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Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia
będzie dla Państwa okazją do spędzenia
miłych chwil w gronie najbliższych,
w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości,
a nadchodzący Nowy 2018 Rok
spełni wszystkie oczekiwania,
zaowocuje realizacją planów zawodowych i osobistych
oraz będzie pełen szczęśliwych dni.
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CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
Oddajemy w Wasze ręce
świąteczne
wydanie
naszego
Kwartalnika. W nim szczególne
miejsce zajmują analizy i podsumowania, tego co działo się w 2017
roku. Przedstawiam więc Państwu
garść informacji, które moim zdaniem są istotne i każdy powinien
o nich wiedzieć.
Pierwsza to inwestycje, ponieważ
one świadczą o dynamice naszego
rozwoju i zawsze wzbudzają zainteresowanie. W 2017 r. najważniejszą i najdroższą inwestycją była
budowa I etapu ul. Zachodniej,
połączona z budową ulic: Zaułek
Kościelny, Prymasa Wyszyńskiego
i Jana Pawła II. Mieszkańcy tych
ulic wreszcie mogą odetchnąć i w
sposób bezpieczny komunikować
się z resztą miasta. Przy tej okazji
ośmielam się przypomnieć, że są
to ulice osiedlowe, jeździmy więc
z prędkością 20 km/h, a jednocześnie przy skrzyżowaniach nie ma
oznakowania i obowiązuje zasada
prawej strony.
Kolejna inwestycja to przebudowa
terenu przy ul. Sportowej. Został
wykonany
nowy,
powiększony
parking, nowoczesne mini boisko
i niewielki teren rekreacyjno-wypoczynkowy ze zdrojem ulicznym.
Dokonaliśmy też nowych nasadzeń drzew i krzewów - proszę o
uszanowanie tej pracy.
Inwestowaliśmy również w tzw.

„małą architekturę” i to praktycznie w każdej miejscowości naszej Gminy. W tym miejscu również warto wspomnieć o nowych
inwestycjach rozpoczętych przy
IKEA Industry, tj. o budowie nowej fabryki i hali magazynowej, co
spowoduje powstanie kolejnych
miejsc pracy i wzrost podatku od
nieruchomości.
Bardzo wysoki poziom utrzymywały nasze instytucje: ZOK pod
kierownictwem Pani Malwiny Kubickiej i OSiR pod kierownictwem
Pana Marcina Minty.
Podsumowaniem naszej aktywności, a jednocześnie bardzo wysokiej jej oceny jest Ogólnopolski
Ranking Zrównoważonego Rozwoju (oceniane są wszystkie polskie
gminy). Za wyniki osiągnięte w
2016 roku zajęliśmy VII miejsce w
kraju. Jest to niewątpliwie wielki
sukces i potwierdzenie właściwego kierunku rozwoju i naszej pracowitości.
Ważną aktywnością gminy są również stawki podatków i innych obciążeń nakładanych przez Radę
Miejską na mieszkańców. Z satysfakcją trzeba stwierdzić, że dobre
i oszczędne gospodarowanie publicznym pieniądzem powoduje,
że nie ma potrzeby zwiększania
podatków. W 2018 roku utrzymujemy więc stawki podatków na
poziomie 2017 roku, a ceny wody
i kanalizacji wzrastają praktycznie
o wskaźnik inflacji. Takie podejście

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku

do podatków powinno zachęcać
kolejnych inwestorów a nam zostawi więcej pieniędzy w portfelach z możliwością zwiększenia
wydatków na konsumpcję.
IV kwartał to już praktycznie wejście w kolejny rok. Mamy już pewną wiedzę na temat inwestycji
planowanych do realizacji w 2018
roku. Pierwszą, pewną jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej. Powinniśmy zacząć z niej
korzystać pod koniec 2019 roku.
Uzyskaliśmy na jej budowę dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki - prawie 2,5 mln zł natomiast całkowity koszt budowy
to około 10 mln zł. Hala pozwoli na dalszy, dynamiczny rozwój
sekcji sportowych działających w
naszej Gminie. Czekamy również
na umowy dotyczące ścieżek rowerowych i oczyszczalni ścieków.
Niezależnie od tych dużych i drogich inwestycji będą realizowane
te tańsze i drobniejsze, ale również niezbędne do życia. Cały czas
staramy się myśleć o wszystkich
mieszkańcach naszej Gminy i corocznie realizować zadania we
wszystkich naszych miejscowościach, gdyż wszyscy jesteśmy
równie ważni i cenni.
Spotykamy się w przededniu
Świąt Bożego Narodzenia. Życzę
mieszkańcom całej Gminy, abyśmy
mogli spotkać się z najbliższymi
przy pachnących i pięknie ozdobionych choinkach, cieszyć się
sobą i trochę odetchnąć przed
czekającymi nas wyzwaniami w
2018 roku.
Z wyrazami szacunku
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka

Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
16 stycznia 2018 roku
o godzinie 18:30
w Domu Kultury w Zbąszynku
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IV KWARTAŁ 2017 r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
02.10.2017r. – Świebodzin, PUP, uzgodnienie
umowy na roboty publiczne; – Zbąszynek,
Urząd Miejski, wspólne spotkanie z Radą
Młodych Samorządowców i Zbąszynecką
Radą Seniorów;
04.10.2017r. – Zielona Góra, WFOŚiGW,
Konferencja;
05.10.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Komendantem Powiatowym
Policji; – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z przedstawicielem Oddziału
Gospodarowania Nieruchomościami w
Poznaniu; – Zbąszynek, OSiR, posiedzenie
Lubuskiego
Regionalnego
Związku
Kolarskiego;
09-11.10.2017r. – Dźwirzyno, udział w
Konwencie ZGWL;
12.10.2017r. – Zielona Góra, ZDW, uzgodnienia
w sprawie oświetlenia przy drodze 302;
– Dąbrówka Wlkp., wizyta u Pani Marty
Schmidchen,
najstarszej
mieszkanki
Gminy Zbąszynek w ramach obchodów
Zbąszyneckiego
Tygodnia
Seniora;
– Zbąszynek, Szkoła Podstawowa,
pasowanie pierwszoklasistów na ucznia;
13.10.2017r. – Zbąszynek, DD „SeniorWigor”, śniadanie z seniorami w ramach
obchodów Zbąszyneckiego Tygodnia
Seniora; – Kosieczyn, Szkoła Podstawowa,
udział w obchodach Dnia Edukacji
Narodowej;
17.10.2017r. – Zbąszynek, Dom Kultury,
spotkanie z mieszkańcami;
18.10.2017r.
–
Wolsztyn,
Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych; – Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Stałych Rady
Miejskiej; – Rogoziniec, ZSL, szkolenie
obronne dla Dyrektorów Szkół Leśnych; –
Zbąszynek, spotkanie z emerytowanymi
nauczycielami z okazji Dnia Edukacji
Narodowej;
19.10.2017r. – Świebodzin, spotkanie z
Wicemarszałkiem Woj. Lubuskiego w
sprawie Programu „Wnuczęta w dobrych
rękach”;
20.10.2017r. – Dąbrówka Wlkp., CKiF,
spotkanie z seniorami;
21.10.2017r. – Kargowa, Konferencja RK;
22.10.2017r. – Świebodzin, udział w
uroczystościach z okazji św. Huberta;
23.10.2017r. – Zbąszynek, OSiR, spotkanie
z działaczami Zbąszyneckiej Akademii
Piłkarskiej;
24.10.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dr D. Czarneckim w sprawie
medycyny pracy;
25.10.2017r. – Zielona Góra, Komitet
Monitorujący RPO;
26.10.2017r.
–
Zbąszynek,
Szkoła
Podstawowa, „Tydzień Głośnego Czytania”
w ramach kampanii społecznej Cała
Polska Czyta Dzieciom; – Zbąszynek,
Urząd Miejski, udział w Sesji Rady Miejskiej;
27.10.2017r.
–
Wolsztyn,
Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
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30.10.2017r. – Międzyrzecz, spotkanie z
Zarządem Województwa Lubuskiego w
sprawie zadań planowanych do realizacji
w 2018 roku;
03.11.2017r. – Zbąszynek, odwiedzenie
grobów byłych pracowników oraz
zasłużonych dla Gminy Zbąszynek;
06.11.2017r. – Warszawa, Gmach Sejmu
RP, odbiór wyróżnienia przyznanego w
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju;
08.11.2017r.
–
Kosieczyn,
Szkoła
Podstawowa, nadanie szkole imienia
Marcina Rożka, – Dąbrówka Wlkp., Zarząd
Miejsko-Gminny OSP;
09.11.2017r. – Świebodzin, otwarcie biura
Oddziału
Związku
Pracodawców
Województwa Lubuskiego; – Dąbrówka
Wlkp., Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Regionu Kozła;
10.11.2017r. – Zbąszynek, OSiR, udział w
Marszu
„Po
Niepodległość
Nordic
Walking”;
11.11.2017r. – Zbąszynek, udział we mszy
św. oraz
złożenie wiązanek pod
Pomnikiem Chrystusa Króla
z okazji
Święta Niepodległości; – Zbąszynek, ROD,
podsumowanie sezonu lotowego gołębi;
14.11.2017r. – Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych; – Kargowa,
Urząd Miejski, Kapituła Regionu Kozła;
15.11.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w pracach Komisji Stałych Rady Miejskiej;
17.11.2017r. – Babimost, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie budowy ścieżek
rowerowych;
21.11.2017r. – Zbąszynek, OPS Dzień
Pracownika Socjalnego;
23.11.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Sesji Rady Miejskiej; – Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie ze Starostą
Świebodzińskim w sprawie wspólnych
projektów;
24.11.2017r. – Zbąszynek, Dom Kultury,
Biesiada Andrzejkowa
Zespołów
Śpiewaczych;
25.11.2017r. – Zbąszynek, udział we mszy św.
z okazji Święta Kolejarza oraz złożenie
kwiatów pod pomnikiem św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy;
26.11.2017r.
–
Kosieczyn,
Szkoła
Podstawowa, rozpoczęcie XI edycji Ligi
Tenisa Stołowego;
28.11.2017r. –
Zbąszynek, Kosieczyn,
Rogoziniec, Jubileusze 50, 60, i 65-lecia
pożycia małżeńskiego;
29.11.2017r. – Zbąszynek, podpisanie aktu
notarialnego;
30.11.2017r. – Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;
01.12.2017r. – Babimost, Urząd Miejski,
uzgodnienia planu działania w sprawie
budowy ścieżek rowerowych;
04.12.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;
06.12.2017r. – Dąbrówka Wlkp., Mikołajkowy
www.zbaszynek.pl

Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych;
– Zbąszynek, Dom Kultury, Mikołaj dla
dzieci niepełnosprawnych;
07.12.2017r. – Zbąszynek, Dom Kultury, Rada
Seniorów; – Zbąszynek, Dom Kultury,
Mikołaj ZAP;
08.12.2017r.
–
Wolsztyn,
Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
09.12.2017r. – Zbąszynek, CKZiU, Turniej
Ministrantów w piłce nożnej; – Zbąszynek,
Targowisko Miejskie, III Wigilia Miejska;
11.12.2017r. – Poznań, spotkanie z okazji
Święta Kolejarza;
12.12.2017r. – Żary, udział w Konwencie
ZGWL;
13.12.2017r. – Zbąszynek, OPS, spotkanie
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego;
– Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
pracach Komisji Stałych Rady Miejskiej; –
Kargowa, Urząd Miejski, Kapituła Regionu
Kozła;
14.12.2017r. – Zbąszynek, uroczyste oddanie
do użytku I etapu budowy ul. Zachodniej;
15.12.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z 18-latkami;
16.12.2017r. – Peitz, Niemcy, udział w
Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz
spotkaniu Grup Roboczych;
19.12.2017r. – Zbąszynek, udział w spotkaniu
opłatkowym
organizowanym przez
Kombatantów i Związek Emerytów
Kolejowych;
20.12.2017r. – Zbąszynek, Dzienny Dom
„Senior - Wigor”, spotkanie opłatkowe
z seniorami; – Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
21.12.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Komisji Egzaminacyjnej dla
nauczyciela ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
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PODSUMOWANIE ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI
RADY MIEJSKIEJ
Rok 2017 powoli dobiega końca,
więc wzorem lat ubiegłych przedstawiam Państwu roczne podsumowanie
działalności organu uchwałodawczego
Gminy Zbąszynek.
W 2017 roku Rada Miejska obradowała
na 11 sesjach, w czasie których podjęto 127 uchwał dotyczących najistotniejszych aspektów życia wspólnoty samorządowej.
W mijającym roku odbyło się 11 posiedzeń Komisji Stałych Rady, tj. Komisji Gospodarki i Budżetu, Komisji Oświaty i Pomocy Społecznej oraz Komisji Porządku
Publicznego i Praworządności. Ponadto
w okresie objętym sprawozdawczością
odbyło się 11 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 2 posiedzenia Komisji Regulaminowej oraz 11 posiedzeń Konwentu, który
jest organem doradczym i opiniującym
Przewodniczącego Rady.
W trakcie 2017 roku radni na bieżąco
kierowali do Burmistrza Zbąszynka interpelacje i zapytania w sprawach aktualnych problemów Gminy.
Mijający rok przyniósł wiele zmian, w
tym te związane z reformą oświaty.
Mając na uwadze wykładnię prawa,
ale przede wszystkim dobro uczniów z
terenu Gminy – Rada Miejska w Zbąszynku podjęła
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego.
Z dniem 1 września 2017 r.
Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, która
przejęła również budynek
szkolny w celu zapewnienia jednozmianowości nauczania w szkole 8 - letniej.
Uczniowie młodszych klas
rozpoczęli naukę w budynku przy ul. Sportowej 2, natomiast starsze roczniki w
klasach dotychczasowego
gimnazjum przy Placu Wolności 1. Szkoły Podstawowe
w Dąbrówce Wlkp. i w Kosieczynie stały się z mocy
prawa 8 - letnimi szkołami
podstawowymi. Dzięki niniejszym działaniom udało się uniknąć konieczności zamykania placówek
oświatowych na terenie
Gminy Zbąszynek.
W okresie sprawozdawczym Rada Miejska zatwier-

dziła sprawozdanie finansowe wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy oraz jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Zbąszynka absolutorium za
wykonanie budżetu Gminy w 2016 roku.
Ważnym krokiem mającym na celu rozwój gminnej infrastruktury była uchwała
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia
Gminy Zbąszynek do wspólnej realizacji
z Gminą Babimost, Gminą Kargowa oraz
Powiatem Zielonogórskim i Powiatem
Świebodzińskim projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Intencją tego aktu było zapoczątkowanie działań zmierzających
do uzyskania dofinansowania budowy
sieci ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Zbąszynek oraz ww. Gmin i Powiatów.
W 2017 roku organ uchwałodawczy
podjął uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Działania te wymusił fakt rosnących
kosztów gospodarowania odpadami
(wyższe stawki za odbiór
i zagospodarowanie odpadów, koszty
funkcjonowania nowo utworzonego na

www.zbaszynek.pl

Jan
Mazur

terenie Gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, konieczność
wyposażenia posesji w dodatkowe
pojemniki). Mając na względzie płynność finansową systemu, ale i dobro
mieszkańców - Burmistrz Zbąszynka
zaproponował, a Rada Miejska podjęła
uchwałę, w której stawki ustalono na
możliwie najniższym poziomie.
Z myślą o rozwoju urbanizacyjnym Gminy podjęto również uchwałę w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zbąszynek w rejonie ulic Ogrodowa i Św.
Piotra i Pawła. Realizacja planu prowadzić będzie do niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i sieci dróg.
Podsumowując roczną działalność
Rady Miejskiej w Zbąszynku należy
podkreślić, że wszystkie działania podejmowane były z myślą o mieszkańcach Gminy Zbąszynek.
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IV KWARTAŁ 2017 r.

KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
03.10.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur;
05.10.2017r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny, spotkanie grupy synodalnej;
09.10.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Konwent Rady Miejskiej; - Zbąszynek, ZOK uroczysta inauguracja Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
oraz Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora;
10.10.2017r. - Zbąszynek, DD „S-W”, turniej
gry w chińczyka zorganizowany w ramach obchodów Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora;
11.10.2017r.- Zbąszynek, Kościół Parafialny,
uroczystości odpustowe;
12.10.2017r. - Zbąszynek, ZOK, Dzień Nauczyciela;
13.10.2017r. - Zbąszynek, DD „S-W”, spotkanie Burmistrza Zbąszynka z Seniorami;
16.10.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
Dzień Edukacji Narodowej, wręczenie
nagród wyróżnionym nauczycielom zatrudnionym w gminnych placówkach
oświatowych;
17.10.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur; - Zbąszynek, ZOK, spotkanie
Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
18.10.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady;
19.10.2017r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny, msza św. w intencji Seniorów z terenu Gminy Zbąszynek;
20.10.2017r.- Dąbrówka Wlkp., CKiF, spotkanie Seniorów z muzyką;
21.10.2017r. - Kargowa, Kapituła Regionu
Kozła oraz spotkanie „Tęgich głów”;
22.10.2017r. - Świebodzin, III obchody Dnia
Św. Huberta w Powiecie Świebodzińskim;
26.10.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
01.11.2017r. - Zbąszynek, obchody święta Wszystkich Świętych, oddanie hołdu
bliskim zmarłym, Honorowym Obywatelom Gminy Zbąszynek, Zasłużonym dla
Gminy Zbąszynek;
04.11.2017r. - Rogoziniec, Ogród strzelecki,
turniej strzelecki o tarczę Burmistrza
Zbąszynka z okazji Święta Niepodległości;
06.11.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Konwent Rady Miejskiej;
07.11.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur;
08.11.2017r. - Zbąszynek, NP „Pod Muchomorkiem”, obchody Święta Niepodległości; - Kosieczyn, SP, uroczystości
związane z nadaniem imienia szkole i
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poświęceniem sztandaru;
09.11.2017r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny, II spotkanie zespołu synodalnego;
11.11.2017r. - Zbąszynek, obchody 99 rocznicy Święta Niepodległości; - Zbąszynek, ROD, spotkanie z członkami ZHGP
koła Zbąszynek (podsumowanie lotów
starych i młodych gołębi pocztowych);
12.11.2017r. - Bolewicko, Deblowy Turniej
Tenisa Ziemnego o Puchar Rady Miejskiej w Zbąszynku z okazji Święta Niepodległości;
14.11.2017r. - Kargowa, Kapituła Regionu
Kozła;
15.11.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, Komisja Rewizyjna, wspólne posiedzenie
Komisji Stałych Rady;
21.11.2017r. - Zbąszynek, OPS - DD „S-W”,
obchody Dnia Pracownika Socjalnego;
23.11.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
24.11.2017r. - Zbąszynek, ZOK, VIII Biesiada
Andrzejkowa Zespołów Śpiewaczych
„Słoneczna Grecja”;
25.11.2017r. - Zbąszynek, obchody Dnia
Kolejarza w dniu wspomnienia patronki
kolejarzy Św. Katarzyny Aleksandryjskiej;
28.11.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Jubilatami Złotych Godów; Kosieczyn, udział w uroczystościach Solenizanta Ks. Kan. Zdzisława Przybysza;
03.12.2017r.- Dąbrówka Wlkp. CKiF, spotkanie przedświąteczne;
04.12.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Konwent Rady Miejskiej;
05.12.2017r.- Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur;
06.12.2017r. - Zbąszynek, ZOK, spotkanie
osób niepełnosprawnych i seniorów z
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Bernadetta
Utrata

Mikołajem; - Zbąszynek, ZOK, XVII Przegląd Piosenki Dziecięcej;
07.12.2017r.- Zbąszynek, ZOK, spotkanie
Rady Seniorów Gminy Zbąszynek; - Kosieczyn, Wiejski Dom Kultury spotkanie
z Kresowym Mikołajem; - Zbąszynek,
ZOK, Mikołajkowa Akademia Piłkarska; Zbąszynek, Kościół Parafialny, spotkanie
grupy synodalnej;
09.12.2017r. - Zbąszynek, targowisko miejskie, III Wigilia Miejska Gminy Zbąszynek;
- Zbąszynek, hala sportowa CKZiU, Turniej Piłki Nożnej Ministrantów Dekanatu
Babimojskiego pod patronatem Burmistrza Zbąszynka;
13.12.2017r.- Kargowa, Kapituła Regionu
Kozła; - Zbąszynek, Urząd Miejski, Komisja Rewizyjna, wspólne posiedzenie
Komisji Stałych Rady; - Świebodzin, Kościół p.w. NMP Królowej Polski, msza św.
w intencji ofiar stanu wojennego;
14.12.2017r. - Zbąszynek, ZOK, uroczyste
zakończenie projektu pn. „Budowa dróg
gminnych: Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego i zachodniej obwodnicy Zbąszynka - etap I”;
16.12.2017r.- Niemcy, Peitz, Jarmark Bożonarodzeniowy, spotkanie grup roboczych Peitz - Bedum -Zbąszynek;
19.12.2017r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur; - Zbąszynek, spotkanie
opłatkowe członków Związku Kombatantów i Terenowej Organizacji Emerytów PKP; - Świebodzin, KPP, spotkanie
opłatkowe
20.12.2017r. - Zbąszynek, DD „S-W”, spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
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URZĘDNIK RADZI

JAK UNIKNĄĆ SPŁACANIA DŁUGÓW
PO ZMARŁYM CZŁONKU RODZINY?
W ostatnim wydaniu Zbąszyneckiego Kwartalnika mogli Państwo
zapoznać się z podstawami prawa
spadkowego. W tym artykule z kolei
dowiedzą się Państwo jak skutecznie i bez problemów uwolnić się od
spłacania długów po zmarłym członku rodziny, jeżeli doszłoby do dziedziczenia po nim.
Nie zawsze bowiem mamy do czynienia z sytuacją, że spadkodawca
pozostawia po sobie same aktywa
(dodatnią wartość spadku), którą
chętnie każdy spadkobierca by odziedziczył, np. nieobciążoną nieruchomość lub samochód. Bardzo często
zdarza się, że zmarli pozostawiają po
sobie nie tylko aktywa, ale także długi, które mogą przewyższać wartość
pozostawionego majątku. Czasami, w
konsekwencji zaniedbania i niezłożenia odpowiednich oświadczeń przed
sądem lub notariuszem, może dojść
do sytuacji, że długi te będzie musiała spłacać rodzina zmarłego spadkodawcy.
Z chwilą gdy spadkobierca dowie
się o tytule swojego powołania do
spadku (tzn. gdy dowie się, że dziedziczy po zmarłym) ma 6 miesięcy
na złożenie stosownego oświadczenia przed sądem lub notariuszem
o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.
Kodeks cywilny reguluje dwa sposoby przyjęcia spadku: spadek można przyjąć wprost (dziedziczy się
wszystkie aktywa, ale także wszystkie pasywa, tj. długi spadkodawcy)
lub z dobrodziejstwem inwentarza
(przyjęcie spadku z ograniczeniem
odpowiedzialności za długi spadkowe – dziedziczy się długi tylko do
wartości pozostawionego majątku
– aktywów). Spadek można także
odrzucić. Spadkobierca, który odrzucił spadek jest traktowany jak gdyby
nie dożył otwarcia spadku, a w jego
miejsce wchodzą następni w kolejce
spadkobiercy (zazwyczaj dzieci osoby, która odrzuciła spadek). Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca nie odziedziczy po zmarłym
żadnych aktywów, ale też nie będzie zobowiązany do spłacania po
nim żadnych długów.
W sytuacji, gdy spadkobierca umiera przed złożeniem stosownego
oświadczenia, prawo do jego złożenia przechodzi na jego spadkobierców. Termin do złożenia go nie może
się z kolei skończyć wcześniej, niż
termin do złożenia oświadczenia po
zmarłym spadkodawcy. Oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie można uzależnić od ziszczenia

się oznaczonego warunku (np. przyjęcie lub odrzucenie części spadku)
lub nadejścia określonego terminu
(np. osiągnięcie konkretnego wieku
spadkobiercy), ani go odwołać. Każdy ze spadkobierców składa oświadczenie samodzielnie, tzn. że jeden
ze spadkobierców może swój udział
spadkowy przyjąć, a inny spadkobierca może spadek odrzucić.
Oświadczenie można złożyć przed
sądem lub przed notariuszem, ustnie
lub na piśmie z podpisem urzędowo
poświadczonym. Można także złożyć
takie oświadczenie przez pełnomocnika, ale upoważnienie do tej czynności musi być dokonane na piśmie z
podpisem urzędowo poświadczonym.
Do 18 października 2015 r. przepisy
Kodeksu cywilnego stanowiły, że milczenie spadkobiercy i nie złożenie
żadnego oświadczenia co do spadku
skutkowało nabyciem tego spadku
wprost, a zatem spadkobierca dziedziczył wszystkie aktywa, ale także
wszystkie długi.
Po zmianie przepisów Kodeksu cywilnego uznaje się, że milczenie
spadkobiercy i nie złożenie żadnego oświadczenia skutkuje nabyciem
spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Tym samym jeżeli np. zmarły
pozostawił po sobie nieruchomość
o wartości 200 tys. złotych, ale pozostawił także długi w kwocie 250
tys. zł, spadkobierca odpowie tylko
do wartości czynnego spadku, tj. do
wartości 200 tys. zł, a pozostały dług
w kwocie 50 tys. zł nie będzie obciążał spadkobiercy.
Jednakże żeby skutecznie doszło
do dziedziczenia z dobrodziejstwem
inwentarza spadkodawca nie może
pozostać bierny. Koniecznym warunkiem nie ponoszenia odpowiedzialności za długi spadkowe jest bowiem
sporządzenie spisu inwentarza lub
wykazu inwentarza. Spadkobierca ma do wyboru trzy rozwiązania:
zlecić
komornikowi
sporządzenie
spisu inwentarza (który jest płatny),
złożyć przed notariuszem wykaz inwentarza, który sporządzi na tą okoliczność protokół i prześle do sądu
spadku, lub złożyć samodzielnie w
sądzie wykaz inwentarza według
ustalonego wzoru.
To jaką decyzję co do przyjęcia lub
odrzucenia spadku spadkobierca powinien podjąć zależy każdorazowo
od sytuacji majątkowej z jaką pozostawił ją zmarły. Jeżeli spadkobierca
przypuszcza, że zmarły pozostawił
długi, których nie można zidentyfikować i zliczyć, bo brakuje stosownych
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dokumentów, a dodatkowo zmarły
nie pozostawił po sobie wartościowego majątku, najlepszym rozwiązaniem byłoby odrzucenie takiego
spadku. Spadkobierca nie ryzykuje
wtedy w ogóle swoim majątkiem i w
przyszłości nie zostanie pociągnięty
do odpowiedzialności za spłacanie
długów po innej osobie.
Jak już wspomniano wyżej, aby
skutecznie odrzucić spadek należy
złożyć oświadczenie o jego odrzuceniu w ciągu 6 miesięcy od dnia
kiedy spadkobierca dowiedział się,
że dziedziczy po zmarłym. Odrzucenie spadku pozwala uniknąć długów
spadkowych – a także zmienia układ
dziedziczenia.
Warto
zastanowić
się nad tą instytucją, zarówno jeśli
spadkobierca chce uniknąć spłacania
długów, jak i w sytuacji kiedy chce
przekazać swój udział spadkowy pozostałym spadkobiercom.
Należy pamiętać o tym, że spadkobierca, który odrzuca spadek, traktowany jest tak jakby nie dożył jego
otwarcia. Oznacza to, że jego udział
spadkowy przypada jego dzieciom
– jeśli je miał w momencie śmierci
spadkodawcy lub pozostałym spadkobiercom ustawowym.
Tym samym jeśli nie chcemy aby
nasze dzieci odziedziczyły spadek
zamiast nas (po odrzuceniu przez
nas spadku) muszą również go odrzucić. Jeśli dzieci są nieletnie, do
odrzucenia spadku za nie, niezbędna
jest zgoda sądu rodzinnego. Dopiero z postanowieniem sądu rodzinnego z wyrażoną zgodną na odrzucenie
spadku po zmarłym w imieniu dzieci, możemy się udać do sądu spadku lub notariusza celem odrzucenia
tego spadku. Analogicznie jeżeli nasze dzieci mają swoje dzieci (wnuki), to tak samo ich rodzice muszą
odrzucić spadek w ich imieniu, jeżeli
nie chcą dziedziczyć po zmarłym. Do
dokonania tej czynności także będą
potrzebować zgody sądu rodzinnego.
Jeśli wszyscy spadkobiercy ustawowi
nie mogą lub nie chcą przyjąć spadku przypada on gminie ostatniego
miejsca zamieszkania spadkodawcy
lub Skarbowi Państwa.
Procedura odrzucenia spadku nie jest
skompilowana ani kosztowna, warto
zatem zadbać o dochowanie pewnych formalności po śmierci spadkodawcy, aby w przyszłości uniknąć
problemów i płacenia za nie swoje
błędy.
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INFORMACJE

DLACZEGO WARTO ROZLICZAĆ
PODATEK DOCHODOWY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
Informacje zawarte w niniejszym artykule dotyczą osób,
które mieszkają na terenie Gminy Zbąszynek ale są zameldowane poza jej terenem i rozliczają się z urzędem
skarbowym innym niż Urząd Skarbowy w Świebodzinie.
Jeśli chcesz, żeby gmina,
w której mieszkasz miała więcej
pieniędzy na place zabaw, ścieżki rowerowe, chodniki, parkingi,
obiekty sportowe, piękne targowisko, ronda, budowę dróg, czy
szkoły - płać podatki w miejscu
zamieszkania, a nie zameldowania.
Zachęcamy mieszkańców, aby
rozliczali się z fiskusem z rocznego podatku nie w tej miejscowości (poza terenem Gminy
Zbąszynek), w której są zameldowani, ale w tym miejscu, w
którym faktycznie zamieszkują.
Meldunek a miejsce zamieszkania
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
roczne PIT- y powinny być składane w urzędzie skarbowym
według miejsca zamieszkania
podatników, dokładnie – według
miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia. Meldunek nie
ma w tym wypadku żadnego znaczenia. A to oznacza, że
osoba zameldowana w Zielonej
Górze czy Poznaniu, ale od połowy ubiegłego roku faktycznie
zamieszkująca
w
Zbąszynku
(bądź zamieszkująca tu ostatniego dnia roku podatkowego, tj. 31
grudnia), powinna rozliczyć się z
fiskusem w Urzędzie Skarbowym
w Świebodzinie. Przepisy jedno,
a praktyka drugie - wiele osób
z różnych powodów składa PIT
w miejscu zameldowania, a nie
tam, gdzie rzeczywiście mieszka.
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Prawie 40% podatku dochodowego poprzez udziały z Ministerstwa Finansów trafia do
gmin
Zachęcając do składania PIT-ów
w miejscu zamieszkania odnosimy się przede wszystkim do
korzyści, jakie mogą mieć z tego
„oficjalni” mieszkańcy. Do każdej
gminy trafia co rok określony
procent podatku dochodowego.
W każdym roku jest on nieco
większy – obecnie do gmin wraca 37,89% podatku płaconego
przez mieszkańców. Pieniądze te
przeznaczane są przede wszystkim na inwestycje gminne. Podkreślamy, że jakość i liczba nowych inwestycji jest uzależniona
przede wszystkim od udziału w
podatku dochodowym, który stanowi jeden z głównych źródeł
dochodów. Pragniemy uświadomić mieszkańcom, że im więcej
osób będzie płaciło podatki w
miejscu zamieszkania, tym na
lepszy standard życia w gminie
mogą liczyć. A rozliczając się z
fiskusem w miejscu zameldowania, finansujemy inwestycje innym gminom.
Wystarczy krótka informacja
Ci, których przekonają Nasze argumenty, powinni poinformować
fiskusa, gdzie jest ich faktyczne
miejsce zamieszkania - albo wraz
z rocznym zeznaniem podatkowym, albo na formularzu ZAP-3
(składają go tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, ponieważ przedsiębiorcy informują o wszelkich zmianach za
pomocą formularza CEIDG-1).
www.zbaszynek.pl

ZAP-3 nie zawsze potrzebny
Jeśli nie mamy zamiaru aktualizować numeru rachunku bankowego, do zmiany miejsca
zamieszkania (a tym samym
urzędu skarbowego) nie zawsze
będzie konieczny formularz ZAP3. Wystarczy jeśli osoba fizyczna
rozliczająca PIT wpisze miejsce
zamieszkania i właściwy adres
urzędu skarbowego w rocznym
zeznaniu podatkowym (dla naszej gminy to Urząd Skarbowy w
Świebodzinie).
Zwracamy się też z prośbą do
księgowych firm, aby poinformowali pracowników otrzymujących
PIT roczny o przynależności do
odpowiedniego urzędu skarbowego, tj. wg miejsca zamieszkania, a nie zameldowania.
Warto również pamiętać, że płacenie podatków w miejscu zamieszkania to także wygoda –
chociażby w razie ewentualnej
kontroli rocznego zeznania podatkowego, kiedy to do urzędu
trzeba stawić się osobiście.
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NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
– ZMIANY OD 2018 ROKU
Od 8 marca 2016 roku na terenie
Gminy Zbąszynek funkcjonuje nieodpłatna pomoc prawna przeznaczona
dla mieszkańców Gminy. Pomoc prawna oparta jest o zasady określone w
ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z
2017 r. poz. 2030). Punkt świadczenia
usług mieści się w Zbąszynku, ul. Długa 1 (ośrodek zdrowia); lokal biurowy 21.
Usługi świadczone są w każdy wtorek
w godzinach od 8:00 do 12:00.
Świadczenie nieodpłatnej pomocy
prawnej w dotychczasowym miejscu prowadzone będzie do końca
2017 roku.
28 listopada 2017 roku Gmina Zbąszynek podpisała ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie porozumienie
na otwarcie punktu nieodpłatnych porad prawnych w Zbąszynku.
Od 5 stycznia 2018 roku nieodpłatna
pomoc prawna świadczona będzie
w nowym miejscu. Punkt pomocy
prawnej będzie mieścił się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul.
Długa 1, lokal biurowy nr 14. Usługi
świadczone będą w każdy piątek w
godzinach od 8:00 do 12:00.
Usługi świadczyć będzie radca prawny Michał Kasprzak.

Nie będą prowadzone zapisy, kolejność
przyjmowania zależeć będzie od terminu przyjścia.
Dodatkowo, aby umożliwić większej
ilości mieszkańców naszej Gminy
skorzystanie z porad prawnych, Burmistrz Zbąszynka podjął decyzję o
uruchomieniu od 2 stycznia 2018 roku
dodatkowego punktu nieodpłatnych
porad prawnych. Nowy punkt będzie
mieścił w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, ul. Rynek 1, sala nr 25. Usługi świadczone będą w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 13:00.
Usługi świadczyć będzie adw. Aleksandra Walicka-Kotlarska.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać:
a/ młodzież do 26 roku życia - wykazuje przez przedłożenie dokumentu
stwierdzającego tożsamość;
b/ osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny - wykazują przez
przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
c/ seniorzy po ukończeniu 65 lat wykazują przez przedłożenie doku-

mentu stwierdzającego tożsamość;
d/ osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało
przyznane świadczenie z pomocy
społecznej na podstawie ustawy o
pomocy społecznej - wykazują przez
przedłożenie oryginału albo odpisu
decyzji o przyznaniu świadczenia z
pomocy społecznej lub zaświadczenia
o udzieleniu świadczenia, o którym
mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
e/ kombatanci - wykazują przez
przedłożenie zaświadczenia, o którym
mowa w ustawie z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego;
f/ weterani - wykazują przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana
albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach
działań poza granicami państwa;
g/ zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną - wykazują przez złożenie oświadczenia, że
zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.

SZEROKOPASMOWY INTERNET
W NASZYCH DOMACH
Lubuska Unia Światłowodowa została powołana przez
Orange Polska, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
oraz Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego. Jej celem jest
zapewnienie szerokopasmowego
internetu i faktyczna likwidacja
tzw. „białych plam” w regionie
oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. Gminy, które do niej
przystąpiły, będą uczestniczyć w
ustalaniu założeń projektu „ostatniej mili”, tak aby wybudowana
sieć jak najlepiej zaspokajała potrzeby mieszkańców, firm i jednostek publicznych.
W związku z przystąpieniem Gminy Zbąszynek do udziału w projekcie, proponujemy zapoznanie
się ze szczegółami jego realizacji
na terenie naszych miejscowości.

Na stronie internetowej www.zbaszynek.pl znajduje się zakładka
„LUŚ”, gdzie każdy może zapoznać się z informacjami dotyczącymi projektu. W szczególności
znajduje się tam:
1/
pismo Ministra Cyfryzacji w
sprawie projektów realizowanych
w ramach działania 1.1 PO PC,
2/ pismo Orange w sprawie określenia zasad realizacji projektu,
3/ wykaz punktów adresowych z
terenu Gminy Zbąszynek ujętych
do realizacji w projekcie,
4/ deklaracja skorzystania z ultraszybkiego internetu.
Założeniem projektu jest doprowadzenie światłowodu do placówek oświatowych w terminie 20
miesięcy od rozpoczęcia realizacji
projektu (realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2017 r.) oraz do
www.zbaszynek.pl

indywidualnych odbiorców w terminie 36 miesięcy. Wykaz punktów adresowych jest informacją o
tym, gdzie internet może zostać
podłączony za darmo, w ramach
realizacji projektu. Podłączenie
może nastąpić za zgodą właściciela nieruchomości. Po stronie
właściciela nieruchomości jest
także wskazanie miejsca podłączenia kabla na nieruchomości, a
także wykopanie rowu w ziemi od
granicy działki do nieruchomości.
Z informacji uzyskanych z firmy
Orange wynika, że złożone deklaracje, będą informacją o zamiarze
korzystania z szerokopasmowego
internetu. Pozostałe nieruchomości nie ujęte w zbiorze adresów
również mogą być podłączone
do internetu. W piśmie w sprawie
c.d. na stronie 10
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SZEROKOPASMOWY INTERNET W NASZYCH DOMACH c.d.
określenia zasad realizacji projektu, firma Orange pisze: „deklaracje
od mieszkańców budynków, które nie znajdują się w zbiorze adresów zgłoszonych przez nas do
CPPC, będą rozpatrywane indywidualnie. Dołożymy starań, aby
objąć inwestycją jak największą
liczbę mieszkańców.”
Podsumowując, mamy nadzieję,
że przy okazji realizacji projektu
uda się przyłączyć wszystkich
chętnych, także tych mieszkańców, którzy nie znajdują się w
zbiorze adresów ale złożą deklarację. Zainteresowanie firmy
Orange dodatkowymi przyłączeniami będzie tym większe, im

więcej będzie chętnych. Zachęcamy więc do składania deklaracji,
a także do przekazywania informacji pozostałym mieszkańcom
naszej Gminy. Druki deklaracji są
dostępne w Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku oraz w siedzibach
jednostek organizacyjnych Gminy
Zbąszynek, a także u Sołtysów.
Wypełnione deklaracje można
wrzucać do urny znajdującej się
w punkcie informacyjnym Urzędu
Miejskiego lub w miejscu pobrania. Termin składania deklaracji
mija 31 grudnia 2017 roku. Złożenie deklaracji ma na celu przede
wszystkim zebranie informacji,
o ilości chętnych, którzy będą

chcieli skorzystać ze światłowodu, a także pozwoli na zaprojektowanie i ustalenie harmonogramu budowy nowoczesnej sieci
ultraszybkiego światłowodowego
internetu przez firmę Orange w
naszej Gminie.
Realizacja projektu dopiero się
rozpoczyna, a jego zakończenie planowane jest na rok 2020.
Przez ten czas będziemy otrzymywać szereg informacji z firmy
Orange, zachęcamy więc do śledzenia naszej strony internetowej
i facebooka, a w razie konkretnych pytań można dzwonić do
Urzędu Miejskiego, telefon: 68 384
91 40 wew. 48.
Aneta
Nawracała

INFORMACJE

PROJEKT BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK NA 2018 ROK
Projekt budżetu Gminy Zbąszynek na 2018 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, z uwzględnieniem
informacji o planowanych kwotach
dochodów z tytułu subwencji i dotacji na realizację zadań własnych i
zleconych, uzyskanych od Wojewody
Lubuskiego i Ministra Finansów.
Planowane dochody w projekcie budżetu na rok 2018 wynoszą
44.840.814,00 zł.
W ogólnej kwocie planowanych dochodów wyszczególniamy, dochody
bieżące w wysokości 40.602.904,50
zł
oraz dochody majątkowe, w
wysokości 4.237.909,50 zł.
Planowane na 2018 rok dochody w
kwocie ogółem 44.840.814,00 zł, obejmują:
1)
dochody własne w kwocie
18.091.960,41 zł,
2)
dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących
dochód
budżetu
państwa,
w
kwocie 6.403.829,00 zł
3)
subwencje,
w
kwocie
8.781.492,00 zł
4)
środki pozyskane na realizację zadań dofinansowanych z
budżetu Unii Europejskiej w kwocie,
3.218.901,59 zł,
5)
dotacje celowe z budżetu
państwa na realizację zadań własnych, zadań zleconych oraz środki
pozyskane od innych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy
celowych oraz wpływy z innych źródeł, w kwocie 8.344.631,00 zł.
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W ramach planowanych dochodów
majątkowych na rok 2018, na kwotę
ogółem 4.237.909,50 zł, wyszczególnia się planowane dotacje w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na zadania pn.: „Budowę ścieżek
rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa), kwota 1.213.089,42
zł, „Wdrożenie i rozwój e-usług w
administracji Samorządowej oraz
podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”, kwota 539.310,45
zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”, kwota 27.833,44
zł oraz dofinansowanie „Budowy hali
sportowej w Zbąszynku” ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w wysokości 1.250.000,00 zł. Planuje
się również kwotę dochodów z tytułu sprzedaży majątku Gminy, która
wynosi 1.082.507,41 zł.
Wydatki na rok 2018 zostały zaplanowane w ogólnej wartości
46.184.979,56 zł. W ogólnej kwocie
zaplanowanych wydatków na rok
2018, wyszczególnia się wydatki bieżące w wysokości 37.340.486,61 zł
oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.844.492,95 zł.
Wydatki bieżące na 2018 rok w
kwocie ogółem 37.340.486,61 zł, przeznacza się na:
1)
wydatki bieżące jednostek
budżetowych, kwotę 25.144.542,25 zł,
2)
wydatki na dotacje na zadania bieżące, kwotę 3.507.778,87 zł,
3)
wydatki
na
świadczenia
na rzecz osób fizycznych, kwotę
6.683.643,99 zł,
www.zbaszynek.pl

4)
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z
budżetu Unii Europejskiej, kwotę
1.504.521,50 zł, (realizacja trzech projektów wieloletnich: „Modernizacja
kształcenia zawodowego w Gminie
Zbąszynek” na kwotę 568.322,50 zł,
„Kompetencje informatyczne i umiejętność wykorzystania TIK szansą na
lepszą przyszłość”, kwota 6.600,00
zł oraz „Wyposażenie i modernizacja
pracowni specjalistycznych Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku”,
kwota 929.599,00 zł),
5)
wydatki na obsługę długu
publicznego, kwota 500.000,00 zł.
Wartość wydatków majątkowych w
projekcie budżetu na rok 2018, stanowi 19,15% zaplanowanych wydatków
ogółem. Wydatki bieżące stanowią
80,85% ogółu planowanych wydatków w projektowanym budżecie.
Wydatki majątkowe, wyszczególnione zadaniowo w projektowanym budżecie, dotyczą:
1)
Fundusz sołecki realizowany
we wsi Kosieczyn i Rogoziniec, kwota 19.260,90 zł,
2)
Przebudowa ulicy Małej w
Dąbrówce Wlkp., kwota 500.000,00
zł,
3)
Budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost,
Kargowa), kwota 1.581.300,00 zł,
4)
Budowa placu zabaw w
Kręcku, kwota 210.214,00 zł,
5)
Zakupy inwestycyjne związane z rozbudową sieci kompute-

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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rowej i informatycznej, w wysokości
91.098,00 zł,
6)
„Wdrożenie i rozwój e-usług
w administracji samorządowej oraz
podnoszenie bezpieczeństwa tele-

W ramach strony wydatkowej, w
poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej zaplanowano realizację funduszu sołeckiego, w ogólnej

Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej, zaplanowane
na 2018 rok, przedstawiają się następująco:

Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej, zaplanowane
na 2018 rok, przedstawiają się następująco:
WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁU PLANOWANYCH
DOCHODÓW
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

KWOTA
PLANU
1.468.800,00 ZŁ

dżetu.
W efekcie, projektowane zadłużenie
z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, na koniec roku 2018,
wynosi 18.098.360,21 zł. Patrząc obra-

STRUKTURA
DOCHODÓW

WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁU
PLANOWANYCH WYDATKÓW

KWOTA
PLANU

3,28

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

76.600,00 ZŁ

0,16

1.150.110,00 ZŁ

2,49

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.334.577,42 ZŁ

2,98

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.364.280,19 ZŁ

5,27

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.000,00 ZŁ

-

576.165,45 ZŁ

1,28

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA

1.685,00 ZŁ

-

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

1.800,00 ZŁ

-

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA

1.000,00 ZŁ

-

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM (PODATKI I OPŁ. LOKALNE)
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA (SUBWENCJA OŚWIATOWA
I WYRÓWNAWCZA NA 2016 ROK)

17.706.881,00 ZŁ

8.782.092,00 ZŁ

39,49

19,59

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.693.139,50 ZŁ

3,78

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

360.090,00 ZŁ

0,80

DZIAŁ 855 - RODZINA

6.281.800,00 ZŁ

14,02

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

2.996.693,44 ZŁ

6,68

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

1.269.810,00 ZŁ

2,83

OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY

44.840.814,00 ZŁ

100,00

informatycznego”, kwota 640.066,05
zł,,
7)
Wpłata na Państwowy Fundusz celowy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu kwatermistrzowskiego, kwota
20.000,00 zł,
8)
Modernizacja kotłowni w
Zbąszynku (budynek Gimnazjum),
kwota 300.000,00 zł
9)
Budowa przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie PKP w
Zbąszynku, kwota 32.405,00 zł,
10)
Budowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku, kwota 61.500,00
zł,
11)
Wydatki majątkowe, dotyczące Samorządowego Zakładu
Usług Komunalnych w Zbąszynku,
łącznie kwota 231.500,00 zł,
12)
Dotacje do przydomowych
oczyszczalni ścieków w wysokości
21.000,00 zł,
13)
Wydatki majątkowe związane z modernizacją budynku ZOK,
kwota 100.000,00 zł
14)
Budowa hali sportowej w
Zbąszynku, kwota 5.000.000,00 zł,
15)
Wydatki majątkowe w wysokości 36.149,00 zł, dotyczące działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zbąszynku.

STRUKTURA
WYDATKÓW

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.469.348,90 ZŁ

5,35

1.395.981,04 ZŁ

3,02

134.000,00 ZŁ

0,29

5.360.694,18 ZŁ

11,61

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.685,00 ZŁ

-

DZIAŁ 752- OBRONA NARODOWA

1.800,00 ZŁ

-

352.002,16

0,76

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PUBLICZNE

I

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

500.000,00 ZŁ

1,08

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA (REZERWA
OGÓLNA I NA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NA 2017
ROK)

325.000,00 ZŁ

0,70

14.156.064,66 ZŁ

30,65

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA
DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
DZIAŁ 855 - RODZINA
DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

241.300,00 ZŁ

0,52

1.851.800,00 ZŁ

4,00

36.500,00 ZŁ

0,08

30.000,00 ZŁ

0,06

6.313.300,00 ZŁ

13,70

4.285.116,72 ZŁ

9,28

wysokości 164.056,32 ŚRODOWISKA
1.172.827,90 ZŁ
2,54
zł z podziałem na DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
poszczególne sołec6.330.849,00 ZŁ
13,71
twa, zgodnie z za- DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA
46.184.979,56 ZŁ
100,00
twierdzonymi zada- OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI
niami do realizacji na
zowo w stosunku do planowanych
rok 2018.
Projektowany budżet Gminy dochodów na 2018 rok, wskaźnik zaZbąszynek na 2018 rok, jest deficyto- dłużenia wynosi 40,36%.
wy. Planowane dochody ogółem są Biorąc pod uwagę nowe obwarowamniejsze o kwotę 1.344.165,56 zł od nia wskaźnikowe, Gmina spełnia relacje, wynikające z art. 243 ustawy o
planowanych wydatków ogółem.
Patrząc na zasadę przy konstrukcji finansach publicznych, gdzie liczony
projektowanych budżetów, dotyczą- indywidualnie dla każdej jednostki,
cą pokrycia wydatków bieżących, do- wskaźnik planowanej łącznej kwoty
chodami bieżącymi Gminy, widzimy, że spłaty zobowiązań, przypadający na
w ramach planowanych dochodów projektowany rok budżetowy, wynosi
bieżących na kwotę, 40.602.904,50 zł, 6,33% (po wyłączeniu) i jest mniejszy
pokrycie znajdują planowane wydat- od dopuszczalnego wskaźnika spłaki bieżące, w wysokości projektowa- ty, ustalonego w oparciu o średnią
nej ogółem, 37.340.486,61 zł. Różnica, arytmetyczną dochodów z trzech
stanowi kwotę 3.262.417,89 zł, którą w ostatnich lat, wyliczoną na podstaplanie w całości przeznacza się na wie obligatoryjnego wzoru, który
wynosi 12,44%, biorąc po uwagę wyprojektowane wydatki majątkowe.
Plan budżetu na rok 2018, zakłada konanie roku 2015, 2016 i plan na III
wielkość
planowanych
przycho- kw. 2017. Z uwzględnieniem przewidów wyłącznie w postaci kredy- dywanego wykonania dla roku 2017,
tów i pożyczek długoterminowych, wskaźnik spłaty, ustalony w oparciu
w wysokości 3.750.000,00 zł, które o średnią arytmetyczną dochodów z
przeznacza się na spłatę wcześniej trzech ostatnich lat, wynosi 13,67%.
zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.405.834,44 zł i
pokrycie planowanego deficytu buwww.zbaszynek.pl

11

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Elżbieta
Rolnik

INFORMACJE

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH,
OBOWIĄZUJĄCE OD 01 STYCZNIA 2018 ROKU
W dniu 23 listopada 2017 r.
Rada Miejska w Zbąszynku podjęła
uchwałę nr XXXV/112/2017 w sprawie
określenia wysokości stawek i zasad
poboru podatku od nieruchomości.
Podatki jak co roku płatne są w
czterech
ratach, proporcjonalnych
do czasu trwania obowiązku podatkowego. Terminy ich płatności określone zostały w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.

Osoby prawne wpłacają podatek od
nieruchomości, rolny i leśny bez wezwania, w ratach proporcjonalnych
do czasu trwania obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości w terminie do 15-go każdego miesiąca, a
za styczeń do 31 stycznia. Podatek
leśny w terminie do 15-go każdego
miesiąca. Podatek rolny w czterech
ratach do dnia 15 marca, 15 maja, 15

1) OD GRUNTÓW:

RODZAJ GRUNTÓW PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

WYSOKOŚĆ
STAWEK
PODATKU
W ZŁ/M2

A) ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, BEZ
WZGLĘDU NA SPOSÓB ZAKWALIFIKOWANIA W EWIDENCJI GRUNTÓW I
BUDYNKÓW,
B) POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI STOJĄCYMI LUB WODAMI
POWIERZCHNIOWYMI PŁYNĄCYMI JEZIOR I ZBIORNIKÓW SZTUCZNYCH,

0,90

4,60 / 1 HA

C) POZOSTAŁYCH, W TYM ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE ODPŁATNEJ
STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO PRZEZ
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

0,48

D) NIEZABUDOWANYCH OBJĘTYCH OBSZAREM REWITALIZACJI, O KTÓRYM
MOWA W USTAWIE Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2015 R. O REWITALIZACJI
(DZ. U. Z 2017 POZ. 1777), I POŁOŻONYCH NA TERENACH, DLA KTÓRYCH
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZEWIDUJE
PRZEZNACZENIE POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ, USŁUGOWĄ ALBO
ZABUDOWĘ O PRZEZNACZENIU MIESZANYM OBEJMUJĄCYM WYŁĄCZNIE
TE RODZAJE ZABUDOWY, JEŻELI OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE TEGO
PLANU W ODNIESIENIU DO TYCH GRUNTÓW UPŁYNĄŁ OKRES 4 LAT,
A W TYM CZASIE NIE ZAKOŃCZONO BUDOWY ZGODNIE Z PRZEPISAMI
PRAWA BUDOWLANEGO

3,00

2) OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
RODZAJ NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU

WYSOKOŚĆ STAWEK
PODATKU W ZŁ/M2

MIESZKALNYCH

0,77

ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, ORAZ OD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
LUB ICH CZĘŚCI ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OBROTU
KWALIFIKOWANYM MATERIAŁEM SIEWNYM

20,00

10,80

ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O
DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, ZAJĘTYCH PRZEZ
PODMIOTY UDZIELAJĄCE TYCH ŚWIADCZEŃ

4,60

POZOSTAŁYCH, W TYM ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE
ODPŁATNEJ STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU
PUBLICZNEGO PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU
PUBLICZNEGO

5,90

GARAŻY

7,60

z 2017 poz. 1785 z późn. zm.): do dnia
15 marca, 15 maja, 15 września i 15
listopada roku podatkowego.
12

września i 15 listopada.
Kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, ogłaszaną corocznie przez
www.zbaszynek.pl

GUS obniżono uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/111/2017 z dnia 23-11-2017r.
do kwoty 50,00 zł. i tak też stawka
podatku rolnego:
a)
od 1 ha przeliczeniowego
gruntów gospodarstw rolnych, wynosi 125,00 zł.
b)
od 1 ha fizycznego gruntów,
użytków rolnych poniżej 1 ha, wynosi
250,00 zł.
Stawka podatku leśnego 42,0222 zł/
ha
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2018 ROKU
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie - 550 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 850 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton
- 1050 zł.
2. Od samochodu ciężarowego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej równej lub wyższej
niż 12 ton i rodzaju zawieszenia (tabela A).
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton - 1100 zł.
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej
niż 12 ton, w zależności od liczby osi
i rodzaju zawieszenia (tabela B).
Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą od
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 900 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, w
zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia (tabela C).
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TABELA A

TABELA C

LICZBA OSI I
DOPUSZCZALNA
MASA CAŁKOWITA
(W TONACH)

NIE MNIEJ
NIŻ

MNIEJ
NIŻ

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)
OŚ JEZDNA
(OSIE JEZDNE) Z
ZAWIESZENIEM
PNEUMATYCZNYM
LUB ZAWIESZENIEM
UZNANYM ZA
RÓWNOWAŻNE OSI
JEZDNYCH

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA

LICZBA OSI I
DOPUSZCZALNA
MASA CAŁKOWITA
ZESPOŁU
POJAZDÓW:
NACZEPA/
PRZYCZEPA +
POJAZD SILNIKOWY
(W TONACH)

DWIE OSIE
12

13

1100

1150

13

14

1170

1200

14

15

1220

1250

1270

1310

15

17

1270

1310

17

19

1310

1325

19

21

1350

1375

21
23

23
25

25

NIE
MNIEJ
NIŻ

MNIEJ
NIŻ

12

18

900

18

25

925

950

975

1000

25

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA
OSI JEZDNYCH

925

DWIE OSIE

1425

12

28

1050

1100

1450

1650

28

33

1150

1200

1450

1650

33

38

1250

1350

1380

1780

1400

38

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

TRZY OSIE I WIĘCEJ

12

25

1450

1500

25

27

1580

1650

12

27

29

1680

1750

38

29

31

1850

2560

1900

2560

31

OŚ JEZDNA
(OSIE JEZDNE) Z
ZAWIESZENIEM
PNEUMATYCZNYM
LUB
ZAWIESZENIEM
UZNANYM ZA
RÓWNOWAŻNE
JEDNA OŚ

TRZY OSIE
12

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

7. Od autobusu, w zależności od
liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 900 zł.
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca
- 1250 zł.
Wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zbąszynek określa uchwała nr
XIII/75/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.
Podatek od środków transportowych
jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15
lutego i do 15 września każdego roku.
Właściciel środka transportowego
zobowiązany jest do składania, w
terminie do dnia 15 lutego, deklaracji
na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu zgodnym
z obowiązującym rozporządzeniem
Ministra Finansów (Dz. U. 2015 poz.
2025), a jeżeli obowiązek podatkowy
powstał po tym dniu – w terminie
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego
obowiązku.

38

1250

1300

1350

1550

TABELA B
LICZBA OSI I
DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA ZESPOŁU
POJAZDÓW: CIĄGNIK
SIODŁOWY + NACZEPA;
CIĄGNIK BALASTOWY +
PRZYCZEPA (W TONACH)

NIE MNIEJ
NIŻ

MNIEJ NIŻ

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

OŚ JEZDNA
(OSIE JEZDNE) Z
ZAWIESZENIEM
PNEUMATYCZNYM
LUB
ZAWIESZENIEM
UZNANYM ZA
RÓWNOWAŻNE

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA
OSI JEZDNYCH

DWIE OSIE
12

18

1150

18

25

1250

1350

25

31

1350

1500

1550

2030

31

1250

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
40

www.zbaszynek.pl

40

1780

1880

1980

2660
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REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GMINNYM
ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI W 2017 ROKU
Gmina realizując zadania
związane z gminnym zasobem nieruchomości w roku 2017 sprzedała z zasobu mienia Gminy w drodze zorganizowanych przetargów i
w drodze bezprzetargowej łącznie
29 nieruchomości. Z podanej liczby
w drodze przetargu sprzedano: 9
działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, 2 działki budowlane
przeznaczone pod zabudowę przemysłową i usługowo-rzemieślniczą,
5 działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę budynkami garażowymi oraz 1 lokal mieszkalny.
W drodze bezprzetargowej
sprzedano: 4 lokale mieszkalne na rzecz
dotychczasowych najemców, 3 nieruchomości zabudowane budynkami
mieszkalnymi i gospodarczymi na
rzecz dotychczasowych najemców
oraz 5 nieruchomości dla poprawienia warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległych, które nie
mogły być zbyte jako odrębne działki budowlane. W roku 2017 do zasobu mienia gminy nabyto nieodpłatnie

od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 1 nieruchomość z przeznaczeniem pod realizację zadań publicznych - na cele kultury fizycznej
(ścieżka rowerowa) i kultury (miejsce
pamięci po dawnym cmentarzu).
Poza tym w roku 2017 przekształcono odpłatnie 3 nieruchomości z
prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności. Gmina nadal dysponuje terenami, które mogą być
przewidziane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod zabudowę budynkami garażowymi oraz
dysponujemy terenami, które mogą
być przewidziane do prowadzenia
zorganizowanej działalności inwestycyjnej związanej z wytwórczością,
przemysłem i składami. Nieruchomości przygotowywane do zbycia są
uzbrojone (uzbrojenia znajdują się w
drogach). Warunki przyłączy do przyszłych nabywców określają gestorzy sieci przesyłowych w zawartych
z właścicielami umowach. W gminnym zasobie nieruchomości znajduje
się również zabytkowy zespół pałacowo-parkowy. Planowany termin

DOTACJE NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2018
26 października 2017 r. Rada
Miejska w Zbąszynku uchwaliła Program Współpracy Gminy Zbąszynek
z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2018 rok. (Dz. U. z
2016 r. poz. 1817 z późn. zm.). Uchwała ta zawiera informacje na temat:
zasad i form współpracy, priorytetowych zadań publicznych, okresu i
sposobu realizacji programu, wysokości środków planowanych na realizację programu, sposobu tworzenia
i oceniania realizacji programu oraz
trybu powoływania i zasad działania
Komisji Konkursowej. Między innymi
na podstawie tej uchwały 17 listopada 2017 r. ogłoszony został konkurs
ofert na realizację zadań publicznych
w 2018 r., którego treść zamieszczona została w Biuletynie Informacji
14

Publicznej i na stronie internetowej
Gminy Zbąszynek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w
Zbąszynku. Na 2018 rok zaplanowano łącznie 414.000,00 zł, w tym na:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 334.000,00 zł; kulturę,
sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 37.000,00 zł, na
ochronę i promocję zdrowia 6.500,00
zł oraz na działalność na rzecz osób
w wieku emerytalnym 36.500,00 zł.
Oferty na realizację zadań publicznych w w/w zakresach można było
składać od 22 listopada 2017 roku do
13 grudnia 2017 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 23 oferty na
realizację zadań publicznych w 2018
roku, które zostaną zaopiniowane
przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza Zbąszynka. Komisja będzie oceniać oferty opierając
się na kryteriach formalnych i merywww.zbaszynek.pl

Halina
Kaczmarek

zbycia obiektu ustalono na dzień 5
stycznia 2018 r. Dodatkowo informuję,
że w najbliższym czasie przygotowane zostaną nowe tereny budowlane pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną lub usługową w rejonie ulic Ogrodowej i św. Piotra i Pawła. Nieruchomości te przeznaczone
będą do zbycia w wyniku podjętej
23 listopada 2017 r. uchwały Rady
Miejskiej w Zbąszynku w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Zbąszynek w rejonie ulic Ogrodowa
i św. Piotra i Pawła. Wszelkie informacje dotyczące zorganizowanych
przetargów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.
zbaszynek.pl w zakładce przetargi.
Zainteresowanych terenami budowlanymi zapraszamy do uczestnictwa
w zorganizowanych przetargach.
Więcej informacji na temat nieruchomości przewidzianych do sprzedaży
można uzyskać w tutejszym Urzędzie w biurze nr 17 lub telefonicznie
nr telefonu 68 3849140 wew. 37.

Anna
Łabęcka

torycznych.
Kryteria formalne:
- czy oferta została złożona przez
podmioty uprawnione do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert;
- czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu;
- czy oferta została sporządzona na
odpowiednim formularzu;
- czy oferta została podpisana przez
osoby upoważnione;
- czy zadanie wpisuje się w cele
konkursu;
- czy zapisy statutowe podmiotu są
zgodne z zadaniami konkursu.
Kryteria merytoryczne:
- możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
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blicznego i o wolontariacie;
- przedstawiona kalkulacja kosztów
realizacji zadania publicznego, w
tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
- jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
będą realizować zadanie publiczne;
- w przypadku oferty w formie
wspierania wykonania zadania publicznego, uwzględnienie planowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w

art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków z
innych źródeł na realizację zadania
publicznego;
- planowany przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
- ocena dotychczasowej współpracy
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
z Gminą Zbąszynek, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz
sposób rozliczania otrzymanych na

U PROGU PEŁNOLETNOŚCI
15 grudnia br. w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku odbyło się
kolejne spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z
młodzieżą z terenu naszej Gminy.
Okazją do spotkania było uroczyste wręczenie listu gratulacyjnego
związanego z osiągnięciem pełnoletności. Zaproszonych zostało
59 osiemnastolatków, urodzonych
od kwietnia do grudnia 1999 r. W
przeszłości wręczenie takiego listu było połączone z wręczeniem
pierwszego dowodu osobistego. Doniosła chwila wejścia w dorosłość
delikatnie się zatarła ponieważ uzyskanie dowodu osobistego nie jest

już ściśle związane z osiągnięciem
pełnoletności. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze i
miało na celu uświadomienie oraz
zachęcenie młodzieży do angażowania się w życie i prace na rzecz
lokalnej
społeczności.
Burmistrz
wysłuchał młodych ale pełnoletnich już mieszkańców, którzy mieli
pytania dotyczące zarówno planowanych inwestycji jak i tego co ma
do zaoferowania im w przyszłości.
Burmistrz zapewnił, że stale zabiega o to aby Gmina Zbąszynek była
atrakcyjna pod wieloma względami
właśnie dla młodych, którzy są naszą przyszłością. Zapewnił również,

www.zbaszynek.pl

ten cel środków.
Ocenione przez Komisję Konkursową oferty przedstawione zostaną Burmistrzowi Zbąszynka, który podejmuje ostateczną decyzję.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od
upłynięcia terminu składania ofert
i zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej Gminy Zbąszynek oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Barbara
Niemiec-Kromska

że jest zainteresowany rozwojem
młodego pokolenia na wielu płaszczyznach. Zachęcił wszystkich obecnych do odpowiedzialnego startu w
dorosłe życie, dokonywania dobrych
i świadomych wyborów, dbania o
otaczające nas środowisko. Miłym
akcentem na koniec spotkania było
losowanie nagród. Burmistrz ufundował upominki dla trojga szczęśliwców. Wszystkim dziękujemy za
przybycie, życzymy samych sukcesów, spełnienia wszystkich planów i
marzeń.
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Jarosław
Mikołajczyk

AZBEST
Wzorem
ubiegłego
roku
ogłoszony został nabór wniosków
o udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy
Zbąszynek. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31
grudnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku, biuro nr 4. Wnioski będą
rozpatrywane wg kolejności wpływu. Dokumenty złożone po upływie
wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Dofinansowanie przysługuje
osobom posiadającym tytuł prawny
do nieruchomości położonej na terenie Gminy Zbąszynek ujętej w Gminnej Ewidencji Wyrobów Zawierających Azbest. Dofinansowanie będzie
udzielane w formie bezgotówkowej
tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, odbieraniu,
transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Prace te
zostaną zlecone podmiotowi wskazanemu przez Gminę Zbąszynek. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów
wymiany pokrycia dachowego. Dofi-

nansowaniem objęty jest jeden z poniższych zakresów prac: 1) demontaż,
zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
2) zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze oraz środki zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy
Zbąszynek w danym roku budżetowym. W przypadku nie otrzymania
środków z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze, dofinansowanie na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Zbąszynek nie będzie udzielane. Kwota dofinansowania obejmuje
do 100% kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpadów na składowisku. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (lub w związku
z nieruchomością, na której prowa-

AKCJA ZIMA
Gmina Zbąszynek prowadzi
zimowe utrzymanie dróg w ramach
przeznaczonych na ten cel środków.
Prowadzone prace mają 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: droga wojewódzka nr 302, drogi powiatowe, gminne i wewnętrzne. Na odcinku drogi wojewódzkiej
tj. od Kręcka przez Kosieczyn, Chlastawę do granicy Gminy skutki zimy
zobowiązany jest usuwać Zarząd
Dróg Wojewódzkich Rejon Babimost,
na pozostałych drogach gminnych i
powiatowych Akcję Zima prowadzi
Gmina. Chodniki i place należące do
Wspólnot Mieszkaniowych winny
być odśnieżane przez te Wspólnoty. Prace polegające na odśnieżaniu
i zwalczaniu śliskości zimowej na
administrowanym terenie prowadzone będą w zróżnicowanym zakresie,
w zależności od obciążenia ruchem
i funkcji drogi. W celu sprawnej realizacji zadań związanych z zimo-
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dzona jest działalność
gospodarcza) stanowić będzie ono
pomoc de minimis. Dofinansowanie
nie obejmuje refundacji kosztów za
usuwanie wyrobów zawierających
azbest, których demontaż, zbieranie,
transport i unieszkodliwianie podmiot
zlecił we własnym zakresie. Formularz wniosku oraz niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej: www.zbaszynek.pl w zakładce
Gmina Zbąszynek/Ogłoszenia lub w
tut. Urzędzie. Dodatkowe informacje
można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku – biuro nr 4 lub pod
numerem tel. 68 38 49 140 wew. 39.
W ramach działań podjętych w tym
roku zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 4310,95 m2 płyt
azbestowych o wadze 56,57 Mg. Zebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono 2299,87 m2 płyt azbestowych
o wadze 30,57 Mg. Łącznie z terenu
Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono 87,14 Mg wyrobów zawierających azbest. Z 34 posesji usunięto
azbest z demontażem, a z 23 posesji
odebrano już zdemontowany azbest.
Stanisław
Jakimczuk

wym utrzymaniem dróg i chodników
zawarto umowy z firmami, które
odpowiedzialne będą za usuwanie
skutków zimy. W pierwszej kolejności na terenie Zbąszynka skutki zimy
usuwane będą w zakresie ulic: Wojska Polskiego, Plac Dworcowy, Kosieczyńska, PCK, Plac Wolności i Warszawska. Poza miastem w pierwszej
kolejności następujące odcinki dróg:
Zbąszynek-Dąbrówka Wlkp, Dąbrówka Wlkp. kier. Rogoziniec do granicy Gminy, Dabrówka Wlkp kierunek
Zbąszyń do granicy Gminy, Północna
Obwodnica Zbąszynka. W następnej
kolejności skutki zimy będą usuwane na pozostałych drogach i ulicach.
W zakresie chodników również obowiązywać będzie następująca kolejność: Wojska Polskiego, Plac Dworcowy, Kosieczyńska, B. Chrobrego,
Warszawska, Sportowa, pozostałe w
następnej kolejności. Usuwanie skutków zimy prowadzone będzie we
wczesnych godzinach rannych jak i
popołudniowo-wieczorowych, w miarę istniejących potrzeb. Jednocześnie
apelujemy do wszystkich właścicieli
nieruchomości, aby również wywią-
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zywali się ze swoich obowiązków,
które wynikają z obowiązujących
przepisów prawa. Gmina nie wszędzie jest zobowiązana do usuwania
skutków zimy, dlatego wszyscy właściciele, zarządcy i administratorzy
powinni należycie wywiązywać się
z obowiązków w zakresie zimowego utrzymania terenów przyległych
do administrowanych posesji czy budynków. Jednocześnie informujemy,
że działania służb drogowych mają
na celu jedynie złagodzenie skutków
zimy na drogach i chodnikach, a nie
całkowitą ich likwidację. Dlatego też
zarówno piesi jak i kierowcy winni zawsze zachować należytą ostrożność
w okresie zimy, aby jej negatywne
skutki były jak najmniej odczuwalne. Jesteśmy przekonani, że jeżeli
wszyscy będziemy poczuwali się do
ustawowych obowiązków w zakresie
zimy, to żadna zima nie będzie dla
nas ciężka i trudna do przeżycia.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ
MINIONEGO KWARTAŁU
złożyły uroczystą przysięgę.

43. Biesiada Koźlarska w Zbąszyniu
W dniach 29-30 września br. w
Zbąszyniu odbyła się 43. edycja
Biesiady Koźlarskiej. W ramach
Biesiady odbył się
konkurs na
Młodego Muzyka Ludowego, w
którym udział wzięło 75 uczestników. Reprezentanci Gminy Zbąszynek: Piotr Bimek, Oliwier Niemiec, Julita Jędrzejczak, Kornelia
Kleszka, Hubert Wittke, Karolina
Łochowicz, Laura Spychała, Martyna Mania i Habiba Awad, uczący się w Ognisku Muzycznym przy
Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. pod okiem Mistrza Jana
Prządki, zostali nagrodzeni w wielu kategoriach.
Dodatkowo, w imieniu Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego, Zastępca Burmistrza Jan
Makarewicz wręczył stypendium,
które otrzymała Kornelia Kleszka.
Zbąszynecki Tydzień Seniora
9 października br. w sali widowiskowej ZOK-u odbył się koncert
inaugurujący Zbąszynecki Tydzień
Seniora. W uroczystości wzięli
udział zaproszeni goście oraz seniorzy i seniorki z Gminy Zbąszynek.
Koncert rozpoczął się od inauguracji VI roku akademickiego ZUTW.
W ramach obchodów Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora, seniorzy
udali się do kręgielni w Babimoście, a następnie przemaszerowali w marszu Nordic Walking po
ogródkach działkowych „Kolejarz”,

odbył się Turniej Chińczyka oraz
Wieczór Poetycki. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wraz
z Dyrektor ZOK Malwiną Kubicką
odwiedzili najstarszą seniorkę w
Gminie Panią Martę Schmidchen,
która w styczniu br. skończyła 100
lat. Tytuł najstarszego seniora od
wielu lat należy do Pana Jana Banacha.
Obchody Tygodnia Seniora zakończyła Jesienna Potańcówka.
Pasowanie
pierwszoklasistów
na ucznia w Szkole Podstawowej w Zbąszynku
Na dzień ślubowania pierwszoklasiści czekali od dawna. Przygotowywali się do tej chwili już
od pierwszego tygodnia nauki w
szkole. Oficjalnym zakończeniem
etapu poznawania funkcjonowania szkoły jest uroczyste ślubowanie, które odbyło się 12 października br.
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, m.in.: Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
Dyrektor SP Zbąszynek Małgorzata Czaczyk, Wicedyrektorzy Anna
Szczesiak i Urszula Szymkowiak,
Dyrektor Pedagogiczny Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” Małgorzata Chorobińska,
rodzice i najbliżsi pierwszoklasistów. W dniu ślubowania uczniowie klas Ia i Ib zaprezentowali
swoje umiejętności, przedstawiając program artystyczny. Następnie Dyrektor Małgorzata Czaczyk
pasowała dzieci na uczniów, które
www.zbaszynek.pl

Dzień Edukacji Narodowej w
Gminie Zbąszynek
Dzień Edukacji Narodowej to doskonała okazja, aby podziękować
nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty za ich codzienną pracę, trud wychowania i poświęcenie w kształceniu postaw,
zachowań i umiejętności dzieci i
młodzieży.
12 października Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz wziął udział
w obchodach Dnia Edukacji Narodowej przygotowanych przez
uczniów Szkoły Podstawowej w
Zbąszynku. 13 października na scenie ZOK-u dla swoich pań wystąpiły przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”.
Tego samego dnia na zaproszenie
Szkoły Podstawowej w Kosieczynie Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski wziął udział w obchodach szkolnego Dnia Nauczyciela
przygotowanych przez uczniów
oraz przedszkolaków z Kosieczyna.
Spotkanie z Radą Seniorów
13 października 2017 roku w Dziennym Domu „Senior-Wigor” odbyło się spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z
Radą Seniorów Gminy Zbąszynek,
kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy oraz sołtysami. Podczas spotkania Burmistrz
Zbąszynka podziękował wszystkim osobom działającym na rzecz
osób starszych za ich zaangażowanie i oddanie w prowadzone
działania oraz omówił najważniejsze kwestie dotyczące prowadzonej przez lokalny samorząd polityki senioralnej.
Spotkanie z mieszkańcami
17 października br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się
cokwartalne spotkanie Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami.
W spotkaniu uczestniczył również
Przewodniczący Rady Powiatu
Alojzy Jokiel. Tradycyjnie spotkanie rozpoczął Burmistrz od podsumowania działań na terenie Gminy
w III kwartale. Ważną informacją
17
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jest wzrost opłat za wywóz odpadów komunalnych o 2 zł.
Następnie Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur podsumował
prace Rady w III kwartale. Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy
Jokiel poinformował o otwarciu
oddziału neurologicznego w szpitalu w Świebodzinie.
W dalszej części spotkania pytania zadawali mieszkańcy, a dotyczyły one m.in.: zakończenia
dostawy wody dla mieszkańców
korzystających z wodociągu kolejowego od marca 2018 r., nieprawidłowo parkujących pojazdów,
sprzątania liści z terenu posesji,
zalewania piwnic i garaży
na
Placu Wolności, aktualizacji rozkładów jazdy na przystankach.
Dziękujemy za udział w spotkaniu i na kolejne zapraszamy już
w 2018 roku.
Spotkanie z okazji Światowego
Dnia Walki z Cukrzycą
14 listopada obchodzony jest
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Z tej okazji już 21 października br. odbyło się spotkanie okolicznościowe członków Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków Koło
Terenowe Zbąszynek. Był to wyjątkowy dzień do wspólnego
spędzenia czasu wraz z zaproszonymi gośćmi, wśród których
był m.in. Zastępca Burmistrza Jan
Makarewicz.
Stowarzyszenie jest nastawione
głównie na integrację ludzi chorych i obecnie zrzesza blisko 80
osób. Dyżur w Stowarzyszeniu
odbywa się w każdy pierwszy i
trzeci wtorek miesiąca w Ośrodku
Pomocy Społecznej, w godzinach
od 10:00 do 12:00.

otrzymał podziękowanie oraz okolicznościową zakładkę do książki.
Gmina Zbąszynek na 7 miejscu w
Polsce
Gmina Zbąszynek po raz kolejny

jako jedyna w województwie lubuskim znalazła się wśród najlepszych gmin miejsko – wiejskich w
Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego. Organizatorami rankingu
są: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu
RP oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.
Wyniki tegorocznej edycji najdynamiczniej rozwijających się gmin
w Polsce zostały zaprezentowane
6 listopada br. podczas konferencji, która odbyła się w Sejmie RP.
Nagrodę za 7 miejsce w kategorii
gmin miejsko – wiejskich dla Gminy
Zbąszynek odebrał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Dzień Niepodległości w Zbąszynku
11 listopada 1918 roku był bardzo

„Tydzień Głośnego Czytania”
Od
23 do 27 października w
Szkole Podstawowej w Zbąszynku odbywał się „Tydzień Głośnego Czytania” w ramach kampanii społecznej Cała Polska Czyta
Dzieciom. W tym czasie rodzice
oraz zaproszeni goście, w tym
Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski czytali dzieciom fragmenty lektur szkolnych m.in.
„Akademię Pana Kleksa”, książki
polecone przez nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców bądź
przyniesione z domowej biblioteczki. Każdy z czytających gości
18
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szczęśliwym dniem dla wszystkich Polaków. Właśnie tego dnia
po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość.
Przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
w Zbąszynku Święto
Niepodległości
obchodzili 8 listopada.
Podczas
występu
dzieci
recytowały
wiersze patriotyczne, śpiewały piosenki. Nie zabrakło
również zabaw tanecznych.
Dumnie odśpiewały też
hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”.
W ramach Sportowego Dnia Niepodległości
ponad
50 uczestników wzięło udział w
Marszu Nordic Walking oraz biegu
na 12 minut (Test Coopera). Każdy
uczestnik marszu otrzymał Polską
Flagę.
11 listopada obchody Dnia Niepodległości rozpoczęła msza święta
odprawiona w kościele parafialnym w intencji Ojczyzny. Po mszy
uczestnicy przemaszerowali pod
pomnik Chrystusa Króla. Delegacje
Urzędu Miejskiego, szkół, instytucji i stowarzyszeń działających na
terenie Gminy Zbąszynek złożyły
wieńce i kwiaty pod pomnikiem
Chrystusa Króla. Obchody zakończyła salwa armatnia Kurkowego
Bractwa
Strzeleckiego w Zbąszynku.
W godzinach popołudniowych w
Zbąszyneckim Ośrodku Kultury
odbył się koncert niepodległościowy przygotowany przez Związek
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Drużyn ZHP w Zbąszynku.
Zakończeniem obchodów Święta
Niepodległości był rozegrany 12 listopada na kortach w Bolewicku
VI Niepodległościowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku.
Uroczyste nadanie imienia Szkole w Kosieczynie
8 listopada br. w Kosieczynie odbyła się uroczystość nadania imie-

nia Marcina Rożka Szkole Podstawowej. Przygotowania do tej
historycznej dla całej społeczności
szkolnej chwili trwały kilka miesięcy. Uroczysta msza św. zainaugurowała obchody nadania imienia
szkole. Kulminacyjnym momentem było poświęcenie sztandaru
szkoły. Główna część oficjalnej
uroczystości, prowadzona przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku Jana Mazura,
miała miejsce w budynku Szkoły. Swą obecnością zaszczycili
m.in. Lubuski Kurator Oświaty,
reprezentujący również Wojewodę Lubuskiego
Ewa Rawa,
Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, ks. Dziekan Zdzisław
Przybysz, Dyrektorzy szkół zaprzyjaźnionych, samorządowcy,
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy, fundatorzy
sztandaru. Nie zabrakło również
występów artystycznych przygotowanych przez uczniów, w
związku z obchodzonym 11 listopada Dniem Niepodległości.

Jedną z atrakcji uroczystości była
wystawa prac patrona Marcina Rożka – malarza i rzeźbiarza oraz prac
uczniów przedstawiających prace
patrona.
Dzień Pracownika Socjalnego
21 listopada obchodzony jest Dzień
Pracownika Socjalnego. Z tej okazji
w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zbąszynku odbyło się spotkanie, w
którym uczestniczył Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz oraz Przewod-

niczący Rady Miejskiej Jan Mazur.
Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz
podziękował wszystkim pracownikom socjalnym za trud pracy dnia
codziennego oraz zaangażowanie z
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jakim niesiona jest pomoc osobom potrzebującym. Przewodniczący Jan Mazur życzył, aby
pomoc drugiemu człowiekowi
stała się dla pracowników prawdziwym spełnieniem i przynosiła satysfakcję rekompensującą
ciężką pracę.
Podziękowanie ENEA dla strażaków
21 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się
spotkanie przedstawicieli ENEA
Wolsztyn oraz Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego
z przedstawicielami OSP Dąbrówka Wlkp. Dyrektor Rejonu
Dystrybucji Zielona Góra Włodzimierz Hołubowski przekazał
na ręce Prezesa OSP Dąbrówka
Wlkp. Bernarda Ratajczaka torbę medyczną, w podziękowaniu
za pomoc w usuwaniu skutków
huraganu, który wyrządził szereg zniszczeń na terenie Gminy
Zbąszynek.
Nagrody Burmistrza dla siatkarek
25 listopada br. w hali przy Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Zawodowego w Zbąszynku
odbyła się
5. Kolejka
o Mistrzostwo Lubuskiej Ligi Kadetek w Piłce Siatkowej sezonu
2017/2018, gdzie SPS Zbąszynek
podejmowała UKS ARES Nowa
Sól. Przed rozpoczęciem rozgrywek Burmistrz Zbąszynka Wie-
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sław Czyczerski wręczył nagrody
dla Kornelii Matysik (SPS Zbąszynek) oraz Julii Sobczak (UKS ARES
Nowa Sól), które wywalczyły 3
miejsce w Mistrzostwach Polski
Młodziczek w Piłce Plażowej w
Warszawie, w lipcu br.
Mecz ostatecznie zakończył się 3
wygranymi setami przez SPS Zbąszynek. Gratulacje!
Dzień Kolejarza w Zbąszynku
Dzień Kolejarza to święto kolejarzy i pracowników kolei, które obchodzimy w Polsce od 1981 roku.
Na datę jego obchodów wybrano
dzień, w którym wspomina się
świętą Katarzynę Aleksandryjską
- patronkę kolejarzy. Z tej okazji
w kościele parafialnym w Zbąszynku odbyła się uroczysta msza
św. w intencji kolejarzy, po której
uczestnicy prowadzeni przez delegacje pocztów sztandarowych
przemaszerowali pod pomnik św.
Katarzyny Aleksandryjskiej przy

Placu Dworcowym. Po wspólnej
modlitwie pod przewodnictwem
ks. Kanonika Jerzego Kordiaka,
złożono kwiaty pod pomnikiem
dla uczczenia pamięci kolejarzy.
Biesiada Andrzejkowa
24 listopada br. odbyła się już po
raz VIII Biesiada Andrzejkowa Zespołów Śpiewaczych. Tegorocznym motywem przewodnim była
„Słoneczna Grecja”. W biesiadzie
uczestniczyli zaproszeni goście,
min. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz
Przewodniczący Rady Powiatu
Alojzy Jokiel. Biesiadę otworzył
20

zespół taneczny Tęcza. Następnie
Burmistrz przelał wosk przez symboliczny klucz. Podczas imprezy
zespoły prezentowały utwory dowolne i jeden utwór tematyczny.
Dzięki uprzejmości Pana Burmistrza,
wystąpił zespół muzyczny Pireus z
autorskim programem muzycznym.
Jubileusz
Długoletniego Pożycia
Małżeńskiego
28 listopada br. Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski oraz Kierownik
USC Barbara Niemiec-Kromska odwiedzili
Państwa
Annę i Eugeniusza
Furmanowiczów z
Rogozińca, obchodzących
w
tym
roku
65-tą rocznicę
ślubu oraz
Państwa Teresę i
Henryka
Wa w r z y niak z Kosieczyna,
świętujących 60tą rocznicę ślubu.
Tego samego dnia
w
Urzędzie Miejskim
na
jubileuszowe
spotkanie
przybyła
kolejna
para, Państwo Marta i Stanisław Kowalczykowie ze Zbąszynka. Jubilaci zostali
odznaczeni medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, przyznanymi przez Prezydenta RP. Odznaczenia dokonał Burmistrz Zbąszynka,
natomiast w imieniu Rady Miejskiej
życzenia i kwiaty przekazał Przewodniczący Rady Jan Mazur.
Posiedzenie Świebodzińskiej Rady
Powiatowej Lubuskiej Izby Rolniczej
30 listopada br. w Centrum Kultury
i Folkloru w Dąbrówce Wlkp. odbyło się posiedzenie Świebodzińskiej
Rady Powiatowej Lubuskiej Izby
Rolniczej. W posiedzeniu, oprócz
www.zbaszynek.pl

członków rady, wzięli udział
również zaproszeni goście, m.in.
Zastępca Burmistrza Zbąszynka
Jan Makarewicz, który przedstawił najważniejsze informacje
dotyczące Gminy Zbąszynek, z
uwzględnieniem danych dotyczących gospodarstw rolnych i
upraw.

W trakcie spotkania przedstawiono m.in.
informacje dotyczące płatności bezpośrednich i
ubezpieczenia społecznego dla
rolników, przedstawiono aktualny zasób nieruchomości rolnych
w powiecie świebodzińskim.
Powiatowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych
6 grudnia w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. odbył się
doroczny Powiatowy Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Szkół
Podstawowych. W zawodach
wystartowało siedem drużyn
– SP Zbąszynek, SP Dąbrówka
Wlkp., SP Kosieczyn. SP Lubrza,
SP Szczaniec, SP Babimost, SP
Trzciel. Zawody były rozgrywane w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. Turniej
otworzył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, życząc
wszystkim uczestnikom zdrowej,
sportowej rywalizacji i dobrej
zabawy.
W końcowej klasyfikacji miejsce pierwsze zajęła drużyna
SP Zbąszynek, drugie miejsce
SP Dąbrówka Wlkp. oraz trzecie SP Lubrza. Drużyny otrzymały puchary, dyplomy i słodkości z okazji Mikołajek. Turniej
był wspólnym przedsięwzięciem
Szkoły Podstawowej w Dąbrów-
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ce Wlkp. oraz LKS „Sokół” Dąbrówka Wlkp. Fundatorem nagród było
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, Burmistrz Zbąszynka, OSiR
Zbąszynek oraz Gospodarczy Bank
Spółdzielczy Międzyrzecz oddział
w Zbąszynku.
XVII Przegląd Piosenki Dziecięcej
w Zbąszynku
XVII Przegląd Piosenki Dziecięcej,
którego od lat organizatorem jest
Szkoła Podstawowa w Zbąszynku
i Pani Julita Marciniak w tym roku
odbył się pod hasłem „Biała piosenka”.
Przegląd odbył się 6 grudnia br.
w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury.
Zmagania konkursowe otworzył
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, a wśród publiczności nie
zabrakło dyrektorów i nauczycieli
gminnych placówek oświatowych,
dzieci, młodzieży oraz rodziców. W
konkursie wystąpiło 36 uczestników ze szkół i przedszkoli z terenu naszej Gminy.

Mikołajkowa Akademia Piłkarska
7 grudnia, w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyła się Mikołajkowa
Akademia Piłkarska. Spotkanie rozpoczęło się od zdjęć drużyn piłkarskich i zawodników Zbąszyneckiej
Akademii Piłkarskiej w klubowych
dresach.
Część oficjalna uroczystości rozpo-

częła się od powitania zaproszonych gości i zaprezentowania historii ZAP oraz dorobku Akademii
i wszystkich jej drużyn od czasu
powołania. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wręczył
nagrodę za wybitne osiągnięcia
sportowe w ostatnich sezonach
zawodnikowi ZAP Syrena Zbąszynek Pawłowi Dulatowi. Następnie
odbyło się wręczenie podziękowań dla osób aktywnie wspierających Akademię oraz przyjaciół Akademii.
Na zakończenie
trenerzy poszczególnych drużyn
zaprezentowali dorobek swoich
drużyn, a do najmłodszych zawitał wyczekiwany Mikołaj z upominkami.
Spotkanie zakończył
poczęstunek dla gości.
Nagroda Kulturalna i Złoty Dukat Lubuski
8 grudnia br. w Lubuskim Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. odbyła się uroczystość
wręczenia Nagród Kulturalnych
Marszałka Województwa Lubu-

skiego oraz nagrody za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu Złoty Dukat Lubuski.
Nagrody Kulturalne Marszałka
wręczył Wicemarszałek Romuald
Gawlik. Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego to nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości
www.zbaszynek.pl

artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury. Natomiast Złote
Dukaty Lubuskie, mające charakter nagrody honorowej, przyznawane są za wspieranie i promowanie życia kulturalnego Regionu.
W tegorocznym rozdaniu przyznano 4 Nagrody Kulturalne Marszałka Województwa Lubuskiego oraz
5 Złotych Dukatów Lubuskich.
Decyzją Zarządu Województwa
Lubuskiego w 2017 r. Nagrodę Kulturalną Marszałka Województwa
Lubuskiego
otrzymał m.in. Jan
Sylwester Prządka, Prezes Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w
Zbąszyniu, aktywnie działający na
terenie Gminy Zbąszynek. Nagrodę
za wspieranie i promowanie życia
kulturalnego regionu Złoty Dukat
Lubuski otrzymała m.in. Dyrektor
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
Malwina Kubicka.
Gratulujemy!
Dekanalny turniej piłki nożnej
ministrantów
9 grudnia br. w hali CKZiU im. Jana
Pawła II odbył się
coroczny Dekanalny turniej piłki nożnej
ministrantów.
W turnieju udział
wzięli
ministranci z parafii: Brójce,
Kosieczyn, Trzciel i
Zbąszynek. Przybyłych młodych piłkarzy powitał Dziekan
dekanatu babimojskiego ks. Zdzisław
Przybysz oraz Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław Czyczerski
i
Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan
Mazur.
W ramach rozgrywek Szkół Podstawowych reprezentacja przygotowana
przez
wikariusza
ks. Jakuba Świątka
pokonała zespół z
parafii Trzciel, a w
zmaganiach
młodzieży starszej I miejsce
zajęli
ministranci z parafii Zbąszynek, II
miejsce – ministranci z parafii Kosieczyn i III miejsce – ministranci z parafii Brójce. Puchary dla
zwycięzców ufundował Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Gratulujemy!
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IKEA INDUSTRY ROZBUDOWUJE
ZAKŁAD W ZBĄSZYNKU
Źródło: materiały prasowe IKEA Industry Poland Sp. z o.o.
IKEA
Industry
rozbudowuje fabrykę w
Zbąszynku - największy
na świecie kompleks
produkcji mebli. Obecnie
fabryka zatrudnia 3 100
osób. Po wybudowaniu
nowej hali produkcyjnej
i magazynu powstanie
tu ponad 280 nowych
miejsc pracy. Wartość
inwestycji szacuje się na
225 mln zł.
IKEA Industry w Zbąszynku specjalizuje się
w produkcji mebli z płyt
komórkowych. W nowej
części zakładu produkowane będą meble IKEA z
popularnej serii EKET. Inwestycja pozwoli na podwojenie produkcji mebli
z serii EKET i usprawni
procesy logistyczne w
IKEA Industry Zbąszynek.
Obiekty zostaną oddane do użytkowania w czerwcu 2018 roku, a rozpoczęcie produkcji zaplanowano na
wrzesień 2018.
IKEA Industry prowadzi już rekrutację na 280 nowych stanowisk. W
sierpniu br. rozpoczęto rozbudowę
obiektu o nową halę produkcyjną
o powierzchni 35.000 m2 i magazyn
wyrobów gotowych o powierzchni
29.000 m2. Nowe obiekty zajmą łącznie 64.000 m2, czyli tyle, ile wynosi
powierzchnia 9 boisk piłkarskich. Po
ukończeniu inwestycji zakłady IKEA
Industry w Zbąszynku, Babimoście
i Zbąszyniu będą zajmować łącznie
384.000 m2 – 71 boisk piłkarskich.
– Klientom podoba się seria EKET,
więc otrzymujemy coraz więcej zamówień. Lokalizacja, konkurencyjne
koszty produkcji, wykwalifikowani
i doświadczeni pracownicy w Polsce i Zbąszynku – to główne powody podjęcia strategicznej decyzji
o zwiększeniu produkcji właśnie tu.
Ten wybór przybliża nas również
do pozycji lidera w zrównoważonej
produkcji mebli – powiedział Robert
Zanichelli, szef Dywizji Flatline w
IKEA Industry. Maksymalna wydajność nowej hali to 125 000 sztuk
mebli tygodniowo. Na pierwszy rok
pracy zaplanowano produkcję na
poziomie 5,9 mln sztuk. Realizacja
tych założeń będzie możliwa dzię22

ki wprowadzeniu jeszcze większej
automatyzacji procesów i zwiększeniu zatrudnienia o 280 pracowników. Zainstalowane zostaną linie
do produkcji foliowanych paneli, co
w przyszłości pozwoli na produkcję również innych serii, niż EKET.
– Doskonała jakość, nowoczesne
wzornictwo i kolorystyka, a także
atrakcyjna cena, to tajemnica sukcesu produktów EKET i wielu innych
rozwiązań z oferty IKEA, w których
wykorzystano foliowane panele.
-Wierzymy, że uda nam się sprawić,
aby tego typu produkty były jeszcze bardziej atrakcyjne cenowo dla
klientów. Dlatego inwestujemy w
nową halę do ich produkcji – dodał Wojciech Waligóra, Dyrektor
Generalny zakładów w Zbąszynku,
Zbąszyniu i Babimoście. Nowy magazyn zostanie przystosowany do
składowania wyrobów w systemie
blokowym i zapewni 55 000 nowych
miejsc paletowych, na których może
być magazynowana produkcja o
wartości 55 mln zł. Magazyn będzie
także wyposażony w 9 doków załadunkowych oraz wydzielone pomieszczenie na potrzeby ładowania
wózków akumulatorowych.
IKEA Industry
IKEA Industry, będąca częścią Grupy
Inter IKEA, jest największym producentem mebli drewnianych na świewww.zbaszynek.pl

cie. Firma posiada 40 zakładów w
10 krajach, które zatrudniają około
19 000 pracowników. Każdego roku
IKEA Industry produkuje ponad 100
mln sztuk mebli. W Polsce IKEA Industry zatrudnia blisko 10 000 pracowników w 16 zakładach produkcyjnych w 13 lokalizacjach, w tym:
4 zakładach działających w ramach
dywizji Flatline w Lubawie, Zbąszyniu, Zbąszynku i Babimoście, 8
zakładach działających w ramach
dywizji Solid Wood w Goleniowie,
Stepnicy, Chociwlu, Resku, Wielbarku, Konstantynowie, Skoczowie i
Stalowej Woli oraz w zakładzie należącym do dywizji Boards w Orli.
IKEA Industry w Polsce specjalizuje
się w produkcji mebli z litego drewna oraz z płyt komórkowych i wiórowych.
IKEA Industry Zbąszynek
IKEA Industry Zbąszynek to największy na świecie kompleks produkcji mebli. Tworzą go fabryki w
Zbąszynku, Zbąszyniu i Babimoście.
Pierwszy zakład powstał w 1992
roku na bazie lokalnych Spółdzielni Meblarskich. Obecnie powstaje tu
ponad 600 rodzajów mebli IKEA, w
tym popularne stoliki z serii LACK i
meble dziecięce z serii STUVA.
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HALA SPORTOWA
Przedmiotem projektu jest budowa pełnowymiarowej hali sportowej
w Zbąszynku. W ramach projektu powstanie dwukondygnacyjny budynek
hali wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą taką, jak parkingi, ciągi
piesze, zieleń, które stanowić będą uzupełnienie pełnego zaplecza sportowego
dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego
obiektów sportowych im. B. Niemca w
Zbąszynku. Głównym celem projektu jest
poprawa i rozwój gminnej infrastruktury
sportowej oraz umożliwienie dostępu do
aktywności fizycznej jak najszerszym
grupom społeczeństwa. Bezpośrednie
korzyści z budowy hali odniosą uczniowie gminnych szkół oraz dzieci, młodzież
i dorośli uprawiający sport. Nowoczesny
obiekt sportowy umożliwi regularne
treningi, zgrupowania oraz sparingi w
okresie do tej pory martwym (sezonie

jesienno-zimowym) dla uprawiania lekkiej atletyki, piłki nożnej, siatkówki, itp.
oraz pozwoli na szersze jego wykorzystanie przez mieszkańców miasta oraz
sportowców. Umożliwi organizowanie w
Zbąszynku wielu imprez sportowych i
kulturalnych na skalę nie tylko lokalną,
ale także regionalną. Hala powstanie na
działce pomiędzy ulicami W. Reymonta
– Topolowa w miejscu, gdzie jest boisko
treningowe, przy kortach tenisowych.
Główne wejście do budynku będzie od
strony ul. Reymonta. Lokalizacja budynku wymaga rozbiórki istniejących pomieszczeń gospodarczych oraz wycinki drzew (w zamian planuje się nowe
nasadzenia). W skład obiektu wejdzie:
sala sportowa wielofunkcyjna o wymiarach w świetle ścian 44,26 m x 25,63 m
z możliwością podziału areny boiska na
3 boiska ćwiczebne oddzielone kotarami.

Na parterze będą zlokalizowane szatnie
dla zawodników i widzów, węzły sanitarne, kotłownia, pomieszczenia techniczne
i magazyny. Na piętrze powstaną pomieszczenia biurowe, hotelowe (5 pokoi
na 22 miejsca noclegowe wraz z zapleczem socjalnym) przeznaczone głównie
na potrzeby zapewnienia noclegu dla
drużyn sportowych podczas organizowanych w przyszłości turniejów i zawodów, salka fitness, trybuny stałe na 272
miejsca siedzące oraz 2 miejsca dla osób
niepełnosprawnych. Dostępność widowni dla osób niepełnosprawnych zapewni
winda. Całkowita wartość inwestycji jest
szacowana na 10 226 234,48 zł. Dofinasowanie ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 2 426 800,00 zł. Termin
zakończenia realizacji projektu jest planowany na przełom 2019/2020 r.

BUDOWA ULIC JANA PAWŁA II, PRYMASA WYSZYŃSKIEGO, ZAUŁEK
KOŚCIELNY I ZACHODNIEJ OBWODNICY ZBĄSZYNKA – ETAP I

W dniu 15 listopada br. zakończono roboty przy zadaniu inwestycyjnym pn.
„Budowa dróg gminnych: Jana Pawła II,
Prymasa Wyszyńskiego, Zaułek Kościelny i Zachodniej obwodnicy Zbąszynka
– etap I” oraz „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej z przyłączami
w granicach pasa drogowego”. Efektem

zakończonego zadania są
wybudowane
w ww. zakresie nowe nawierzchnie ulic,
c h o d n i k ó w,
ścieżek rowerowych
wraz
z uzbrojeniem
ich w urządzenia wodno
– kanalizacyjne
i
oświetlenie
uliczne.
Zlikwidowano
również jedną
z napowietrznych linii energetycznych
średniego napięcia. W obrębie ulic Jana
Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego, Zaułek Kościelny wprowadzono oznakowanie tzw. „Strefy zamieszkania”, gdzie
prędkość poruszających się pojazdów
jest ograniczona do 20 km/h. Strefa zamieszkania to także specjalny obszar
nie tylko ze względu na obowiązujące

normy prawne, ale także z uwagi na to,
że ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym. Ma również
zapewnić bawiącym się na tym obszarze dzieciom maksimum bezpieczeństwa. Opuszczając strefę zamieszkania,
należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim
uczestnikom ruchu drogowego. Wykonawcą robót była firma „Całus” spółka z
o.o., spółka komandytowa z Borui Nowej.
Nadzór inwestorski sprawowało PUI Piotr
Owsiński z Zielonej Góry. Zadanie uzyskało dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”. Wysokość
dofinansowania to 1 126 951,00 zł. Łączna
wartość inwestycji to 3 198 000 zł.
14 grudnia br. odbyło się oficjalne otwarcie zakończonej inwestycji, z udziałem
wykonawcy, przedstawicieli projektanta
i nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli Wojewody Lubuskiego. Drogę
poświęcił Ksiądz Dziekan Zdzisław Przybysz.

PRACE REMONTOWE CHODNIKÓW
ZE ŚRODKÓW RAD SOŁECKICH WSI
Jeszcze w tym roku zostaną
rozpoczęte prace polegające na remoncie chodnika przy ulicy Piastowskiej w
Dąbrówce Wlkp. Zakres będzie obejmował odcinek od Szkoły Podstawowej do
skrzyżowania z ulicą Poznańską. Długość
chodnika ok 230 m. Zostaną wymienio-

ne krawężniki i nawierzchnia chodnika.
Część kosztów zostanie sfinansowana
ze środków Rady Sołeckiej, a resztę pokryje Gmina. Ze środków Rady Sołeckiej
Kręcka i Kosieczyna zostały zakupione
betonowe płyty drogowe. Koszt zakupu
wyniósł odpowiednia 10 i 5 tysięcy zł.

www.zbaszynek.pl

W Kręcku zostanie z nich ułożona droga w kierunku Kręckiej Winnicy, a w Kosieczynie chodnik przy ul. Podgórnej (w
kierunku do schodów przy wiadukcie kolejowym). Te prace będą kontynuowane
w 2018 r.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

ZAKOŃCZONE INWESTYCJE W ROKU 2017
Wraz z końcem roku kalendarzowego Samorządowy Zakład
Usług Komunalnych w Zbąszynku
kończy rozpoczęte prace i inwestycje zaplanowane na rok 2017. W
grudniu zakończono inwestycje na
Stacji Uzdatniania Wody w Zbąszynku. Zadanie polegało na dołożeniu
do istniejącego układu dwóch dodatkowych filtrów wraz z drugim
aeratorem działających niezależnie
od układu istniejącego. Inwestycja
została zakończona 6 grudnia 2017
roku, wszystkie dostarczone urządzenia zostały poprawnie zamontowane. Obecnie trwają prace testowe
przed ostatecznym włączeniem do
całości układu filtracyjnego. Całkowity koszt zadania to kwota 187
390,50 zł.
W listopadzie Samorządowy Zakład
Usług Komunalnych w Zbąszynku
zakończył prace remontowe prowadzone przez cały rok 2017 w hydroforni w Stradzewie. W hydroforni,
która zasila niewielką liczbę osób
w wodę został przeprowadzony
remont generalny urządzeń wodociągowych jak i samego budynku.
Remont był potrzebny aby poprawić stan przestarzałych urządzeń
zamontowanych na początku lat
siedemdziesiątych. Wykonano renowację studni głębinowej znajdującej
się na ujęciu, wymieniono obudowę
studni wraz z pompą głębinową
oraz rurociąg prowadzący wodę ze
studni do budynku hydroforni. Sam
budynek
został
wyremontowany na zewnątrz
i wewnątrz poprzez wymalowanie i odnowienie
elewacji, wymianę drzwi
i okien. Wymieniono filtr
wraz z aeratorem i złożem oraz całe orurowanie
znajdujące się wewnątrz
budynku hydroforni. Uporządkowano teren wokół
hydroforni oraz wymieniono ogrodzenie zabezpieczające studnie i budynek hydroforni. W chwili
obecnej prowadzone są
prace projektowe mające
na celu dobór dodatkowego systemu filtracji aby
polepszyć jakość wody.
Prace te zostaną zrealizowane do końca roku 2018.
Całość zadania wykonano
24

I KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych przypomina o opłatach za odpady. Termin wpłat za I kwartał 2018 roku mija 31 stycznia 2018 roku (opłata za
styczeń, luty, marzec). Od stycznia 2018 roku ulega
zmianie stawka opłat za odpady:
odpady selektywne – 10,00 zł,
odpady nieselektywne – 20,00 zł.
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.
za kwotę 141 743,00 zł.
Również w listopadzie wymienione zostało ogrodzenie na przepompowni przy Os. Słonecznym w
Kosieczynie. Samorządowy Zakład
Usług Komunalnych w Zbąszynku
zadecydował o całkowitej wymianie
siatki ogrodzeniowej na ogrodzenie
panelowe wraz z podmurówką betonową, nową bramą i furtką. Wymieniono 48 mb siatki. Całkowity
koszt zadania to kwota 10 048,87 zł.
W styczniu pracownicy Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
w Zbąszynku jak co roku będą odczytywać stany wodomierzy u odbiorców indywidualnych w związku
z zakończeniem roku obrachunko-

www.zbaszynek.pl

wego i rocznym rozliczeniem dostawy wody i odprowadzania ścieków.
Każdy pracownik SZUK Zbąszynek
posiada identyfikator umieszczony
w widocznym miejscu ze zdjęciem
w celu skontrolowania czy „osoba pukająca do drzwi” to pracownik
SZUK Zbąszynek. W przypadku jakichkolwiek zauważonych nieprawidłowości związanych z działaniem
wodomierza lub inną awarią należy
zgłaszać bezpośrednio u osoby odczytującej wodomierz. Bardzo prosimy o umożliwienie upoważnionym
przedstawicielom SZUK Zbąszynek
dostępu do urządzenia pomiarowego.
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ŚWIĘTOWALIŚMY
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Dzień Edukacji Narodowej
przypada 14 października – jest to
święto nauczycieli i pracowników
oświaty. W naszej gminie wszystkie
szkoły obchodziły ten wyjątkowy
dzień barwnymi programami artystycznymi. W dniu 16 października
2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku odbyło
się spotkanie z nauczycielami posiadającymi wybitne osiągnięcia w
pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej. Jest to już wieloletnia
tradycja, gdy z okazji Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski zaprasza Dyrektorów szkół, nauczycieli i animatorów oświaty na wspólne spotkanie,
na którym są przyznawane nagrody.
W obecnym roku szkolnym nagrodzono 13 osób. Burmistrz Zbąszynka
wręczył nagrody jako podziękowanie za zaangażowanie w pracę na
rzecz gminnej oświaty. Osoby nagrodzone w 2017 roku: Ewa Omelczuk
Dyrektor szkoły - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Jana Pawła II w Zbąszynku; Małgorzata Gruchała – Dyrektor Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w

Dąbrówce Wlkp.; Teresa Szulczewska i Mariusz Graczyk – nauczyciele
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego im. Jana Pawła II w
Zbąszynku; Alina Dzieciątkowska,
Julita Marciniak i Nina Cybulska-Freyer nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w
Zbąszynku; Iwona Utrata nauczyciel
Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła
w Dąbrówce Wlkp.; Zuzanna Buczna-Pendrak nauczyciel w Szkole
Podstawowej im. Marcina Rożka w
Kosieczynie; Gerard Kurek – nauczyciel w Zespole Szkół Leśnych w
Rogozińcu; Aurelia Czepek – nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu
„Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku
oraz animatorzy: Malwina Kubicka
– dyrektor Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury i Marcin Michalak – trener
Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej
w Zbąszynku. Burmistrz Zbąszynka
złożył wszystkim obecnym życzenia dalszej owocnej pracy, zdrowia i
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

www.zbaszynek.pl

Doposażenie szkół w niezbędny
sprzęt dydaktyczny
Gmina Zbąszynek, mając na uwadze dobro naszych szkół, a tym samym poprawę warunków nauczania, wspiera je poprzez udział w
projektach z pozyskaniem środków
zewnętrznych.
Jednym z projektów obecnie realizowanym wspólnie z Gminą Świebodzin jest doposażenie naszych szkół
w niezbędny sprzęt dydaktyczny. W
ramach tego projektu w szkołach
doposażone zostały gabinety informatyczne, geograficzne, przyrodnicze, chemiczne, matematyczne w
taki sprzęt jak: komputery, laptopy,
interaktywne tablice, drukarki, projektory, aparaty fotograficzne, sprzęt
RTV oraz meble szkolne. Uczniowie
i nauczyciele już korzystają z tego
sprzętu. Wartość tego zadania w naszej gminie stanowi kwotę 1.756 tys.
zł. Do końca roku zostanie zrealizowany projekt rządowy „Aktywna tablica” również na doposażenie szkół
– szkół podstawowych w tablice
interaktywne i monitory. Zadanie o
wartości ponad 50 tys. zł.
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

A U MUCHOMORA….

W październiku w Niepublicznym
Przedszkolu „Pod Muchomorkiem”
odbyły się najważniejsze wydarzenia
w życiu przedszkolaka. W trzech
grupach miała miejsce Uroczystość
Pasowania na Przedszkolaka. W
grupie „Krasnoludków” dzieci 2,5 i
3-letnich, wychowawca Magdalena
Olender, w grupie „Zajączków”
3-latków,
wychowawca
Renata
Nowicka oraz w grupie „Misi”
do której uczęszczają dzieci 4
i 5-letnie, a wychowawcą jest
Anna Matysiak. Wychowawczynie
grup wraz z Wiktorią Baran
przygotowały doskonale dzieci do
tego wydarzenia. Przedszkolaki
mogły
wystąpić
przed
rodzicami i pokazać jak wiele
się nauczyły i jak wspaniale
spędzają czas w przedszkolu.
Podczas uroczystości dyrektor
pedagogiczny
Małgorzata
Chorobińska odczytała dzieciom
słowa przysięgi i pasowała na
członków naszej społeczności
przedszkolnej.
Wszystkim
dzieciom
gratulujemy
i
życzymy samych promiennych i
odkrywczych chwil spędzonych
w „Muchomorku”.
W
październiku
również odbył się Konkurs pt.
„Latawiec”. Celem konkursu było
przygotowanie przez dzieci wraz
z
rodzicami
najciekawszego
i najładniejszego latawca i
wspólne
wypuszczenie
go
ku niebu. W konkursie udział
26

wzięły 82 prace, a wszystkie
zachwycająco piękne i interesujące.
Poprzez głosowanie całego grona
pedagogicznego udało się wyłonić
zwycięzców.
Pierwsze
miejsce
zdobył Adam Ratyński (4 lata), drugie
Ksawery Skoczeń (4 lata), a trzecie
miejsce zdobył Aleksander Zjawin
(6 lat). W kolejnych dniach podczas
pobytu w przedszkolu dzieci wraz
z nauczycielami testowały lot
swoich dzieł. Zabawa pełna wrażeń
i radości powodowała, że uśmiechy
nie znikały z małych twarzy.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy
i gratulujemy zwycięzcom.
Listopad w Niepublicznym
Przedszkolu „Pod Muchomorkiem”

www.zbaszynek.pl

przebiegł
w
atmosferze
patriotycznej.
Dzięki
grupie
Jagódek (dzieci 5-letnich) i ich
wychowawczyni
Magdalenie
Jokiel, instruktorce tańca Wiktorii
Baran oraz nauczycielowi muzyki
Tomaszowi
Gawrońskiemu,
została przygotowana Akademia
z okazji Święta Niepodległości.
Starszaki doskonale poradziły
sobie z tą trudną tematyką, udało
im się w prosty i zrozumiały
sposób
przedstawić
polską
historię oraz pokazać jak może
dbać o lokalny patriotyzm mały
Polak.
Grudzień
to
czas
oczekiwania na Święta Bożego
Narodzenia.
Aby
wprowadzić
nastrój i radość świętowania
w
naszym
przedszkolu
po
raz
trzeci odbył się Kiermasz
Świąteczny. Niepowtarzalne ozdoby
bożonarodzeniowe były efektem
ręcznej pracy dzieci, rodziców i
nauczycieli z przedszkola. Kiermasz
odbył się w dniach 7-8 grudnia w
przedszkolu i 9 grudnia podczas
III Wigilii Miejskiej w Zbąszynku
na targowisku. Całkowity dochód
z kiermaszu został przekazany
Radzie Rodziców. Bardzo serdecznie
dziękujemy wszystkim dzieciom i
osobom, które włączyły się w akcję
Kiermaszu Świątecznego. Dzięki
dobroci waszych serc możemy
zaoferować
muchomorkowym
dzieciom więcej.
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DĄBRÓWCE WLKP.

Wanda
Gołek

A NAJMŁODSI W DĄBRÓWCE…

Ostatnie
miesiące,
jak
zawsze w Naszym Przedszkolu,
wypełnione były wieloma ciekawymi
wydarzeniami. Staramy się bowiem,
aby każdy dzień obfitował w
atrakcje i niezapomniane chwile.
GOŚCIE W PRZEDSZKOLU
W związku ze Światowym Dniem
Pierwszej Pomocy dzieci odwiedziła
Pani Zuzanna Hołyńska, która
opowiedziała o postępowaniu w
sytuacji omdlenia, przy urazach
czy oparzeniach. Niezwykle ważne
jest
bezpieczeństwo
naszych
podopiecznych.
Nie
tylko
w
przedszkolu! W związku z tym, jak
co roku, gościliśmy Dzielnicowego
– Pana Mateusza Brzuśniana. W
ramach
poznawania
zawodów,
w Naszym Przedszkolu pojawił
się Pan Sebastian Kaczmarek –
żołnierz, który opowiedział o swojej
niezwykle trudnej pracy.
Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT
W tym roku szkolnym przybliżamy
dzieciom świat przyrody poprzez
zajęcia „Tropiciele i Odkrywcy”, w
trakcie których dzieci:
- poszukiwały oznak Jesieni;
- założyły hodowlę kasztanów;
- poznały drzewa oraz krzewy i
kwiaty późnej Jesieni;
uczestniczyły
w
zajęciach
badawczych z wodą.
Ponadto odbyło się przedstawienie
dla
rodziców
pt.:
„Kochajmy
zwierzęta”, w którym dzieci z grupy
„Żabki” zwróciły uwagę na to, iż
zwierzęta też czują.
„Biedronki” uczestniczyły w projekcie
edukacyjnym „Zwierzęta”, podczas
którego odwiedziły gospodarstwa

i gościły uczniów z Zespołu Szkół
leśnych w Rogozińcu.
PASOWANIE
Jak co roku, niezwykle ważnym
wydarzeniem,
szczególnie
dla
Naszych Nowych Zuchów było
„Pasowanie
na
przedszkolaka”.
Dzieci po zaprezentowaniu programu
artystycznego zostały oficjalnie
pasowane na przedszkolaków, a
na pamiątkę tego niezwykłego
wydarzenia otrzymały dyplomy.
ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZICÓW
W związku z obchodzonym w
listopadzie
Dniem
Zdrowego
Jedzenia i Gotowania zaprosiliśmy
do przedszkola rodziców. Wspólnie
bawiliśmy się, rozwiązywaliśmy
zagadki, rebusy, a na koniec
przyrządziliśmy
wyśmienite,
zdrowe surówki i sałatki.
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Tradycyjnie,
25
listopada,
obchodzimy
Dzień
Pluszowego
Misia. W związku z tym, że w tym
roku przypadał on w sobotę, my
świętowaliśmy już w piątek. Cały
dzień „kręcił się” wokół Misiów –
śpiewaliśmy piosenki, rysowaliśmy,
wycinaliśmy, liczyliśmy Misie, ale
przede wszystkim wspaniale się
bawiliśmy.
„KRÓLOWA ŚNIEGU” NA LODZIE
29
listopada
odbyła
się
emocjonująca
dla
wszystkich
wycieczka do Poznania na spektakl
Moskiewskiej Rewii na lodzie –
„Królowa Śniegu”. Przedstawienie
było piękne, a dzieci zachwycone.
NIE TYLKO W PRZEDSZKOLU…
Nasi milusińscy jak każdego roku
zapraszani są do udziału w różnych
www.zbaszynek.pl

wydarzeniach w Naszej Gminie.
Uczestniczyliśmy w:
- Kiermaszu Bożonarodzeniowym w
Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Wlkp.;
- Przeglądzie Piosenki w Zbąszynku;
- Wigilii Miejskiej w Zbąszynku.
Braliśmy również udział w wielu
konkursach:
- Plastycznym organizowanym przez
DD „Senior-Wigor” w Zbąszynku
pod hasłem „Z Babcią i Dziadkiem
poznajemy zbąszynecką krainę”
(otrzymaliśmy dwa wyróżnienia);
Plastycznym
organizowanym
przez PSSE w Świebodzinie pod
hasłem „Zdrowy styl życia”;
- Konkursie na najpiękniejszy list do
Św. Mikołaja.
AKCJE CHARYTATYWNE:
Każdego
roku
staramy
się
uświadamiać dzieciom jak ważna
jest
bezinteresowna
pomoc
potrzebującym. Uczestniczymy w
akcji zbierania nakrętek dla chorej
Anielki, a także przeprowadziliśmy
zbiórkę
niezbędnych
artykułów
dla podopiecznych Schroniska w
Nowym Dworze.
NIE MNIEJ WAŻNE…
Nie mniej ważne są obchodzone
przez nas Dni: Zwierząt, Uśmiechu,
Drzewa, Jabłka, Ochrony Praw
Dziecka,
Edukacji
Narodowej,
Narodowe Święto Niepodległości
czy Barbórka. Każdy z tych dni
wnosi wiele cennych wiadomości i
doświadczeń.
ŚWIĘTA, ŚWIĘTA!
Już 06.12 rozpoczęliśmy wielkie
przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia. Podczas zajęć otwartych
„Biedronki”
przygotowywały
z
rodzicami maski Mikołajów, a „Żabki”
piekły pachnące pierniki.
Ukoronowaniem
świątecznych
przygotowań
były
występy
dzieci z obu grup. „Biedronki”
zaprezentowały
przedstawienie
pt.: „Magia Świąt”, natomiast „Żabki”
Jasełka pt.: „Tak! On jest królem!”. Był
również Św. Mikołaj, który wręczył
przepiękne upominki.
Po więcej informacji na temat
działalności Naszego Przedszkola
zapraszamy na stronę facebook www.facebook.com/PrzedszkoleNiepubliczne-w-Dąbrówce-Wlkp-.
Zdrowych,
Radosnych
Świąt
Bożego
Narodzenia
spędzonych w gronie najbliższych
oraz Szczęśliwego Nowego Roku!!!
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „BĄBOLANDIA” W KRĘCKU

Anita
Bielecka

CO NOWEGO W „BĄBOLANDII”

W
tym
roku
po
raz
pierwszy
mamy
przyjemność
gościć na stronach Zbąszyneckiego
Kwartalnika,
dziękujemy
za
możliwość zaprezentowania się.
„Pieczemy pierniczki”
Święta
tuż,
tuż…
zgodnie
z
przedświąteczną
tradycją
nasze przedszkole postanowiło
zadośćuczynić
tej
tradycji.
W
dniu 6 grudnia przedszkolaki z
Kręcka zabrały się do pieczenia
świątecznych pierniczków. Dzieci
poznały
składniki
i
sposób
wykonywania ciasta, potrzebne
przybory kuchenne, a także zasady
bezpieczeństwa.
Efektem
były
pełne blaszki pierniczków i zapach
korzennych przypraw, który unosił
się po sali i wprawił wszystkich w
świąteczny nastrój. Następnie dzieci
wraz z rodzicami przystąpiły do ich
dekorowania lukrowymi pisakami
i barwnymi posypkami. Zabawa
była doskonała, a pierniczki wyszły
pięknie. Oczywiście trudno się było
oprzeć kolorowym cukiereczkom i
słodkiemu lukrowi i nie przysiąść
do degustacji.
Wycieczka do Sali Zabaw do
„Krainy Alvina”
11 grudnia wraz z przedszkolakami
z Kosieczyna dzieci wybrały się
na wycieczkę do sali zabaw w
Nowym Tomyślu. Dla niektórych
przedszkolaków była to pierwsza
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podróż autokarem, dlatego wyjazd
związany był z wieloma emocjami
oraz
oczekiwaniem
na
nowe
przeżycia. Celem naszej wycieczki
była przede wszystkim integracja
obu
grup
przedszkolnych,
rozwijanie motoryki dużej i małej
oraz
stworzenie
możliwości
radosnego spędzania czasu. Dwie
godziny zabawy minęły bardzo
szybko, dzieci były zachwycone
a uśmiechy na ich twarzach nie
zniknęły do końca dnia.

www.zbaszynek.pl

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne
życzenia wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery, ciepła
oraz obfitości wszelkich dóbr.
Sukcesów w pracy i wytrwałości w
realizacji planów. Nowy Rok niech
przyniesie pełno radosnych chwil i
spełni najskrytsze marzenia.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

Małgorzata
Czaczyk

CZAS WIELU WYDARZEŃ...
Szkoła to miejsce nauki, ale
także środowisko, w którym organizuje się
wiele akcji, wydarzeń wychowawczych,
kulturalnych i innych. Oto kilka z nich.
KSIĄŻKA NASZYM PRZYJACIELEM
Od 18 lat, na całym świecie, październik
obchodzony jest jako Międzynarodowy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem akcji
jest promocja biblioteki szkolnej i jej
działań, propagowanie zainteresowania
książką, rozbudzenie i kształtowanie
kultury czytelniczej, podnoszenie poziomu
czytelnictwa,
integracja
środowiska
szkolnego, zwrócenie uwagi na ogromną
rolę bibliotek w życiu szkoły i rozwijanie
zainteresowań czytelniczych.
W ramach obchodów tych dni uczniowie
klasy II stali się w obecności rodziców
pełnoprawnymi
czytelnikami
naszej
szkolnej
biblioteki.
Przeszli
krótki
sprawdzian, w ramach, którego musieli
wykazać
się
znajomością
zasad
korzystania z biblioteki, a następnie
złożyli przyrzeczenie i zostali pasowani
na czytelnika. Otrzymali też pamiątkowe
dyplomy i zakładki do książek. Z wielką
radością wypożyczyli swoje pierwsze
w szkolnej karierze książki. Nie od dziś
wiadomo, że bajki i baśnie cieszą się
dużym powodzeniem zarówno wśród
dzieci jak i dorosłych. Są dla wszystkich
źródłem bogatych przeżyć i wrażeń.
Między innymi, dlatego, uczniowie kl. I - III
świętowali w naszej szkole Dzień Postaci
z Bajek. W tym dniu dzieci przybyły do
szkoły przebrane w przepiękne bajkowe
stroje. Na szkolnych korytarzach można
było spotkać Kota w Butach, Kopciuszka,
Myszkę Miki oraz wiele innych pięknych
bohaterów bajkowych. Podczas spotkania
z bibliotekarką p. Barbarą Wolny dzieci
obejrzały
prezentację
multimedialną,
rozwiązywały zagadki i quizy, układały
puzzle i jak Kopciuszek oddzielały groch od
fasolki. Starsze klasy dowiedziały się, co w
ich wieku czytali nauczyciele, wysłuchali
swoich rówieśników, którzy z pasją mówili
o czytelnictwie, mieli możliwość przebrania
się za ulubionego bohatera literackiego.
W
ramach
rozwijania
kompetencji
czytelniczych uczniowie wzięli udział w IX
edycji konkursu czytelniczego „Kleksomania
2017”, który odbył się w Wojewódzkiej i
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej
Górze. Do I tury konkursu przystąpiło 29
drużyn z podstawówek woj. lubuskiego (w
tym również 3 zespoły z naszej szkoły)
rozwiązując test sprawdzający znajomość
treści książki Jana Brzechwy „Tryumf Pana
Kleksa”. Jedna z naszych drużyn z kl. IV
c (Amelia Jakimczuk, Vanessa Juszczyk i
Szymon Stawiński) uzyskała wystarczającą
ilość punktów i zajęła drugie miejsce w I
etapie konkursu. Tym samym, jako jedyna
grupa spoza Zielonej Góry, zakwalifikowała
się do udziału w II etapie. „IV c się dziś
raduje, z panem Kleksem tryumfuje”takie oraz inne okrzyki zagrzewały naszą
drużynę podczas finału IX edycji konkursu,
który odbył się 28 listopada. Nasza drużyna
zajęła II miejsce pokonując uczniów kl. V
ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Zielonej
Górze, a ze Szkołą Podstawową nr 18,
którą reprezentowali również uczniowie z
kl. V, przegraliśmy ilością zaledwie 1,5 pkt.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Patriotyzm jest to cecha, która przejawia
się wielką miłością do ojczyzny, gotowością
oddania dla niej wielu najcenniejszych
rzeczy. W dzisiejszych czasach pojęcie
patriotyzmu zanika wśród ludzi. Wielu z nas
nie czuje się patriotami, a w ocenie Polski
podaje wiele negatywnych cech i potrafi
tylko narzekać, a nie docenia tego, co inni
ludzie wywalczyli dla ojczyzny, płacąc za
to czasami najwyższą cenę, czyli własne
życie. Dlatego Święto Niepodległości w
naszej szkole jest zawsze uroczyście
obchodzone. Od kilku lat szkolne obchody
tego święta przygotowywane są metodą
projektu
edukacyjnego.
Uczniowie,
którzy do niego przystąpią, wspólnie z
nauczycielami – opiekunami projektu- m.in.
p. Agatą Nehring, omawiają zakres prac
i terminy ich wykonania. W tym roku, w
projekcie wzięło udział 17 uczniów klas II i
III, którzy podzieleni na zespoły zajęli się
przygotowaniami do szkolnych obchodów
kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Podczas uroczystości, tłem
do śpiewanych piosenek była prezentacja
multimedialna wykonana przez Filipa
Jędrasiaka z klasy 3dG. W koncertach
uczestniczyli nasi młodsi i starsi uczniowie.
Z tej okazji zespół muzyczny pod
kierunkiem p. Michała Łysiaka przygotował
koncert pieśni i piosenek patriotycznych.
Dziewczęta: Patrycja Spychała, Eliza
Łysiak i Patrycja Bartkowiak wyśpiewały
m.in. „Szarą Piechotę”, „My, Pierwsza
Brygada”,
„Rozkwitały
pąki
białych
róż”. Akompaniowali: Mikołaj Wittholz,
Amelia Olejniczak, Wiktor Szymański
oraz Weronika Łotecka. Z okazji tego
święta, nauczyciele historii przygotowali
Test
Niepodległościowy,
w
którym
wzięły udział wszystkie klasy naszej
szkoły. Był to konkurs wiedzy o polskich
symbolach narodowych oraz historii utraty
i odzyskania niepodległości. Test ten
został przygotowany z uwzględnieniem
poziomów
wiekowych.
W
konkursie
najlepsze okazały się klasy 7a, 2bG i 6a.
Natomiast uczniowie, którzy wykazali się
największą wiedzą to: Zuzanna Walczak,
Mateusz
Mutwicki,
Kornelia
Gołek,
Adrianna Pracuk, Mateusz Górczewski i
Michalina Rogoża oraz Zuzanna Kolecka,
Zuzanna Matusiak, Martyna Wencka
i Wojtek Kostusz.
W teście dla klas
starszych najlepsi okazali się: Jędrzej
Górawski,
Aleksandra
Lura,
Patrycja
Smogur i Natalia Kaczmarek oraz Adriana
Kołata. Poczet sztandarowy szkoły wraz z
opiekunem Emilią Pasińską uczestniczył w
środowiskowych obchodach tego święta.
Z perspektywy czasu i doświadczenia
można powiedzieć, że takie lekcje historii
i wychowania patriotycznego, w których
sami uczniowie angażują się, są najlepszą
metodą przygotowania młodego pokolenia
do życia w wolnej Polsce, która stawia
przed młodymi ludźmi liczne, czasami
bardzo trudne wyzwania.
KONKURSY
Motywem tegorocznego XVII Gminnego
Przeglądu Piosenki Dziecięcej była „Biała
piosenka” - piosenka zimowa, z elementami
świątecznymi. Przegląd Piosenki odbył się
w IV kategoriach: przedszkolaki, klasy I -
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III, klasy IV - VI oraz klasy VII i gimnazjalne.
Zaprezentowało się 37 uczestników z
Kosieczyna, Dąbrówki Wlkp. oraz ze
Zbąszynka. Występom towarzyszył bardzo
wysoki poziom artystyczny. Jury w osobach:
p. Malwina Kubicka, p. Beata Bok, p.
Przemysław Zaleski oraz Kamila Suwiczak
jednogłośnie wyróżniło po trzy utwory
w każdej kategorii. Finaliści przeglądu:
kategoria I- Agata Marciniak i Anita
Tomczak, Kinga Olczyk i Joanna Woroniec,
Maria Wilczak; kategoria II - Antonina
Sajna, Marika Graj, Dorota Grzeszczak;
kategoria III - Martyna Furmaniak, Laura
Białasik, Agnieszka Szczepaniak; kategoria
IV - Patrycja Bartkowiak.
Uczniowie klas starszych gimnazjalnych
zmagali się w szkolnych konkursach
przedmiotowych
i
już
w
niedługim
czasie będą reprezentowali szkołę na
etapie rejonowym. Do kolejnego etapu
zakwalifikowali się z: biologii - Adriana
Kołata; języka niemieckiego -Olivia Bimek;
geografii - Marcin Kociołek; języka polskiego
- Kornelia Smogur, Paulina Nowaczyk,
Natalia Gurdak; języka angielskiego - Filip
Niebieszczański; matematyki - Marcin
Kociołek; historii- Oliwia Bok, Adriana
Kołata, Filip Jędrasik, Aleksandra Banaszek,
Paulina Nowaczyk, Filip Niebieszczański,
Marcin Kociołek. Klasy III wystartowały w
Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym
Stypendiada Wczesnoszkolna w zakresie
ortografii i matematyki.
PRZEDŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA
Tradycyjnie,
6
grudnia
obchodziliśmy
Mikołajki. Do klas zawitał Mikołaj z koszem
prezentów. Uczniowie wzięli udział w
poranku mikołajkowym, podczas którego
pani pedagog Małgorzata Drosik dodatkowo
zaakcentowała Dzień Praw Człowieka,
szczególnie przypominając prawa dziecka.
Spotkanie ubarwiły wierszyki, scenki, a
także klasowe listy do Mikołaja. Dzień minął
w miłej atmosferze i dostarczył wszystkim
niezapomnianych wrażeń. Zorganizowany
Kiermasz świąteczny i wykonane wokół
niego zadania to jedna z dobrych praktyk
efektywnej współpracy szkoły i Rady
Rodziców. Już po raz trzeci nasza szkoła
uczestniczyła w Wigilii Miejskiej. Uczniowie
sprzedawali świąteczne stroiki, dzieci dały
popis taneczny. Całej imprezie sprzyjała,
mimo zimna, ciepła i świąteczna atmosfera.
Dziękujemy
wszystkim
Rodzicom
za
aktywne zaangażowanie w przygotowania
do
kiermaszu
oraz
wykonanie
pięknych
wytworów
symbolizujących
bożonarodzeniowe
tradycje.
Środki
zdobyte ze sprzedaży zasilą budżet Rady
Rodziców, która wspiera działania szkoły.
Szkolny grudzień zakończyliśmy wspólnymi
Jasełkami
i
degustacją
świątecznych
potraw.
Pozostaje nam tylko, wobec zbliżających
się Świąt i Nowego Roku, na które
zawsze składa się życzenia, dołączyć
nasze - dla Wszystkich tych, z którymi
przebywamy i współpracujemy - dobrego
świątecznego
wypoczynku,
zdrowia,
coś „od gwiazdora”, a z Nowym Rokiem
wiele nadziei i sił do pracy.
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Małgorzata
Gruchała

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

DYNAMICZNY CZAS W NASZEJ SZKOLE

Minione
trzy
miesiące
to
czas
intensywnej
nauki
i
pracy,
ale
nie
tylko...
W ramach działań wychowawczo
profilaktycznych
związanych
z przeciwdziałaniem przemocy
uczniowie
brali
udział
w:
warsztatach
przeprowadzonych
przez firmę „Dialog” z Krakowa nt.
wulgaryzmów i cyberprzemocy,
zajęciach organizowanych przez
OPS w Zbąszynku pt. „Młodzi
przeciw
przemocy”,
spektaklu
Grupy T z Torunia pt. „Magiczny
kapelusz”,
a
grupa
uczniów
z kl. V nakręciła nagrodzony
w
konkursie
film
pt.
„Stop
przemocy”. W listopadzie po raz
kolejny włączyliśmy się do akcji
„Śniadanie
daje
moc”,
której
celem jest wdrożenie uczniów do
zdrowego odżywiania się. Efekty
pracy uczniów oceniła komisja
w składzie: dyrektorka szkoły Małgorzata Gruchała, pedagog
- Krystyna Cepińska, pielęgniarka
szkolna - Alicja Olejniczak. Ważne
dni
z
kalendarza
uczciliśmy
apelami z okazji Dnia Edukacji
Narodowej,
Dnia
Papieskiego
oraz
Święta
Niepodległości.
Dużo działo się również w
sporcie. Uczniowie brali udział w
Gminnych Biegach Przełajowych
w Kosieczynie, aż 15 z nich
zdobyło medale. Uczeń kl. piątej
- Piotr Rolla w Ogólnopolskim
Turnieju Minipiłki Siatkowej „Trójek”
30

chłopców
został
wyróżniony
tytułem
najskuteczniejszego
zawodnika turnieju. 6 grudnia w
naszej szkole odbył się Powiatowy
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej,
którego organizatorem jest prezes
Ludowego
Klubu
Sportowego
„Sokół” - M. Löchert oraz E. Utrata
-nauczyciel wych. fizycznego. W
tym roku w turnieju uczestniczyło
7 drużyn: Zbąszynek, Kosieczyn,
Lubrza,
Babimost,
Szczaniec,
Trzciel, Dąbrówka Wlkp. Zwyciężył
zespół ze Zbąszynka, II miejsce
- Dąbrówka Wlkp., a III miejsce
zajęła drużyna z Lubrzy. Jak co
roku wszystkie zespoły otrzymały
puchary, medale i mikołajkowe
prezenty.
Sponsorami
nagród
i
upominków
byli:
Starostwo
Powiatowe
w
Świebodzinie,
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski,
Gospodarczy
Bank
Spółdzielczy Międzyrzecz oddział
Zbąszynek.
W
listopadzie
i
grudniu cała społeczność szkolna
brała udział w wydarzeniach
kulturalnych takich jak: spektakl
Moskiewskiej Rewii na Lodzie
oparty
na
motywach
baśni
„Królowa Śniegu” w Poznaniu,
interaktywne
przedstawienie
telewizyjne organizowane przez
Teatr Show z Wrocławia w
Wolsztynie. Ponadto w szkole
odbyły się konkursy związane z
obchodami
Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek: dla kl. I - III
www.zbaszynek.pl

- „Najładniejsza zakładka do
książki”,
pierwsze
miejsce
zdobyła Paulina Czaplińska
z kl. III, a dla kl. IV - VII „Ilustracja do ulubionej książki”
z wykorzystaniem technologii
komputerowej, zwyciężyła Maja
Bimek z kl. V. Młodsi uczniowie
zmagali się też w „Potyczkach
językowych”, a wszyscy chętni
brali udział wraz ze swymi
pluszowymi ulubieńcami w Dniu
Pluszowego Misia. Uczniowie
kl. IV - VII bawili się ponadto
na dyskotece andrzejkowej,
a uczniowie kl. I - III wraz z
wychowawcami świętowali w
klasach. Uczennice Antonina
Sajna,
Oliwia
Czaplińska,
Natasza
Wrzyszcz
i
Maja
Utrata
przygotowane
przez
p. I. Utratę wzięły udział w
Przeglądzie Piosenki Dziecięcej
w
Zbąszynku,
Antosia
Sajna
otrzymała
wyróżnienie.
Już w listopadzie rozpoczęliśmy
przygotowania do świątecznego
kiermaszu. 12, 19 i 26 listopada
odbywały
się
warsztaty,
na
których chętni uczniowie, rodzice
i nauczyciele wykonywali różne
ozdoby i cudeńka. 3 grudnia ozdoby
te były sprzedawane na kiermaszu.
Tego dnia sala CKiF w Dąbrówce
zgromadziła wielu mieszkańców
wsi i gości. Na scenie wystąpili
uczniowie szkoły, przedszkolaki
z Niepublicznego Przedszkola z
Dąbrówki Wlkp., schola „Adamus”
oraz podopieczni mistrza Jana
Prządki,
którzy
zaśpiewali
i
zagrali kolędy na instrumentach
ludowych. Dzięki zaangażowaniu
i pomocy Rady Rodziców impreza
udała się wyjątkowo, wszyscy
uczniowie otrzymali upominki od
Mikołaja, a goście mogli raczyć
się
smakowitymi
wypiekami
wykonanymi
przez
rodziców
uczniów. Wielkim powodzeniem
cieszyły się też sprzedawane na
kiermaszu „arcydzieła” wykonane
na warsztatach. Mikołaj odwiedził
nas też 6 grudnia w szkole,
a 20 grudnia uczestniczyliśmy
w szkolnych Jasełkach, które
wprowadziły nas w świąteczny
nastrój.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

MAMY PATRONA
8 listopada 2017 r. w dziejach
naszej szkoły zapisał się jako
wyjątkowy dzień i jednocześnie
historyczna
data.
Byliśmy
uczestnikami
niepowtarzalnego
wydarzenia
–
nadania
Szkole
Podstawowej w Kosieczynie imienia
Marcina Rożka i przekazania jej
społeczności sztandaru – symbolu
patriotyzmu, honoru i jedności.
Swą obecnością na uroczystości
zaszczycili nas: Lubuski Kurator
Oświaty Pani Ewa Rawa, Burmistrz
Zbąszynka Pan Wiesław Czyczerski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Jan Mazur, Pani Halina Rogalska –
była Dyrektor Szkoły, Pani Donata
Kubiak - była nauczycielka, córka
Franciszka Olendra - długoletniego
Dyrektora
Szkoły,
Dyrektorzy
Szkół Gminy Zbąszynek, Delegacja
Partnerskiej Szkoły z Jänschwalde
w Niemczech, Dyrektor Przedszkola
w Kosieczynie i była Dyrektor
Przedszkola w Kręcku, Dyrektorzy
Szkół im. Marcina Rożka w Wolsztynie,
Kaszczorze i Jabłonnej, Kierownik
Referatu
Oświaty
UM,
Główna
Księgowa Placówek Oświatowych,
Przedstawiciel
Muzeum
Marcina
Rożka w Wolsztynie, Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku,
Kierownik
Dziennego
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku,
Dyrektor Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury, Kierownik OSiR w Zbąszynku,
Pani Sołtys i Rada Sołecka Kosieczyna,
Pani Sołtys i Radny Kręcka, byli i
emerytowani Pracownicy Szkoły,
Przedsiębiorcy lokalni i Fundatorzy
sztandaru,
delegacja
OSP
w
Kosieczynie. Uroczystość uświetniła
obecność pocztów sztandarowych:
Szkół
im.
Marcina
Rożka
w
Wolsztynie, Kaszczorze i Jabłonnej,
Szkoły Rodła w Dąbrówce Wlkp.,
Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi
w
Zbąszynku,
Gimnazjum
im.
Olimpijczyków
Polskich w Zbąszynku, Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i
Ustawicznego
w
Zbąszynku,
Zespołu Szkól Leśnych w Rogozińcu,
Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku i
OSP Kręcko.
Ceremonia rozpoczęła się o godz.
11.00 uroczystą mszą św. w Kościele
Parafialnym pod przewodnictwem
Ks. Dziekana Zdzisława Przybysza,
w
której
uczestniczyli
goście,
uczniowie,
nauczyciele,
rodzice.
W
czasie
liturgii
w
asyście
pocztu sztandarowego rodziców
- Pani Anny Klementowskiej, Pani
Magdaleny Rolla i Pana Zdzisława

Krakowiana - nastąpiło
poświęcenie sztandaru
Szkoły
Podstawowej
im. Marcina Rożka w
Kosieczynie.
Po
nabożeństwie
uczestnicy
ceremonii
w
świątecznym
k o r o w o d z i e ,
prowadzonym
przez
Kapelę
Koźlarską,
przeszli
do
szkoły,
gdzie
w podniosłej
a t m o s f e r z e
uroczystego wystroju
sali
gimnastycznej
miał
miejsce
ciąg
dalszy
niezwykłego
wydarzenia.
Wspólne
odśpiewanie
hymnu
narodowego
rozpoczęło
część
oficjalną, którą poprowadził Pan Jan
Mazur. Po powitaniu zaproszonych
osób
oraz
całej
społeczności
szkolnej poszczególni fundatorzy
sztandaru lub ich przedstawiciele
zostali zaproszeni do
wbicia w
drzewiec pamiątkowych gwoździ.
Szczególnie uroczystym momentem
był akt przekazania sztandaru przez
Radę Rodziców Dyrektorowi Szkoły,
z rąk którego przyjęli go uczniowie
reprezentowani
przez
poczet
sztandarowy w składzie: Alicja
Pluskota, Aleksandra Szymańska i
Filip Klementowski. Po prezentacji
sztandaru
nastąpiło
pierwsze
uroczyste ślubowanie złożone przez
Dyrektora Szkoły – Pana Sławomira
Matysika,
Przewodniczącą
Rady
Rodziców Panią Annę Krakowian,
przedstawiciela Rady Pedagogicznej
– Panią Elżbietę Dzik, przedstawicieli
klas I – VII: Lenę Gajdecką, Adama
Bieleckiego, Agatę Buśko, Tobiasza
Wośkowiaka, Martę Kucharską i
Łukasza Maciejewskiego.
W czasie ceremonii miało miejsce
również odsłonięcie - dokonane
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty,
Burmistrza Zbąszynka, Dyrektora
Szkoły
i
Księdza
Dziekana
pamiątkowej tablicy poświęconej
Patronowi Szkoły. Następnie głos
zabierali goście, którzy z okazji
tak wielkiego wydarzenia złożyli
społeczności naszej Szkoły swe
serdeczne
gratulacje,
a
także
życzenia
wszelkiej
pomyślności
oraz wielu sukcesów edukacyjnych
i wychowawczych.
Na zakończenie uroczystości w
pięknym, patriotycznym montażu
słowno - muzycznym zaprezentowali
się uczniowie.
W
dniu nadania imienia Szkole i w
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przeddzień Święta Niepodległości
swój
program
artystyczny
zadedykowali Marcinowi Rożkowi –
artyście i wielkiemu patriocie oraz
wszystkim wiernym synom Polski,
dzięki których ofierze, męstwu
i wytrwałości żyjemy dziś w wolnej
ojczyźnie.
Dziękujemy raz jeszcze wszystkim,
którzy
przyczynili
się
do
urzeczywistnienia
historycznego
wydarzenia w życiu naszej Szkoły,
dającego
społeczności
szkolnej
poczucie tożsamości i możliwość
wskazywania
wychowankom
wartości określonych na wzorcu
osobowym Patrona.
Dziękujemy wszystkim,
którzy
pomogli
w
przygotowaniu
i
zrealizowaniu
uroczystości:
Sponsorom
za
ufundowanie
sztandaru,
Księdzu
Dziekanowi
za
sprawowaną
liturgię,
Panu
Janowi
Mazurowi
za
przewodniczenie ceremonii, Paniom
z KGW w Kosieczynie za pomoc w
przygotowaniu okolicznościowego
poczęstunku,
Pracownikom
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
i IKEA
Industry za pomoc
techniczną, OSP w Kosieczynie
za
zabezpieczenie
przemarszu,
Kapeli Koźlarskiej,
Zespołowi
Florystycznemu
MikoFlower
w
Zbąszynku
i
naszym
Drogim
Rodzicom, na których zawsze liczyć
możemy. Dziękujemy wszystkim
za
obecność,
wszelką
troskę,
serdeczność i życzliwość.
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia i Nowego
Roku
życzymy
Wszystkim
zdrowia, wiele radości, ludzkiej
dobroci,
życzliwości,
miłości
i pokoju w sercach. Dyrektor,
Grono Pedagogiczne, Pracownicy
Administracji
i
Obsługi
oraz
Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Marcina Rożka w Kosieczynie.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Ewa
Omelczuk

JESIENNO-ZIMOWY CZAS,
ALE JAKŻE BOGATY W WYDARZENIA…
Rok szkolny 2017/2018 trwa na
dobre. Uczniowie klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę we wrześniu już
zdążyli zaaklimatyzować się w szkole,
a i wszyscy pozostali członkowie społeczności szkolnej rozpoczęli pracę i
naukę, a co najważniejsze, dzięki swojemu zaangażowaniu są widoczni, nie
tylko dla naszej społeczności lokalnej.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
27 listopada 2017 r., w Wojewódzkiej i
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie spotkali się najlepsi uczniowie z
całego regionu. Roman Sondej – Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty wręczyli im w
imieniu pani premier Beaty Szydło Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Również uczniowie naszej szkoły znaleźli
się wśród 107 wyróżnionych osób, a są
to: Marta Graczyk uczennica klasy
trzeciej Liceum Ogólnokształcącego
(średnia ocen 5,33) oraz Bartosz Matusiak uczeń klasy czwartej Technikum (Technik architektury krajobrazu, średnia ocen 5,40).
IV Lubuski Sejmik Młodzieżowy
6 listopada 2017 r. uczennice naszej
szkoły: Wiktoria Lura oraz Dominika
Basińska pod opieką pana Marcina
Kumke wzięły udział w obradach IV
Lubuskiego Sejmiku Młodzieżowego.
Na tegorocznych obradach sejmiku
uczniowie mieli za zadanie stworzyć
autorskie propozycje uczczenia przyszłorocznego
100-lecia
odzyskania
przez Polskę niepodległości. Obrady
przeprowadzono pod hasłem „Szanując i ucząc się przeszłości Polski, lepiej kreujemy jej przyszłość”. Dominika Basińska, która wcieliła się w rolę
dziennikarza, otrzymała za swoją relację z przebiegu obrad wyróżnienie,
które zostało jej wręczone podczas
Sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 19 grudnia 2017 roku.
Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek
W ramach realizowanego przez Gminę
Zbąszynek projektu współfinansowanego ze środków UE nauczyciele oraz
uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć ponownie w dodatkowych zajęciach podnoszących ich kwalifikacje.
Nauczyciele odbyli 120-godzinne szkolenie pt. Nauczyciel coachem oraz
szkolenie z zakresu obsługi programu
AutoCad. Uczniowie natomiast brali udział w kursie florystycznym, mieli
możliwość zdobycia uprawnień SEP do
1 kV oraz kontynuowali kurs Technika
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automatyka sterowania ruchem kolejowym.
Nowe pracownie
Dzięki przychylności naszego organu
prowadzącego - Gminy Zbąszynek, w
ramach realizacji projektu „Podniesienie
jakości kształcenia ogólnego…” współfinansowanego ze środków UE, nasza
szkoła otrzymała nowe pracownie
przedmiotowe, jak również pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji
zajęć. Dzięki dofinansowaniu otwarta
została nowa pracownia biologiczno-chemiczna, zmodernizowana została
pracownia fizyczna, geograficzna oraz
trzy matematyczne, a pracownia informatyczna otrzymała nowe komputery
typu iMac. Wszystkie pracownie wyposażone zostały w nowe ławki, krzesła
oraz zestawy interaktywne (tablica interaktywna oraz rzutnik).
Oficjalne przyjęcie klas pierwszych
w poczet społeczności szkolnej
W dniu 31 października 2017 roku odbył
się w naszej szkole tradycyjnie Turniej
klas pierwszych przygotowany pod
czujnym okiem pani Hanny Pracuk i
zeszłorocznych zwycięzców klasy 2 W
przy współudziale Młodzieżowej Rady
Szkoły. Uczniowie klas pierwszych
wraz ze swoimi wychowawcami brali
udział w różnego rodzaju konkurencjach: plastycznych, sportowych oraz
artystycznych. W dość wyrównanej
walce zwyciężyła klasa 1 IM2 z wychowawcą panem Mariuszem Królem.
Po części turniejowej uczniowie klas
pierwszych oficjalnie stali się członkami społeczności szkolnej.
Konkursy, zajęcia, tradycje i lokalne
zaangażowanie
Nasi uczniowie aktywni są również w
różnych dziedzinach. W ostatnim czasie
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zaangażowali się w wydarzenia lokalne i wolontariat. Uczniowie z kierunku
Technik architektury krajobrazu przygotowali piękne dekoracje świąteczne,
które można było nabyć podczas III Wigilii Miejskiej, zbierali nakrętki dla chorej
dziewczynki ze Świebodzina oraz akcje
organizowane przez Caritas pod opieką
pani Joanny Korzeniewskiej. Uczniowie
mogli również odkrywać w sobie talenty recytatorskie oraz aktorskie i pod
opieką pani Teresy Szulczewskiej upamiętnili montażem słowno-muzycznym
Dzień 11 listopada, przedstawionym dla
całej społeczności szkolnej, jak również
przedstawili sztukę teatralną na podstawie „Wesela”.
Młodzieżowa Rada Szkoły pod czujnym okiem pani Wiolety Muszyńskiej
oraz pana Mariusza Króla przygotowała dla całej społeczności szkolnej
słodki akcent z okazji Mikołajek oraz
zorganizowała turniej piłki siatkowej
Nauczyciele-Uczniowie, w którym to po
zaciętej walce, zwycięstwo odnieśli nauczyciele.
Uczniowie klas wojskowych natomiast
uczestniczyli tradycyjnie w zajęciach
z żołnierzami 17 WBZ z Międzyrzecza,
ćwicząc musztrę i strzelanie.
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia chcielibyśmy
złożyć wszystkim życzenia spokoju,
radości w te nadchodzące dni oraz
szczęścia w Nowym Roku. Dyrekcja,
nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana
Pawła II.
Więcej informacji: www.zst.zbaszynek.
pl oraz https://www.facebook.com/zstzbaszynek/.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

WSTĘPUJĄC DO SPOŁECZNOŚCI…

„Wstępując do społeczności
Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu –
ślubuję uroczyście…” Tymi słowami dnia
17.10. rozpoczęła się przysięga uczniów
klasy I technikum oraz uczniów klasy
I szkoły branżowej I stopnia. Od tego
momentu zostali przyjęci oficjalnie do
grona naszej szkolnej rogozinieckiej
społeczności. Życzymy im wielu sukcesów i wytrwałości.
Miesiąc październik w Zespole Szkół
Leśnych obfitował w wiele wizyt dzieci ze szkół podstawowych. W związku
z tym, że pogoda w tym roku dopisywała, zielone szkoły w Rogozińcu cieszyły się dużą popularnością. Wizyty
te przyniosły nam obustronne korzyści. Dzieci mogły pobyć na świeżym
powietrzu i dowiedzieć się dużo o
lesie i jego mieszkańcach a młodzież
ZSL nabierała doświadczenia i praktyki w edukatorskiej pracy leśnika.
Dnia 26.10. uczniowie ZSL przyłączyli się do akcji Europejskiego Dnia Języków. Wydarzenie to miało zwrócić
uwagę na bogactwo języków w Europie: ponad 200 języków europejskich
24 języki urzędowe UE około 60 języków regionalnych i języków mniejszości wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata. Był
quiz, tematyczna dekoracja korytarza
szkolnego oraz przebrania i symbole
związane z różnymi krajami.
16.10. obchodziliśmy Europejski Dzień
Przywracania Czynności Serca. Dwunastu uczniów naszej szkoły wraz z
Panią Zuzanną Hołyńską wzięło udział
w biciu rekordu w Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, który odbył się
w Zbąszyniu. W Zbąszyńskim Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji do
półgodzinnej resuscytacji przystąpiło
310 osób. Oznacza to, że zeszłoroczny
rekord 156 osób został pobity. Dziękujemy pomysłodawcom.
W dniach 18-20.10 w ZSL odbyło się
szkolenie obronne zatwierdzone przez

Ministra Środowiska dla dyrektorów
szkół leśnych oraz podległych im pracowników ds. obronnych. W szkoleniu
uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska Pan Piotr Bohdanowicz i Pan Piotr Szadkowski – pracownicy ds. obronnych i zarządzania
kryzysowego. Udział swój mieli także
oficerowie z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza
oraz 7 batalionu Strzelców Konnych
Wielkopolskich z Wędrzyna. Celem
szkolenia było nabycie umiejętności
niezbędnych do wykonywania zadań
obronnych oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykonywania tych
zadań. Wszyscy zostali zapoznani ze
współpracą uczniów szkoły z żołnierzami 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza w ramach przysposobienia Wojskowego
Leśników.
7.11. Szkoła obchodziła Dzień św. Huberta – patrona myśliwych i leśników.

www.zbaszynek.pl

Z tej okazji jak co roku klasy III T i III
B przygotowały uroczystość na strzelnicy Bractwa Kurkowego. Obchody
rozpoczęły się plenerową mszą św.
odprawioną przez ks. proboszcza Ryszarda Fido. Po mszy odbyły się tematyczne quizy i zabawy.
13.11. klasy I zorganizowały uroczysty
apel upamiętniający Dzień Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Obchody
te były też połączone z oficjalnym
zaprzysiężeniem nowego Samorządu
Uczniowskiego.
27.11. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów stypendystom
Prezesa Rady Ministrów z województwa lubuskiego. Dyplomy wręczali Roman Sondej – Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz
Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty.
Stypendystą z naszej szkoły był Kamil
Sitkowski – uczeń klasy IV T. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
20.12. odbyła się wigilia szkolna. Tak
jak co roku cała społeczność szkolna zebrała się przy wigilijnym stole.
Były kolędy i jasełka i miło spędzony
czas. Wszyscy rozjechaliśmy się do
własnych domów ale sobie życzymy
najcieplejszych, najmilszych świąt w
gronie rodziny i bliskich nam osób.
Wszystkiego co najlepsze w Nowym
2018 roku życzymy wszystkim przyjaciołom szkoły, sympatykom i absolwentom.
Darz Bór
Grono pedagogiczne, dyrekcja, pracownicy szkoły.

33

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Katarzyna
Rucioch

DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

SENIORZY Z WIGOREM
Pomimo nadejścia słotnej i
szarej jesieni Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku tętni życiem
obfitując w różne wydarzenia i imprezy okolicznościowe, które sprawiają,
że świat seniorów staje się radosny
i kolorowy. Oto przegląd wybranych
wydarzeń…
TYDZIEŃ SENIORA
Początek października br. to tradycyjnie czas poświęcony obchodom
Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora. W
programie tegorocznego święta trwającego od 09 do 21 października br.
znalazły się takie imprezy jak: uroczysta inauguracja Święta Seniora
z koncertem operetkowym, Turniej
Chińczyka, Sportowy Senior, spotkanie Rady Seniorów z Burmistrzem
Zbąszynka, wieczór poetycki pt. „Wędrówką jedną życie jest człowieka”,
spotkanie z historią pt. „Zapomniany
arsenał na Depocie”, spotkanie z muzyką – biesiada z Zespołem Śpiewaczym Dąbrowszczanka, msza św. w
intencji seniorów, bal seniorów, konkurs plastyczny dla przedszkolaków
pt. „Odkrywamy zbąszynecką krainę
z babcią i dziadkiem”. Seniorzy z naszego Domu brali czynny i aktywny udział we wszystkich imprezach.
Program Tygodnia Seniora cieszył się
dużym zainteresowaniem wśród zbąszyneckich seniorów, co przekładało
się na ich liczny udział w organizowanych wydarzeniach.

ryta i Rencisty „Promyk” OPS CUS
Sulechów. Seniorzy zaprezentowali
programy artystyczne w postaci scenek kabaretowych i utworów biesiadnych. Na scenie oprócz naszych
seniorów wystąpili seniorzy z Trzebiechowa, Bojadeł, Zielonej Góry i
Sulechowa. Seniorzy ze Zbąszynka
ubrani w barwne stroje wykonali
trzy piosenki biesiadne: „Chłopaki,
chłopaki”, „Z Dąbrówki do Zbąszynia”
oraz „Kwiatek czerwony”. Do śpiewu
akompaniował nam na akordeonie
p. Dariusz Kowalski. Wszystkie grupy
uczestniczące w biesiadzie odebrały z rąk Burmistrza Sulechowa oraz
organizatorów imprezy okolicznościowe dyplomy i statuetki, a także
kosz ze słodkościami i kwiaty.

Seniorzy podziwiali talent młodych
artystów nagradzając każdy występ
gromkimi brawami. Podczas takich
wizyt energia i radość młodego pokolenia w widoczny sposób przechodzi na seniorów. Każde spotkanie z dziećmi i młodzieżą jest przez
nich bardzo wyczekiwane, wywołuje
ogromne emocje i jest wspaniałą
formą integracji międzypokoleniowej.

UCZNIOWIE ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WIZYTĄ U SENIORÓW
W październiku br. gościliśmy w
naszym Domu uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Zbąszynku. Uczniowie z klasy IB z wychowawczynią p.
Agnieszką Rucioch wspólnie z seniorami wykonywali jesienne dekoracje. Z okazji Tygodnia Seniora dzieci
złożyły seniorom szczere, płynące
z serca życzenia i obdarowali upominkiem. Ponadto uczniowie przekazali do naszej biblioteki książki,
które zebrali w szkole. Uczniowie
z klasy VA z wychowawczynią p.
Magdaleną Prządką zaprezentowali

CZY MOŻNA PROSIĆ PANIĄ, PANA
DO TAŃCA?
W dniu 04 października 2017 roku
na sali tanecznej Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury odbyły się pierwsze zajęcia nauki tańca towarzyskiego dla seniorów z Gminy Zbąszynek. Kurs prowadzi Pani Jolanta
Bechyne – pedagog, instruktor tańca,
jedyna na ziemi lubuskiej posiadająca międzynarodowe certyfikaty
taneczne wydane w Wielkiej Brytanii przez Imperial Society Teachers
of Dancing: - Licentiate Ballroom
Dancing - Licentiate Latin American
Dancing, kwalifikacje w dziedzinie
tańca zdobyte na dwuletnim stacjonarnym kursie kwalifikacyjnym drugiego stopnia organizowanym przez
Ministerstwo Kultury i Sztuki, sędzia
tańca turniejowego Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Podczas zajęć
seniorzy uczą się podstawowych
kroków takich tańców towarzyskich
jak: walc angielski i wiedeński, salsa,

się w programie artystycznym składającym się z wierszyków, historyjek oraz utworów muzycznych granych na flecie, gitarze i klawesynie.

foxtrot, cha-cha, rock-roll itp. Pani
Jolanta jest pod ogromnym wrażeniem zdolności tanecznych naszych
seniorów oraz ich zaangażowania

I LUBUSKI SEJMIK SENIORÓW
„Lubuskie – region spełniający oczekiwania Seniorów” to hasło I Lubuskiego Sejmiku Seniorów, który odbył
się 16 października 2017 roku w Sali
Kolumnowej Sejmiku Województwa
Lubuskiego. W Sejmiku Seniorów zasiada 30 radnych, z tego dwóch Radnych Seniorów z Gminy Zbąszynek –
Władysław Kozak i Tadeusz Sierżant.
Celem powołania Sejmiku Seniorów
jest zmotywowanie osób starszych
do uczestnictwa w życiu społecznym
i politycznym regionu oraz dzielenie
się swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem.
BIESIADA W SULECHOWIE
W dniu 18 października 2017 roku seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku brali udział w I Biesiadzie z Kabaretem zorganizowanej
przez Dom Dziennego Pobytu Eme34

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

temat zachowania bezpieczeństwa
w domu i na drodze, sposobów reagowania w trudnych sytuacjach
oraz miejsc, gdzie należy szukać
właściwej pomocy.

w zajęcia. Podczas zajęć seniorom
dopisuje humor, a taniec dostarcza
wszystkim pozytywnej energii.
„WILNO - BAROK NA SIEDMIU WZGÓRZACH”
W dniu 24 października 2017 roku gościliśmy po raz kolejny w naszym
Domu podróżnika Andrzeja Pasławskiego, który tym razem podzielił
się z nami swoimi przeżyciami z
wypraw do pięknego Wilna. Pan
Andrzej pochodzi z Krakowa, od
wielu lat podróżuje razem z rodziną do różnych zakątków świata. W
prezentacji multimedialnej zaprosił
seniorów na wycieczkę do Wilna.
Przedstawił historię miasta i jego
urokliwe zakątki, a także ukazał
piękno zabytków tj: Brama Ostrobramska z cudownym obrazem
Matki Boskiej, Wileńska Starówka,
słynna Góra Trzech Krzyży, Zamek
Giedymina, wileńska wieża telewizyjna. Seniorzy byli zachwyceni spotkaniem z podróżnikiem, który swoją
opowieścią przeniósł wielu z nich
w czasy ich dzieciństwa. Niezwykła
podróż sentymentalna wywołała u
seniorów wzruszenie, wspomnienia
i refleksje.

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
W ramach obchodów Dnia Niepodległości w naszym Domu odbyły się
okolicznościowe zajęcia, jak również
nasi Seniorzy uczestniczyli w wielu
imprezach związanych z tym świętem organizowanych na terenie gminy. W dniu 09 listopada 2017 roku
delegacja seniorów z naszego Domu
gościła w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku, gdzie wzięła udział w obchodach
Narodowego Święta Niepodległości.
Czas upłynął przy wspólnej zabawie, śpiewaniu piosenek i wykonywaniu prac plastycznych związanych
ze świętem. W dniu 11 listopada 2017
roku delegacja seniorów z naszego
Domu wzięła udział w uroczystej
mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w
Zbąszynku,
a następnie złożyła
wiązankę kwiatów pod pomnikiem
Chrystusa Króla.
Z POLICJĄ I STRAŻNIKIEM O BEZPIECZEŃSTWIE
Osoby starsze oraz niepełnosprawne stają się często ofiarami oszustw
i przestępstw. W ramach działań
profilaktycznych zmierzających do
przeciwdziałania
tym
negatywnym zjawiskom,
w listopadzie br.
gościem Dziennego Domu „Senior-Wigor”
był
dzielnicowy Eryk
Wawrzynowicz
oraz
strażnik
miejski
Leszek
Bochniak. Celem
spotkań
było
przekazanie seniorom
ważnych informacji
i wskazówek na
www.zbaszynek.pl

SPOTKANIA SENIORÓW Z PRZEDSZKOLAKAMI
W listopadzie br. seniorzy z naszego Domu kilkakrotnie spotykali się
z przedszkolakami z Przedszkola
„Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku.
Spotkania odbywały się zarówno w
Dziennym Domu jak i w przedszkolu. Było wspólne czytanie bajek,
oglądanie filmów, gry i zabawy przy
muzyce. Dzieci przebierały się za
bohaterów ponadczasowych książek, odgrywały scenki i wtórowały
seniorom przy czytaniu wierszy. Z
okazji Dnia Pluszowego Misia seniorzy i dzieci wspólnie poznali historię tytułowego pluszowego misia.
Maluchy szybko nawiązały kontakt
z seniorami, chętnie z nimi rozmawiały i zadawały mnóstwo pytań.
Jak zawsze czas spędzony z dziećmi
upłynął seniorom w miłej i radosnej
atmosferze.
DZIEŃ Z MIKOŁAJEM
W dniu 06 grudnia 2017 roku z okazji „Mikołajek” seniorzy z naszego
Domu spotkali się wspólnie z osobami niepełnosprawnymi z Gminy
Zbąszynek w Zbąszyneckim Ośrodku
Kultury. Przy ciepłym poczęstunku
mieli okazję na rozmowę i wspólną integrację, był śpiew i tańce na
parkiecie. W programie spotkania
znalazły się m.in. spektakl pt. „Królowa Śniegu” w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku
wspólnie z osobami niepełnosprawnymi, przygotowany pod kierunkiem
p. Agnieszki Rucioch oraz wizyta św.
Mikołaja, który obdarował wszystkich drobnym prezentem.
WIGILIA
W dniu 20 grudnia 2017 roku seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku spotkali się przy
wigilijnym stole, aby złożyć sobie
świąteczne życzenia i wspólnie kolędować.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy najserdeczniejsze
życzenia zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności. Niech ten piękny
świąteczny nastrój przepełniony
blaskiem Betlejemskiego Światła, nutą śpiewanej kolędy oraz
ciepłem kochających serc, wypełni
każdy nadchodzący dzień i będzie
natchnieniem do realizacji życiowych planów i marzeń.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Danuta
Kłos

REALIZACJA PROJEKTU MŁODZI PRZECIW
PRZEMOCY W GMINIE ZBĄSZYNEK
Niebiskiej Karty z powodu ustania przemocy i uzasadnionego
przypuszczenia o zaprzestaniu
stosowania przemocy w rodzinie oraz zrealizowaniu planu
pomocy. Działania zakończono również z powodu braku
zasadności
podejmowanych
działań. Zespół interdyscyplinarny spotykał się raz na
kwartał celem posumowania
działań i omówienia trudnych
spraw. W dniu 13 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku
spotkanie GZI, które Przewodnicząca Danuta Kłos zakończyła
podziękowaniami
za
całoroczną pracę w obszarze
przeciwdziałania przemocy w
rodzinach.
APEL – ZIMA 2017/2018
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w Zbąszynku zakończył
działania prowadzone w ramach
projektu pt. „Młodzi Przeciw Przemocy”.
Projekt był realizowany od lipca do listopada 2017 r.,
w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie”. W ramach projektu
na terenie Gminy Zbąszynek przeprowadzono happeningi dla dzieci i młodzieży, podczas których
uczestnicy protestowali przeciw
przemocy. W szkołach na terenie gminy zorganizowano spotkania dla młodzieży, prowadzone przez Pana
Dariusza
Kowalskiego,
o tematyce przemocy
rówieśniczej oraz komunikacji
interpersonalnej.
Przeprowadzono również konkurs dla
uczniów ze szkół naszej
gminy na przygotowanie spotu filmowego
o tematyce przemocy.
Ponadto
w
siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku
można było skorzystać
z wizyt u psychologa
dziecięcego.
Koordynatorem projektu był
Pan Jacek Szymendera,
asystent rodziny w OPS
Zbąszynek.
Wszystkim
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uczestnikom i osobom, które zaangażowały się w realizację projektu, serdecznie dziękujemy.
GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY W RODZINIE
W 2017 roku do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Zbąszynku
wpłynęło 12 „Niebieskich Kart”.
Członkowie Grup Roboczych podczas 83 spotkań realizowali zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w 22 rodzinach. W 16
rodzinach zakończono procedurę

www.zbaszynek.pl

W związku z niskimi temperaturami panującymi na zewnątrz,
apelujemy do mieszkańców Gminy
Zbąszynek o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby przebywające długotrwale na zewnątrz pomieszczeń lub w opuszczonych
budynkach. Została uruchomiona
całodobowa bezpłatna infolinia
dla osób bezdomnych, gdzie pod
numerem telefonu: 800 109 160,
można uzyskać informację.
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ZDROWIE

Krzysztof
Krzywak

NASZE ZDROWIE
MOVEMBER
Movember to akcja, która narodziła się wiele lat temu w odległym
kraju. A mówiąc konkretnie - w
2003 roku w Australii. Dwóch przyjaciół: TravisGarone i Luke Slattery postanowiło przywrócić światu
wąs. Zebrali kolegów i wspólnie
przez miesiąc zapuszczali zarost
pod nosem. Szybko zorientowali
się, że wąs jest doskonałym narzędziem do rozpoczynania wszelkiej dyskusji. Postanowili więc wykorzystać go do prowokowania
swoich znajomych do rozmów o
profilaktyce męskich nowotworów.
Tak oto narodził się Movember.
Movember
(zbitka
angielskich
słów moustache, wąsy, i November, listopad), wąsopad – jest to
coroczna, trwająca miesiąc akcja.
Znakiem udziału w niej jest zapuszczenie wąsów w listopadzie.
Jej celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat problemów zdrowotnych mężczyzn,
przede wszystkim raka prostaty
i innych rodzajów raka dotykających mężczyzn.
Akcja „Movember” zatacza coraz
szersze kręgi, walcząc o ratowanie zdrowia i życia mężczyzn.
Przez zachęcanie mężczyzn do
uczestnictwa w akcji, FundacjaMovember ma nadzieję osiągnąć
wzrost liczby wczesnych wykryć,
diagnoz oraz efektywnych kuracji raka. Poza zachęcaniem do
corocznych badań, Fundacja Movember stara się przekonać mężczyzn, że powinni znać historię
zachorowań na raka w swojej rodzinie i prowadzić zdrowy tryb życia. Promowanie akcji w mediach
powoduje, że wielu mężczyzn w
Polsce zapuszcza w listopadzie
wąsy, zwiększając
świadomość
społeczną dotyczącą męskich problemów zdrowotnych.
Niestety, rak prostaty zbyt często
nie jest wykrywany dostatecznie
wcześnie. Chorzy trafiają do lekarzy późno, w dużej mierze z racji tego, że wciąż można spotkać
się ze wstydem i przekonaniem o
tym, że badania prostaty i jąder
godzą w wizerunek mężczyzn.
Rak jądra dotyka głównie mężczyzn między 14 a 34 rokiem życia.
Rak prostaty - już po 45 roku życia.
I chociaż spośród nowotworów, te

2 rodzaje są najczęstszą przyczyną śmierci mężczyzn w Polsce, to
mówienie o nich - a zwłaszcza o
tych atakujących okolice intymne
- jest jeszcze niestety traktowane
jak tabu.
Wcześnie wykryty nowotwór jąder
jest w 99% procentach uleczalny.
W przypadku nowotworów prostaty, radykalne leczenie można
odroczyć w czasie monitorując i
kontrolując nowotwór. Osiągnięcia
współczesnej medycyny, zaawansowana diagnostyka i obrazowanie na nic się jednak nie zdadzą,
bez wiedzy na temat wczesnego
wykrywania nowotworów.
Najważniejsze jest samobadanie
i regularne kontrole u lekarza, a
tego panowie zwykle nie robią.
Chociaż 79% mężczyzn twierdzi,
że profilaktyka zdrowotna jest
skuteczna, to jednak niewielu
z nich faktycznie się bada. Tymczasem mężczyźni przed czterdziestką powinni regularnie badać
się sami, zaś ci po 45 roku życia
- przynajmniej raz w roku sprawdzać poziom PSA. „Movember” ma
za cel pokazać, że takie podejście
może uratować nie tylko zdrowie,
ale też życie.
W tym roku Gmina Zbąszynek dołączyła do działań promujących
badania
profilaktyczne.
Radny
Marek Pych na sesji listopadowej
poinformował rajców i obecnych
gości o trwającej akcji „Movember”, mającej na celu prowokowanie dyskusji na temat męskich nowotworów i skłaniania mężczyzn
do wykonywania badań profilaktycznych. W tym celu radny Marek Pych zmienił swój wizerunek i
zapuścił wąsy, które są symbolem

akcji. Burmistrz Zbąszynka natomiast zachęca, aby zamiast kolejnej „pary skarpetek” pod choinkę
przygotować dla męża, ojca czy
www.zbaszynek.pl

dziadka prezent w postaci zapłacenia za badanie krwi w kierunku
PSA.
Więcej o akcji: www.movember.
org.pl, www.zbaszynek.pl zakładka Dla Mieszkańca - zdrowie.
PROBLEMY POD KONTROLĄ
Zespół Zarządzający strategią rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zbąszynek w składzie:
Krzysztof Krzywak, Danuta Kłos,
Katarzyna Rucioch, Alina Jagaciak,
Barbara Stasik, Krystyna Cepińska,
Monika Przybyła, Anna Kutzmann,
Marcin Minta, Władysław Kozak,
Przemysław Zalewski, Agnieszka
Miler, Anna Szaferska,
po spotkaniu, które odbyło się 22 listopada 2017 r. na którym dokonano analizy wskaźników efektów
realizacji strategii stwierdza, że
Gmina Zbąszynek zapewnia swoim mieszkańcom bezpieczeństwo
socjalne, przeciwdziała marginalizacji i alienacji osób i rodzin, które
z różnych przyczyn są niesamodzielne oraz minimalizuje rozmiary
i skutki innych zjawisk społecznie
negatywnych. Zespół wprowadził
do realizacji w 2018 roku cztery
szczegółowe wnioski:
- Dokonać analizy sytuacji szkodliwości zanieczyszczenia powietrza
w Gminie Zbąszynek i wpływu na
stan zdrowia oraz samopoczucie
mieszkańców. W zależności od
wyniku podjąć stosowne działania;
- Z uwagi na zminimalizowanie
problemu w obszarze bezrobocia
oraz wprowadzenia działań systemowo-instytucjonalnych w obszarze osób starszych i organizacji pozarządowych przy ewaluacji
strategii w 2018 r. dokonać zmian
w zapisach w ww. problemach;
- Podjąć szczegółowe badania i
działania w zakresie używania
środków psychoaktywnych, oraz
coraz częstsze uzależnienia behawioralne przyczyniające się do
powstawania szeregu negatywnych zjawisk, skutecznie ograniczających wydolność rodzin nimi
dotkniętych;
- Przygotować szczegółową ankietę do rodziców i potencjalnych
świadczeniodawców dot. organizacji wychowania żłobkowego.
c.d. na stronie 38
37
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Raport z monitorowania strategii
znajduje się na stronie internetowej: www.zbaszynek.pl w zakładce Dla Mieszkańca - Zdrowie
– Ważne społecznie-Strategia.
DO ZNUDZENIA … O ŻYCIU
Najskuteczniejszą metodą walki
z nowotworami złośliwymi są
działania profilaktyczne. Od 10
lat prowadzone są bezpłatne
badania mammograficzne co 24
miesiące u kobiet w wieku od
50 do 69 lat; a dla pań, u których wystąpił rak piersi wśród
członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA co
12 miesięcy.
Z danych na dzień 1 grudnia br.
z bezpłatnego programu skorzystało w Zbąszynku 63,1% populacji kobiet. Z tym wynikiem
Panie znajdują się w pierwszej
dziesiątce – na szóstym miejscu
wszystkich gmin województwa
lubuskiego. Im szybsze działanie, tym skuteczniejsze i szybsze
wyleczenie. Wyzwanie dla Pań na
2018 rok, objąć Programem co najmniej 65% populacji.
Informujemy, że pierwsze w nowym roku bezpłatne badania
mammograficzne odbędą się 11
stycznia 2018 r. przy Przychodni w
Zbąszynku na ul. Długiej 1. Kierujemy zaproszenie do wszystkich
uprawnionych Pań, ale przede
wszystkim do Pań z rocznika 1966,
67 i 68, gdyż te Panie mogą już
korzystać z bezpłatnych badań.
Drugim programem profilaktycznym dla kobiet w wieku 25-59 lat
co 3 lata, a w przypadku kobiet
obciążonych czynnikami ryzyka
(zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne,
zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) co 12 miesięcy, jest
program profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka szyjki macicy.
Z danych na dzień 1 grudnia br. z
bezpłatnego programu skorzystało w Zbąszynku 26,81% populacji
kobiet. Wynik ten lokuje nasze
mieszkanki w pierwszej dziesiątce
gmin województwa lubuskiego. To
jest nadal zbyt mało. Miłe Panie
zgłoście się na badania i zadbajcie o swoje zdrowie. Wyzwanie
na 2018 r. to objęcie badaniami co
najmniej 30% populacji.
DZIEWCZĘTA W PROFILAKTYCE
Gmina Zbąszynek w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Raka
Szyjki Macicy – szczepienia HPV
na lata 2016-2018”, już po raz drugi realizuje szczepienia przeciw
38

brodawczakowi ludzkiemu HPV. Z
zakwalifikowanych 42 dziewcząt
ze szkół podstawowych i gimnazjum do szczepień przystąpiły 33
uczennice, których rodzice wyrazili
zgodę. Wcześniej odbyło się spotkanie rodziców z lekarzem wykonującym szczepienia. Rozmawiano
o możliwościach zakażenia wirusem HPV, przedstawiono działanie
i skuteczność szczepionki.
Program realizowany był w okresie
od 27 marca do końca listopada
przez Szpital Międzyrzecki. Warto
nadmienić, iż w tym roku Gmina
Zbąszynek otrzymała dofinansowanie w wysokości 40% na realizację działań programowych z
Lubuskiego Oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. Pozostałe 60 % pochodziło z
budżetu Gminy. Szczepienia odbywały się w gabinetach medycyny
szkolnej w Szkole Podstawowej
w Zbąszynku przy ul. Sportowej
i Placu Wolności. Szczepienia i
cały Program został zrealizowany bardzo sprawnie. Dziękujemy
Realizatorowi Programu oraz dyrektorom szkół podstawowych za
wsparcie w realizacji Programu,
natomiast Lubuskiemu Oddziałowi
Wojewódzkiemu NFZ za wsparcie
finansowe.
DBAMY O ZĘBY, OCZY I WZROK
W ramach działalności profilaktycznej Gminy Zbąszynek kolejne
dwa programy otrzymały pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii i Taryfikacji w Warszawie
tj.: „Program profilaktyki próchnicy
zębów dla dzieci w wieku 11-13 lat
www.zbaszynek.pl

na lata 2018 – 2020” (Zbąszynecki
Kwartalnik Nr/2017) oraz „Program
wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas
I szkół podstawowych gminy Zbąszynek na lata 2018-2020”. Program zajmie się w okresie trzech
lat zapobieganiem występowania
chorób słuchu i wzroku wśród
uczniów klas I szkół podstawowych z terenu Gminy Zbąszynek
poprzez systematyczne, specjalistyczne badania kontrolne dzieci
oraz przekazanie wiedzy rodzicom
na temat istoty badań przesiewowych. Działania programowe
mają przyczynić się do poprawy
stanu zdrowia dziecka poprzez
postawienie dokładnej diagnozy
oraz skierowanie na ewentualne
dalsze leczenie w ramach świadczeń NFZ, niwelowanie wad słuchu i wzroku, które przeszkadzają
w nauce, poprzez rozwój edukacyjny uczniów oraz zwiększanie
świadomości rodziców na temat
istoty zagrożeń, jakie niosą nieleczone choroby słuchu i wzroku. Przewidywana liczba uczniów
I klas szkół podstawowych w roku
szkolnym: 2018/2019 – 90 uczniów
2019/2020 – 99 uczniów.
Program będzie finansowany z
budżetu Gminy Zbąszynek. Liczymy na pozyskanie dofinansowania
do 40% środków przewidzianych
na realizację programu z Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ w Zielonej Górze oraz pomoc
szkół i rodziców w realizacji zadań
programowych.
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Alina
Jagaciak

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
UZALEŻNIEŃ
W celu zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami w Gminie
Zbąszynek corocznie uchwalany
jest przez Radę Miejską w Zbąszynku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program adresowany jest do całej społeczności
- mieszkańców Gminy Zbąszynek,
ze szczególnym uwzględnieniem
młodego pokolenia.
Założenia programowe opierają
się na diagnozie problemów lokalnych i zakładają zmniejszenie
szkód społecznych i ekonomicznych, związanych z nadużywaniem alkoholu i używaniem substancji, które mogą prowadzić do
narkomanii, związanych z uzależnieniami behawioralnymi i innymi
zachowaniami ryzykownymi oraz
ochronę rodzin dotkniętych problemem uzależnień i problemem
przemocy w rodzinie. Program
ma służyć przygotowaniu dzieci
i młodzieży do życia wolnego od
uzależnień oraz do prowadzenia
zdrowego trybu życia.
Szkodliwe spożywanie alkoholu,
uzależnienie od środków psychoaktywnych lub innych uzależnień
skutkuje: bezrobociem, obniżaniem poziomu życia rodziny, nasilaniu się problemów związanych
z przemocą w rodzinie, powoduje
dezorganizację wielu funkcji rodziny, wzrost agresji. Miejsce pozytywnych zachowań zastępują
uczucia lęku, stałego zagrożenia
własnej egzystencji.
Działania Programu kierowane są
do dzieci i młodzieży; osób uzależnionych od alkoholu, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych oraz dotkniętych
uzależnieniami behawioralnymi i
dotkniętych innymi zachowaniami ryzykownymi; współuzależnionych; zajmujących się problemami alkoholowymi, narkotykowymi
oraz innymi uzależnieniami.
Celem Programu jest tworzenie
spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych, kierując się priorytetami wskazanymi przez Ustawę o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, Ustawę o przeciwdziałaniu
narkomanii
przy

uwzględnieniu celów operacyjnych
dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
które zostały określone w Narodowym Programie Zdrowia.
Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
oraz przemocy w rodzinie, cyberprzemocy itp. powinny być realizowane poprzez kształtowanie
polityki społecznej, a w szczególności:
1) tworzenie warunków sprzyjających
realizacji potrzeb, których
zaspakajanie motywuje obywateli
do powstrzymywania się od spożycia alkoholu i narkotyków,
2) działalność wychowawczą i
zapobiegawczą,
3) ograniczenie dostępności alkoholu,
4) działania mające na celu umożliwienie leczenia, rehabilitację i
readaptację osób uzależnionych;
ograniczenie szkód zdrowotnych;
terapię sprawców i osób doświadczających przemocy,
5) zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu,
narkotyków, stosowania przemocy
i ich usuwanie,
6) zwalczanie niedozwolonego ob-

Działania kierowane są do osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz dotkniętych innymi
uzależnieniami, osób z problemem
przemocy, osób współuzależnionych, osób zajmujących się problemami alkoholowymi i narkotykowymi dzieci i młodzieży, oraz
osób uczestniczących w reintegracji społeczno – zawodowej.
Kwestia
uzależnienia
stanowi
bezsprzecznie istotny problem,
występujący niemal w każdym
społeczeństwie i występuje on
również w Gminie Zbąszynek. Na
podstawie informacji otrzymanych
z różnych instytucji, pozyskano
dane ukazujące skalę problemów
w naszej Gminie i są to instytucje: Urząd Miejski w Zbąszynku,
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, punkty
konsultacyjne, szkoły podstawowe i średnie, Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Izba Wytrzeźwień
w Raculi i Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
W 2017 roku (stan na 30.11.2017 r.)
liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Zbąszynek wynosiła:

LICZBA PUNKTÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ DETALICZNĄ – 22, W TYM:
DO 4,5% ZAWARTOŚCI
ALKOHOLU ORAZ PIWO

POWYŻEJ 4,5% DO 18%
ZAWARTOŚCI ALKOHOLU
Z WYJĄTKIEM PIWA)

POWYŻEJ 18%
ZAWARTOŚCI ALKOHOLU

22

16

19

LICZBA PUNKTÓW PROWADZĄCYCH SPRZEDAŻ GASTRONOMICZNĄ – 8, W
TYM:
DO 4,5% ZAWARTOŚCI
ALKOHOLU ORAZ PIWO

POWYŻEJ 4,5% DO 18%
ZAWARTOŚCI ALKOHOLU
Z WYJĄTKIEM PIWA)

POWYŻEJ 18%
ZAWARTOŚCI ALKOHOLU

8

8

8

ŁĄCZNIE LICZBA PUNKTÓW NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK- 30 PUNKTÓW,
W TYM:
DO 4,5% ZAWARTOŚCI
ALKOHOLU ORAZ PIWO

POWYŻEJ 4,5% DO 18%
ZAWARTOŚCI ALKOHOLU
Z WYJĄTKIEM PIWA)

POWYŻEJ 18%
ZAWARTOŚCI ALKOHOLU

30

24

25

WYDANO 11 ZEZWOLEŃ JEDNORAZOWYCH Z TEGO: 7 NA OCHOTNICZE STRAŻE
POŻARNE I 4 NA OSOBY FIZYCZNE.

rotu, wytwarzania, przetwarzania
alkoholu i narkotyków; posiadania substancji, których używanie
może prowadzić do narkomanii.
www.zbaszynek.pl

W 2017 r. (stan na 16.11.2017 r.) na
jeden punkt sprzedaży alkoholu
przypadało 273,7 statystycznego
mieszkańca Gminy Zbąszynek, na39
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tomiast w 2016 r. przypadało 306,7.
Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Zbąszynku w 2017 r. (stan na
30.11.2017 r.) odbyła jedenaście posiedzeń, przyjęła i rozpatrzyła dwadzieścia cztery nowe wnioski o
objęcie leczeniem przymusowym
oraz kontynuowała
pracę nad
dwudziestoma dwoma wnioskami
z roku poprzedniego. Do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego
przeciwalkoholowego skierowano
4 wnioski, pięć osób skierowano
na badania biegłych w sprawie
ustalenia stopnia uzależnienia od
alkoholu. Przeprowadzono 30 rozmów motywujących. W punkcie
konsultacyjnym znajdującym się
w siedzibie OPS w Zbąszynku, w
którym porad udzielali psycholog
i trzech terapeutów uzależnień,
udzielono porad czterdziestu osobom i było to około trzystu porad. Dwa punkty konsultacyjne, w
których porad udzielał terapeuta

uzależnień od środków psychoaktywnych działały na terenie szkół
tj. w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Zbąszynku obecnie
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi im. II Armii Wojska
Polskiego i Zespole Szkół Leśnych
w Rogozińcu. W punktach udzielano porad uczniom, rodzicom i
przeprowadzano rozmowy z młodzieżą i rodzicami. Udzielono około 25 porad i przeprowadzono 4
spotkania z rodzicami. Od kwietnia
2017 r. w Szkole Podstawowej przy
Pl. Wolności 1 w Zbąszynku uruchomiono punkt konsultacyjny dla
uczniów, rodziców i nauczycieli, w
którym dyżur pełni raz w tygodniu
psycholog. Udzielono ok. 40 porad.
W 2017 r. (stan na 30.11.2017 r.) do
Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 12 nowych Niebieskich Kart, z tego w 10 przypadkach do przemocy doszło w
sytuacji, kiedy sprawca był pod
wpływem alkoholu; w 8 przy-
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padkach w rodzinie były małoletnie dzieci; w jednym przypadku
prokurator wydał postanowienie
o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci nakazu
opuszczenia lokalu mieszkalnego
zajmowanego wspólnie z osobą
pokrzywdzoną na okres trzech
miesięcy. W GZI kontynuowano
pracę w przypadku dziewięciu Niebieskich Kart, założonych w roku
poprzednim. Do Izby Wytrzeźwień
w Raculi w 2017 r. (stan na 30.11.2017
r.) dowieziono do wytrzeźwienia
49 osób, zatrzymanych na terenie
Gminy Zbąszynek. W 2017 r. (stan
na 30.11.2017 r.) Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zbąszynku pomocą
obejmował 178 rodzin, z tego w
24 rodzinach występował problem
alkoholowy, który łącznie dotyczył
45 osób.

Malwina
Kubicka

CO U NAS?
PAŹDZIERNIK: Po dłuższej przerwie
zawitało do nas Kino Outdoor Cinema. Jednak z uwagi na silny wiatr
ostatni seans (film Botox) został
odwołany. W pierwszą sobotę października odwiedziła nas wspaniała artystka Grażyna Łobaszewska
wraz z zespołem Ajagore. Podczas
dwugodzinnego koncertu wokalistka zaprezentowała swoje szlagierowe przeboje oraz utwory z
najnowszej płyty pn. „Sklejam się”.
W dniach 09 – 21.10 trwało u nas
Zbąszyneckie Święto Seniora. Tradycyjnie odbyła się Gala inaugurująca święto oraz Potańcówka dla
seniorów.
LISTOPAD: W pierwszą sobotę listopada, po raz pierwszy w ZOK
odbył się wieczór Stand up. Impreza odbyła się w Klubie Muzycznym
Bongo. Wystąpili: Paweł Reszela,
Krzysiek Fleter i Alex Niebrzegowski. Spotkanie było bardzo udane,
co zaowocowało dalszą współpracą. W ten weekend, do Zbąszynka zawitało także kino 7D. Z oferty kina dziennie korzystało ok. 70
osób. Tradycyjnie braliśmy udział
w obchodach niepodległościowych
przy Pomniku Chrystusa Króla w
Zbąszynku. W sobotę 18.11 w Klubie Muzycznym Bongo odbył się
koncert SKA. Zaprezentowały się
zespoły Las Melinas i Vespa. Publiczność dopisała. Zgodnie z tra-
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dycją, w ostatni piątek listopada
odbyła się Biesiada Andrzejkowa
Zespołów Śpiewaczych pod hasłem „Słoneczna Grecja”. Udział w
imprezie wzięło 7 zespołów. Było
lanie wosku i wspólne śpiewy. Wieczór zakończył się koncertem zespołu Pireus.
GRUDZIEŃ: w grudniu zorganizowaliśmy Mikołajkowy Stand Up w Klubie Muzycznym Bongo. W imprezie
udział wzięli: Krzysiek Fleter, Paweł
Reszela i Tomasz Nowaczyk. Publiczność dopisała. Imprezę można
uznać za niezwykle udaną. Gromkie brawa i głośne salwy śmiechu
świadczą tylko o tym, że warto
robić tego typu imprezy. Tradycyjnie już w tym miesiącu odbyła się
Wigilia Miejska na Zbąszyneckim
Targowisku. Podczas wigilii zaprezentowało się wielu artystów z
naszej Gminy. Placówki oświatowe
przygotowały stoiska z ozdobami.
Uczestnicy wigilii mogli także degustować świąteczne potrawy. Na zakończenie, z bogatym programem
artystycznym wystąpili animatorzy z agencji „Kololowe skarpety”.
Podczas wigilii ZOK przeprowadził
także kampanię profilaktyczną w
ramach programu GKRPA.
Ostatnim wydarzeniem w grudniu była
premiera Teatru 18+ ze spektaklem
„Zdarzyło się w kawalerce, czyli
wieczór pseudo kawalerski”. Do-
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chód ze sprzedaży biletów będzie
małą cegiełką w zakup i montaż
modułowej dekoracji scenicznej.
NASZA POMOC
Zbąszynecki Ośrodek Kultury bardzo chętnie wspiera projekty kulturalne placówek oświatowych oraz
innych organizacji i jednostek organizacyjnych w naszej Gminie. Pomogliśmy w przygotowaniu takich
imprez jak: Koncert dla nauczycieli
NP „Pod Muchomorkiem”, Wieczór
Poezji, Rekolekcje CKZiU Zbąszynek, Koncert dla nauczycieli SP
Zbąszynek, Koncert Profilaktyczny dla Gim., Filharmonia, zbiórka
krwi PCK, nadanie imienia SP Kosieczyn, koncert niepodległościowy
CKZiU, koncert niepodległościowy
ZHP, spektakle Teatru Narodowego
z Wrocławia, wykład ZUTW Zbąszynek, seans filmowy, 18-stka andrzejkowa, Mikołajki-Ikea Industry,
Mikołajki-Asystentura OPS, Mikołajki
dla osób niepełnosprawnych i podopiecznych DD Senior – Wigor, Konkurs Piosenki Zimowej, Mikołajkowa
Akademia Piłkarska, spektakl „Wesele” CKZiU Zbąszynek, Spotkanie
Rady Seniorów,
WYJAZDOWO
W dniach 05-06 października br.
Dyrektor ZOK Malwina Kubicka i
Kierownik Biblioteki Joanna Spychała brały udział w podsumowa-
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niu projektu Pippi Pończoszanka w
Warszawie. W dniu 12 października
br. Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski wraz z Dyrektor ZOK
Malwiną Kubicką odwiedzili Panią
Martę Schmidchen, która od wielu lat nosi dumnie tytuł Najstarszej
Seniorki w Gminie Zbąszynek.
W dniu 26 października br. Dyrektor
ZOK Malwina Kubicka i Kierownik
Biblioteki Joanna Spychała brały
udział w I Forum Bibliotekarzy Regionu Kozła. Spotkanie zostało opisane bardzo obszernie w ostatnim
wydaniu Podkoziołka. Zachęcamy
do lektury.
W dniach 15-17 października br. Dyrektor ZOK Malwina Kubicka i Główna Księgowa Aleksandra Chłopowiec brały udział w VII Lubuskim
Forum Kultury w Skwierzynie.
*Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka:
VI Festiwal Piosenki Patriotycznej i

Żołnierskiej w Zbąszyniu
*Kółko Modelarskie
Wystawa modelarska w
Podstawowej w Łomnicy.

Szkole

DOBRE WIADOMOŚCI
Ikea Industry – społeczne zaangażowanie. Jest nam niezmiernie
miło poinformować, że ZOK otrzymał środki na realizację projektu
pn. „Razem & Aktywnie” w 2018 r.
w kwocie 5.000 zł. W ramach projektu, w parku za DK powstanie
miejsce pod ognisko wraz z potrzebnym zapleczem technicznym.
Nagrody dla dyrektora ZOK
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tym roku dyrektor ZOK Malwina Kubicka otrzymała dwie cenne nagrody. Pierwsza
z nich jest to Nagroda Burmistrza
otrzymana 16.10.2017 r. Nagroda została przyznana za zaangażowanie
w działalność w pracy z dziećmi,

młodzieżą i seniorami oraz wspieranie inicjatyw grup działających
w ZOK poprzez niesienie pomocy i
poświęcanie swojego czasu oraz za
działalność promującą gminę poza
jej granicami. Natomiast 08 grudnia br. Dyrektor ZOK została uhonorowana nagrodą Złotego Dukata
Lubuskiego za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu.
Złote Dukaty Lubuskie, mają charakter nagrody honorowej, przyznawane są osobom fizycznym, prawnym, a także innym podmiotom
promującym oraz wspierającym finansowo działalność kulturalną w
Województwie Lubuskim. Wyróżnienie stanowi statuetka i dyplom
uznania. Powyższe nagrody przyznawane są Decyzją Zarządu Województwa Lubuskiego 2017.

ROK 2018 W KULTURZE
DIAGNOZA POTRZEB KULTURALNYCH

Diagnoza została przeprowadzona w okresie od 30 września do 30 października 2017 roku.
Formularze dostępne były: w
Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, w
Zbąszyneckim Kwartalniku, w wydarzeniu na profilu Facebook oraz
na tablicy informacyjnej w centrum miasta. Spośród 1500 egzemplarzy ankiet, które znalazły się
w Zbąszyneckim Kwartalniku, wypełniona została 1 szt. Najczęściej
wypełniane były ankiety papierowe w ZOK (33 szt. z czego 22 szt.
zostały wypełnione merytorycznie,
pozostałe cechowały się wyłącznie wulgaryzmami). Największym
powodzeniem cieszył się profil
ZOK na Facebooku, gdzie pojawiło się najwięcej wpisów z propozycjami artystów. Spośród ośmiu
pytań zawartych w ankiecie, jedno
stanowiło pytanie otwarte.
1. Dni Zbąszynka 2018, formuła
imprezy
a) dzień I - gala disco polo+ zabawa, dzień II – koncerty + gwiazda
wieczoru – WIĘKSZOŚĆ GŁOSÓW.
b) zmiana formuły: gala folku
skandynawskiego, inne atrakcje
dla dzieci, Dni Zbąszynka bez discopolo
2. Gwiazda wieczoru- Dni Zbąszynka 2018
Najwięcej propozycji padło na zespół Piękni i Młodzi oraz Sławomir.
Dużo propozycji to zespoły i artyści, którzy już gościli w Zbąszynku. W innych propozycjach znaleźli się: Ewa Farna, Cleo, Agnieszka

Chylińska, Ania Dąbrowska, Łąki
Łan, Ania Wyszkoni, Organek, Enej,
Strachy na lachy, Alvaro Soler, Behemot.
Najczęściej pojawiające się propozycje na FB: OSTR, Koniec Świata,
Jamal, Domowe Melodie, Happysad, Pezet, Hous Music, Barles, Neevald, Noc DJ-ów, Akcent, Armi Van
Buuren, Nocny Kochanek,
3. Gwiazda wieczoru- Dożynki
2018
Najwięcej propozycji padło na zespół Piękni i Młodzi, Sławomir, Monika Lewczuk oraz artystyści, których już gościliśmy.
4. Na jakie wydarzenie przyjdziesz do parku za DK?
a) zabawa taneczna, b) koncert
tematyczny, c) piknik rodzinny,
d) inne: festiwal Foodtracków,
e) nie przyjdę do parku (dlaczego?)
ponieważ Park jest brzydki.
Rozkład głosów według ich największej ilości:. C, A, B, E, D
5. Oczekiwane spotkania / zajęcia dla osób dorosłych
a) taniec towarzyski, b) savoir vivre- perfekcyjna pani domu, c) zajęcia wokalne, d) dyskusyjny klub
książki, e) relaks ( joga/pilates),
f) inne…regionalistyka, historia, pole
dance, kurs samoobrony
Rozkład głosów według ich największej ilości:. D, A, C, B, E, F
6. Oczekiwane zajęcia dla dzieci.
a) teatr, b) nauka gry na instrumencie… skrzypce, c) inne … zumba dla
dzieci, zajęcia sportowe dla dziewczynek 6-letnich, filmy, chór, taniec
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towarzyski, zajęcia artystyczne
Rozkład głosów według ich największej ilości:. A, C, B
7. Klub Muzyczny Bongo, czekasz
na:
a) koncerty (podaj gatunek muzyczny) rock, metal, punk folk,
jazz, r’n’b, hip-hop, reggae, blues,,
b) muzyka klasyczna, c) kabaret
typu stand-up, d) spotkanie autorskie z … Remigiusz Mróz, Piotr
Zychowicz, Nel, Margaret,, e) inne…
karaoke, Bongo otwarte w każdą
sobotę i niedzielę od 20:00,
Rozkład głosów według ich największej ilości:. D, A, C, B
8. Twoje uwagi
W pytaniu otwartym ankietowani
mogli umieścić swoje uwagi dotyczące funkcjonowania ZOK oraz
swoje oczekiwania względem ZOK:
wycieczki krajoznawcze, więcej
kina, teatr dla dzieci, nowe atrakcje dla dzieci - Dni Zbąszynka, wakacje dla dzieci w sierpniu, więcej
zajęć dla dorosłych. ZOK otrzymał
pozytywną ocenę za swoją działalność
WYBÓR GWIAZDY NA DNI ZBĄSZYNKA 2018
W dniach 29.11-01.12.2017r. utworzyliśmy sondę na naszym profilu
Facebook. Poddaliśmy głosowaniu
trzy propozycję artystów: Antek
Smykiewicz, Cleo i Sarsa. Zasięg
posta wyniósł 4880. Udział w głosowaniu wzięły 164 osoby, z czego
67 głosów otrzymała Cleo, 55 Sarsa i 29 Antek Smykiewicz.
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

PODSUMOWANIE
W ostatnim kwartale 2017
roku odbywały się wydarzenia
sportowe organizowane w plenerze oraz rozpoczynały się imprezy
pod „dachem”. W tym okresie najważniejszym „wydarzeniem” była

informacja o uzyskaniu przez Gminę Zbąszynek dofinansowania na
budowę hali sportowej, na którą
sportowe środowisko tak mocno oczekiwało. Będzie to bardzo
duży bodziec do dalszego rozwoju

12.10 – SPORTOWY SENIOR 2017 – KRĘGLE – PO RAZ
PIERWSZY W BABIMOŚCIE

14.10 - TEST COOPERA – BBL ZBĄSZYNEK –
KOLEJNA INICJATYWA NASZYCH BIEGACZY

10.11 – SPORTOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI – TEST
COOPERA – JUŻ TRADYCYJNIE W RAMACH ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI

sportu na terenie Gminy Zbąszynek. O wydarzeniach sportowych
w ostatnim kwartale w fotograficznym skrócie.

12.10 – SPORTOWY SENIOR 2017 – NORDIC WALKING –
WE WSPÓŁPRACY Z OGRODAMI DZIAŁKOWYMI

24.10 – POWIATOWE ELIMINACJE TYMBARK –
AWANS DO FINAŁÓW WOJEWÓDZKICH DRUŻYN ZE
ZBĄSZYNKA

10.11 – SPORTOWY DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI –
NORDIC WALKING – TRADYCYJNIE TRASĄ NOWYCH
INWESTYCJI DROGOWYCH
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10.11 – BBL ZBĄSZYNEK – ZAKOŃCZENIE
INAUGURACYJNEGO SEZONU

12.11 – VI NIEPODLEGŁOŚCIOWY DEBLOWY TURNIEJ TENISA
ZIEMNEGO- ZWYCIĘŻYŁA PARA MIROSŁAW GÓRNY/
KRZYSZTOF KUCHARSKI

24.11 –ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE OGNISKA
TKKF SEMAFOR – WYBRANO NOWY ZARZĄD: J. WOLNY
(PRZEWODNICZĄCY), H. PIECHOTA (SEKRETARZ), M. LUPA
(SKARBNIK), B. MIECZNIKOWSKI, M. SPYCHAŁA (CZŁONKOWIE).

26.11 – XI MISTRZOSTWA GMINY ZBĄSZYNEK W
TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR BURMISTRZA – 25
UCZESTNIKÓW NA STARCIE KOLEJNEJ EDYCJI

02.12 – MIKOŁAJKOWY TURNIEJ DARTA – ZWYCIĘŻYŁ
MARIUSZ SKOTARCZYK

06.12 – MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH – I MIEJSCE SP ZBĄSZYNEK

07.12 – MIKOŁAJKOWA AKADEMIA PIŁKARSKA –
ŚWIĘTO PIŁKARZY POŁĄCZONE Z MIKOŁAJEM

10.12 – XI MISTRZOSTWA GMINY ZBĄSZYNEK W TENISIE
STOŁOWYM O PUCHAR BURMISTRZA – PO DWÓCH
TURNIEJACH Z KOMPLETEM ZWYCIĘSTW HENRYK ZDUŃSKI
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KRZYZÓWKA
Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 stycznia 2018 roku.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

15 16

imię i nazwisko
telefon lub adres kontaktowy

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39

POZIOMO
1. Widowisko o charakterze religijnym organizowane w okresie świat
Bożego Narodzenia
3. Nazwisko patrona Szkoły Podstawowej w Kosieczynie
6. Inwestycja, której budowa rozpocznie się w 2018 roku
7. Jedna z ulic w Zbąszynku, przy której można kupić działkę
budowlaną
8. Łącznie w 2017 roku Rada Miejska przyjęła ich aż 127
10. Nazwa akcji, której celem jest zwiększenie świadomości
społecznej w temacie męskich nowotworowych problemów
zdrowotnych
13. Skrót nazwy komisji zajmującej się problemami alkoholowymi
15. Miejsce, które Gmina Zbąszynek zajęła w 2017 roku w Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju
16. Miejsce w Zbąszynku, gdzie od stycznia 2018 roku świadczone
będą usługi nieodpłatnej pomocy prawnej
17. Zostanie wyremontowany przy ul. Piastowskiej w Dąbrówce Wlkp.
18. Nazwa ulicy, przy której powstało mini boisko i teren rekreacyjny
ze zdrojem ulicznym i parkingami
19. Miesiąc, w którym upływa termin składania wniosków

o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu
20. Odbyła się już po raz 3 na targowisku miejskim 9 grudnia br.
21. Zakład pracy, który na terenie Gminy Zbąszynek utworzy w 2018 r.
ponad 280 nowych miejsc pracy

PIONOWO

2. Rodzaj internetu, który będzie dostępny w naszych domach
4. Należy to uczynić w terminie 6 miesięcy, jeśli nie chcemy spłacać
długów po zmarłym członku rodziny
5. Nazwa jednej z ulic, gdzie położono nową nawierzchnię w ramach
budowy I etapu Zachodniej obwodnicy Zbąszynka
9. Miejscowość, w której zostanie ułożona nowa droga z płyt
betonowych
11. Nazwa zakładki w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbąszynek,
gdzie znajdują się informacje dot. sprzedaży nieruchomości
12. Nazwisko pary małżeńskiej, która w tym roku obchodziła jubileusz
65-lecia pożycia małżeńskiego
14. Już 16 stycznia 2018 r. odbędzie się kolejne ……, wraz z mieszkańcami
Gminy

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło:
„Tylko aktywnością wygrasz ze starością”
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie.
Otrzymaliśmy ponad 50 prawidłowych odpowiedzi,
spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon.
Nagrodę – bon o wartości 100 zł otrzymała pani
Pelagia Mewes. Nagroda ufundowana została
przez pana Jana Ślozowskiego ze Zbąszynka,
właściciela firmy specjalizującej się w spawaniu
konstrukcji, budowie hal, produkcji pieców hartowniczych i odlewniczych oraz elementów grzejnych.
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