy na
sesji 22.12.2016 r. Przedstawił również
plan prac Rady Miejskiej na I kwartał
2017 r. W dalszej części o pracach Rady
Powiatu opowiedział Przewodniczący
Rady Powiatu Alojzy Jokiel, m.in. o budżecie powiatu. Następnie mieszkańcy zadali pytania, które dotyczyły m.in.
zbiórki odpadów biodegradowalnych,
lokalizacji hali sportowej, oświetlenia
na terenie miasta, zakresu obowiązków strażnika miejskiego, oświetlenia
pomników, zmian dotyczących zasad
wycinki drzew. Zapraszamy na kolejne
spotkanie w miesiącu kwietniu.
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KOLĘDY I PASTORAŁKI NA LUDOWĄ NUTĘ
Tradycyjnie już w okresie
noworocznym Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp. przygotowuje prezentacje wokalnoinstrumentalne pn. „Kolędy i pastorałki
na ludową nutę”, które w tym
roku odbyły się 11 stycznia. Celem spotkania była popularyzacja
kultury ludowej, poprzez zachęcanie dzieci do śpiewu i nauki
gry na instrumentach ludowych,
charakterystycznych i najbardziej
wartościowych dla naszego regionu. Gości i zaproszonych wykonawców powitała Dyrektor Szkoły
Ewa Kubicka, a koncert otworzył

Burmistrz Wiesław Czyczerski. Na
scenie jako pierwsi zaprezentowali
się uczniowie z Ludowego Ogniska

Muzycznego SP Dąbrówka Wlkp.,
a następnie zaproszeni uczniowie
i nauczyciele: „Wiolinki” z Nowego Kramska, Grupa kolędnicza ze
Szkoły Podstawowej ze Zbąszynka, Grupa kolędnicza z Kosieczyna, Grupa kolędnicza z Podmokli
Małych, „Przyprostyńskie Koziołki”
z Przyprostyni, Zespół Szkół Leśnych z Rogozińca i Dąbrowiecka
Schola - kolędy śpiewane gwarą.
Dla wszystkich uczestników spotkania poczęstunek przygotowało
KGW z Dąbrówki Wlkp. oraz rodzice.

25 FINAŁ WOŚP W GMINIE ZBĄSZYNEK
Tegoroczny 25-ty finał WOŚP, a w Gminie Zbąszynek organizowany od 1999
roku, zakończył się
zebraniem rekordowej kwoty. Tym razem
celem zbiórki
był zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki
medycznej seniorów.
Zbiórkę na terenie
Gminy
Zbąszynek
prowadziło 15 wolontariuszy,
którzy
łącznie zebrali do pu-

szek ponad 14.000 zł. Tegorocznemu
finałowi towarzyszyła również Wioska
Strażacka przygotowana przez strażaków ochotników z OSP Zbąszynek.
Dodatkowo o godz. 15 w sali kinowej
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury odbył się koncert, podczas którego przeprowadzono liczne licytacje. Na scenie
wystąpił również Czadomen. Zakończeniem finału było światełko do nieba ufundowane przez Burmistrza Wiesława Czyczerskiego. Zebrana kwota
w Gminie Zbąszynek wynosi 20 307,10
zł. Składamy podziękowania dla osób
zaangażowanych w organizację tegorocznego finału: wolontariuszy, strażaków z OSP Zbąszynek, pracowników ZOK oraz Harcerzy.

na licznie publiczność wysłuchała
następnie
kolęd i pastorałek w
wykonaniu: pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zbąszynku,
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury,
Burmistrza
Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego,
Przewodniczącego Rady
Miejskiej
Jana
Mazura
oraz pracowników Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku,
Księdza Dziekana Zdzisława Przybysza, Zespołu Wokalnego Pauza ze
Zbąszynia, pracowników
i podopiecznych Dziennego Domu Senior-Wigor, uczniów i nauczycieli
Szkoły Podstawowej w

Zbąszynku, Kosieczynie i Dąbrówce
Wlkp., Zespołu Szkół Technicznych,
śpiewających rodzin z Gminy Zbąszynek oraz scholi działającej przy
kościele parafialnym w Zbąszynku.

WIECZÓR KOLĘD
Tradycyjnie już w okresie
noworocznym Zbąszynecki Ośrodek
Kultury rozbrzmiewał muzyką najpiękniejszych kolęd i pastorałek. 18
stycznia br. odbył się Wieczór Kolęd, w którym wzięło udział wielu
niezwykle utalentowanych młodych
i starszych artystów z Gminy Zbąszynek.
Organizatorem
wieczoru
była nauczycielka SP Zbąszynek
Pani Irena Trypucka, która wspólnie z córką poprowadziła cały wieczór. Oprawę techniczno – dźwiękową zapewnił Zbąszynecki Ośrodek
Kultury. Na otwarcie wieczoru na
scenie zaprezentowały się wraz z
opiekunami przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Pod Muchomorkiem w Zbąszynku. Zgromadzo-

www.zbaszynek.pl
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100. URODZINY MIESZKANKI GMINY ZBĄSZYNEK
20
stycznia
2017
roku
100. urodziny obchodziła najstarsza mieszkanka Dąbrówki Wlkp.
oraz Gminy Zbąszynek Pani Marta Schmidchen. W uroczystym
świętowaniu wspólnie z rodziną Jubilatki wzięli również udział
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski, Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur oraz Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego Barbara
Niemiec-Kromska. Wszyscy goście
życzyli pani Marcie przede wszystkim zdrowia i pogody ducha oraz
jak najwięcej radosnych chwil w
gronie
najbliższych.
Burmistrz
Zbąszynka podkreślił wyjątkowy
charakter urodzin, ze względu na
to, że tak wzniosła i wyjątkowa
chwila, jaką jest rocznica stuletnich urodzin nie zdarza się często
w naszej Gminie. Jak wspomniał
Przewodniczący Jan Mazur jubilatka doświadczyła ogromnego daru,
dane było bowiem jej przeżyć
wiek naszej polskiej historii. Ten
sędziwy wiek stanowi skarbnicę
doświadczeń dla kilku pokoleń
naszych mieszkańców.
Dzięki uprzejmości rodziny
przedstawiamy życiorys Pani Marty Schmidchen:
„Historia Marty Schmidchen rozpoczyna się od jej rodziców: Zuzanny Stefaniak z domu Giering i
Michała Stefaniaka, mieszkających
w Wierzbnie, gdzie na świat przychodzą ich dzieci. 20 stycznia 1917
roku urodziła się dziewczynka o
niebieskich oczach i kruczoczarnych włosach. Zafrasowany ojciec
Michał jedzie do Urzędu zameldować córkę i przez pomyłkę nadaje
dziecku imię Marta zamiast Martyna. Marta miała dwanaścioro rodzeństwa: Józefa, Marię, Agnieszkę,
Jadwigę, Magdalenę, Stanisława,
Franza i Jana. Trojga rodzeństwa
nie pamięta gdyż zmarli z powodu choroby. Marta była szóstym
dzieckiem swoich rodziców. Były to
czasy I Wojny Światowej. Cała rodzina Stefaniaków przeprowadziła
się do Międzyrzecza. Tam Michał i
Zuzanna prowadzą gospodarstwo
rolne, a pomaga im najstarszy syn
Józef, który pewnego dnia wioząc mleko do mleczarni zostaje
zatrzymany przez Niemców i słuch
14

o nim ginie. Stamtąd
też
najmłodsi bracia:
Stanisław,
Franz i Jan
wyruszają
na wojnę,
z
której
p o w ra ca
tylko
Stanisław.
Dwudziest o le t n i a
Marta
z
s i o st ra m i
Jadwigą
i
Magdaleną,
przeprowadzają się do Zieleńca k. Kosieczyna. Siostry zostają
zmuszone do opuszczenia kraju,
są wywiezione na teren Niemiec,
gdzie pozostały do śmierci. Marta
pozostaje w Zieleńcu, a 29.12.1939r.
na świat przychodzi jej pierwsze dziecko Gerda Helena. Tutaj
dziewczyna szczęśliwie zakochuje
się w Józefie Schmidchen. Marta, Józef i malutka Gerda wracają do rodziców do Międzyrzecza.
II Wojna Światowa doprowadziła
do wysiedleń Polaków, dlatego
cała rodzina wędruje do Rokitna, Pszczewa i zatrzymuje się w
Międzychodzie. Tam Rosjanie nakazują Michałowi i Zuzannie osiedlić się niedaleko Międzychodu, w
Stryszynie na gospodarstwie. Tutaj 17 sierpnia 1944r. na świat przyszedł syn Marty i Józefa Max, po
czym Marta z Józefem i dwójką
dzieci na chwilę wracają do Zieleńca. 18 listopada 1944r. w Kręcku biorą ślub i ponownie uciekają
do Stryszyna, gdzie 26 listopada
1945r. rodzi się Pelagia Maria, a 11
maja 1948r. Aniela. W 1949r. rodzi
się jeszcze syn Leon, który po
roku umiera z powodu choroby.
W grudniu 1957r. w poszukiwaniu
pracy młodzi małżonkowie Marta
i Józef ze swoimi dziećmi przeprowadzają się na stałe do Kosieczyna. Tutaj ciężko pracują w PGR-ach, a Marta dodatkowo pomaga
zaprzyjaźnionym
gospodarzom
Felicji i Czesławowi Sarbak. Dzieci: Gerda, Max i Pelagia zakładawww.zbaszynek.pl

ją swoje rodziny i osiedlają się w
Kosieczynie, natomiast Aniela po
wyjściu za mąż wybudowała dom
i zamieszkała w Dąbrówce Wlkp.
19 kwietnia 1986r. umiera ukochany mąż Marty – Józef. Marta wtedy opuszcza Kosieczyn i
przeprowadza się do córki Anieli do
Dąbrówki Wlkp. 2 czerwca 1989r.
po długiej chorobie umiera syn
Marty – Max. Pod koniec lat 80’
Marta odnajduje się z siostrą Magdaleną wygnaną do Niemiec w
czasach wojny, a prawdopodobnie
w 1988r. dochodzi do ich pierwszego spotkania. W swoim stuletnim
życiu Marta doczekała się pięciorga dzieci, dwunastu wnuków, 29
prawnuków i 10 praprawnuków. Z
tego co wiemy w najbliższym czasie lista ta wydłuży się o kolejne 2
praprawnuki. Marta należy do pokolenia głęboko doświadczonego
w dziejach Polski, które stawało
przed różnymi wyzwaniami. Była
świadkiem wielu trudnych ale i
doniosłych wydarzeń. Dokładnie
20 stycznia 2017r. ukończyła 100
lat i możemy powiedzieć, że przeżyła wiek, pokazała swoistą lekcję
życiowej wytrwałości, dojrzałości i
mądrości. Z tego faktu wszyscy jesteśmy dumni, Obecnie Marta jest
najstarszą mieszkanką Gminy Zbąszynek. Dlatego też z okazji 100’
urodzin spotkała się cała rodzina,
by uroczyście obchodzić jej święto
i wspólnie odśpiewać prawdziwe
100 lat.”
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SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI W ZOK-U
9 lutego br. w parku za
Zbąszyneckim Ośrodkiem Kultury
gościliśmy żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
z Międzyrzecza. Dzieci i młodzież
mieli możliwość obejrzenia oraz
zwiedzenia kołowego transportera
Rosomak, żołnierze zaprezentowali sprzęt bojowy, broń strzelecką, sprzęt pomiarowy oraz wyposażenie. Dzieci miały możliwość
zadawania pytań oraz sprawdze-

nia swojej wiedzy nt. sprzętu bojowego. Dodatkiem do
spotkania była wojskowa
grochówka
przygotowana przez firmę EMkrzych z
Nądni oraz ognisko z kiełbaskami.
Organizatorem
wydarzenia był Zbąszynecki Ośrodek Kultury.

KONFERENCJA REGIONU KOZŁA
9 lutego br. w Dąbrówce
Wlkp. odbyło się Walne Zgromadzenie Regionu Kozła, które prowadził Starosta Jarosław
Kaczmarek. W ramach Konferencji Dyrektor Biura RK Szczepan
Sobczak przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP Regionu Kozła,
a wnioski Komisji Rewizyjnej RK
przedstawiła Maria Dobry. Na
tej podstawie przyjęto sprawozdanie i udzielono absolutorium
staroście i Kapitule. W dalszej

części spotkania zaprezentowano
budżet RK na rok 2017 w kwocie
24.000zł, który został jednogłośnie
przyjęty oraz podjęto Uchwałę o
powołaniu odznaki Zasłużony dla
Regionu Kozła. Powołano również
po dłuższej przerwie nowy skład
Rady Programowej, ważnego organu doradczego stowarzyszenia
gmin RK oraz ustalono przekazanie władzy Starosty RK, którą
obejmie na kolejne dwa lata Burmistrz Kargowej Jerzy Fabiś.

POŚWIĘCENIE POMNIKA NA PLACU DWORCOWYM

10 lutego 1940 r. władze
sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której według danych NKWD
do północnych obwodów Rosji i
na zachodnią Syberię wywiezio-

no około 140 tys. ludzi.
Liczba wszystkich ofiar
wśród obywateli polskich, którzy w latach
1939-1941
znaleźli
się
pod sowiecką okupacją,
do dziś nie jest w pełni znana. 10 lutego br.
na Placu Dworcowym
w Zbąszynku odbyły się
uroczystości
upamiętniające rocznicę pierwszej masowej deportacji
Polaków na Sybir. Była
to również okazja do
poświęcenia rzeźby powstałej ku
pamięci mieszkańców Kresów pn.
„Źródło”.
Autorem projektu monumentu i jego wykonawcą jest
artysta rzeźbiarz, absolwent Poznańskiej
Akademii Sztuk Pięknych Robert Sobociński. Rzeźba w
swej symbolice nawiązuje do rowww.zbaszynek.pl

dziny i przedstawia przytulonych
do siebie mężczyznę i kobietę
chroniących dziecko. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz gminnych
i powiatowych, członkowie organizacji kombatanckich, harcerze
oraz członkowie Świebodzińskiego
Związku Kresowian ze Świebodzina oraz Koła Terenowego Kosieczyn. Poświęcenia rzeźby dokonał
Ks. Proboszcz Jerzy Kordiak. Nie
zabrakło przemówienia Profesora
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Tadeusza Zgółki,
który obecny był na uroczystości
wraz z żoną prof. Haliną Zgółkową.
Uczczona została pamięć Sybiraków, którzy oddali życie, oddano
również cześć tym, którym dane
było przeżyć, poprzez złożenie
wiązanek oraz zapalenie zniczy
przed pomnikiem.
15
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„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM”

W ramach ogólnopolskiej
akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”
w Przedszkolu Niepublicznym w
Kosieczynie i Niepublicznym Przedszkolu „Pod Muchomorkiem” w
Zbąszynku, oprócz nauczycieli, rodziców i rodzin, w akcję włączają
się również osoby znane w środowisku lokalnym.
14 lutego br. w ramach akcji, Przed-

szkole w Kosieczynie odwiedził
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Dzieci z zainteresowaniem
wysłuchały bajki pt. „Dziecko Szczęścia” i podziękowały Burmistrzowi
śpiewając piosenkę.
15 marca br. na zaproszenie grupy
„Wiewiórki” bajkę dla najmłodszych
przeczytał również Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Dzieci

wysłuchały przygód żółwia Franklina w bajce pt. „Franklin i komputer.”
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych do udziału w
akcji, pamiętając o tym, że czytanie
rozbudza ciekawość świata, a czytanie książek przez bliskie osoby
sprawia najmłodszym wiele radości.

III KARNAWAŁOWY FESTIWAL TAŃCA
23 lutego na zakończenie
okresu karnawałowego w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbył się
III
Karnawałowy Festiwal Tańca,
zorganizowany przez Panią Julitę Marciniak, nauczycielkę Szkoły
Podstawowej w Zbąszynku. Festiwal otworzył Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, nie zabrakło
również karnawałowych akcentów dla zaproszonych gości.
Na
dużej scenie zaprezentowały się
grupy taneczne z placówek oświatowych naszej Gminy: Iskierki, Biedroneczki, Muchomorek, Słoneczny
Blask i Just Dance oraz uczniowie

Gimnazjum.
Na zakończenie
wszyscy
uczestnicy Festiwalu otrzymali
słodkie
pączki oraz podziękowania.

CYMPER W DĄBRÓWCE WLKP.
Cymper to ludowa tradycja pożegnania karnawału.
Każdego roku,
w ostatnią niedzielę karnawału, ulicami wiosek maszerują barwne korowody przebierańców. 26 lutego br.
korowód przeszedł ulicami Dąbrówki
Wielkopolskiej. Nie zabrakło wśród
przebierańców śmierci,
milicjanta,
księdza, zakonnicy, anioła, diabła,
cyganki, króla i królowej dąbrowiec-
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kiego pałacu. Korowód prowadziła
Kapela Koźlarska z Dąbrówki Wlkp.
Mieszkańcy bardzo chętnie przyjmowali przebierańców częstując ich
smakołykami. Organizatorem korowodu była nieformalna grupa „Wiesioło”.
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WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW W USC
Urząd Miejski w Zbąszynku
odwiedzili wyjątkowi goście. 2 marca br. dzieci z Niepublicznego Przedszkola Pod Muchomorkiem w Zbąszynku wraz z opiekunkami złożyły
wizytę urzędnikom.
Przedszkolaki
odwiedziły salę sesyjną, która pełni
też rolę sali ślubów, gdzie Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Barbara
Niemiec-Kromska opowiedziała dzieciom o swojej pracy. Dzieci mogły
obejrzeć insygnia władzy Urzędnika
oraz dokumenty używane przez lata
do rejestracji urodzeń, małżeństw i

zgonów. Kierownik USC
opowiedziała
również
o Jubileuszach świętowanych przez pary
małżeńskie oraz przeczytała dzieciom bajkę
pt. „Król Drozdobrody”.
Wizyta w urzędzie była
dla przedszkolaków nie
tylko zabawą, ale częścią programu edukacyjnego.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” W BOLESŁAWCU

		
3 marca 2017 roku
w ramach obchodów Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych” w Bolesławcu odbył się Bieg i Turniej Strzelecki „Dla wyklętych 1963”. Uczest-

nikami
przedsięwzięcia
byli uczniowie 12 dolnośląskich i lubuskich szkół
kształcących młodzież w
klasach
mundurowych,
żołnierze jednostek 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii
Pancernej,
funkcjonariusze z Ośrodka Szkoleń
Specjalistycznych Straży
Granicznej w Lubaniu oraz
żołnierze z 3 Pancernej
Brygadowej Grupy Bojowej
USA. W obchodach udział
wziął również Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz
uczniowie ZST w Zbąszynku. Kulminacyjnym punktem manewrów
był zorganizowany po raz drugi na

terenie 23 Pułku Artylerii Bieg „Dla
Wyklętych 1963”, który obok Turnieju
Strzeleckiego objął patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Na inauguracyjnej zbiórce stanęło blisko 700 zawodników,
którzy na symbolicznym dystansie
1963 metrów pragnęli oddać hołd
bohaterom. Najlepszy wynik spośród
uczniów należał do Kamila Kowalczyka oraz Weroniki Minty z klasy
mundurowej ZST w Zbąszynku. Gratulujemy!
Zwieńczeniem obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych był uroczysty apel, na którym stanęli ramię
w ramię żołnierze polscy i amerykańscy oraz uczniowie klas mundurowych i związków strzeleckich.

KOLEJNY SPORTOWY SUKCES
W dniach 9-12 marca 2017r. w
Grudziądzu odbyły się XVII Mistrzostwa Polski Seniorek w Boksie, w
którym udział wzięły również mieszkanki naszej Gminy: Monika Olczyk
(57 kg) oraz Magdalena Maciejewska
(+81 kg). W zawodach udział wzięły
również mieszkanki Gminy Zbąszyń:
Patrycja Grześko (64kg) oraz Paulina Laskowska (+81 kg). Wszystkie
zawodniczki są członkiniami sekcji
bokserskiej Klubu Sportowego Obra
Zbąszyń i trenują pod okiem trenera
Michała Dominika. KS Obra Zbąszyń
wywalczył III miejsce w kategorii
klubowej. Gratulujemy!

www.zbaszynek.pl
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DZIEŃ SOŁTYSA
Z okazji obchodzonego 11 marca Dnia Sołtysa w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, spotkali się
sołtysi z Gminy Zbąszynek. W
spotkaniu uczestniczył Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
Sekretarz Gminy Jan Makarewicz
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Sołtys to lider
polskiej wsi, którego cechuje pracowitość, sumienność
i życzliwość, a przede wszystkim otwartość na potrzeby mieszkańców.
Burmistrz Zbąszynka podziękował sołtysom za ich pracę i za-

angażowanie, dzięki czemu wizerunek Gminy stale się poprawia.
Spotkanie było również okazją do
rozmów o nurtujących potrzebach
mieszkańców poszczególnych wsi
i kolejnych pomysłach na przyszłość.
Wszystkim
Sołtysom
życzymy
dużo zdrowia, pozytywnego nastroju, optymizmu, pogody ducha,
radości, wszelkiej pomyślności w
życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji
pomysłów w działalności sołeckiej.

UROCZYSTE OTWARCIE POSTERUNKU
POLICJI W ZBĄSZYNKU
16 marca br. w Zbąszynku
odbyło się uroczyste otwarcie wyczekiwanego przez samorząd i mieszkańców Gminy Zbąszynek Posterunku
Policji. Lokal został wyremontowany
przy wsparciu środków z budżetu Gminy.
W uroczystości udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak, Komendant
Wojewódzki Policji w Gorzowie Wlkp.
insp. Jarosław Janiak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp.
Mirosław Kruszelnicki, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Starosta
Powiatu Świebodzińskiego Zbigniew
Szumski, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, przedstawiciele Rady
Powiatu Świebodzińskiego Alojzy Jokiel
i Marcin Minta, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur, Komendant Powiatowy Policji mł. insp.

Krzysztof Sztejka wraz
z policjantami KPP w
Świebodzinie, pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku, uczniowie
Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Zbąszynku, Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Pod Muchomorkiem
w Zbąszynku, Kapela
Koźlarska z Dąbrówki
Wlkp. oraz mieszkańcy.
Poświęcenia
budynku
dokonał Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie Ksiądz Kanonik Zbigniew Matwiejów.
Reaktywacja Posterunku będzie służyła
przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Zbąszynek, będzie też nobilitacją naszej miejscowości.

Wręczenia kluczy do odnowionego
lokalu dokonała Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak. Klucze do Posterunku
odebrał st. asp. Łukasz Szymański Kierownik Posterunku.

POWITANIE WIOSNY W GMINIE ZBĄSZYNEK
Choć za oknem krajobraz jeszcze nie kojarzył się z wiosną, zgodnie z tradycją 21 marca należało już
pożegnać się ze „złą zimą”. Przedszkolaki wraz z paniami przygotowały Marzanny i kolorowe wiosenne
symbole. Tak przygotowane dzieci z
Niepublicznego Przedszkola Pod Muchomorkiem w Zbąszynku, z wesołym śpiewem, kolorowymi ozdobami
udały się w wiosennym korowodzie
na powitanie wiosny.
Przedszkolaki z Przedszkola Niepublicznego w Kosieczynie na poszukiwanie wiosny udały się do zaprzy-
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jaźnionego Przedszkola „Bąbolandia”
w Kręcku. W trakcie wspólnego przemarszu przez Kręcko dzieci witały
wiosnę piosenkami, które wcześniej
przygotowały w swoich grupach, a
głośnym graniem na grzechotkach i
bębenkach przedszkolaki przywoływały upragnioną wiosnę. Zwieńczeniem powitania wiosny było utopienie Marzanny w pobliskiej rzeczce.
Śladów wiosny szukały również
przedszkolaki
z
Niepublicznego
Przedszkola w Dąbrówce Wlkp., które w barwnym korowodzie przemaszerowały ulicami swojej wsi.
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XII JARMARK Z JAJEM W KOSIECZYNIE
Tradycyjnie już przed Wielkanocą 19 marca br. w Kosieczynie
odbył się „Jarmark z Jajem”. Była to
już jego dwunasta edycja. Udział w
nim wzięły reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich z Regionu Kozła.
Gminę Zbąszynek reprezentowały
Panie z Dąbrówki Wlkp. i Kosieczyna,
Zbąszyń – z Nądni i Stefanowa oraz
Babimost – z Nowego Kramska. W
rolę prowadzących wcielili się po raz
kolejny Jan Mazur - Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zbąszynku i Maria
Dobry - Sołtys Kosieczyna.
Na pięknie przybranych stołach pojawiły się lokalne przysmaki wielkanocnej kuchni: kiełbasy, pasztety, mazurki, wielkanocne baby i inne ciasta.
Pojawiło się również dużo przysmaków świątecznych w nowej odsłonie. Poza częścią kulinarną Panie
rywalizowały również w 5 konkuren-

cjach sportowo – rekreacyjnych, ocenianych przez komisję
konkursową.
Dodatkowo jury oceniło najsmaczniejszą
potrawę z jajek, którą w tym roku przygotowało KGW ze
Stefanowa oraz tradycyjny koszyk ze
święconką – zwyciężył koszyk przygotowany przez KGW
z Nądni. W części
konkursowej I miejsce zajęło KGW ze
Stefanowa, II – KGW
Nowe Kramsko, III – KGW Kosieczyn, IV – KGW Dąbrówka Wlkp. i
V – KGW Nądnia. Serdecznie Gratulujemy! Organizatorem Jarmarku

było Sołectwo Kosieczyn, wsparcie
techniczne zapewnił Zbąszynecki
Ośrodek Kultury.

DIAMENTOWE GODY W GMINIE ZBĄSZYNEK
Cztery pary
małżeńskie z
terenu Gminy Zbąszynek świętowały 28 marca br. Diamentowe Gody,
czyli jubileusz długoletniego pożycia
małżeńskiego.
Z tej okazji w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku odbyło się uroczyste
spotkanie z dostojnymi Jubilatami,
którzy w 2017 roku obchodzili bądź
będą obchodzić swój Jubileusz.
Przybyłych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Zbąszynku Barbara Niemiec - Kromska,
podkreślając wyjątkowy charakter
spotkania, jako że nielicznym parom dana jest możliwość przeżycia
wspólnie sześćdziesiąt lat w małżeństwie.
Wśród dostojnych Jubilatów znaleźli się: Państwo Janina i Stanisław
Mazurek z Dąbrówki Wlkp. którzy
związek małżeński zawarli 13 stycznia 1957 r., Państwo Zofia i Marian
Wallheim ze Zbąszynka (29 czerwca
1957r.), Państwo Krystyna i Bernard
Liman ze Zbąszynka (5 września
1957r.) oraz Państwo Antonina i Kazimierz Lisiewicz ze Zbąszynka (19
października 1957r.).
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski pogratulował Jubilatom doczekania tak dostojnego Jubileuszu,
mimo że minione lata nie poskąpiły
im trosk życia codziennego. Na kolejne lata życzył gościom wielu lat

w zdrowiu i szczęściu, ale przede
wszystkim, by zawsze mieli wokół
siebie bliskich i oddanych ludzi,
którzy zawsze pomogą w trudnych
chwilach, którzy będą wsparciem i
opoką.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur wyraził swój podziw i uznanie, życząc Jubilatom jak najlepszego zdrowia, pogody ducha, życzliwej
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opieki najbliższych oraz doczekania
razem jeszcze wielu kolejnych rocznic.
Jubilaci zostali również uhonorowani
pamiątkowymi dyplomami i wiązankami kwiatów.
Jeszcze raz
składamy serdeczne
życzenia i mamy nadzieję, że w pogodzie ducha oraz zdrowiu dotrwają
do kolejnej rocznicy.
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ROZBUDOWA CMENTARZA
W ZBĄSZYNKU
Z końcem lutego, po ustaniu
niskich, zimowych temperatur rozpoczęto prace przy „Rozbudowie cmentarza w Zbąszynku”. Wykonawcą,
wyłonionym w przetargu jest Zakład
Ogólnobudowlany TRECHUB ze Zbąszynka. Projekt zakłada wykonanie:
ciągów pieszych i pieszo - jezdnych
na przedłużeniu alejek istniejącego
cmentarza i kwater – powierzchni
grzebalnych. Na skrzyżowaniu dwóch
ciągów wyznaczono plac z centralnym miejscem pod krzyż, z którego
wyprowadzono alejkę prowadzącą po
łuku do kwatery przeznaczonej na kolumbarium. Kolumbarium zlokalizowane jest w zachodniej części nowoprojektowanego cmentarza. Kolumbarium
ma charakter modułowy. Składa się z
dziewięciu powtarzalnych segmentów

z czterema miejscami na
urny w każdym, ustawionych w dwóch rzędach z
przesunięciem o pół modułu. Jest to układ przestrzenny. Układ modułowy powoduje możliwość
dobudowywania kolejnych
segmentów. Charakter zastosowanych materiałów
wykończeniowych i układ
zieleni buduje nastrój powagi i sprzyja właściwej
temu miejscu zadumie.
Cały teren zostanie ogrodzony. Ogrodzenie panelowe systemowe wys. 1,50m.
W części południowej wydzielony został plac pod kontener sanitarny, który będzie zasłonięty zielenią ozdobną.

Wartość robót 574.283,28 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 30
kwietnia 2017 r.

BUDOWA ULIC JANA PAWŁA II, PRYMASA WYSZYŃSKIEGO, ZAUŁEK
KOŚCIELNY I ZACHODNIEJ OBWODNICY ZBĄSZYNKA – ETAP I
17 marca br. w Lubuskim
Urzędzie Wojewódzkim Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
wraz ze Skarbnikiem Gminy Anetą
Nawracała podpisali umowę w ramach „Programu rozwoju gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Przedmiotem umowy jest budowa dróg
gminnych: Jana Pawła II, Prymasa
Wyszyńskiego i Zachodniej Obwodnicy Zbąszynka – etap I. Łączna
wartość inwestycji to 3 198 000zł,
z czego dofinansowanie stanowi
50% kosztów kwalifikowanych.

Równolegle będą prowadzone prace przy budowie ulicy Zaułek Kościelny i odcinka sieci kanalizacyjnej
i wodociągu w ul. Zachodniej. Nawierzchnia ulic i chodników będzie
z betonowej kostki brukowej, tylko
ulica Zachodnia będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Zakres prac
przewiduje również likwidacje kolizji
z urządzeniami infrastruktury technicznej. Największą jest skablowanie
napowietrznej linii średniego napięcia. Przewidywany termin rozpoczęcia robót – kwiecień a zakończenia
listopad br.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Zimowe utrzymanie dróg są to prace prowadzone w ramach
bieżącego utrzymania, mające na
celu zmniejszenie lub ograniczenie
zakłóceń ruchu drogowego, wywołanego czynnikami atmosferycznymi takimi, jak śliskość zimowa oraz
opady śniegu. Na terenie miasta i
gminy Zbąszynek znajdują się następujące drogi: wojewódzka nr
302, drogi powiatowe, gminne i wewnętrzne. Za utrzymanie tych dróg
z wyjątkiem drogi wojewódzkiej odpowiedzialna była Gmina. Działania
związane z zimowym utrzymaniem
20

dróg powiatowych realizowano podobnie jak w latach poprzednich na
mocy porozumienia podpisanego z
Powiatem Świebodzińskim. W ramach „Akcji Zima” prace prowadzone były przez dwie firmy. Jedna z
nich zajmowała się odśnieżaniem
dróg gminnych i powiatowych, natomiast druga odśnieżaniem chodników oraz ścieżek rowerowych.
W czasie całego sezonu zimowego firmy musiały być w gotowości
do wyjazdu przez całą dobę, we
wszystkie dni tygodnia. Przyjęty harmonogram zimowego utrzymania
www.zbaszynek.pl

dróg, ulic i chodników realizowany
był zgodnie z przyjętymi ustaleniami. Na utrzymanie dróg, ulic i chodników powiatowych, Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego
w Świebodzinie kwotę 36.688,00 zł.
Całkowite koszty zimowego utrzymania wyniosły 96.448,23zł, w tym
drogi i ulice 82.817,55 zł, a chodniki i
ścieżki rowerowe 13.630,68 zł.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

O AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH...
Pierwszy kwartał roku w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych w
Zbąszynku to bardzo ciężki okres, w
którym zazwyczaj występuje najwięcej
awarii sieci wodociągowych w ciągu
całego roku. Cieplejsze dni, rozmarzająca ziemia i ponownie zamarzająca w
nocy powoduje, że rury wykonane z
słabszych materiałów jak i te nieodpowiednio ułożone i obsypane po latach zaczynają pękać jak przysłowiowe „zapałki”. Doskonały obraz takich
zdarzeń można było zaobserwować
w miesiącu styczniu tego roku, kiedy
to w ciągu jednego tygodnia mieliśmy
trzy bardzo poważne awarie głównej
sieci wodociągowej i dwóch przyłączy
wodociągowych. Samo słowo „awaria”
sieci wodociągowej powoduje wśród
wielu osób niezadowolenie, a wręcz
frustracje. Niestety nie są one zależne
od nas i w miarę naszych możliwości
usuwamy i ograniczamy zasięg terenu
na jakim zaistniała konieczność zakręcenia wody. Dodatkowe awarie sprzętu jak i maszyn znacząco wydłużają
cały proces naprawczy jednak zawsze
staramy się na bieżąco informować o
stanie awarii, ale również prosimy o
wyrozumiałość i cierpliwość. Decyzja
o zakręcaniu wody jest zawsze przemyślana i ostateczna. O planowanych
wyłączeniach wodociągu i pracach
modernizacyjnych mieszkańcy danego
obszaru są informowani z kilkudniowym wyprzedzeniem. Niektórzy zastanawiają się jak długo można naprawiać pękniętą rurę? Odpowiedzi na
to pytanie nie ma. Nigdy nie można
dokładnie określić czasu jaki zajmie
cała naprawa. Składa się na to wiele
czynników, takich jak:
- dostępność do miejsca awarii – nie
zawsze w każdym miejscu można
użyć koparko - ładowarki do wykopu,
często z powodu podziemnej infrastruktury takiej jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, gazociąg, które
ułożone są znacznie płycej w ziemi
niż wodociąg - wiąże się to z koniecznością kopania przy użyciu ręcznych narzędzi co znacząco wydłuża
czas dotarcia do miejsca wycieku;
- dokładne zlokalizowanie wycieku –
to, że woda wycieka w jednym miejscu wcale nie oznacza, że dokładnie
w tym miejscu pękła rura. Podczas
gdy ziemia jest zamarznięta, woda
znajduje sobie ujście w miejscu najmniej zamarzniętym, często oddalonym kilka metrów od pęknięcia, co
utrudnia dokładną lokalizację;
- części zamienne – często podczas
awarii po dokopaniu się do pękniętej
rury okazuje się, że wcale nie jest ona

takiej średnicy jak na dostępnych mapach, szczególnie w miejscach w których awaria wystąpiła po raz pierwszy.
W takim przypadku istnieje koniecz-

bezpieczenia podobnych sytuacji.
Jak można wnioskować z przedstawionych wyżej czynników, nigdy nie
można sprecyzować trwania awarii

ność wyjazdu po brakujące elementy
i części naprawcze. Najbliższy sklep
zaopatrzony we wszystkie niezbędne
potrzebne nam rzeczy znajduje się w
Sulechowie. Droga wraz z zakupem
elementów zajmuje ok. 1,5 godziny –
kolejne 1,5 godziny bez możliwości naprawy awarii;
- awarie sprzętu – pomimo coraz to
lepszego sprzętu wykorzystywanego
przez pracowników SZUK Zbąszynek
występują awarie narzędzi i urządzeń zwłaszcza pomp szlamowych.
W styczniu tego roku doszło do awarii
sieci wodociągowej, na której uszkodzeniu uległy dwie pompy wykorzystywane przez pracowników SZUK, to
kolejny czynnik, który opóźnił zakończenie całej awarii. Między innymi to
zdarzenie spowodowało, że w lutym
tego roku zakupiliśmy nową wydajniejszą pompę szlamową, w celu za-

sieci wodociągowej jak również nie
można przewidzieć co tym razem nas
zaskoczy. W celu polepszenia jakości
sieci wodociągowych Samorządowy
Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku przeprowadza w miarę możliwości modernizację i naprawy sieci,
jednak jest to proces długotrwały i
kosztowny.

www.zbaszynek.pl

Płatności za odpady – II kwartał
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych przypomina o opłatach za
odpady. Termin wpłat za II kwartał
2017 roku mija 30 kwietnia 2017 roku
(opłata za kwiecień, maj, czerwiec).
Wpłat można dokonywać na nr konta:
62 9660 0007 0010 1710 2000 0020
lub w kasie SZUK przy ul. PCK 2 w
Zbąszynku od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 12:00.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

Małgorzata
Czaczyk

Z ŻYCIA NASZEJ SZKOŁY
Za nami pierwsze miesiące
roku 2017, zapraszamy do zapoznania
się z naszą kroniką.
KOLĘDA ŁĄCZY POKOLENIA
Pod tym hasłem odbył się po raz XII
Wieczór Kolęd i Pastorałek. Bardzo
bogaty
repertuar
w
wyjątkowych
aranżacjach złożył się na ponad
dwugodzinny program koncertu, podczas
którego
wystąpili:
przedstawiciele
Przedszkola
„Pod
Muchomorkiem”
oraz szkół naszej gminy, pracownicy:
Urzędu Miejskiego na czele z Panem
Burmistrzem i Przewodniczącym Rady
Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury, Podopieczni z Domu Dziennego
Pobytu „Senior Wigor”, Schola parafialna,
zespół „Pauza”, śpiewające Rodziny
oraz Ksiądz Zdzisław Przybysz. Nie
zabrakło również reprezentacji naszej
szkoły. Wspaniała atmosfera, piękne
wykonania i bogactwo słowa skłoniły
obecnych do wielu głębokich refleksji.
To był naprawdę wyjątkowy czas.
BALOWO I TANECZNIE
Uczniowie klas I-III tegoroczny bal
karnawałowy spędzili w restauracji
„Gość w dom”. Nad dobrą zabawą
czuwała p. Julita Marciniak i inne
wychowawczynie. Zabawa przebiegała
w
iście
karnawałowym
nastroju,
a
gospodarze
przygotowali
dla
uczestników
smaczne
przekąski.
Uczniowie
klas
starszych
również
korzystali z atrakcji karnawału. Dla nich
przygotowana została dyskoteka.
BO Z DZIADKAMI FAJNIE JEST
Już po raz kolejny odbył się
Środowiskowy Dzień Babci i Dziadka.
W ten szczególny czas wnuczęta
mają
okazję
podziękować
swoim
dziadkom za opiekę, cierpliwość i dobre
słowo. Nasi uczniowie z klasy
I a
i II c okazali wdzięczność przez recytację
wierszy, wykonanie piosenek i taniec
za wszystko, co dziadkowie dla nich
robią. Nie tylko wnuki zaprezentowały
swoje umiejętności również Dziadkowie
odwdzięczyli się pięknym tańcem i
udowodnili, że w każdym wieku można
czerpać radość ze swoich pasji. Chwila
wspomnień podczas prezentacji zdjęć
z dzieciństwa i młodości wprowadziła
wszystkich w zadumę.
PODSUMOWANIE PIERWSZEGO
SEMESTRU
Na apelu szkolnym wyróżnieni zostali
uczniowie klas IV-VI, którzy zdobyli
średnią ocen 4,75 i powyżej oraz
ocenę wzorową lub bardzo dobrą z
zachowania. Najwyższą średnią w I
półroczu uzyskała uczennica klasy VB Eliza Łysiak - 5,58 zachowanie wzorowe.
III KARNAWAŁOWY FESTIWAL TAŃCA
W
wypełnionej
po
brzegi
sali
widowiskowej
Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury wystąpili milusińscy z
Niepublicznych Przedszkoli: Iskierki z
Kosieczyna, „Pod Muchomorkiem” ze

22

Zbąszynka, Biedroneczki z
Dąbrówki
Wielkopolskiej, zespół taneczny ze
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Wielkopolskiej - Just Dance, uczniowie
Gimnazjum
oraz
zespół
taneczny
Słoneczny Blask. Łącznie na scenie
wystąpiło około 200 tancerek i tancerzy.
Na parkiecie królowały latynoskie
rytmy oraz różnorodne formy tańca
współczesnego. Piękne kolorowe stroje,
elegancja, ekspresja, a przede wszystkim
doskonały poziom artystyczny oraz
znakomita
synchronizacja
bardzo
podobały
się
publiczności,
która
nagradzała
uczestników
finału
ogromnymi
brawami
i
okrzykami
zachwytu. Wszystkie zespoły otrzymały
statuetki i dyplomy. Jako, że w tym
dniu przypadł Tłusty Czartek, każdy
schodzący ze sceny otrzymał pączka.
OPATRUNEK NA RATUNEK
Dziękujemy
wszystkim
uczniom
i
rodzicom za przyłączenie się do tej akcji.
Uzbieraliśmy bardzo dużo materiałów
opatrunkowych 120 bandaży, 110 jałowych
kompresów, 150 strzykawek, 7 paczek
rękawiczek
jednorazowych,
plastry,
opaski elastyczne, wodę utlenioną,
watę, mydło, apteczki turystyczne, koce
termiczne. Jesteśmy przekonani, że
zbierając te wszystkie opatrunki udało
nam się pomóc właśnie tym, którzy
najbardziej tego potrzebują. Zebrane
dary zostaną przesłane do Fundacji
Pomocy Humanitarnej w Poznaniu, a
następnie trafią do misyjnych przychodni
i szpitali w Afryce. Akcję przeprowadziła
klasa IId.
DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych – święto
państwowe upamiętniające żołnierzy
antykomunistycznego
podziemia
w
Polsce,
ustanowione
przez
Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej. Uczniowie na
lekcjach wychowawczych dowiedzieli
się kim byli żołnierze wyklęci i jaką rolę
odegrali w walce przeciwko sowieckiej
agresji i narzuconym siłą władzom
komunistycznym.
SZKOLNY DZIEŃ KOBIET
W klasach I - III ten dzień uczciliśmy
krótkim
programem
artystycznym.
Przedstawienie przygotowały klasy I a
i II a. W programie zaprezentowali się
wspaniali, młodzi mężczyźni, którzy
wyrecytowali kilka humorystycznych
wierszy. Były piosenki doceniające
walory kobiet i taniec, w wykonaniu
uczniów klas I, najmłodszych członków
zespołu Słoneczny Blask.
KONKURSY PRZEDMIOTOWE
Z
wielką
radością
informujemy,
że
uczniowie
naszej
szkoły
zakwalifikowali
się
do
kolejnego,
wojewódzkiego
etapu
konkursów
przedmiotowych
organizowanych
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty
w Gorzowie Wielkopolskim. Uczeń
Jędrzej
Górawski
zakwalifikował
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się do Konkursu Przedmiotowego z
Historii i Społeczeństwa, natomiast
Mikołaj
Kaczmarek
do
Konkursu
Przedmiotowego z Przyrody. Zwycięzcom
gratulujemy, życzymy powodzenia w
następnym etapie i mocno trzymamy
kciuki.
KANGUR MATEMATYCZNY
Jak co roku nasza szkoła wzięła udział
w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
Matematyczny”.
Do matematycznych
zmagań przystąpiło 57 uczniów z klas
II-VI, wyniki poznamy wkrótce.
PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
Nasi
uczniowie
witali
wiosnę
w
różnorodny sposób. Młodsze klasy
wybrały się na wycieczki, lekcje
muzealne, do kina i parku trampolin.
Uczniowie klas IV-VI na przekór modzie
nie wybrali się na wagary, lecz z radością
pozostali w szkole i uczestniczyli na
zajęciach.
REKRUTACJA DO KLASY I
W okresie od 15 marca do 15 kwietnia
przyjmujemy zapisy do klasy I na rok
szkolny 2017/2018. Rekrutacji uczniów do
pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w
Zbąszynku dokonuje się z zachowaniem
następujących zasad: z urzędu - dzieci
zamieszkujące w obwodzie szkoły,
w oparciu o dane z biura ewidencji
ludności. Obwodem SP Zbąszynek
są:
miasto
Zbąszynek,
Chlastawa,
Bronikowo, Nowy Gościniec, Samsonki.
Na pisemną prośbę (wniosek) rodziców
(prawnych opiekunów) skierowaną do
dyrektora, szkoła przyjmuje również
dzieci zamieszkałe poza obwodem,
jeśli
szkoła
dysponuje
wolnymi
miejscami. W przypadku odroczenia
obowiązku szkolnego informuję, że
decyzję o odroczeniu na pisemny
wniosek rodzica podejmuje dyrektor
szkoły po zasięgnięciu opinii poradni
psychologiczno- pedagogicznej. Prawo
do rozpoczęcia nauki w klasie I szkoły
podstawowej mają również dzieci z
rocznika 2011, o ile korzystały w obecnym
roku z wychowania przedszkolnego.
Rodzice
mogą zapisać do klasy I
dziecko 6-letnie, które nie pobierało
nauki
przedszkolnej
po
uzyskaniu
opinii o możliwości rozpoczęcia nauki
w szkole, wydaną przez niepubliczną
lub publiczną poradnię psychologiczno
– pedagogiczną. Wniosek
dostępny
jest
na stronie internetowej www.
spzbaszynek.pl w zakładce „Dokumenty
szkolne” (kwestionariusz), a także w
sekretariacie szkoły.
Przed nami wiele wydarzeń i uroczystości
zaplanowanych w naszym szkolnym
kalendarzu, o których będziemy Państwa
informować w kolejnych numerach
Kwartalnika.
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Ewa
Kubicka

NASZE KALENDARIUM
Nasze kalendarium jest
bogate w wydarzenia szkolne i
pozaszkolne.
11 stycznia 2017 r. zorganizowaliśmy
już po raz trzynasty Koncert
Kolęd i Pastorałek na Ludową
Nutę.
Uczestnikami były grupy
kolędnicze ze szkół podstawowych
z
Kosieczyna,
ze
Zbąszynka,
z Podmokli Małych, z Nowego
Kramska, z Przyprostyni
i z
Dąbrówki Wielkopolskiej. Gościnnie
wystąpił koźlarz Kamil Knobel
i Schola Adoramus. Poprzez te
spotkania popularyzujemy rodzimą
kulturę
ludową,
zachęcamy
dzieci do śpiewu gwarą i nauki
gry na instrumentach ludowych
charakterystycznych i najbardziej
wartościowych
dla
naszego
regionu. Aktywnym uczestnikiem
od trzynastu lat jest Donat
Linkowski z Radia Zachód, który
przygotowuje z każdego spotkania
audycję radiową. Całą imprezę
przygotowała klasa V w ramach
Ścieżki
Regionalnej
włączając
do współpracy Koło Gospodyń
Wiejskich i Radę Rodziców.
13 stycznia 2017 r. po raz trzynasty
poprzez zabawę poznawaliśmy
Cuda Świata – Estrada SAS.
14 stycznia 2017 r. uczniowie
pięknie się zaprezentowali na
Biesiadzie z okazji Dnia Babci i
Dziadka
zorganizowanej przez
KGW.
Wystąpiła:
Dziecięca
Kapela Koźlarska z mistrzem
Janem Prządką, Grupa Wokalna
z opiekunką Iwoną Utratą oraz
Zespół Taneczny Just Dance z
opiekunką Lidią Ciećwierą. 15
stycznia 2017 r. uczniowie wystąpili
w programie artystycznym Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Zbąszynku.
17 stycznia 2017 r. wspólnie z
sołtysem Piotrem Kociołkiem
i
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w
Zbąszynku
zorganizowaliśmy
Turniej Piłki Nożnej dla uczniów
szkół wiejskich. Z zaproszenia
skorzystali uczniowie z Kosieczyna,
ze Strzyżewa, z Nądni, z Brójec
i z Dąbrówki Wlkp. Drużyna z
naszej szkoły gościnnie zajęła
przedostatnie miejsce.
20 stycznia 2017 r. w naszej
szkole
odbyło
się
spotkanie
z
komendantem
Powiatowej
Straży
Pożarnej
na
temat
bezpieczeństwa, cyberprzemocy
i zagrożeń – Jak się przed nimi
ustrzec?
25 stycznia 2017 r. wspólnie z
Radą Rodziców zorganizowaliśmy
Balik Przebierańców pt. Przygoda
z Piratem dla klas drugich i trzeciej
oraz dyskotekę dla uczniów klasy
czwartej, piątej i szóstej.
18 i 19 lutego 2017 r. drużyna
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harcerska zorganizowała biwak
z atrakcjami pod osłoną nocy w
sali gimnastycznej dla chętnych
uczniów.
24 lutego 2017 r. Drużyna BRD
w składzie Karolina Łochowicz,
Martyna
Mania
i
Dawid
Mirek na turnieju w Nowym
Kramsku
zajęła
V
miejsce.
04 marca 2017 r. Grupa wokalna
i grupa taneczna pani Iwony
Utraty, Dziecięca Kapela Koźlarska
i Zespół Taneczny Just Dance
zaprezentowali się na uroczystości
z okazji Dnia Kobiet zorganizowanej
przez KGW. Część artystyczną
zakończyła pani Adriana Pawelska
z klasą czwartą włączając panie
do integracyjnego tańca „Belgijka”.
07 marca 2017 r. uczniowie Mikołaj
Kołata, Weronika Jokiel i Alicja
Lewandowska
uczestniczyli
w
Konkursie Biblijnym w Gościkowie.
Mikołaj zakwalifikował się do
kolejnego etapu.
17, 18, 19 marca 2017 r. klasa
szósta wzięła udział w wycieczce
turystyczno-krajoznawczej
do
Warszawy, którą zorganizowała
pani Ewa Badeńska.
21 marca 2017 r. wszyscy uczniowie
z
nauczycielami
wyjechali
autokarami
do
Zielonej
Góry
szukać wiosny.
27 marca 2017r. kółko modelarskie
działające przy ZOK w Zbąszynku
zorganizowało
dla
naszych
uczniów bardzo ciekawą wystawę
połączoną
z
warsztatem.
Z
okazji
Świąt
Wielkanocnych
życzymy wszystkim pogody ducha
i radosnych chwil spędzonych
w gronie rodzinnym.
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WYDARZENIA WAŻNE I MIŁE
NASZA SZKOŁA BĘDZIE MIAŁA
SWOJEGO PATRONA!
11 kwietnia 2016 r. Rada
Pedagogiczna wspólnie z rodzicami
podjęła
decyzję
o
rozpoczęciu
procedury zmierzającej do nadania
imienia
Szkole
Podstawowej
w
Kosieczynie.
Tego
dnia
powołano zespół, który miał za
zadanie
przygotować
potrzebną
dokumentację, a także opracować i
realizować harmonogram kolejnych
działań. Do 23 maja 2016 r. zostały
złożone
wszystkie
propozycje
kandydatów na patrona od uczniów
klas 2 – 6, nauczycieli, pracowników
szkoły i rodziców. W drugim etapie
głosowania
na
patrona
naszej
szkoły uczniowie wybrali Marcina
Rożka, rodzice wskazali na Agatę
Mróz
– Olszewską, natomiast
nauczyciele zaproponowali ks. Jana
Twardowskiego. Ostatnie głosowanie
- ogólnoszkolne odbyło się 27
lutego 2017 r. W wyniku głosowania
uczniów, nauczycieli, pracowników
szkoły i rodziców
kandydatem
na patrona Szkoły Podstawowej
w Kosieczynie został wybrany
Marcin Rożek. W kwietniu zostanie
złożony wniosek do Rady Miejskiej
o podjęcie uchwały nadającej imię
naszej szkole.
U NAS DZIEJE SIĘ DUŻO!
- 14 lutego – W naszej szkole
walentynki
traktujemy
przede
wszystkim
jako
okazję
do
przekazania
sobie
serdeczności,
szacunku i wdzięczności. W tym
dniu
zorganizowano
„pocztę
walentynkową”. Trzeba przyznać, że
szkolni listonosze mieli sporo pracy.
Nie zabrakło również wyrazów
sympatii pod adresem dyrekcji
szkoły, nauczycieli, wychowawców,
pracowników
szkoły,
a
także
przedszkolaków
i
pracowników
przedszkola.
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- 16 lutego odbył się
bal
karnawałowy.
Hol szkolny
zamienił
się w salę balową, a
dzieci
przebrane
w
kolorowe stroje wcieliły
się
w
bohaterów
znanych
bajek
i
filmów. Przedstawiciele
samorządów klasowych
urozmaicali
zabawę
ciekawymi konkursami,
a
zwycięzcy
byli
nagradzani słodyczami.
23 lutego - Tradycyjnie
w Tłusty Czwartek w naszej szkole
odbył się Quiz SKO. Uczniowie w
dwóch grupach wiekowych - klasy
II i III oraz klasy IV -VI - utrwalali
i poszerzali wiedzę o pieniądzach,
bankowości
i
rachunkowości,
rozwiązując krzyżówki i rebusy.
Oczywiście na koniec zmagań były
drobne upominki dla grup i pączki
dla wszystkich.
24 lutego odbył się II Wieczór z
Książką i Filmem, tym razem
poświęcony „Mikołajkowi”. Wybrane
fragmenty różnych tomów serii o
pomysłowym i dowcipnym chłopcu
czytały mamy: M. Kucharskiej, K.
Michalskiego, F. Klementowskiego,
N. Kromskiej, siostra M. Śmiałek
oraz uczniowie klasy IV. Serdecznie
dziękujemy! Po części promującej
czytanie przyszedł czas na wspólne
oglądanie filmu. Wkrótce kolejne
spotkanie!
- 7 marca - Rejonowy Etap I
Edycji
Diecezjalnego
Konkursu
Biblista - Junior. Brały w nim
udział: W. Paszkiewicz, W. Cichocka
i M. Kucharska. W tym roku temat
dotyczył czwartej ewangelii św.
Jana. Poziom konkursu był bardzo
wysoki. Pierwsza część w formie
testu, wyłoniła 20 uczestników,
którzy przeszli do drugiego etapu
konkursu
„Jeden
z
dwudziestu”.
Dziesięcioro finalistów
przeszło do etapu
diecezjalnego. Wśród
nich
jest
Wiktoria
Paszkiewicz, która 6
kwietnia 2017 r. będzie
reprezentować szkołę
w Paradyżu.
- 8 marca - W Dzień
Kobiet
w
naszej
szkole nie mogło się
obyć bez życzeń dla
wszystkich Pań. Były
uśmiechy i słodkości
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rozdawane przez chłopców z SU,
ale największą atrakcję tego dnia
stanowiła
II edycja konkursu „Ja
także mam talent”,
do którego
zgłosili
się
chętni
uczniowie.
Słuchaliśmy piosenek w wykonaniu:
zespołu z klasy III w składzie Z.
Kumke,
A. Bok i O. Panasiuk; A.
Pluskoty z kl. VI; M. Kucharskiej z kl.
V; Z. Burczak z kl. II. Podziwialiśmy:
pokaz gimnastyczny Sz. Krakowiana,
taniec z szarfą M. Hoffman i
tworzenie rysunku przez J. Pucińską.
Muzycznie
zaprezentowały
się
I. Sobiech (pianino) i M. Śmiałek
(flet). F. Bielecki recytował wiersz
o pomidorze. Pokaz tańca dała
rodzinna grupa Famili Team w
składzie A. Rolla, A. Szymańska
i
F.
Klementowski.
Wpadająca
w ucho muzyka i efektowna
choreografia sprawiły, że występ
,,rodzinki”
najbardziej
spodobał
się
publiczności,
co
przyniosło
artystom Nagrodę Publiczności. Jury
wyróżniło 5 wykonawców: zespół
Famili Team, M. Hoffman, Z. Burczak,
M. Śmiałek i Sz. Krakowiana.
21 marca - Pierwszego dnia
wiosny uczniowie mogli sprawdzić
swoje umiejętności posługiwania się
językiem angielskim. W tym roku
V
Bitwa
Języka
Angielskiego
odbyła się w dwóch grupach: klas
II-III oraz IV-VI. Każda klasa w
swojej kategorii, miała za zadanie
przystąpić do sześciu konkurencji.
Między uczniami panowała zdrowa
rywalizacja.
W
kategorii
klas
młodszych wygrała klasa III w
składzie: A. Buśko, C. Reguła oraz
S. Bosik. W kategorii klas starszych
zwyciężyła grupa z klasy IV: B.
Piskorski, W. Cichocka i F. Kleszcz.
Po
zakończonych
potyczkach
językowych cała szkoła spotkała
się na boisku i wspólnie spaliła
Marzannę, by ostatecznie pożegnać
zimę i cieszyć się wiosną.
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GIMNAZJUM W ZBĄSZYNKU

TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY
W dniach 27.02 – 6.03.2017 r. obchodziliśmy TYDZIEŃ PATRONA SZKOŁY.
Obchody zostały zorganizowane w
drugą rocznicę nadania szkole imienia
Polskich Olimpijczyków oraz osiemnastą rocznicę podjęcia uchwały w
sprawie założenia Gimnazjum w Zbąszynku. Święto rozpoczęło się na
stadionie, gdzie sztafeta złożona z
naszych sportowców zapaliła znicz
olimpijski.
Dzięki gościnności
Zespołu Szkół
Technicznych przy pełnych trybunach
rozegraliśmy trzy mecze piłki siatkowej. W skład drużyn wchodzili rodzice, nauczyciele i uczniowie. Walka
była zacięta i bardzo wyrównana trzy drużyny zajęły pierwsze miejsce.
Na zakończenie odbył się finałowy
mecz siatkarek z SPS z przedstawicielami pozostałych drużyn. Następnie odbył się turniej tenisa stołowego. Wśród zwycięzców znaleźli się:

Julia Lemańska i Marcin Kociołek.
Reprezentanci klas wzięli także
udział w quizie wiedzy olimpijskiej,
w którym po raz kolejny bezkonkurencyjny okazał się Marcin Kociołek.
Wszyscy uczniowie byli zaangażowani w konkurencje Pięcioboju
Gimnazjalnego: „Wyżej, szybciej,
mocniej” – rywalizacja sportowa,
„Gdybyśmy jechali na Olimpiadę…”
– projektowanie i prezentacja strojów sportowych, „Logo drużyny
olimpijskiej”, „Taniec na sportowo” oraz
„Rozpoznaj zakamarki szkoły”- quiz
zdjęciowy. I miejsce zajęła klasa 2b, II
miejsce 3d, III i IV miejsce klas-2d i 3b.
W Dniu Olimpijczyka - 6 marca gościliśmy najbardziej utytułowanego
sportowca Ziemi Lubuskiej Tomasza
Kucharskiego – polskiego wioślarza,
dwukrotnego mistrza olimpijskiego z
Sydney 2000 i Aten 2004 oraz pię-

ciokrotnego
medalistę
mistrzostw
świata, obecnie posła na Sejm RP VIII
kadencji. Uczniowie a także nauczyciele mogli zaspokoić swoją ciekawość, oglądając przywiezione medale
olimpijskie oraz zadając olimpijczykowi pytania, na które bardzo chętnie
odpowiadał.

ZDOLNI I ZAANGAŻOWANI
W plebiscycie ogłoszonym
przez „Gazetę Lubuską” Sportowy
Talent Roku 2016 - Uwaga talent!
nasza uczennica, Kornelia Matysik,
zajęła III miejsce, natomiast Martyna
Borowczak VI. Plebiscyt ma na celu
promocję sportu i zdrowego stylu
życia oraz wsparcie i promocję młodych ludzi osiągających pierwsze
sukcesy w dziedzinie sportu.
Od stycznia w naszej szkole odbyło
się wiele akcji i przedsięwzięć, m.in.:
Żywa lekcja historii ,,Jak Sobieski
pod Wiedniem wojował”, dyskoteka
karnawałowa, walentynki (z pocztą walentynkową), tłusty czwartek
(z zabawnymi konkursami jedzenia
pączków), Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny (z elementami strojów płci
przeciwnej), obchody pierwszego
dnia wiosny (z Wagarami w ZST). Od-

bywały się też liczne
konkursy rozwijające
uzdolnienia uczniów.
Uczennice
Anna
Miecznikowska i Martyna Markwitz uzyskały tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego
z
języka
angielskiego
oraz zakwalifikowały
się również do udziału w XXIII Konkursie
Języka
Angielskiego,
organizowanego
przez Zespół Szkół
Ogólnokształcących w
Wolsztynie.
Pięcioro uczniów (M. Witholz, K.
Olender, N. Grygus, O. Bimek, M. Kociołek) zakwalifikowało się także do
udziału w XXIII Konkursie
Języka Niemieckiego w ZSO
w Wolsztynie.
Z radością informujemy, iż
uczennica Adriana Kołata zakwalifikowała się do
etapu okręgowego Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji
Zdrowego Stylu Życia.
Już kolejny raz przeprowadzono III Olimpiadę Biblijną,
zwyciężczynie I etapu tej
rywalizacji to Karolina Chybin i Adriana Kołata.
Jak co roku uczniowie wzięli udział w konkursach z

www.zbaszynek.pl

okazji Święta Liczby Pi - rozwinięcie
dziesiętne liczby π (czyli recytacja z
pamięci jak największej liczby cyfr z
rozwinięcia dziesiętnego liczby π –
warto wspomnieć, że uczennica klasy Id, Oliwia Gliniecka, pobiła rekord
szkoły i wyrecytowała aż 304 cyfry),
afisz i quiz o liczbie π, rachmistrz
matematyczny, ciasto kojarzące się
z liczbą pi, album lub prezentacja
multimedialna, badanie rozwinięcia
liczby pi metodą Buffona. Matematycznych emocji nie zabrakło.
Gimnazjaliści chętnie wspierają potrzebujących, angażując się w akcje
charytatywne „Opatrunek na ratunek”, „Gimnazjalna kwesta dla kotka
i pieska” oraz zbiórkę nakrętek.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ZBĄSZYNKU

WAGARY, REKRUTACJA…… CZAS START
Wagary w ZST
21 marca już po raz siódmy
odbyła się w naszej szkole wpisana już na stałe do kalendarza
roku szkolnego impreza zatytułowana WAGARY ZST. Celem imprezy
było zaprezentowanie kierunków
kształcenia w Zespole Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku. W tym roku
szkolnym
odwiedziła
nas rekordowa liczba
uczniów klas trzecich
z okolicznych Gimnazjów - 300 uczniów ze
Zbąszynka, Brójec, Babimostu, Świebodzina,
Zbąszynia, Międzyrzecza i Tuchorzy. W ofercie wagaryjnej znalazło
się 11 warsztatów tematycznych
przygotowanych przez nauczycieli
naszej szkoły wraz z
naszymi uczniami. W
ofercie znalazły się: JĘZYKI OBCE INACZEJ, EKSPERYMENTY NIE TYLKO
DLA BIOLOGA, ZABAWY
W ELEKTRYKA, DRUK 3D
– TO NIE TAKIE TRUDNE,
KRASNAL W OGRODZIE –
HIT CZY KICZ?, OD WYŻU
DO NIŻU …OD KRATERÓW
DO KOMPUTERÓW, MECHATRONIKA DLA DOMU
I PRZEMYSŁU, BLIŻEJ
KOSMOSU, WARSZTATY
HISTORYCZNE KU NIEPOLDLEGŁEJ…,
MEDIA
OKNEM
NA
ŚWIAT i
TRAMPOLINA KREATYWNOŚCI/MOŻLIWOŚCI, MÓJ
WYMARZONY
OGRÓD.
Zawody, w których się
kształcą
zaprezentowali również uczniowie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej:
fryzjerzy
– zmieniali lub odświeżali fryzury, mechanicy
– na boisku prezentowali swoje umiejętności
naprawiając samochody, kucharze
– częstowali pysznymi daniami, lakiernicy i sprzedawcy prezentowali
tajniki swoich zawodów, monterzy
zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie malowali ściany w
szkolnej piwnicy. Można było również porozmawiać z przedstawicielkami firmy IKEA INDUSTRY oraz
przyjrzeć się pracy wykonywanej
w firmie STEINPOL w Chociszewie.
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Poza tym można było zwiedzić
szkolne muzeum historyczne, obejrzeć makietę kolejki, zajrzeć na
pokład szkolnego jachtu, zobaczyć
musztrę uczniów klasy pożarniczo-wojskowej, czy też porozmawiać z
przedstawicielem 17 Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza i jako punkt kulminacyj-

ny podziwiać występ cheerleaderek.
Zapraszamy do podejmowania nauki w naszej szkole, bo warto.
Bieg dla Wyklętych 1963
3 marca 2017 roku uczniowie klas mundurowych Zespołu
Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku pod opieką pana
Roberta Baksalarego po raz kolejny wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych, zorganizowanym przez

www.zbaszynek.pl

Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62
Kompanii Specjalnej Commando i 23
Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu.
Program obchodów obejmował manewry sportowo - obronne na terenie jednostki wojskowej 23 Pułku.
Uczniowie doskonalili umiejętności
z musztry, rywalizowali w turnieju strzeleckim oraz wzięli udział w
„Biegu Dla Wyklętych
1963”, na symbolicznym dystansie 1963
metrów. Rywalizacja
strzelecka oraz bieg
odbywały się pod patronatem Prezydenta
RP Andrzeja Dudy. Na
starcie biegu stanęło 700 uczestników:
żołnierzy polskich i
amerykańskich oraz
uczniów z 12 dolnośląskich i lubuskich
szkół. Duży sukces
odnieśli
uczniowie
naszej szkoły. Weronika Minta i Kamil
Kowalczyk,
którzy
zajęli pierwsze miejsca wśród wszystkich
uczniów startujących
w biegu.
Zwieńczeniem
obchodów
Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
był uroczysty apel,
podczas
którego
zwycięzcy otrzymali
puchary, medale, a
także nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Commando
i Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na zakończenie
Burmistrz Zbąszynka
– pan Wiesław Czyczerski w asyście naszych uczniów złożył
wiązankę
kwiatów
pod pomnikiem upamiętniającym komandosów polskich z 1 Samodzielnej
Kompanii Commando oraz żołnierzy
z Kompanii Specjalnej Commando.
Po więcej informacji zapraszamy na
www.zst.zbaszynek.pl oraz www.facebook.com/zstzbaszynek/.
A z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych życzymy wszystkim
spokoju i radości oraz Wesołego Alleluja.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

ZABAWĄ I PRACĄ…..

Od stycznia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa VIII Nowoczesna edukacja, 8.4.1
Doskonalenie jakości kształcenia
zawodowego, realizujemy projekt
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Leśnych
w Rogozińcu”. Projekt trwać będzie
przez okres 6 lat, do 30 czerwca

ków związanych
z maturą. Zgodnie
z tradycją na sto
dni przed egzaminem odbył się bal
s t u d n i ó w k o w y.
Uroczystość zorganizowana
została w restauracji
„Gość w dom” w
Chlastawie. Młodzież i zaproszeni
goście bawili się
wyśmienicie a zabawa trwała do
białego rana.
Dnia 8 marca w ZSL odbył się
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W symbolicznym biegu, który wynosił 1963 m wzięło udział około 40
zawodników - uczniów i pracowników szkoły.
Dnia 15 marca odbyły się warsztaty koła łuczniczego działającego przy naszej szkole. Gościliśmy
członków Sekcji Łuczniczej Koła

szkolną tradycją odbyło się „Kocie
marcowanie”. Uczniowie klas I wraz
z wychowawcami musieli ostatecznie „wkupić się w łaski” społeczności szkolnej, umilając pierwszy dzień
wiosny swoimi śpiewami i wesołymi
zabawami, tracąc przy tym symboliczne ogony.
ZSL w Rogozińcu obecnie prowadzi nabór do I klasy trzyletniej
szkoły branżowej I stopnia w zawodzie Operator Maszyn Leśnych oraz
czteroletniego technikum w zawodzie Technik Leśnik.
W dniach 31 marca i 1 kwietnia,
28 i 29 kwietnia oraz 26 i 27 maja w
Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu odbywać się będą Dni Otwartych
Drzwi Szkoły, na które serdecznie
zapraszamy wszystkich zainteresowanych przyszłych absolwentów
gimnazjów. Podczas tych dni można będzie zwiedzić szkołę i internat, odwiedzić szkolną sokolarnię,
posłuchać sygnalistów, zapoznać
się ze szczegółami kształcenia za-

2022 roku. Wartość projektu wynosi ok. 2.000.000 zł. Projekt ma na
celu zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Dzięki
niemu podniesiemy poziom wiedzy
i kompetencji 200 uczniów, którzy
uczestniczą w kursach, szkoleniach
i stażach/praktykach zawodowych.
Realizowane obecnie zadania to
staże dla uczniów kierunku Operator Maszyn Leśnych, które odbywają się w Zakładzie Usług Leśnych
ZULAS w Niedźwiedziu, kurs spawacza organizowany przez ZDZ Zielona
Góra oraz kurs prawa jazdy kat. B.
Przed uczniami technikum jeszcze
kurs arborystyczny i kurs obsługi
żurawi leśnych potwierdzony dokumentem UDT.
27 stycznia po miesiącach wytężonej i ciężkiej pracy tegoroczni
maturzyści mieli okazję by odrobinę odpocząć od stresu i obowiąz-

Leśników działającej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.
Studenci pokazali wiele przydatnych
technicznych wskazówek związanych ze strzelaniem z łuku, z postawą w trakcie oddawania strzału a
także z zachowania celności. Obecnie nasi łucznicy pod opieką
Pani
Elżbiety
Halkowicz przygotowują
się
do zawodów o
Puchar Dziekana Uniwersytetu
Przyrodniczego,
które
odbędą
się 23 kwietnia
w Poznaniu.
Dnia 21 marca wraz z nadejściem
wiosny i zgodnie ze

wodowego oraz zobaczyć wszystkie dodatkowe koła zainteresowań
i miejsca spędzania czasu wolnego
przez młodzież. Serdecznie zapraszamy także na grochówkę przy
ognisku.

www.zbaszynek.pl
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DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

CO SENIOROM W DUSZY GRA

Początek 2017 roku to czas
bardzo aktywny i pracowity dla seniorów z Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszynku, bogaty w wydarzenia i
imprezy okolicznościowe. Oto
przegląd wybranych wydarzeń…
WIECZÓR KOLĘD
W miesiącu styczniu br. seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku wzięli udział w „Wieczorze kolęd”
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Zbąszynku, który odbył się w
sali kinowej Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury. Seniorzy, zachęceni gromkimi
brawami bardzo licznie zgromadzonej
publiczności, zaśpiewali pięknie dwie
kolędy: „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
oraz „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Do śpiewu akompaniował grupie
na keyboardzie Pan Dariusz Kowalski.
Pomimo ogromnej tremy jaka towarzyszyła na scenie naszym wykonawcom,
występ był bardzo udany. Po zejściu
ze sceny wszyscy dumni i uśmiechnięci
jednym głosem oświadczyli, że czekają
już na kolejne występy.
SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ Z ZST W
ZBĄSZYNKU
W dniu 25 stycznia 2017 roku gościliśmy
w naszym Domu uczniów z Zespołu
Szkół Technicznych Zbąszynku z wychowawczynią Panią Zytą Buchwald.
Młodzież zaprezentowała seniorom jasełka, do których sami napisali bardzo
nowoczesny scenariusz oparty na wydarzeniach jakie mają miejsce w każdej rodzinie podczas przedświątecznej
gorączki. Miejscem tych wydarzeń był
hipermarket. W przedstawieniu pojawiły się diabły i anioły, dzieci małe
i duże oraz seniorzy. Kwestie słowne
przeplatane były muzyką, zdarzenia
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śmieszne przeplatały się z poważnymi. Seniorzy byli zachwyceni występem młodzieży i ich zaangażowaniem
w odgrywane role, za co nagrodzili ich
gromkimi brawami. Młodzież była natomiast zaskoczona wspaniałym przyjęciem w naszym Domu i już zapowiedzieli kolejną wizytę. Każde spotkanie
seniorów z młodym pokoleniem jest

wspaniałą formą integracji międzypokoleniowej.
DZIEŃ ZE ŚWIĘTYM WALENTYM
W dniu 14 lutego Święty Walenty – Patron Zakochanych nie zapomniał o seniorach i odwiedził również nasz Dom.
Podczas spotkania złożył wszystkim
uczestnikom zajęć życzenia miłości
i szczęścia, bowiem na miłość nigdy
nie jest za późno oraz obdarował ich
drobnym walentynkowym upominkiem.

www.zbaszynek.pl

Seniorzy nie kryli zaskoczenia z wizyty niezapowiedzianego gościa. W tym
dniu wszystkim dopisywał humor, a na
twarzach gościł uśmiech. Wielu osobom poprawiło się samopoczucie i radośniej spoglądali na życie.
WIZYTA W McDONALDS
W miesiącu lutym br. seniorzy z naszego Domu udali się do restauracji szybkiej obsługi McDonalds do Rogozińca,
gdzie mogli popróbować oferowanych
tam posiłków w postaci kanapek, napojów i deserów, a także dodatków,
takich jak frytki i sałatki. Wszyscy byli
zachwyceni wystrojem sali, smakiem
potraw oraz atmosferą tam panującą.
Czas spędzony w restauracji upłynął
seniorom na wspólnej rozmowie, żartach i zabawie. Wizyta w McDonalds
była dla większości z nich pierwszą w
ich życiu wizytą w tym miejscu i wywarła na nich ogromne wrażenie.
SPOTKANIA Z MUZYKĄ
Od lutego br. w naszym Domu odbywają się cotygodniowe spotkania z muzyką, podczas których seniorzy mają
możliwość wysłuchania oraz wspólnego zaśpiewania różnych utworów,
głównie tych, które królowały w czasach ich młodości. Jest to również czas
na tańce i zabawy integracyjne przy
muzyce. Spotkania prowadzi Pan Dariusz Kowalski. Spotkania z muzyką to
jedna z najlepszych form terapii i aktywizacji. Podczas spotkań uwidacznia

się wigor naszych seniorów, z czego
jesteśmy bardzo dumni.
KONCERT ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA
„ŚLĄSK”
W dniu 05 marca 2017 roku seniorzy z
Dziennego Domu „Senior-Wigor” wzięli
udział w koncercie galowym Zespołu
Pieśni i Tańca „Śląsk”, który miał miejsce
w Centrum Rekreacyjno-Sportowym w
CIĄG DALSZY NA STRONIE29
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USTAWA „ZA ŻYCIEM”
Od 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1860). Zgodnie z przepisami rodzinom, w których urodziło się żywe
dziecko z ciężkim i nieodwracalnym
upośledzeniem albo nieuleczalną
chorobą zagrażającą życiu przysługuje jednorazowe świadczenie w
wysokości 4000 zł. Wnioski na wypłatę jednorazowego świadczenia wg
ustawy „Za życiem” przyjmuje Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku w
terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. O jednorazowe świadczenie może wystąpić matka, ojciec
lub opiekun prawny dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Zbąszynek.
Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. Podstawowym warunkiem uzyskania świadczenia jest:
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione
przez lekarza specjalistę z dziedziny:
położnictwa i ginekologii, perinatologii
lub neonatologii.
- zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu pod opieką medyczną matki
dziecka nie później niż od 10 tygodnia
ciąży do dnia porodu ( jak w przypadDOKOŃCZENIE ZE STRONY 28

Zielonej Górze. Wyjątkowy dwuczęściowy koncert oparty był na polskiej muzyce, pieśniach, tańcach ludowych oraz
narodowych. Przepiękne stroje w jakich
występują artyści Zespołu „Śląsk” swoją
bogatą kolorystyką i formą perfekcyjnie
oddawały nastrój wykonywanych utworów. W programie nie zabrakło ponadczasowych utworów tj. „Karolinka” czy
„Szła Dzieweczka” oraz tańców: „Trojak”,
„Kujawiak-Oberek”, „Polonez-Mazurek”.
Dynamika koncertu i barwne kostiumy
sceniczne tworzyły widowisko, które
przeniosło zgromadzoną publiczność
w świat malowniczej kultury ludowej.
Koncert wywarł ogromne wrażenie na
seniorach, przez kilka dni był tematem
numer jeden podczas rozmów w Domu.
DZIEŃ KOBIET
Jak co roku, w Dniu Kobiet, na spotkanie z seniorkami przybył Burmistrz
Zbąszynka - Wiesław Czyczerski oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan
Mazur. W krótkich przemowach zaproszeni goście życzyli wszystkim paniom
w dniu ich święta zdrowia, pogody ducha, uśmiechu na twarzy i zadowolenia
z pobytu w naszym Domu. Następnie

ku tzw. becikowego).
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeżeli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, lub w przypadku
urodzenia martwego dziecka. Jednorazowe świadczenie nie wlicza się
do dochodu przy ustalaniu prawa do
innych świadczeń, w tym do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Rodzina, w której urodzi się lub urodziło dziecko z niepełnosprawnością
lub ciężką chorobą może skorzystać
również z pomocy asystenta rodziny
przydzielanego przez tut. Ośrodek.
Szczegółowe informacje na temat
uzyskania jednorazowego świadczenia
wg ustawy „Za życiem” można uzyskać telefonicznie 68 3849 102 wew.
26 lub osobiście w biurze nr 14 Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
Wniosek można pobrać również ze
strony
http://bip.wrota.lubuskie.pl/
ops_zbaszynek/ w zakładce świadczenia - druki do pobrania.
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE
Usługi opiekuńcze są świadczeniem
z pomocy społecznej, realizowane u
osób, które z powodu wieku, choroby, inwalidztwa lub innych przyczyn,

każda pani otrzymała z rąk Burmistrza
i Przewodniczącego kwiatek i bon na
badanie densytometryczne w kierunku osteoporozy. Wspólne świętowanie
uświetnił nam muzycznie p. Dariusz
Kowalski. Spotkanie upłynęło w miłej
i radosnej atmosferze.
U SENIORÓW JUŻ WIOSNA
W miesiącu marcu br. seniorki z naszego Domu sadziły kwiaty i upiększały teren wokół budynku. Doniczki z
pięknymi kwiatami ozdobiły zewnętrzne parapety Domu przez co nabrał
on wiosennego i
radosnego wyglądu, ciesząc oczy
seniorów i odwiedzających nas
gości. Sale wewnątrz budynku
również nabrały
wiosennego wyglądu. Jak widać
wszyscy
mamy
dość ponurej pory
roku. W dniu 21
marca, jak nakazuje
tradycja,
pożegnaliśmy
uroczyście
zimę

www.zbaszynek.pl

wymagają pomocy innych osób, a ich
rodzina nie jest w stanie zapewnić
takiej pomocy. Do 31.01.2017 r. usługi
opiekuńcze realizowane były przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku. Z dniem 01.02.2017 r. Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku
przejął realizację usług opiekuńczych.
Pomimo zmiany jednostki, która
realizuje w/w usługi, dotychczasowe procedury przyznawania usług
nie zmieniły się. Wniosek na usługi
opiekuńcze należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
Na tej podstawie pracownik socjalny
przeprowadza wywiad środowiskowy i wnioskuje o przyznanie usług
opiekuńczych. Kierownik OPS wydaje decyzję administracyjną, w której
określa zakres usług opiekuńczych,
termin realizacji oraz odpłatność wg
kryteriów określonych w uchwale nr
XXIV/83/2012 Rady Miejskiej w Zbąszynku. Następnie Kierownik Domu
Dziennego „Senior-Wigor” w Zbąszynku wyznacza pracownika swojej jednostki – wykwalifikowaną opiekunkę
do świadczenia usług w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u osób z zaburzeniami psychicznymi, w dalszym
ciągu realizowane są przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku.

paląc marzannę
placu.

na

przydomowych

To tylko najważniejsze wydarzenia z
życia Dziennego Domu „Senior-Wigor” w
Zbąszynku. Codziennie dzieje się dużo
więcej. Tutaj nie ma czasu na nudę i
samotność. Zapraszamy wszystkich
chętnych i ciekawych do odwiedzenia
naszego Domu. Jesteśmy w budynku
przy ul. Kosieczyńskiej 4 codziennie w
godzinach od 7:30 do 15:30. Przyjdź, zobacz i zostań z nami…..
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KOMUNIKATY
Mammografia
Przy Przychodni w Zbąszynku,
4 kwietnia br. podstawiony był
mammobus, który wykonywał bezpłatne badania mammograficzne
dla mieszkanek Gminy Zbąszynek z
przedziału wiekowego 50-69 lat objętych Programem Profilaktyki Raka
Piersi. Kolejna grupa 60 Pań zdecydowała się przeprowadzić badania
profilaktyczne.
Badania w kierunku osteoporozy
Dla 80 Pań z naszej Gminy zrzeszonych w organizacjach pozarządowych osób starszych, Burmistrz
Zbąszynka przekazał BON na bezpłatne BADANIA DENSYTOMETRYCZNE W KIERUNKU OSTEOPOROZY.
Badania są bezbolesne, a każdy
pacjent po badaniu otrzymuje wynik w formie wydruku wraz z krótkim opisem i ustnymi wskazówkami,
co do dalszego postępowania przez
technika densytometrii.
Czynimy starania, aby badaniami
profilaktycznymi obejmować większe grupy mieszkańców.
Za Życiem
Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Przygotowany informator pomoże
ci przygotować się na narodziny
także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują
ci: prawa, badania, rodzaje wsparcia
(zdrowotnego i socjalnego). www.
zbaszynek.pl zakładka zdrowie.
Zapraszamy
Od marca br. w gabinecie nr 15 na
piętrze Przychodni Zdrowia w Zbąszynku przy ul. Długiej 1 przyjmuje

pacjentów nowy lekarz stomatolog
Pani Małgorzata Rezmer.
Światowy Dzień Zdrowia
Korzystając z okazji Światowego
Dnia Zdrowia, chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy na co
dzień zajmują się ludźmi chorymi
– rodzinom, lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom, psychologom
i wszystkim, którzy z wielkim oddaniem opiekują się potrzebującymi
pomocy i wsparcia.
Od ich humanitarnej postawy zależy
zdrowie, a niejednokrotnie również i
życie pacjentów.
Chorym życzymy powrotu do zdrowia w atmosferze poświęcenia
swoich najbliższych, personelu medycznego i wszystkich ludzi dobrej
woli.
Pomoc
Opieka Nocna i Świąteczna – Pomoc lekarska w Świebodzinie ul.
Młyńska 6 tel. 684564042, lekarz 516
098 719, pielęgniarka 516 229 053.
Punkt Informacji
Dla Niepełnosprawnych - Świebodzin, ul. Piłsudskiego 18, budynek B, pokój nr 5, tel.
68 574 53 29. Godziny pracy: pn-czw.
8:00-15:00, pt. 8:00-14:00.
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta - Świebodzin, ul. Kolejowa
2, Starostwo Powiatowe tel. 68 475
53 22
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Świebodzin, ul. Żaków 3,
tel. 68 475 53 53
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności – Świebodzin, ul. Żaków 3, tel. 68 475 53 49
Gminny Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie – Zbąszynek, ul. Długa 1,
tel. 68 384 91 02
Centrum Profilaktyki Uzależnień –
Świebodzin
Gdzie się leczyć?
Skorzystaj z prostej, ogólnopolskiej
wyszukiwarki w serwisie Zintegrowany Informator Pacjenta. Wyszukiwarka „Gdzie się leczyć?” to prosty
sposób na uzyskanie listy miejsc, w
których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Więcej: https://zip.nfz.gov.
pl/GSL/
Gminna Rada Seniorów
W kwietniu br. odbyło się spotkanie
założycielskie Gminnej Rady Seniorów działającej w formule Partnerstwa społecznego. Głównym celem
Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Gminy. Rada ma
charakter opiniodawczy, doradczy i
inicjatywny dla władz Gminy i działała w następujących obszarach:
- zapobieganie i przełamywanie
marginalizacji seniorów,
- wspieranie aktywności ludzi starszych,
- profilaktyka i promocja zdrowia
seniorów,
- przełamywanie stereotypów na
temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
- rozwój form wypoczynku, dostępu
do edukacji i kultury,
- mieszkalnictwo dla seniorów.
Więcej o zadaniach Rady w następnym wydaniu kwartalnika.

spotkanie członków Zespołu
Koordynacyjnego Partnerstwa
„Rodzina Razem”.
Celem spotkania było uszczegółowienie zadań do Planu
Działania w 2017 r. oraz przyjęcie nowych członków do
Partnerstwa.
Niepokojącym zjawiskiem jest
powiększająca się liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, pełniących
funkcję pogotowi rodzinnych
- stwierdził Przewodniczący
Zespołu Krzysztof Krzywak.
Justyna Drzymała z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świebodzinie zaproponowała, aby przyjąć
zasadę dzielenia się dobrymi prak-

tykami, wypracowanymi przez Partnerów, podczas spotkań „Sieci Pedagogów szkolnych”. Zaprezentowane
zostaną działania zespołów wychowawczych
i
interdyscyplinarnych
oraz szkoła dla rodziców.
Plan działań Partnerstwa na rok 2017
zakłada zorganizowanie Dnia Partnerstwa. Proponuje się dzień ten
stał się Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, jako formy promocji pieczy
zastępczej. Każda gmina w powiecie zorganizuje taki dzień na swoim
terenie. Ustalono, że każda z gmin
zorganizuje w dowolnym dla siebie
terminie na przełomie maja i czerwca Dzień Pieczy. Do tej akcji zostana
włączeni koordynatorzy rodzinnej
pieczy zastępczej PCPR w Świebo-

RODZINA RAZEM

W dniu 9 marca 2017 r. w
sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, z udziałem Starosty Świebodzińskiego, odbyło się
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dzinie.
Edyta Borowczak z Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie omówiła sytuację rodzinnej
pieczy zastępczej. Stwierdziła, że
brakuje kandydatów do prowadzenia pogotowia rodzinnego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
Świebodzinie apeluje o utworzenie
rodziny zastępczej pełniącej funkcję
pogotowia rodzinnego. Zauważono,
że w ciągu ostatnich ośmiu lat nie
powstało żadne pogotowie rodzinne.
Utworzenie rodziny zastępczej odbywa się etapami. Najpierw kandydaci składają wniosek, PCPR
kontaktuje się z wnioskodawcami,

zostaje przeprowadzona wstępna rozmowa. Kolejne etapy
to wywiady, opinia. Kandydaci zostają wysłani na badania
psychologiczne. Ostatnie etapy
obejmują szkolenia teoretyczne
oraz praktyczne w tym zakresie.
Alicja Bogiel Gromadzka – kurator przy Sądzie Rejonowym,
w Świebodzinie zauważyła, że
umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej wynika przede wszystkim z demoralizacji rodziców.
W ostatniej części spotkania podjęto
uchwałę przyjęcia do Partnerstwa
„Rodzina Razem” nowych członków:
trzy szkoły
podstawowe i gimnazjum z Gminy

Krzysztof
Krzywak

Skąpe oraz jedna szkoła podstawowa z Gminy Zbąszynek. Podjęto
także uchwałę w sprawie rezygnacji Partnera Fundacji „Spieszmy się”
– likwidacja fundacji, z partnerstwa
„Rodzina Razem”.

UPRAWNIENIA DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ POZA KOLEJNOŚCIĄ OD 1 STYCZNIA 2017 R.
W związku z opublikowaniem 17 listopada 2016 r. ustawy o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” (Dz. U., poz. 1860), która zgodnie z § 18 wprowadza m.in. zmianę
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 i 1807),
rozszerzeniu uległ krąg osób uprawnionych do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych
udzielanych w aptekach o kobiety
w ciąży i świadczeniobiorców do 18
r.ż., u których stwierdzono ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie
porodu, posiadających odpowiednie
zaświadczenie. Wobec powyższego
uprawnienia do udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej poza kolejnością
od 1 stycznia 2017 r. posiadają następujące osoby: - świadczeniobiorcy
posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”; - świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”; - inwalidzi
wojenni i wojskowi; - kombatanci; kobiety w ciąży, - świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenie, o którym mowa w art.
47 ust. 1a ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych. Należy zaznaczyć, że osób tych nie wpisuje się na
listy oczekujących.
Szczepienia przeciw wirusowi HPV
Rada Miejska w Zbąszynku 26 listopada 2015 r. podjęła uchwałę
nr XIII/76/2015 w sprawie przyjęcia

„Gminnego
Programu
Profilaktyki
Raka Szyjki Macicy - szczepienia HPV
na lata 2016-2018”. Program zakłada
wykonanie bezpłatnych dobrowolnych szczepień ochronnych przeciwko HPV dziewczynek, z rocznika
2004-2006. W ramach realizacji programu, w 2016 r. po wyrażeniu zgody
przez rodziców zaszczepiło się 25
dziewczynek.
Przed wprowadzeniem akcji szczepień w 2017 r. przeprowadzona została ankieta dot. zgody na udział w
programie. Dostarczone zostaną materiały informacyjne dla młodzieży
danych roczników i ich opiekunów.
Zaplanowano spotkania informacyjne dla rodziców / opiekunów, prowadzone przez lekarza oraz edukacyjne
dla dziewczynek i chłopców. Realizatorem Programu w Gminie Zbąszynek
jest Szpital Międzyrzecki, wybrany w
procedurze konkursowej. Udział w
Programie szczepień jest dobrowolny
i bezpłatny. W celu objęcia szczepieniem dziewcząt wymagane jest
złożenie imiennych deklaracji przez
rodzica, bądź prawnego opiekuna.
Program uzyskał pozytywną opinię
Prezesa Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 197/2015 z dnia
2 grudnia 2015 r. Główne cele jakie
Gmina postawiła sobie w przyjętym
programie to: zmniejszenie liczby
zachorowań na raka szyjki macicy
w Gminie Zbąszynek, ukształtowanie właściwych nawyków higienicznych u 12 i 13 letnich dziewcząt oraz
podniesienie poziomu
świadomości zdrowotnej młodych dziewcząt i
chłopców oraz ich rodziców oraz wypromowanie zdrowego trybu życia
wśród młodzieży szkolnej.
Światowa Organizacja Zdrowia w
2009 r. opublikowała oficjalne sta-
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nowisko uznające raka szyjki macicy i inne choroby wywołane przez
wirusa brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV) za problem zdrowia publicznego o zasięgu globalnym. Ministerstwo Zdrowia,
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (PTG) oraz Polskie Towarzystwo
Profilaktyki Zakażeń HPV zalecają szczepienie dziewcząt od 11 roku
życia.
Szczepienia przeciwko HPV
nie są obecnie dostępne w ramach
świadczeń gwarantowanych. Znajdują się na liście szczepień zalecanych
jednak niefinansowanych ze środków NFZ.
Rak szyjki macicy w skali całego
świata jest drugim, co do częstości
rakiem, który dotyka kobiety i drugą,
co do częstości przyczyną ich zgonów z powodu chorób nowotworowych. Globalnie, co roku notuje się
ok. 500 000 nowych zachorowań, a
około 300 000 kobiet umiera z powodu raka szyjki macicy. Szacuje się,
że na świecie liczba kobiet chorych
na raka szyjki macicy sięga 1,4 miliona.
W Polsce zapada na ten typ nowotworu ponad 3600 kobiet rocznie, z
czego niemal 2000 umiera. Jest to
jeden z najwyższych wskaźników
umieralności w Europie (9,4 / 100
000 kobiet).
Warto tu zauważyć, że o ile wskaźnik
zachorowalności na raka szyjki macicy w Polsce nie różni się od odnotowanego w innych krajach Europy, o
tyle odsetek kobiet przeżywający 5
lat po rozpoznaniu tego nowotworu
należy do najniższych w Europie i nie
przekracza 50% .
Więcej informacji: http://zbaszynek.
pl/PL/3158/589/Szczepienia_przeciw_HPV/k/
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Alina
Jagaciak

OBRÓT ALKOHOLEM, WSPARCIE DLA OSÓB
SZUKAJĄCYCH POMOCY
Rada Miejska w Zbąszynku na teren Gminy Zbąszynek ustaliła limit
40 punktów sprzedaży napojów
alkoholowych w tym: 25 punktów z przeznaczeniem do spożycia
poza miejscem sprzedaży (sklepy)
i 15 punktów z przeznaczeniem do

do kasy Gminy Zbąszynek wynosiły 161 408,28 zł. Kwota ta zgodnie z
ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
została przeznaczona na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoho-

alkoholu, narkotyków, hazardu, uzależnień behawioralnych, itp.
3. w każdy czwartek w godz. od
15:00-18:00 – psycholog,
4. w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 17:30-19:00 - członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania

DANE DOTYCZĄCE OBROTU ALKOHOLEM NA PRZESTRZENI OSTATNICH LAT PRZEDSTAWIA PONIŻSZA TABELA
WARTOŚĆ SPRZEDANEGO
ALKOHOLU W ZŁ NA
TERENIE CAŁEJ GMINY
ZBĄSZYNEK

WARTOŚĆ SPRZEDANEGO
ALKOHOLU NA JEDNEGO
STATYSTYCZNEGO
OBYWATELA GMINY
ZBĄSZYNEK W ZŁ

ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW
GMINY ZBĄSZYNEK
PRZYPADAJĄCYCH NA
JEDEN PUNKT SPRZEDAŻY

ROCZNE WPŁYWY OD
PRZEDSIĘBIORCÓW ZA
KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W ZŁ

2016

7 505 763,56

906,38

319

161 408,28

2015

7 055 608,09

849,87

319

156 436,31

2014

6 534 985,80

786,12

308

147 685,85

2013

7 349 442,88

881,33

278

146 865,33

ROK

spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia). Z określonego limitu
funkcjonuje 26 punktów sprzedaży napojów alkoholowych (stan na
31.12.2016) w tym: 19 punktów sprzedaży z przeznaczeniem do spożycia
poza miejscem sprzedaży (sklepy) i
7 punktów sprzedaży z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).
Dla porównania w 2016 r. w sąsiednich gminach: w Gminie Babimost
na jeden punkt sprzedaży alkoholu
przypadło 218 osób, a jeden statystyczny obywatel zakupił alkohol za
788,88 zł; w Gminie Zbąszyń były to
odpowiednio 212 osób i 998,91 zł.
Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu płacą do kasy gminy
opłaty za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych,
a wysokość tych opłat zależna jest
od ilości sprzedanego alkoholu w
punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W 2016 r. wpływy z tego tytułu

lowych oraz na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gmina Zbąszynek nie jest
wolna od problemów związanych
nadużywaniem alkoholu, zażywaniem narkotyków i dopalaczy. W
związku z powyższym, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży jest w
pełni zasadne.
Dla wszystkich mieszkańców Gminy
dostępna jest pomoc w punktach
konsultacyjnych, które działają w
Zbąszynku przy ul. Długiej nr 1 (siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej) i
czynne są:
1. w ostatni poniedziałek miesiąca
w godz. od 16:00-19:00 - specjalista
terapii uzależnień od alkoholu i narkotyków,
2. w każdą środę w godz. 14:00-17:00
- specjalista terapii uzależnień, od

Problemów Alkoholowych w Zbąszynku,
5. w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 19:00 - specjalista terapii uzależnień dla osób
uzależnionych i współuzależnionych,
6. w każdą środę od godz. 17:00-19:00
- grupa Al-Anon „Pogoda Ducha”,
7. w każdy piątek w godz. od 18:0020:00 - Grupa Anonimowych Alkoholików „TRIO”,
oraz w Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Zbąszynku i Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu
dwa razy w tygodniu czynny jest
punkt konsultacyjny dla uczniów i
rodziców – kontakt przez pedagoga
lub dyrektora szkoły - specjalista
terapii uzależnień od środków psychoaktywnych. Osoby potrzebujące
pomocy zachęca się do korzystania
z usług świadczonych w punktach
konsultacyjnych.

ZAMIANA MIESZKANIA GMINNEGO Z WIĘKSZEGO NA MNIEJSZE
Gmina Zbąszynek zamieni lokal mieszkalny położony w Zbąszynku w centrum miasta. Lokal ten położony jest na I piętrze składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza o pow. użytkowej 77,35 m2. Do lokalu przynależy
piwnica o pow. 13,04 m2.
W wyniku zamiany Gmina chce pozyskać lokal mieszkalny położony w Zbąszynku o
mniejszej powierzchni, bo około 40-55 m2 i składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki oraz przedpokoju. Wnioski o zamianę mieszkania mogą składać najemcy lokali
mieszkalnych (najemcy wynajmujący mieszkania od Gminy Zbąszynek) lub właściciele
lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Zbąszynek. Wnioski należy składać
do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek w terminie do dnia
30 czerwca 2017 r.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu 68 3 849 140 wew. 34 lub osobiście w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku – biuro nr 23.
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CO JUŻ ZA NAMI?
W tym roku zmieniliśmy
charakter imprezy sylwestrowej.
Przygotowaliśmy coś specjalnego
dla najmłodszych mieszkańców
naszej gminy. Była bajka, były
tańce i zabawy, ognisko i fajerwerki. SYLWESTER DLA NAJMŁODSZYCH wpisze się na stałe w nasz
kalendarz imprez. Po raz kolejny
w Zbąszynku zagrała WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
Podczas tegorocznego 25. Finału uzbieraliśmy ponad 20 tysięcy złotych. Padł rekord nie tylko
ogólnopolski, ale także w naszej
gminie. Miesiąc luty to Ferie Zimowe dla dzieci. W ramach akcji odbyło się SPOTKANIE Z CZARODZIEJEM. Niewątpliwą atrakcją było
także SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI
i cykliczne BAJKI NA PODUCHACH.

Chociaż aura pogodowa nie dopisała, wspólnie z OSP Zbąszynek
przygotowaliśmy lodowisko.
W
lutym odbył się tradycyjnie już
VII BAL SENIORA. Uroczystą premierę miał SPEKTAKL TEATRU 18+

pt.: „Deal z Diabłem”. Po raz drugi
pojawiło się w ZOK-u KINO OBJAZDOWE. Seanse „Sztuka kochania” i

ZBĄSZYNECKA WIOSNA KABARETOWA, na którą bilety rozeszły się w
dwa dni. Sala wypełniona była po

„Ciemniejsza strona Greya” cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem.
Karnawał zakończyliśmy DYSKOTEKĄ OSTATKOWĄ z DJ T-max. W
marcu tradycyjnie już odbyła się

brzegi. Wystąpił Kabaret Skeczów
Męczących, Kabaret Weźrzesz i
stand-uper Marcin Wojciech.
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

NASZA POMOC
Zbąszynecki Ośrodek Kultury bardzo chętnie wspiera projekty kulturalne placówek oświatowych oraz innych organizacji i
jednostek organizacyjnych w naszej gminie. Pomogliśmy w przy-

gotowaniu takich imprez jak: Bal
Przebierańców dla przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola
„Pod Muchomorkiem”, Koncert Kolęd, Spotkanie Autorskie z Eugeniuszem Kurzawą, Bal Przebierań-

ców z harcerzami ZHP, Dzień Babci
i Dziadka, Karnawałowy Festiwal
Tańca, Dzień Myśli Braterskiej, Jarmark z Jajem, Rekolekcje dla młodzieży, koncerty Filharmonii i Teatrzyki dla przedszkolaków.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W tym kwartale Pracownicy Biblioteki mieli okazję inaugurować otwarcie nowoczesnej
Biblioteki w Gminie Szczaniec. Ich
pomoc była także niezastąpiona
podczas organizacji spotkania autorskiego z Eugeniuszem Kurzawą.
Tradycyjnie Bibliotekę odwiedziły

przedszkolaki ze Zbąszynka. Biblioteka stała się także obiektem
zainteresowań pracowników Biblioteki Narodowej z Warszawy,
którzy przeprowadzili wizytację.
Biblioteka Miejsko – Gminna im.
Marcina Rożka zyskała logo. Uruchomiony został także funpage na

portalu społecznościowym, gdzie
znajdą Państwo informacje o nowościach wydawniczych i inne
ciekawostki z życia biblioteki. Zachęcamy do śledzenia wydarzeń.
Już niedługo pojawią się tam ciekawe konkursy związane z obchodami Tygodnia Bibliotek.

PROMOCJA
Teatr 18+ wystąpił w Bolewicach na zaproszenie Stowarzyszenia Uśmiech Pokoleń. Aktorzy zaprezentowali
sztukę pt. „Deal z Diabłem”. Zespół śpiewaczy Dąbrowszczanka zaprezentował swoją twórczość podczas
Wieczoru Kolęd i Pastorałek w Szczańcu.

WTRĄCAMY KILKA ZDAŃ
- Roczne sprawozdanie z działalności Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury, zaopiniowane pozytywnie
przez Radę Miejską w Zbąszynku.
- Występ pracowników ZOK na Koncercie Kolęd
- Modernizacja piwnicy pod Klub Muzyczny wraz
z zakupem nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego, ma na celu zwiększenie oferty koncertowej dla
mieszkańców gminy. Planowane jest organizowanie
weekendowych koncertów cyklicznych z muzyką
LIVE.
- Modernizacja salki pod Galerię Sztuki. Otwarcie
planowane jest w II kwartale tego roku.
- W tym roku ZOK nie organizuje festynowej majówki. Zapraszamy na dwa koncerty i imprezę taneczną. Pogoda nam nie straszna. Wszystko odbędzie się w budynku Domu Kultury.

TO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03 kwietnia (poniedziałek) KINO OBJAZDOWE
18 kwietnia (wtorek) KONKURS PIOSENKI (eliminacje gminne)
20 kwietnia (czwartek) RECYTACJE 2017
22 kwietnia (sobota) ZABAWA TANECZNA (Gimnazjum Zbąszynek)
29 kwietnia (sobota) KONCERT MUZYCZNY
30 kwietnia (niedziela) ŻUKI - KONCERT MUZYCZNY & IMPREZA TANECZNA
08 - 13 maja TYDZIEŃ BIBLIOTEK
13 maja (sobota) ZABAWA TANECZNA (SP Zbąszynek)
19 maja (piątek) WYŚCIG KOLARSKI
20 maja (sobota) NOC W MUZEUM (Dąbrówka
Wlkp.)
27 maja (sobota) ŚWIĘTO STRAŻAKÓW
27 maja (sobota) PREMIERA TEATRU 18+
28 maja (niedziela) KONCERT PRZY FONTANNIETWÓRCZOŚĆ LEONARDA COHENA.
09 czerwca (piątek) TAŃCELEBRACJE
10 czerwca (sobota) VI FESTIWAL KULTURY LEŚNEJ
23 czerwca (piątek) SEKCJE ZOK KOŃCZĄ ROK

ZACHĘCAM DO ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ WWW.ZOK.ZBASZYNEK.PL. NA STRONIE ZNAJDĄ
PAŃSTWO SZCZEGÓŁOWO OPISANE RELACJE FOTO I VIDEO Z KAŻDEJ IMPREZY ORGANIZOWANEJ PRZEZ ZBĄSZYNECKI
OŚRODEK KULTURY.
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PODSUMOWANIE
Pierwszy kwartał 2017 obfitował w
różnorodne wydarzenia sportowe.
Z racji pory roku były to głównie
imprezy pod „dachem”, ale nie zabrakło również imprez w plenerze.

W tym okresie odbywały się cykliczne wydarzenia, ale pojawiły się również nowe propozycje.
Początek roku to również tradycyjne prace przygotowujące obiek-

ALFRED BIMEK ZWYCIĘŻYŁ W I EDYCJI GRAND PRIX
GMINY ZBĄSZYNEK W KOPA

TRECHUB ZBĄSZYNEK NAJLEPSZĄ DRUŻYNĄ 13
EDYCJI ZBĄSZYNECKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ

TOMASZ GRUCHAŁA ZWYCIĘŻYŁ W 10 EDYCJI GRAND
PRIX GMINY ZBĄSZYNEK W TENISA STOŁOWEGO

ty sportowe do sezonu letniego.
Poniżej graficzny skrót wydarzeń:
styczeń – marzec 2017.

DRUŻYNA ŻAK LKC ZWYCIĘŻYŁA W ZIMOWEJ EDYCJI
WIELKOPOLSKO – LUBUSKIEJ LIGI ŻAK

TOMASZ GRUCHAŁA I RAFAŁ LITWIN NAJLEPSZĄ
PARĄ DEBLOWĄ W TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

SPORTOWA ATRAKCJA FERII ZIMOWYCH – RAMPA DO
ZJAZDU NA OPONACH

www.zbaszynek.pl

35

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

MECZ KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE W RAMACH
FERII NA SPORTOWO

INAUGURACJA PIŁKARSKIEJ WIOSNY W ZBĄSZYNKU
– ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK – ILANKA RZEPIN

STADION W DĄBRÓWCE – KOŃCOWY ETAP PRAC
MODERNIZACYJNYCH

KONTENER SZATNIOWY
– DODATKOWE POMIESZCZENIE SZATNIOWE

36
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TRADYCYJNY TURNIEJ SKATA W DĄBRÓWCE WLKP.

BBL ZBĄSZYNEK – NOWA INICJATYWA BIEGAM BO
LUBIĘ ZBĄSZYNEK

SIŁOWNIA W
MODERNIZACJI

ZBĄSZYNKU

–

PO

GENERALNEJ

SKS – ZAJĘCIA SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO WE
WSZYSTKICH NASZYCH SZKOŁACH

www.zbaszynek.pl
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ZAPOWIEDŹ NAJWAŻNIEJSZYCH IMPREZ SPORTOWYCH:
01.04 – Inauguracja BBL Zbąszynek
02.04 – Deblowy Turniej Tenisa
Ziemnego
08.04 – Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego
19.04 – Puchar Polski ZAP Syrena
Zbąszynek – Falubaz Zielona Góra
21.04 – 23.04 – Mistrzostwa Polski
Młodziczek w piłce siatkowej (1/4)
23.04 – Klasa A – Sokół Dąbrówka
– Iskra Łagów (inauguracja nowego
boiska w Dąbrówce)
30.04 – III Otwarte Mistrzostwa Zbąszynka w Steel Darta
01.05 – XXVII Turniej Tenisa Ziemnego
o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej
03.05 – XXV Bieg Konstytucji
19.05 – Wyścig kolarski „Bałtyk –
Karkonosze Tour” oraz akcja „Zbąszynek na Rowery”
26.05 – XXI Memoriał LA im. Bogdana Niemca (szkoły)
31.05 – IV liga ZAP Syrena Zbąszynek
– Stilon Gorzów (31 kolejka)
04.06 – Sportowy Dzień Dziecka
10.06 – Grand Prix Zbąszynka w siatkówce plażowej – Wróbel Cup (I turniej)
17.06 – XV MTPN im. Andrzeja Łeszyka
18.06 – II Memoriałowy Turniej Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego im.
Mariana Lewandowskiego

www.zbaszynek.pl

37

,

.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK

KRZYZÓWKA

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
30 kwietnia 2017 roku.
imię i nazwisko

1

telefon lub adres kontaktowy

POZIOMO

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1. Jeden z trybów sprzedaży nieruchomości gminnych
5. Powstanie w piwnicy ZOK-u
6. Stanowiły 20,9% ogólnych dochodów budżetu Gminy Zbąszynek
w 2016 roku
7. Jeden z symboli Wielkanocy
8. Nazwa jednej z ulic, która będzie budowana w br.
11. „Pożegnana” 21 marca
15. Po generalnej modernizacji w obiekcie OSiR
17. Nazwa rzeźby przy Placu Dworcowym w Zbąszynku, poświęconej
pamięci mieszkańców Kresów
18. Dominowały w 2016 roku w zakresie rejestracji aktów stanu
cywilnego
19. Zwycięska drużyna KGW w Jarmarku z Jajem
20. Zgromadziła 22,50 ton odpadów

PIONOWO

2. Była sportową atrakcją ferii zimowych w Zbąszynku
3. Zakończy swoją działalność z dniem 31.08.2017 r. w związku z
reformą ustroju szkolnego
4. Impreza sportowa dla miłośników kolarstwa, która odbędzie się 19
maja br.
9. Miejscowość,
która wg stanu na dzień 31.03.2017 r. liczy 157
mieszkańców
10. Jego uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 16 marca br.
12. Jeden z podatków lokalnych płatnych
13. Nazwisko kandydata na patrona Szkoły Podstawowej w Kosieczynie
14. Imię mieszkanki Gminy Zbąszynek, która w styczniu br. obchodziła
100 urodziny
16. Obchodził swoje święto w dniu 11 marca

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Wigilijna Gwiazdka Zabłysła”
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 40 prawidłowych odpowiedzi, spośród
których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę –
bon o wartości 100 zł otrzymała Pani Lidia Kostera.
Nagroda ufundowana została przez Pana Andrzeja Brudło - właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Hurtowni Wyrobów Hutniczych
STALBRUD ze Zbąszynia, prowadzącego również
samoobsługowe myjnie samochodowe na terenie
Zbąszynia i przy ul. Topolowej w Zbąszynku.
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W kwietniu br. oddana zostanie do Państwa
rąk ,,Koperta Życia’’ – inicjatywa, która może uratować Państwa zdrowie, może nawet życie, a
skierowana jest przede wszystkim do osób starszych, przewlekle chorych, samotnych. Do udziału w akcji zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia. Koperta jest przeznaczona wyłącznie dla
służb medycznych i ratowniczych w przypadku
zaistnienia krytycznej sytuacji w celu ratowania
życia i zdrowia.
Koperta będzie zawierała formularz, w którym
należy zapisać najważniejsze informacje dotyczące naszego zdrowia – na co chorujemy, jakie
musimy brać leki, jaką mamy grupę krwi, czy też
na co jesteśmy uczuleni. Wypełniony formularz
wraz kopertą wkładamy do lodówki. Dlaczego do lodówki? Bo jest to urządzenie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore rozmiary – jest łatwe do znalezienia przez ratowników. Ważne jest, abyśmy na lodówce umieścili załączoną do koperty naklejkę informującą
o tym, że tu znajduje się „Koperta Życia”. W krytycznej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia,
służby medyczne znajdą kopertę, która ułatwi im szybką diagnozę i reakcję. To znacznie
zwiększy szanse na uratowanie zdrowia i życia osoby, do której należy ,,Koperta Życia’’. Koperty będą dostępne u sołtysów, pielęgniarek środowiskowych, w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zbąszynku, w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku oraz w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku w Punkcie Informacyjnym. Tam również uzyskacie Państwo szczegółowe informacje na temat akcji.

www.zbaszynek.pl

39

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

40

www.zbaszynek.pl

