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Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
Z początkiem roku rozpoczynamy cykl zebrań wiejskich. Są to
zebrania, na których sołtysi przedstawiają sprawozdania z działalności swojej i Rady Sołeckiej, w tym
z wykorzystania środków tzw. funduszu sołeckiego, przyznawanego
corocznie przez Radę Miejską. Zebrania są również okazją do spotkania
z mieszkańcami naszych sołectw i
rozmowy na różne, nurtujące mieszkańców problemy. Główne tematy
to oczywiście stan dróg i chodników.
Mimo bardzo dużych nakładów, ciągle są one niewystarczające w stosunku do potrzeb. Notorycznie powracającym zagadnieniem jest stan
naszych gminnych dróg gruntowych.
Poruszane są tematy niezbędnych
zadań inwestycyjnych i remontowych. We wszystkich miejscowościach powracał temat nadmiaru
wód opadowych, zalanych pól a tym
samym, problemów ze zbiorami i
możliwością wjechania na pola.
Wszystkie nasze jednostki OSP również odbyły swoje zebrania sprawozdawcze. Poruszano oczywiście
problemy związane ze strażactwem,
ochroną przeciwpożarową, zakupami sprzętu niezbędnego dla ochrony
osobistej i niezbędnego w akcjach.
Poruszano również tematy dotyczące życia społecznego w poszczególnych miejscowościach. Podczas tych
zebrań ustalany jest harmonogram i
ilość zakupów. Jest to również okazja
podziękowania druhom za ich trud i
wysiłek. Szanowni Państwo, dobrze
że jeszcze mamy chętnych do tej
ciężkiej i odpowiedzialnej służby. Doceniajmy to i bądźmy pełni wyrozumiałości, jeżeli czasem podczas akcji
zdarzają się potknięcia czy niedocią-

gnięcia. Zgodnie z zasadą, że „tylko
ten co nic nie robi nie popełnia błędów”.
Teraz garść informacji w temacie naszych planowanych inwestycji. Łącznie udało się nam, dzięki dobrze
przygotowanym i napisanym projektom, uzyskać ok. 25 milionów zł dofinansowania. Niestety mamy spore
problemy z pozyskaniem wykonawców i uzyskaniem sensownej ceny.
Pierwszym zadaniem, na które uzyskaliśmy dofinansowanie 10 milionów
zł i ogłosiliśmy przetarg, to ścieżki
rowerowe z Chlastawy do Kręcka i
z Dąbrówki Wlkp. do Rogozińca. Na
wykonanie pierwszego zadania nie
zgłosiła się żadna firma, a na drugie
zaproponowana cena przekroczyła
planowaną, kosztorysową kwotę w
ponad 200%. Zmuszony byłem do
unieważnienia przetargu i ponownego rozpisania z rozbiciem tematu
na trzy zadania tj.: Chlastawa-Kosieczyn, Kosieczyn - Kręcko i Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec. Jeżeli i ten
przetarg nie dojdzie do skutku, to
ogłoszę kolejny z rozbiciem na sześć
zadań i być może wtedy zgłoszą się
firmy, zdolne do wykonania tych
zmniejszonych zakresów. Realizacja
i planowany efekt końcowy zależy
od naszych trzech gmin: Babimostu,
Kargowej i Zbąszynka, ponieważ złożyliśmy wspólny projekt i wspólnie
musimy go zrealizować.
Kolejnym zadaniem z dofinansowaniem w wysokości prawie 2,5 miliona
zł jest hala sportowa, środowiskowa. Obecnie trwa procedura przetargowa, mamy sporo zapytań od firm
i mam nadzieję, że wyłonimy wykonawcę i zrealizujemy to zadanie.
Procedura zostanie rozstrzygnięta do
końca marca br.
Uzyskaliśmy również dofinansowa-

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
10 kwietnia 2018 r.
o godzinie 19:00
w Domu Kultury w Zbąszynku
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nie na modernizację i rozbudowę
oczyszczalni ścieków w wysokości
10 milionów zł. Obecnie przygotowujemy dokumentację przetargową i w
kwietniu ogłosimy przetarg, z jakim
skutkiem w obecnej sytuacji nie wiadomo. Jest to zadanie, które musimy
zrealizować, gdyż w przeciwnym razie stracimy dofinansowanie i jeszcze grożą nam kary za odprowadzanie ścieków do środowiska.
W planie mamy również realizację
dwóch zadań drogowych, tj. ul. Mała
w Dąbrówce Wlkp., na którą przetarg
ogłosimy po rozstrzygnięciu tych
najważniejszych przetargów. Zawarliśmy z Powiatem umowę i podjęliśmy się realizacji zastępczej ułożenia płyt drogowych na ul. Dworcowej
w Dąbrowce Wlkp. od przejazdu kolejowego do stadionu. Mam nadzieję,
że jeszcze w kwietniu wyłonimy wykonawcę i podpiszemy umowę. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tyle trudności
z wyłonieniem wykonawców. Mamy
pieniądze „wywalczone” w wielkim
trudzie a nie możemy ich wydać.
Nieustające uzgodnienia prowadzimy
z PKP w sprawie rozwiązania problemu dostarczania wody przez PKP
do „kolejowych” wspólnot mieszkaniowych. Zleciłem opracowanie kilku
dokumentacji technicznych na przełączenie wspólnot do wodociągów
gminnych, ale to potrwa.
Udało się uzgodnić z Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze remont drogi 302 od krzyżówki z drogą
304 na Babimost do mostu na kanale w Kręcku. Mamy zapewnienie, że
taki remont do połowy roku zostanie
wykonany. Zadanie obejmuje karczowanie krzewów, podkrzesanie drzew,
nakładkę nowej nawierzchni o szerokości jezdni i utwardzenie poboczy.
Skończą się problemy z rozbitymi
miskami olejowymi na tym odcinku.
Przedstawiłem tu najważniejsze ustalenia i uzgodnienia.
Zadań i tematów do realizacji jest
oczywiście zdecydowanie więcej.
Ten tekst kieruję do Państwa przed Świętami Wielkanocnymi. Życzę zdrowych, radosnych
i rodzinnych Świąt a Jezus Zmartwychwstały niech Nam Błogosławi.
Z wyrazami szacunku
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka
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KALENDARIUM BURMISTRZA
02.01.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie
z
projektantem
ścieżek
rowerowych;
03.01.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Firmą w spr. wykonania ścieżek
rowerowych;
05.01.2018r. - Zielona Góra, ZDW, spotkanie
z dyrektorem w sprawie uzgodnienia
trasy ścieżek rowerowych przy drodze
wojewódzkiej;- Zbąszynek, Dom Kultury,
udział w Jubileuszu 100 rocznicy urodzin
Pana Jana Banacha;
07.01.2018r. - Dąbrówka Wlkp., udział w
uroczystościach
pogrzebowych
matki
Sołtysa, Pani Leokadii Kociołek;
09.01.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z artystą rzeźbiarzem, Panem
R. Sobocińskim;- Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dr D. Czarneckim w sprawie
rozszerzenia
działalności
„Zdrovity”;Zbąszynek, spotkanie noworoczne Rady
Miejskiej oraz Kierowników Jednostek
Organizacyjnych;
10.01.2018r. - Zbąszynek, Dom Kultury, udział
w spotkaniu noworocznym Związku
Kombatantów i Emerytów Kolejowych;Kargowa, Kapituła Regionu Kozła; Dąbrówka Wlkp., Centrum Kultury i Folkloru,
Kolędy i Pastorałki na ludową nutę;
11.01.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie
z
wykonawcą
ścieżek
rowerowych;- Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z projektantem strzelnicy, Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie
aktów notarialnych;
12.01.2018r.
Zbąszynek,
zebranie
sprawozdawcze OSP;
13.01.2018r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
Studniówka CKZiU;
14.01.2018r. - Zbąszynek, Dom Kultury, 26. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
15.01.2018r. - Gorzów Wlkp., udział w spotkaniu
noworocznym z Wojewodą Lubuskim;
16.01.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Komendantem Powiatowym
PSP RP; Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie
z mieszkańcami;
17.01.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie ze Starostą w sprawie dróg
powiatowych;- Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Stałych Rady
Miejskiej;
18.01.2018r. - Dąbrówka Wlkp., Centrum
Kultury i Folkloru, uroczystości z okazji Dnia
Babci i Dziadka; - Zbąszynek, CKZiU, udział
w Radzie Pedagogicznej;
19.01.2018r. - Zbąszynek, ZOK, udział w
zebraniu sprawozdawczym ZUTW; Dąbrówka Wlkp., zebranie sprawozdawcze
OSP;
20.01.2018r.
Sulęcin,
spotkanie
z
kombatantami
Dąbrówka
Wlkp.,
Przedszkole, uroczystości z okazji Dnia Babci
i Dziadka;- Kosieczyn, udział w spotkaniu
noworocznym Świebodzińskiego Związku
Kresowian Koło Kosieczyn;
22.01.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
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udział w szkoleniu pn. ”Postępowanie w
ekstremalnych sytuacjach kryzysowych”;
23.01.2018r. - Gorzów Wlkp., udział w
Wojewódzkiej Komisji Bezpieczeństwa;Dąbrówka Wlkp., udział w pogrzebie matki
pracownika, Pani Jadwigi Krawczyk;
24.01.2018r. - Dąbrówka Wlkp., Centrum
Kultury i Folkloru, udział w Konferencji
Regionu Kozła;
25.01.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z działaczami PZW; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, udział w obradach Sesji Rady
Miejskiej;
26.01.2018r. - Kosieczyn, uroczystości z okazji
Dnia Babci i Dziadka; - Rogoziniec, zebranie;
sprawozdawcze OSP;
27.01.2018r.
Kosieczyn,
spotkanie
noworoczne druhów OSP Gminy Zbąszynek;
28-30.01.2018r. - Warszawa, wizyta
w
Dowództwie Garnizonu Warszawa wraz z
uczniami CKZiU oraz instruktorami 62. KS
„Comando”;
31.01.2018r. - Zbąszynek, OSP, przekazanie
samochodu
strażackiego;Kargowa,
spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem
Dudą; - Zbąszynek, Dom Kultury, Koncert
Kolęd i Pastorałek;
01.02.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Mieszkaniowej;Kosieczyn, zebranie sprawozdawcze OSP;
02.02.2018r. - Kręcko, zebranie sprawozdawcze
OSP;
05.02.2018r. - Gorzów Wlkp., spotkanie z
Minister Elżbietą Rafalską; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, udział w Konwencie Rady
Miejskiej;
06.02.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg
Wojewódzkich;- Dąbrówka Wlkp., Centrum
Kultury i Folkloru, sprawozdawcze zebranie
sołeckie;
07.02.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Zarządem OSP Rogoziniec;
- Kosieczyn, sprawozdawcze zebranie
sołeckie;
08.02.2018r. - Szczaniec, spotkanie w sprawie
budowy ścieżek rowerowych ŚwiebodzinZbąszynek;
09.02.2018r.
Zbąszynek,
złożenie
kwiatów przy Obelisku poświęconemu
pomordowanym mieszkańcom Kresów
w związku z 78 rocznicą wywiezienia
Polaków na Sybir;
12-16.02.2018r. - przerwa urlopowa;
19.02.2018r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski, spotkanie z Radą Młodych
Samorządowców;
20.02.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z projektantem w sprawie
mieszkań chronionych;
22.02.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w obradach Sesji Rady Miejskiej;
23.02.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie
z
dyrektorem
Oddziału
Gospodarowania
Nieruchomościami
PKP w Poznaniu; - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, spotkanie w sprawie ścieżek
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rowerowych;- Rogoziniec, sprawozdawcze
zebranie sołeckie;- Dąbrówka Wlkp., turniej
gry w „Kopa”;
26.02.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z prezesem POD „Kolejarz” w
Zbąszynku;
27.02.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z działaczami Związku Drużyn
ZHP w Zbąszynku;
28.02.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie udziału w klastrze
energetycznym;
01.03.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w zebraniu Spółki Wodnej;
02.03.2018r. - Bolesławiec, udział wraz z
uczniami CKZiU w uroczystościach z okazji
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”;
04.03.2018r. - Kosieczyn, zakończenie
Turnieju Tenisa Stołowego;
05.03.2018r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski, spotkanie z projektantami w
sprawie
studium
zagospodarowania
przestrzennego; - Zbąszynek, Dzienny
Dom „Senior-Wigor”, nagranie dla telewizji
TVP Gorzów; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Komendantem Powiatowym
PSP RP w sprawie dofinansowania;
06.02.2018r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;- Zbąszynek,
Urząd Miejski, podpisanie porozumienia z
KP PSP RP w Świebodzinie;
07.02.2018r. - Kręcko, sprawozdawcze
zebranie sołeckie;
08.03.2018r. - Zbąszynek. Dzienny Dom
„Senior-Wigor” udział w spotkaniu z okazji
Dnia Kobiet;
12.03.2018r. - Świebodzin, Urząd Miejski,
konsultacje
w
sprawie
„Klastra
energetycznego”;- Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;
13.03.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wręczenie nagród w krzyżówkowym
konkursie Zbąszyneckiego Kwartalnika;
14.03.2018r. - - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z sołtysami;-Zbąszynek, Dom
Kultury, spotkanie z członkami Związku
Kombatantów i Emerytów Kolejowych z
okazji Dnia Kobiet;
14-16.03.2018r. - Karpacz, udział w Konwencie
Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego;
18.03.2018r. - Kosieczyn, udział w XIII Jarmarku
z Jajem;
19.03.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w pracach Komisji Porządku Publicznego;
20.02.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Oświaty;
21.03.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w pracach Komisji Gospodarki i Budżetu;
28.03.2018r. - Zbąszynek. Dzienny Dom
„Senior-Wigor” - śniadanie wielkanocne;Zbąszynek, udział w uroczystościach z okazji
ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa;
29.03.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Sesji Rady Miejskiej.
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
02.01.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur;
05.01.2018r. - Zbąszynek, ZOK, jubileusz z
okazji 100 urodzin Pana Jana Banacha –
byłego mieszkańca Zbąszynka;
06.01.2018r. - Chlastawa, święto Trzech
Króli, 21 spotkanie opłatkowe Bractw
Kurkowych Zbąszynia, Babimostu i Zbąszynka;
07.01.2018r. - Poznań, spotkanie opłatkowe strzelców Okręgu Poznańskiego
ZKBS RP, władz województwa wielkopolskiego oraz duchowieństwa;
08.01.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Konwent Rady Miejskiej;
09.01.2018r. - Zbąszynek, spotkanie noworoczne zbąszyneckiego samorządu
oraz duchowieństwa;
10.01.2018r. -Kargowa, Kapituła Regionu
Kozła;
11.01.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z przedstawicielami Zarządu
Dróg Wojewódzkich w sprawie interpelacji dotyczącej stanu drogi nr 302 na
odcinku Kręcko-Brudzewo;
12.01.2018r. - Zbąszynek, spotkanie noworoczne NP „Pod Muchomorkiem” w
Zbąszynku;
14.01.2018r.- Zbąszynek, ZOK, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
16.01.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
dyżur; - Zbąszynek, ZOK, spotkanie Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego
Rady z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
17.01.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady; - Zbąszynek, ZOK, zebranie sprawozdawcze ZUTW;
20.01.2018r. - Dąbrówka Wlkp., Dzień
Babci i Dziadka; - Kosieczyn, zebranie
członków Koła Kresowian z Kosieczyna
oraz delegacji ze Świebodzina;
23.01.2018r. - Dąbrówka Wlkp., pogrzeb
śp. Jadwigi Krawczyk – matki Haliny
Kaczmarek Kierownik Referatu Mienia
i Geodezji;
24.01.2018r. - Dąbrówka Wlkp., CKiF, konferencja Regionu Kozła;
25.01.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
26.01.2018r. - Kosieczyn, sala wiejska,
Dzień Babci i Dziadka;
30.01.2018r.- Świebodzin, Komenda Powiatowa Policji, podsumowanie 2017
roku;
31.01.2018r. - Zbąszynek, ZOK, Przegląd
Kolęd i Pastorałek;
01.02.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
formalności związane z przekazaniem
mebli IKEA stanowiących doposażenie

szkół w Bośni i Hercegowinie (współpraca z 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu); - Zbąszynek, kościół parafialny, spotkanie
zespołu synodalnego;
03.02.2018r. - Zbąszynek, OSiR, Gminny
Turniej „Kopa” o puchar Rady Miejskiej
w Zbąszynku;
05.02.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Konwent Rady Miejskiej;
06.02.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur; - Dąbrówka Wlkp., CKiF,
zebranie sprawozdawcze rady sołeckiej
z mieszkańcami;
07.02.2018r. - Kosieczyn, sala wiejska, zebranie sprawozdawcze rady sołeckiej z
mieszkańcami;
09.02.2018r. - Zbąszynek, obelisk „Źródło”,
uczczenie pamięci masowej deportacji
Polaków na Sybir;
10.02.2018r.- Dąbrówka Wlkp., Turniej
SKATA;
11.02.2018r.- Zbąszynek, CKZiU, finał Wojewódzkiej Ligi Kadetek w Piłce Siatkowej;
- Dąbrówka Wlkp., Cymper - huczne pożegnanie karnawału;
14.02.2018r.- Zbąszynek, Urząd Miejski,
Komisja Rewizyjna, wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
20.02.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur;
22.02.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
sesja Rady Miejskiej;
23.02.2018r. - Dąbrówka Wlkp., siedziba
OSP, Turniej „Kopa” o puchar Burmistrza
Zbąszynka; - Rogoziniec, sala wiejska,
zebranie sprawozdawcze rady sołeckiej
z mieszkańcami;
26.02.2018r. - Zbąszynek, kościół parafialny, spotkanie zespołu synodalnego;

www.zbaszynek.pl

Bernadetta
Utrata

06.03.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur;
07.03.2018 r. - Zbąszynek, DD”S-W”, Dzień
Kobiet – spotkanie z pracownikami
Urzędu Miejskiego; - Kręcko, siedziba
OSP, zebranie sprawozdawcze rady sołeckiej z mieszkańcami;
08.03.2018r. - Zbąszynek, DD „S-W”, Dzień
Kobiet – spotkanie z Seniorami; - Kosieczyn, sala wiejska, Dzień Kobiet;
12.03.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Konwent Rady Miejskiej;
18.03.2018r. - Kosieczyn, sala wiejska,
„Jarmark z jajem 2018”;
19.03.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Komisja Porządku Publicznego i
Praworządności;
20.03.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, dyżur;
21.03.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki i Budżetu;
22.03.2018r. - Zbąszynek, ZOK, przekazanie kart seniora 65+ mieszkańcom
Gminy Zbąszynek przez Burmistrza
Zbąszynka;
26.03.2018r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie rady programowej Regionu
Kozła;
28.03.2018r. – Zbąszynek, DD „S-W”, spotkanie wielkanocne; - Kargowa, Kapituła
Regionu Kozła;
29.03.2018r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
sesja Rady Miejskiej; - Zbąszynek, kościół parafialny, święto stanu kapłańskiego – życzenia dla proboszczy z terenu Gminy Zbąszynek.
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adw. Aleksandra
Walicka-Kotlarska

URZĘDNIK RADZI

WSZYSTKO O ALIMENTACH DLA DZIECI
Niniejszym wydaniem Zbąszyneckiego Kwartalnika rozpoczniemy cykl artykułów związanych
z roszczeniami alimentacyjnymi na
rzecz dzieci, małżonków, a także
innych członków rodziny, w szczególności przebywających w domach pomocy społecznej.
W tym wydaniu Zbąszyneckiego
Kwartalnika dowiecie się Państwo
wszystkiego na temat obowiązku
alimentacyjnego rodziców wobec
dzieci, okresu jego trwania, ustalania wysokości alimentów, postępowania sądowego jak i dochodzenia
zasądzonych alimentów od zobowiązanego rodzica.
Zgodnie z przepisami zawartymi w
ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRO),
prawnym obowiązkiem rodziców
jest zapewnienie dziecku środków
utrzymania do czasu, aż nie będzie ono w stanie utrzymywać się
samodzielnie, chyba że dochody
z majątku dziecka wystarczają na
pokrycie kosztów jego utrzymania
i wychowania, np. dziecko odziedziczyło spadek lub z wykonywanej
pracy samodzielnie się utrzymuje.
Przesłanką obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka jest niezdolność dziecka do
samodzielnego utrzymania się.
Obowiązek ten nakładany jest na
rodzica od momentu narodzenia się
dziecka do czasu, aż dziecko się
usamodzielni. Często usamodzielnienie się jest mylnie utożsamiane
z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności, bądź też ukończeniem
25 roku życia - jest to błąd, bowiem
kodeks rodzinny i opiekuńczy nie
wskazuje żadnej granicy wieku,
po osiągnięciu którego dziecko
bezwzględnie traci prawo do alimentów. Tym samym obowiązek
alimentacyjny nadal spoczywa na
rodzicach pełnoletniego dziecka,
które kontynuuje naukę, bądź nie
jest w stanie utrzymać się samodzielnie.
Bardzo często rodzice mają problemy z ustaleniem wysokości alimentów, których mogą lub chcieliby
żądać od drugiego rodzica. Wysokości alimentów, których można
dochodzić przed Sądem lub na
drodze polubownej nie są uregulowane żadną ustawą i zależą tylko
od dwóch czynników sprowadzają6

cych się do: usprawiedliwionych
potrzeb dziecka oraz możliwości
zarobkowych i majątkowych rodzica. Usprawiedliwione potrzeby
dziecka, to takie, które zapewniają mu normalne warunki życia i
rozwoju, czyli zapewnienie warunków mieszkaniowych, pomocy naukowych, odzieży, wyżywienia. Jeżeli dziecko jest chore, w ramach
niezbędnych potrzeb mieści się
także konieczność zakupu leków,
zapewnienia opieki i leczenia. Z
kolei możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentów to
nie tylko dochody, jakie osoba ta
faktycznie osiąga, ale także zarobki
i profity, które osoba ta mogłaby
osiągnąć przy dołożeniu należytej staranności oraz wykorzystaniu posiadanych sił i kwalifikacji,
ale ich nie uzyskuje z przyczyn,
które nie zasługują na uwzględnienie, np. rodzic celowo uzyskuje
niższe wynagrodzenie niż posiadane kwalifikacje zawodowe, albo
pracuje w mniejszym zakresie niż
mógłby. Przy ustalaniu wysokości
alimentów rodzice winni wziąć także pod uwagę osobiste starania o
utrzymanie i wychowanie dziecka. To nic innego, jak branie czynnego udziału w jego wychowaniu,
które nie sprowadza się wyłącznie
do sfery materialnej. Tym samym
inaczej będzie kształtował się obowiązek alimentacyjny rodzica zaangażowanego w wychowanie dziecka, a inaczej tego, którego kontakty
z dzieckiem są sporadyczne, bądź
wymuszone. Brak zainteresowania
dzieckiem i brak kontaktu przełoży się najczęściej na wyższą kwotę
alimentów, skoro cały ciężar związany z wychowaniem dziecka spoczywa na drugim z rodziców.
Tylko na marginesie wskazać należy, że w razie zmiany stosunków
można żądać zmiany orzeczonej
wysokości świadczenia alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków
rozumie się przy tym istotne zmniejszenie albo całkowite ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych
zobowiązanego do alimentów (np.
ciężka choroba rodzica, uniemożliwiająca podjęcie zatrudnienia) albo
istotne zwiększenie potrzeb uprawnionego (np. choroba dziecka, pójście do szkoły, uczestniczenie w
zajęciach pozalekcyjnych itp.).
Zobowiązanie jednego z rodziców
www.zbaszynek.pl

do partycypowania w kosztach
utrzymania dziecka nie musi zawsze odbyć się na drodze sądowej. Bardzo często bowiem zdarza
się, że rodzice, którzy żyją w rozłączeniu dobrowolnie ustalą kwotę
alimentów lub spiszą na tę okoliczność stosowną umowę, w tym
także w formie aktu notarialnego.
Nie ma prawnego obowiązku dochodzenia alimentów na drodze
postępowania sądowego, chyba
że jeden z rodziców nie wykonuje obowiązku alimentacyjnego. Tym
samym jeżeli rodzice dziecka są w
faktycznej separacji, bądź dziecko
pochodzi ze związku pozamałżeńskiego i rodzice żyją w rozłączeniu,
ten z rodziców, u którego dziecko
przebywa, ma prawo żądać sądowego zobowiązania drugiego
rodzica do ponoszenia kosztów
utrzymania i wychowania dziecka
– jeżeli nie ponosi ich dobrowolnie.
Jeśli z kolei małżeństwo rodziców
dziecka ustało wskutek orzeczenia
rozwodu, sąd w wyroku rozwodowym obligatoryjnie określi, w jakiej wysokości każde z rodziców
jest obowiązane ponosić koszty
utrzymania dziecka.
Pozew o alimenty (o ich ustalenie
lub zmianę wysokości) składa się
do sądu rejonowego właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów (tj. dziecka) lub do sądu
właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego – zobowiązanego
rodzica. Prawo wyboru właściwego
Sądu służy powodowi (czyli osobie
uprawnionej do alimentów działającej najczęściej przez przedstawiciela ustawowego – tj. matkę lub ojca).
Pozew jest wolny od opłat.
Jeżeli w pozwie dochodzi się alimentów dla dwojga lub więcej
dzieci, należy dla każdego z nich
podać wysokość dochodzonej kwoty oraz wskazać przyczyny uzasadniające żądanie, tj. skonkretyzować
usprawiedliwione potrzeby dziecka
oraz wskazać możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego
do alimentów (poprzez podanie
zawodu, kwalifikacji, określenia sytuacji majątkowej, trybu życia itp.).
Do pozwu należy załączyć, oprócz
aktów urodzenia dzieci, wszelkie
możliwe dokumenty uzasadniające
żądanie – zaświadczenia dotyczące
kosztów utrzymania i wychowa-
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nia dziecka, opłaty za szkołę lub
przedszkole, opłaty za dodatkowe
zajęcia, komitet rodzicielski, wykaz
kosztów leczenia, odzieży, rekreacji,
opłat za mieszkanie, zaświadczenia o stanie zdrowia, jeżeli ma to
wpływ na zakres potrzeb dziecka. Obligatoryjnym elementem pozwu jest również wskazanie wartości przedmiotu sporu, którą jest
suma świadczeń za jeden rok. Tym
samym jeżeli rodzic dochodzi alimentów w kwocie 500 zł, wartość
przedmiotu sporu będzie wynosiła
6.000,00 zł (500 zł x 12 miesięcy).
W sytuacji, gdy zobowiązany do
alimentów (dłużnik), pomimo wydanego orzeczenia uchyla się od
obowiązku, uprawniony (wierzyciel) może zwrócić się do komornika z wnioskiem o wszczęcie
egzekucji. We wniosku należy obligatoryjnie wskazać osobę i adres
dłużnika oraz wysokość świadczenia podlegającego egzekucji (czyli wysokość zaległych alimentów

oraz wskazać, że dochodzi się ustawowych odsetek). Obligatoryjnie do
wniosku należy dołączyć oryginał (nigdy kserokopię) orzeczenia
sądu stwierdzającego obowiązek
alimentacyjny dłużnika, przy czym
orzeczenie to musi być wpierw
opatrzone klauzulą wykonalności (pieczątka przybijana w sądzie
na odpisie orzeczenia lub osobnym
dokumencie – stwierdza ona, że
orzeczenie jest prawomocne i nie
przysługuje od niego środek odwoławczy).
W sytuacji gdy egzekucja z majątku zobowiązanego rodzica, mimo
wszczętego postępowania egzekucyjnego w dalszym ciągu jest bezskuteczna, rodzic może wystąpić
z wnioskiem do Ośrodka Pomocy
Społecznej, celem skorzystania z
wypłaty alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Uprawniony może
ubiegać się o wypłaty pieniężne
do ukończenia 18 roku życia, jeśli
jednak uczy się w szkole lub stu-

diuje – górny limit wieku wynosi 25
lat. Aby ubiegać się o środki alimentacyjne z Funduszu konieczne
jest złożenie wniosku przez osobę
uprawnioną lub jej przedstawiciela ustawowego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu
prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierające informację o stanie
egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów. Należy
pamiętać, że warunkiem ubiegania
się o świadczenie jest dochód rodziny w przeliczeniu na jednego
członka rodziny nieprzekraczający
725 zł miesięcznie. Maksymalna
kwota, jaką można otrzymać to 500
zł, nawet jeśli zasądzone alimenty w wyroku sądowym wynoszą
więcej niż ta kwota. Poniżej kwoty
500 zł Fundusz wypłaca pieniądze
w takiej wysokości, jaką orzekł Sąd
w wyroku.
Jan
Makarewicz

INFORMACJE

SZEROKOPASMOWO!
W 2017 roku na prośbę firmy Orange zbieraliśmy deklaracje od
mieszkańców Gminy w sprawie przyłączenia światłowodu. Łącznie zebraliśmy
ponad 270 deklaracji, które na początku
stycznia br. zostały przekazane. Z informacji jakie posiadamy są one obecnie
„przetwarzane”. W lutym i marcu br. odbyły się zebrania sołeckie, na których
p. Burmistrz przekazywał informacje
m. in. dot. planowanej inwestycji światłowodowej. W związku z tym ponownie zaczęły napływać do nas deklaracje od mieszkańców. W tzw. „drugim
naborze” zebraliśmy łącznie 112 deklaracji. Z końcem marca wszystkie ponownie zostały przesłane do firmy Orange.
Ogółem nasi mieszkańcy złożyli następującą ilość deklaracji, w podziale na

miejscowości:
1/ Boleń
-1
2/ Chlastawa
- 11
3/ Dąbrówka Wlkp.
- 90
4/ Kręcko
- 25
5/ Kręcka Winnica
-2
6/ Kosieczyn
- 70
7/ Rogoziniec
- 27
8/ Zbąszynek
- 156
Łącznie: - 382 deklaracji
Przypominamy, że zgodnie z założeniami projektu inwestycja ma być zrealizowana do maja 2020 roku. Głównym
założeniem projektu jest wypełnianie
tzw. „białych plam” w dostępie do internetu. Wykaz adresów nieruchomości, które mogą być podłączone do
szerokopasmowego internetu znajduje się na naszej stronie internetowej

www.zbaszynek.pl w zakładce „LUŚ”.
Jednak aby dana nieruchomość została
przyłączona należy złożyć deklarację.
Z informacji od firmy Orange wynika,
że nieruchomości nie ujęte w wykazie
również będą przyłączane, jednak składane deklaracje rozpatrywane będą
indywidualnie. Przyłącza realizowane
będą nieodpłatnie, pod warunkiem, że
właściciele nieruchomości przygotują
wykop w gruncie od granicy działki do
budynku oraz wskażą miejsce w którym nastąpić ma „wejście” kabla do budynku.
Bieżące informacje w sprawie projektu publikować będziemy na stronie
www.zbaszynek.pl w zakładce „LUŚ”.

BEZGOTÓWKOWO TEŻ MOŻNA
Od 14 lutego br. w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku można
wnosić opłaty kartą bankomatową lub telefonem komórkowym
(aplikacja blik). Mieszkańcy wielokrotnie sygnalizowali potrzebę
uruchomienia takiej formy płatności. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podpisaliśmy umowę z
Krajową Izbą Rozliczeniową (KIR)

na uruchomienie w naszym Urzędzie terminala opłat bezgotówkowych. Terminal działa i coraz
więcej osób z niego korzysta. Dla
przypomnienia informujemy, że w
Urzędzie Miejskim można wnosić
opłaty wyłącznie w sprawach,
które się u nas załatwia, np. za
podatki i opłaty lokalne (podatek
od nieruchomości, rolny, leśny, powww.zbaszynek.pl

datek od środków transportu), za
zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
za usługi opiekuńcze, za użytkowanie wieczyste, za wykup nieruchomości, za faktury wystawiane przez Urząd Miejski, a także
za opłatę skarbową od czynności
załatwianych w tut. Urzędzie.
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Makarewicz

INFORMACJE

PROFIL ZAUFANY
Od 8 września 2016 r. w
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku działa Punkt Potwierdzania
Profili Zaufanych. Profil Zaufany
potwierdzać można w godzinach
pracy tut. Urzędu w biurze numer 8 (parter budynku). Usługa
potwierdzania jest darmowa.
Co możemy załatwić za pomocą
profilu zaufanego:
1/ podpisać JPK_VAT;
2/ złożyć wniosek o rejestrację

działalności gospodarczej;
3/ zgłosić utratę dokumentu
tożsamości;
4/ wystąpić o Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego;
5/ załatwić sprawy urzędowe
dla swojej rodziny: becikowe,
świadczenia rodzicielskie, Kartę Dużej Rodziny, Świadczenie o
Funduszu Alimentacyjnym;
6/ uzyskać odpis aktu stanu cywilnego;

7/ i wiele innych spraw.
Więcej informacji na temat potwierdzania profilu zaufanego
można uzyskać na stronach internetowych Ministerstwa Cyfryzacji www.pz.gov.pl oraz na
stronie internetowej Gminy Zbąszynek www.zbaszynek.pl w zakładce „Profil zaufany” lub dzwoniąc pod nr telefonu 68 384 91 40
wew. 40.
Dorota
Chłopowiec

SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZBĄSZYNEK ZA 2017 ROK
Budżet
GmiW 2017 roku zaciągnięWykonane
Udział
ny Zbąszynek na 2017
to kredyt przeznaczoWyszczególnienie
dochody
procentowy
rok, został uchwalony
ny na spłatę wcze22
grudnia
2016 Dochody własne
śniejszych zobowiązań
16 899 892,43 zł
37,9 %
roku
Uchwałą
Nr
i pożyczek długoterDotacje celowe z budżetu państwa
9 179 245,72 zł
20,6 %
XXV/88/2016
Rady
minowych w kwocie
Miejskiej w Zbąszynku. Pozostałe dotacje, środki od innych jednostek
3 400 000 zł. Ter1 107 206,87 zł
2,5 %
sektora finansów publicznych
W trakcie roku buminowo
regulowano
8 405 409,00 zł
18,9 %
dżetowego, dokonano Subwencje
wszystkie
planowane
łącznie 39 zmian burozchody. Ogółem spłaUdziały gmin w podatkach stanowiących dochód
6 506 054,60 zł
14,6 %
dżetu gminy 10 - krot- budżetu państwa
cono zadłużenie dłunie zmian dokonano w
goterminowe na kwotę
pozyskane w ramach realizacji zadań,
formie Uchwały Rady Środki
2 490 476 zł, kwota ta
dofinansowanych z funduszy strukturalnych,
2 457 439,91 zł
5,5%
Miejskiej oraz 29 - programów wspólnotowych
stanowiła spłatę krekrotnie poprzez Zarządytów i pożyczek zadzenia Burmistrza.
ciągniętych w latach
Ogółem dochody
44 555 248,53 zł
100,00 %
Wykonanie
dochopoprzednich. Na koniec
dów za 2017 rok,
analizowanego okresu
bieżących projektów dofinansowawyniosło
ogółem
łączna kwota długu w
44 555 248,53 zł, co stanowi 95,8% nych z budżetu państwa bądź UE.
relacji do planowanych dochodów
zakładanego planu. Struktura ich Wydatki majątkowe w 2017 roku, zre- wynosi 36,03%.
wykonania, wg najważniejszych źró- alizowano na poziomie 91,1%, nato- W myśl art. 243 ustawy o finansach
deł dochodów przedstawia się wg miast wydatki bieżące w 94,6% w publicznych, dla każdej jednostki sawyszczególnienia w tabeli. Dochód stosunku do założonego planu.
morządu terytorialnego, obowiązują
na 1 mieszkańca za 2017 rok, wy- Różnica pomiędzy dochodami a wy- indywidualne wskaźniki zadłużenia,
niósł 5 424,00 zł. Wydatki za 2017 datkami ogółem, na dzień 31.12.2017 które zostały zachowane w analizorok, wykonano w ogólnej kwocie roku, wyniosła -5 743,65 zł. Kwota wanym roku sprawozdawczym. Za44 560 992,18 zł, co stanowi 94% ta, stanowi wielkość deficytu za 2017 kładane wielkości przewidywanego
zakładanego planu. Dzielą się one rok.
wykonania budżetu za rok 2017, przy
na wydatki bieżące i majątkowe. Bardzo ważne znaczenie ma wskaź- projektowaniu budżetu na rok 2018
Wydatki bieżące, poniesio- nik pokrycia wydatków bieżących, ustalano z dużą dozą bezpieczeńne w 2017 roku, obejmują wszystkie dochodami bieżącymi w danym stwa. W rezultacie poziom wykonawydatki związane z realizacją zadań okresie budżetowym (spełnienie nia budżetu za 2017 rok zamknął się
statutowych, wypłaconych świad- relacji wynikającej z art. 242 ust. o na poziomie przewidywanego wyczeń na rzecz osób fizycznych, wy- finansach publicznych). Za rok 2017, konania, co nie zaburzyło wielkości
datki związane z funkcjonowaniem różnica pomiędzy dochodami bieżą- dopuszczalnego wskaźnika spłaty
wszystkich jednostek budżetowych cymi a wydatkami bieżącymi, wynio- zobowiązań w projektowanym roku
(UM, jednostki oświatowe, OSiR, sła 3 719 338,25 zł. Środki te zostały następnym oraz dwóch kolejnych laSZUK, OPS), wydatki na dotacje, ob- zaangażowane na inwestycje oraz tach budżetowych.
sługę długu publicznego i realizację spłatę zadłużenia z lat poprzednich.
8
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Iwona
Wetklo

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

SPOSOBY WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW,
TERMINY PŁATNOŚCI ORAZ ETAPY WINDYKACJI
Ustawowe terminy płatności
podatków, tj.: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego - dotyczących
osób fizycznych w 2018 roku przypadają na:
- I rata – do 15 marca;
- II rata – do 15 maja;
- III rata – do 15 września;
- IV rata – do 15 listopada.
W odniesieniu do podatku od środków
transportowych terminy płatności przypadają na 15 lutego oraz 15 września.
Podatek od nieruchomości od osób
prawnych płatny jest - pierwsza rata
do 31 stycznia, natomiast pozostałe raty do 15 dnia każdego miesiąca.
Podatek leśny w 12 ratach do 15 dnia
każdego miesiąca. W stosunku do podatku rolnego ustawodawca wskazał 4
terminy płatności – 15 marca, 15 maja, 15
września, oraz 15 listopada.
W przypadku, gdy termin płatności
przypada na dzień uznany ustawowo
za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie
jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
Jeżeli kwota podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego nie przekroczy 100
zł - podatek jest płatny jednorazowo w
terminie płatności pierwszej raty.
ZAPŁATA PODATKU
Powszechnym sposobem wygaszania
zobowiązania podatkowego jest jego
zapłata. Może ona nastąpić w gotówce przez wpłacenie kwoty podatku lub
w obrocie bezgotówkowym – przez
obciążenie rachunku bankowego podatnika.
Na terenie naszej Gminy podatek można uiszczać w kasie Urzędu Miejskiego
w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Należny podatek można również
uiścić w Banku Spółdzielczym Siedlec
(bank obsługujący Gminę Zbąszynek).
Wpłaty na rachunek gminy przyjmowane są bez prowizji.
Podatki od osób fizycznych na terenie
sołectw naszej Gminy pobierają również inkasenci, którymi są sołtysi poszczególnych wsi powołani w drodze
uchwały Rady Miejskiej. Inkasentami
są: Kurylonek Krzysztof – Chlastawa,
Kociołek Piotr – Dąbrówka Wlkp., Dobry Maria – Kosieczyn, Dzioch Barbara
– Kręcko oraz Józefiak Tomasz – Rogoziniec.
Należność można uiścić przelewem na
indywidualne numery kont bankowych
podane w decyzjach wymiarowych
przesłanych do podatników. Wpłat
można również dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu nr:
62 9660 0007 0010 1710 2000 0020.

Przy uiszczaniu należności przelewem
należy zwrócić uwagę na:
- nr rachunku bankowego;
- opis wpłaty, w tytule przelewu wpisujemy: nr decyzji, adres nieruchomości, wskazanie jakich należności wpłata dotyczy.
Jeżeli nieruchomość znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej osób, podatek od nieruchomości i obowiązek
jego opłacania, spoczywa solidarnie na
wszystkich jej współwłaścicielach. Polega to na tym, że wszyscy współwłaściciele są zobowiązani do płacenia
podatku od nieruchomości wspólnej,
ale zapłacenie całego podatku przez
jednego z nich powoduje wygaśnięcie
zobowiązania wobec wszystkich pozostałych.
Tak więc w myśl przepisu art. 3 ust. 4
ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych Organ podatkowy
wypełniając obowiązki wynikające z
przepisów prawa wydaje jedną decyzję dotyczącą całej nieruchomości i kieruje ją do wszystkich współwłaścicieli.
ETAPY WINDYKACJI
Zaległość podatkowa to nic innego jak
niezapłacony w terminie podatek. Od
zaległości podatkowych naliczane są
zgodnie z art. 53 § 1 ustawy – Ordynacji
podatkowej, odsetki za zwłokę. Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 Ordynacja podatkowa, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie nalicza się, jeżeli
wysokość odsetek nie przekraczałaby
trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Oznacza to, że do wysokości
8,70 zł odsetek za zwłokę nie nalicza
się – przy czym odsetki liczymy od
każdej raty osobno (od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności
raty do dnia wpłaty włącznie). Zgodnie
z art. 63 § 1 o.p., odsetki podatkowe
zaokrągla się do pełnych złotych.
Jeżeli podatnik dokona wpłaty zaległości podatkowej, a wpłata ta nie
pokrywa zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę, zalicza się ją
proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek
za zwłokę w takim stosunku, w jakim
w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek
za zwłokę. Odsetki za zwłokę (jeżeli
powstały) wpłacane są bez wezwania
organu podatkowego.
Niewykonanie przez podatnika obowiązku zapłaty podatku wynikającego
z deklaracji czy decyzji skutkuje koniecznością podjęcia z Urzędu przez
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organ podatkowy stosownych działań
windykacyjnych. Pierwszym etapem
może być podjęcie działań informacyjnych. Wierzyciel może podejmować
takie działania wobec zobowiązanego
zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku. Stosowanie
w pierwszej kolejności działań informacyjnych może być bardziej efektywne,
niż zastosowanie od razu upomnienia,
a potem tytułu wykonawczego. Działania informacyjne są bezpłatne i mogą
się przyczynić do tego, że nie dojdzie
do wysłania do podatnika upomnienia,
a następnie tytułu wykonawczego.
Jest jednak jeden warunek-zobowiązany wykona dobrowolnie obowiązek
zapłaty należności. W momencie, gdy
działania informacyjne nie przynoszą
rezultatów, organ przechodzi do drugiego etapu, którym jest przesłanie
podatnikowi upomnienia, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie
7 dni od dnia doręczenia upomnienia.
Koszty upomnienia wynoszą aktualnie
11,60 zł i są należne z momentem doręczenia upomnienia. Odmowa odebrania
upomnienia, a także awizo spełniające
warunki wynikające z art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego
jest jednoznaczne z jego odebraniem.
Po bezskutecznym upływie terminu
określonego w upomnieniu organ podatkowy wszczyna postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie tytułu
wykonawczego. Taki tytuł kierowany
jest do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego, który jest organem egzekucyjnym.
W przypadku braku wpłaty podatnika
i nieskutecznej egzekucji administracyjnej organ podatkowy ma możliwość
dokonania zabezpieczenia nieściągalnych należności podatkowych poprzez
zastaw skarbowy lub wpis hipoteki na
wszystkich nieruchomościach dłużnika.
Po uregulowaniu zadłużenia zabezpieczonego hipotecznie, burmistrz na
wniosek zainteresowanego wydaje
zezwolenie na wykreślenie hipoteki z
księgi wieczystej.
Źródło:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.
U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 201 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze
zm.).
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Halina
Kaczmarek

NIERUCHOMOŚCI GMINNE
Gmina gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, z uwzględnieniem
potrzeb społeczności lokalnej i potrzebą realizacji zadań publicznych.
Nieruchomości wchodzące w skład
gminnego zasobu nieruchomości
mogą być wykorzystane na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Udostępnianie
nieruchomości z zasobu następuje poprzez sprzedaż lub zamianę,
użytkowanie, użyczenie, najem lub
dzierżawę. Podstawowym trybem
sprzedaży nieruchomości jest sprzedaż w drodze przetargu względnie
sprzedaż w drodze bezprzetargowej,
ale tylko w przypadku spełnienia
warunków przewidzianych prawem.
Poza tym wykorzystanie zasobu
musi być zgodne z prawnymi formami przewidzianymi w kodeksie cywilnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz musi być zgodne
z wiążącymi organ wykonawczy
gminy ustaleniami, wynikającymi z
podejmowanych uchwał budżetowych. Nieruchomości gminne są zbywane zgodnie z ich przeznaczeniem
określonym w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają
nieruchomości niezbędne do realizacji zadań własnych gminy. Realizacja
zadań związanych z gminnym zasobem nieruchomości w I i II kwartale
2018 roku przedstawia się następująco: aktualnie ogłoszono 2 przetargi
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dotyczące zbycia działek budowlanych przy ul. Zachodniej, przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną – dz. 890 pow. 972m2
cena 44 500 zł + należny podatek VAT
oraz dz. 243/48 o pow. 1707m2 cena
77 000 zł + należny podatek VAT.
Przetargi na wymienione
wyżej
działki wyznaczono na dzień 13 kwietnia 2018 r. oraz na dzień 16 kwietnia
2018 r. Ogłoszono również 2 przetargi
dotyczące zbycia działek budowlanych przewidzianych pod zabudowę
garażową w Zbąszynku (wydzielone na tyłach ogrodów przy ul. Wojska Polskiego) – dz. 771 pow. 24m2
cena 5 500 zł + należny podatek
VAT oraz dz. 772 o pow. 23m2 – cena
5300 zł - wyznaczona data przetargu 9 kwiecień 2018 r. Dodatkowo
informuję, że aktualnie
przygotowano do zbycia nowe tereny budowlane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przygotowano
do zbycia pięć nowych działek budowlanych przy ul. Zachodniej przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z określeniem
ceny rynkowej tych nieruchomości.
Wykazy dotyczące przeznaczenia
tych nieruchomości do sprzedaży
zamieszczono na stronie internetowej gminy w dniach od 14 lutego
2018 r. do dnia 28 marca 2018 r. Po
dniu 28 marca 2018 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi
zorganizowane zostaną przetargi na
zbycie działek objętych wykazami.
Przedmiotowymi wykazami objęte są działki: 951 – pow. 837m2 cena
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40 000 zł + VAT,dz. 952 – pow. 847m2 - cena
40 000 zł, dz. 954 – pow. 860m2 - cena
40 600 zł + VAT, dz. 955 pow. 873m2 – cena
41 200 zł + VAT oraz dz. 957 pow. 960m2
cena 45 000 zł + VAT. Oprócz działek budowlanych przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową przygotowano również wykaz dotyczący zbycia działki nr
602 o pow. 23m2 położonej w Zbąszynku
przewidzianej pod zabudowę garażową. Wykaz dot. działki nr 602 zamieszczono na stronie internetowej w dniach
od 20 marca 2018 r. do dnia 08 maja
2018 r. Cena rynkowa nieruchomości
5500 zł + VAT. Po dniu 08 maja
2018 r. zostanie wyznaczona data
przetargu dotycząca zbycia działki
pod zabudowę budynkiem garażowym.
Gmina dysponuje również terenami
do prowadzenia
zorganizowanej
działalności inwestycyjnej związanej
z wytwórczością, przemysłem i składami. Nieruchomości do zbycia są
przygotowywane w miarę zainteresowania terenami potencjalnych inwestorów. 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 tut. Urzędzie w biurze
nr 14 lub telefonicznie nr telefonu
68 3849140 wew. 37.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!
Przypominamy, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna!
Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom
oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis
do tych rejestrów nie upoważnia do
wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on
charakter czysto informacyjny czy
reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim
firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne. Fakt figurowania podmiotu w
takim rejestrze w żaden sposób nie
świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez

Anna
Łabęcka

tego typu firmy
ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych
informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych
rejestrach
CEIDG
czy też REGON.
Prosimy przedsiębiorców o rozwagę
przed podejmowaniem współpracy z
firmami oferującymi odpłatne wpisy
do
komercyjnych
rejestrów.

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH DLA
ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2018 ROK
Na koniec ubiegłego roku,
a dokładnie 17 listopada 2017 roku
ogłoszony został konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w 2018
roku, w zakresach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego; ochrona
i promocja zdrowia; działalność na
rzecz osób w wieku emerytalnym.
Treść ogłoszenia zamieszczona została na stronie BIP Zbąszynek, na
stronie internetowej Gminy Zbąszynek oraz na tablicy ogłoszeń przy
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku. O
przyznanie dotacji ubiegać się mogły organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.
450), które prowadzą działalność
statutową w dziedzinach objętych
konkursem i zamierzają realizować
zadania na rzecz mieszkańców Gminy Zbąszynek. Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie
oferty na wykonanie zadania publicznego, zgodnej z nowym wzorem
określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzorów ofert i ramowych

wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Do 13 grudnia 2017 roku wpłynęły 23 oferty na
realizację zadań publicznych w 2018
roku, z czego 21 ofert zostało pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Konkursową i zatwierdzonych
przez Burmistrza Zbąszynka. Łącznie
rozdysponowano 414.000,00 zł. Zadanie pt. „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” realizowane
będzie przez 7 organizacji: Zbąszynecką Akademię Piłkarską, Ludowy
Klub Sportowy „Sokół”, Strefę Piłki
Siatkowej Zbąszynek, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Ziemi
Lubuskiej, Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej Ognisko „Semafor”,
Polski Związek Wędkarski Okręg w
Zielonej Górze oraz Klub Kolarski Diversey Team. Na wykonanie powyższego zadania wymienione organizacje otrzymały łącznie 334.000,00 zł.
Zadanie pt. „kultura, sztuka, ochrona
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” realizowane będzie przez: Świebodziński Związek Kresowian Organizacja Pożytku Publicznego, Związek
Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko – Gorzow-
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skiej, Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki „Tutti” oraz Stowarzyszenie
Muzyków Ludowych w Zbąszyniu.
Na wykonanie powyższego zadania
wymienione organizacje otrzymały
łącznie 37.000,00 zł. Realizację zadania pt. „ochrona i promocja zdrowia”
powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Lubuski Oddział
Zielona Góra, Stowarzyszeniu Osób
Niewidomych i Słabowidzących z
Powiatu Świebodzińskiego oraz Sulechowskiemu Stowarzyszeniu Amazonek i przyznano na ten cel kwotę
w wysokości 6.500,00 zł. Natomiast
na realizację zadania pt. „działalność
na rzecz osób w wieku emerytalnym” przeznaczono 36.500,00 zł, a
realizować to zadanie będą: Stowarzyszenie Klub Seniora „Pogodna Jesień”, Zbąszynecki Uniwersytet
Trzeciego Wieku oraz Polski Komitet
Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd
Wojewódzki. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. dostępne są na
stronie BIP Zbąszynek, na stronie internetowej Zbąszynka oraz na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku.
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NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE
SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
9 marca 2018 r. weszła w życie zmiana do ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która nakłada na rady
gmin uchwalenie w terminie do 9
września 2018 r. nowych regulacji odnośnie sprzedaży napojów alkoholowych: liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz daje
możliwość ograniczenia sprzedaży
napojów alkoholowych w godzinach
nocnych pomiędzy godziną 22:00 a
6:00. Według nowych zasad rada
gminy ustalać będzie liczbę zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych;
obecnie ustalała liczbę punktów
sprzedaży napojów alkoholowych.
Nowością jest, iż rada gminy ustalać
będzie maksymalną liczbę zezwoleń
odrębnie dla poszczególnych jednostek pomocniczych gminy, a przed
podjęciem uchwał: o maksymalnej
liczbie zezwoleń, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych, wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej
sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (dot. tylko sklepów) jest zobowiązana zasięgnąć
opinii jednostek pomocniczych gminy. Ustawowo został wprowadzony

zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,
ale rada gminy może wprowadzić,
w drodze uchwały, w określonym
miejscu publicznym na terenie gminy
odstępstwo od zakazu spożywania
napojów alkoholowych, jeżeli uzna,
że nie będzie to miało negatywnego
wpływu na odpowiednie kształtowanie polityki społecznej w zakresie
przeciwdziałania alkoholizmowi i nie
będzie zakłócało bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
Ważne dla przedsiębiorców – zezwolenia wydane przed dniem wejścia w
życie zmienionej ustawy, zachowują
ważność na okres, na jaki zostały
wydane.
Poniżej przedstawiamy dane dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych w Gminie Zbąszynek według
stanu na 31 grudnia 2017 r.:
1. Wartość alkoholu sprzedanego na
terenie Gminy Zbąszynek w 2017 r.
(na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców) wynosiła – 8 593 528,56 zł, w tym:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz
piwa – 4 150 982,60 zł,
b) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości
alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 1 122
572,11 zł,
c) powyżej 18 % zawartości alkoholu

- 3 319 973,85 zł.
2. Wartość sprzedanego alkoholu na
jednego statystycznego obywatela
w Gminie Zbąszynek wynosiła w:
2017 r. – 1 046,21 zł, 2016 r. - 906,38 zł,
2015 r. - 849,87 zł, 2014 r. - 786,12 zł, w
2013 r., - 881,33 zł, w 2008 r. - 712,00 zł,
w 2007 r. - 575,14 zł.
3. Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy i lokale gastronomiczne) przypadało w:
2017 r. – 304 osoby, 2016 r. – 319 osób,
2015 r. - 319 osób, 2014 r. - 308 osób,
w 2013 r. - 278 osób, 2007 r. - 270
osób.
4. W 2017 r. od przedsiębiorców z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych
wpłynęła do kasy gminy kwota w
wysokości 174 611,70 zł, w 2016 r. - 161
408,28 zł; w 2015 r. - 156 436,31 zł,
w 2014 r. - 147 685,85, w 2013 r. - 146
865,33 zł, w 2010 r. - 152 023,44 zł, a
w 2007 r. - 112 515,50 zł.
Kwota ta w całości została przeznaczona w budżecie gminy na realizację Uchwały Nr XXVI/3/2017 Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 26
stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zbąszynek na rok
2017.
Łukasz
Szymańki

POSTERUNEK POLICJI W ZBĄSZYNKU
To już rok jak w Zbąszynku
został ponownie uruchomiony Posterunek Policji. Dokładnie 16 marca
2017 roku Z-ca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Helena Michalak
wspólnie z Wojewodą Lubuskim Panem Władysławem Dajczakiem oraz
Burmistrzem Zbąszynka Wiesławem
Czyczerskim w obecności przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gorzowie Wlkp. oraz kadry kierowniczej i policjantów KPP w Świebodzinie oddali do użytku Posterunek
Policji. Inicjatywa uruchomienia tej
lokalnej jednostki Policji wynikała z
potrzeb, które mieszkańcy zgłaszali
podczas debat i konsultacji społecznych dotyczących bezpieczeństwa.
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Posterunek Policji w Zbąszynku mieści się w budynku Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury, jednakże funkcjonuje osobno z niezależnym wejściem,
które usytuowane jest po lewej stronie budynku. Posterunek Policji w
Zbąszynku jest komórką organizacyjną podległą Komendzie Powiatowej
Policji w Świebodzinie. Swoim zasięgiem obejmuje on miasto i Gminę
Zbąszynek oraz Gminę Szczaniec.
W skład kadry osobowej jednostki
wchodzą: kierownik posterunku st.
asp. Łukasz Szymański, dzielnicowi:
dla miasta Zbąszynek sierż. Eryk
Wawrzynowicz, dla gminy Zbąszynek sierż. sztab. Mateusz Brzuśnian
oraz dla gminy Szczaniec sierż. Rawww.zbaszynek.pl

fał Sowiński. Pozostali policjanci pełniący służbę w posterunku realizują
zadania o charakterze porządkowo
prewencyjnym. Ponadto Kadra posterunku jest wspierana policjantami z Komendy Powiatowej Policji w
Świebodzinie realizującymi zadania
dochodzeniowo śledcze, kryminalne
czy też z zakresu ruchu drogowego.
Ponadto na podstawie obowiązujących przepisów prawnych i porozumień policjanci współpracują ze
Strażnikiem Miejskim ze Zbąszynka
Panem Leszkiem Bochniakiem, ze
Strażą Ochrony Kolei w zakresie obszarów kolejowych, a także Strażą
Leśną na terenie Lasów Państwowych. Gmina Zbąszynek to również,
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pierwsza gmina w powiecie świebodzińskim, w której realizowane są
policyjne patrole rowerowe. Ma to
związek głównie z rosnącą ilością
ścieżek rowerowych na terenie gminy, ale także ze sportowym i prozdrowotnym duchem gminy, do którego przyłączają się również policjanci.
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?
Posterunek jest dostępny dla
mieszkańców codziennie. Jednak jeżeli w danym momencie nie ma policjanta na posterunku to znaczy, że
realizuje on zadania w terenie. W
takim wypadku wystarczy spojrzeć
na tablicę informacyjną znajdującą
się tuż przy wejściu do posterunku.
Zmieszczone są tam wszelkie niezbędne informacje jak dane osobowe kierownika i dzielnicowych oraz
numery telefonów kontaktowych
a także dni i godziny dyżurów dla
mieszkańców. Poniżej zamieszczamy
informacje dotyczące kontaktu z Policją.
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W ŚWIEBODZINIE
ul. Zielona 2, 66-200 Świebodzin
tel. 68 476 36 00 lub 68 476 36 11,
fax. 68 476 36 15
POSTERUNEK POLICJI W ZBĄSZYNKU
ul. Wojska Polskiego 18,
66-210 Zbąszynek
tel. 68 476 36 07 lub 68 476 36 08
KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W
ZBĄSZYNKU
ST. ASP. ŁUKASZ SZYMAŃSKI
tel. 690 106 471 lub 68 476 36 07
Kierownik pełni dyżury dla mieszkańców
w sprawie skarg i wniosków w każdy
poniedziałek w godz. 10:00 – 14:00 oraz
w każdy piątek w godz. 15:00 – 16:00.
W przypadku nieobecności kierownika
zastępstwo pełni wyznaczony policjant.
DZIELNICOWI:
Dla miasta Zbąszynek
sierż. Eryk Wawrzynowicz
tel. 519 534 540 lub 68 476 36 08 (dzielnicowy odbiera telefony tylko w godzinach służbowych)
Dla gminy Zbąszynek
sierż. sztab. Mateusz Brzuśnian
tel. 519 534 797 lub 476 36 08 (dzielnicowy odbiera telefony tylko w godzinach
służbowych)
Dzielnicowi pełnią dyżury w posterunku,
podczas których przyjmują mieszkańców w różnych sprawach we wrotki w
godzinach 9:00 – 10:00 oraz w czwartki
w godz. 15:00 – 16:00.
Dla gminy Szczaniec
sierż. Rafał Sowiński
tel. 519 534 545 lub 476 36 08 (dzielnicowy odbiera telefony tylko w godzinach
służbowych)

FUNKCJONARJUSZE POSTERUNKU POLICJI W ZBĄSZYNKU

KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W ZBĄSZYNKU ST. ASP.
ŁUKASZ SZYMAŃSKI

SIERŻ. ERYK
WAWRZYNOWICZ

SIERŻ SZTAB.
MATEUSZ
BRZUŚNIAN

Nic prostszego. Teraz już nie musisz
martwić się tym, że nic nie możesz
zrobić. Nie wychodząc z domu możesz nas o tym poinformować i
tym samym zadziałać aby w miejscu twojego zamieszkania czuć się
bezpiecznie. Wystarczy skorzystać z
internetowego narzędzia jakim jest
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Kilka sekund i twoja informacja zostanie przekazana policjantom
w formie zgłoszenia widocznego na
mapie z zagrożeniami. Od tej pory
już my będziemy zajmować się twoim problem od jego weryfikacji poprzez potwierdzenie czy faktyczne
on występuje aż do jego eliminacji.
Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Chcesz zobaczyć jakie zgłoszenia przekazywali inni mieszkańcy
z twojego rejonu? Wejdź na stronę
lubuska.policja.gov.pl i kliknij w baner
dotyczący KMZB po prawej stronie.
Nie martw się twoje działanie będzie
anonimowe. Nie musisz podawać
swoich danych, jednak pamiętaj, że
bezpieczeństwo to nie żarty dlatego
też, podejdź do sprawy poważnie.

SIERŻ. RAFAŁ
SOWIŃSKI

CHCESZ
ZOSTAĆ
POLICJANTEM?
DOŁĄCZ DO NASZEJ KADRY I ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS!
O pracę w Policji już jest łatwiej. Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że kandydat może
złożyć podanie o przyjęcie każdego
dnia. Od chętnych nie wymaga się
zaświadczenia o niekaralności. Zmieniły się również zasady przeprowadzania testów kwalifikacyjnych.
O przyjęciu decydować będzie lista
rankingowa. Więcej informacji na
stronie www.policja.pl. Masz więcej
pytań? Skontaktuj się z nami pod
numerami telefonów: (95) 738 12 60,
(95) 738 12 61, (95) 738 12 62. Wymagane dokumenty można składać w
Komendzie Wojewódzkiej Policji w
Gorzowie Wlkp., Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz
we wszystkich Komendach Powiatowych woj. lubuskiego. Potrzebujesz o tym porozmawiać? Przyjdź do
posterunku w każdy poniedziałek w
godz. 10:00 - 14:00, czeka na ciebie
policjant, który wytłumaczy Ci co i
jak zrobić aby uruchomić Twoją procedurę doboru.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA
Widzisz zagrożenie, chcesz
współuczestniczyć w jego eliminacji?
www.zbaszynek.pl
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ
MINIONEGO KWARTAŁU
Powitanie Nowego Roku 2018
Wielu mieszkańców Gminy Zbąszynek tradycyjnie powitało Nowy
Rok na obiektach Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zbąszynku. Organizatorami sylwestrowo-noworocznego spotkania byli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz
OSiR Zbąszynek.
O północy Burmistrz Zbąszynka
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur złożyli mieszkańcom noworoczne życzenia przede
wszystkim zdrowia, pomyślności
i wielu udanych wspólnych inicjatyw w 2018 roku. Na niebie
rozbłysły fajerwerki, a przybycie
Nowego Roku uczczono lampką
szampana.
100 lat!
5 stycznia br. w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie członków Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych.
Okazja do spotkania była wyjątkowa: 31 grudnia 2017 roku,

100 lat skończył członek Związku Pan Jan Banach. W spotkaniu
uczestniczyli zaproszeni goście:
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski, Przewodniczący Rady
Powiatu Alojzy Jokiel, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur, przedstawiciele
Związku Kresowian, Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, Terenowej Orga14

nizacji Emerytów i Rencistów Kolejowych, Klubu Seniora „Pogodna
Jesień” oraz Rady Seniorów.
Wszyscy goście życzyli Panu Janowi przede wszystkim zdrowia i
pogody ducha oraz jak najwięcej
radosnych chwil w gronie najbliższych. Burmistrz Zbąszynka podkreślił wyjątkowy charakter 100
przeżytych lat, który tworzą lata
doświadczeń, naznaczone blaskiem i cieniem codziennego życia.
Koncert kolęd i pastorałek
10 stycznia br. w Centrum Kultury
i Folkloru w Dąbrówce Wlkp. odbył się doroczny koncert polskich
kolęd i pastorałek w wykonaniu
młodych artystów z Regionu Kozła. Wszystkich przybyłych na
koncert gości, w tym Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego, powitała Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. Małgorzata Gruchała oraz zaprosiła
do wysłuchania kolęd i pastorałek
na ludową nutę. Na scenie kolejno zaprezentowali się: ucznio-

wie z Nowego Kramska, Podmokli
Małych, Zbąszynka, Kosieczyna i
Dąbrówki Wlkp., grupa kolędnicza z Zespołu Szkół Leśnych w
Rogozińcu, Kosieczyna, uczniowie
z Ludowego Ogniska Muzycznego, działającego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. Na
zakończenie koncertu dwie pastorałki zaśpiewała Dąbrowiecka Schola. Wszyscy uczestniczy
www.zbaszynek.pl

otrzymali w podziękowaniu za
przybliżenie świątecznego klimatu
dyplomy i upominki oraz posiłek
przygotowany przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki
Wlkp.
Stypendium dla Filipa Guzika
11 stycznia br. w Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku odbyło się wręczenie nagrody dla Filipa Guzika, utalentowanego zawodnika Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej. Na
zaproszenie Burmistrza Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego, w spotkaniu uczestniczyli Prezes ZAP
Hieronim Muszyński, Wiceprezes
ZAP Eugeniusz Kaczmarek oraz
rodzice.
Filip Guzik jest zawodnikiem drużyny ZAP w kategorii trampkarz,
biorącej udział w rozgrywkach
lubuskiej II ligi okręgowej trampkarza prowadzonej przez Lubuski
Związek Piłki Nożnej w Zielonej
Górze. Od 2015 r. jest systematycznie powoływany przez LZPN
na konsultacje oraz na zgrupowania kadry województwa lubuskiego. Obecnie jest członkiem kadry
województwa lubuskiego rocznik
2004. Dodatkowo, jako wyróżniający się zawodnik w województwie
lubuskim ( jako jedyny) Filip Guzik
został zaproszony przez Polski
Związek Piłki Nożnej na Zimową
Akademię Młodych Orłów – turnus
szkoleniowy rocznika 2004 odbędzie się w Bydgoszczy.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sportowych sukcesów.
Pełna miska dla piesków ze
schroniska
Przedszkolaki i rodzice z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku, już od
kilku lat włączają się w zbiórkę
karmy w ramach akcji „Pełna miska dla piesków ze schroniska”,
by wspomóc porzucone zwierzęta,
a tym samym uwrażliwić dzieci na
potrzeby innych.
12 stycznia br. Urząd Miejski w
Zbąszynku
odwiedziły
przedszkolaki z grupy „Motylki”, aby
przekazać ok. 100 kg zebranej karmy na potrzeby zbąszyneckiego przytuliska. Za udział
w akcji serdecznie dziękujemy!
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Kolejny rekord WOŚP
14 stycznia zagrała już po raz 26
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Zbąszynek gra z Orkiestrą
od 1999 r. organizując zbiórkę do
puszek wraz z koncertem w sali

widowiskowej.
Zbiórkę na terenie miasta prowadziło 19 wolontariuszy, nad
bezpieczeństwem których czuwali ochotnicy z OSP Zbąszynek.
Łączna kwota uzyskana z puszek
wyniosła ponad 11 tysięcy złotych.
Swój wkład w tę zbiórkę miało
także Koło Łowieckie Knieja w
Rogozińcu.
W godzinach popołudniowych w
sali widowiskowej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury rozpoczął się
koncert w wykonaniu artystów z
całej Gminy Zbąszynek oraz licytacje na rzecz Orkiestry.
Łączna kwota uzyskana z tegorocznej
zbiórki
to
ponad
20 000 zł.
Spotkanie z mieszkańcami
16 stycznia br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się
pierwsze w tym roku spotkanie z mieszkańcami, poświęcone
podsumowaniu IV kwartału 2017
roku. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur oraz Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy
Jokiel.
Burmistrz Zbąszynka rozpoczął
spotkanie
od
podsumowania
działań i wydarzeń IV kwartału,
omawiając, m.in. zrealizowane
inwestycje, zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
oraz agregatów prądotwórczych
dla jednostki OSP Zbąszynek, reformę oświaty i związane z nią

wygaszanie gimnazjów, przygotowanie dokumentacji na zadania i
inwestycje na rok 2018, uporządkowanie kwestii opłat za wodę w
budynkach zaopatrywanych przez
PKP, utworzenie od 1 stycznia
2018 r. Wód
Polskich
podmiotu
odpowiedzialnego za
zarządzanie
wodą
w
Polsce.
W
dalszej
części Burmistrz omówił
rozstrzygnięcie
przetargu
na dowozy
do
szkół,
dofinansowanie
oświaty
w
Gminie Zbąszynek, które w 2018
roku zakładane jest na poziomie
10 mln złotych, oraz najważniejsze inwestycje, których realizacja
rozpocznie się w 2018 roku: budowa hali sportowej, ścieżek rowerowych o długości 10,5 kilometra,
modernizacja oczyszczalni ścieków. Następnie rok 2017 w pracy
Rady Miejskiej podsumował Przewodniczący Rady Jan Mazur: odbyło się 11 sesji Rady w roku 2017
oraz podjęto 127 uchwał. Przewodniczący Rady Powiatu wspomniał
o zakończeniu ważnej inwestycji w
Świebodzinie, związanej z remontem ulicy Sulechowskiej oraz omówił budżet powiatu na rok 2018. W
dalszej części spotkania pytania
zadawali mieszkańcy, a dotyczyły
one: wzrostu opłat za dzierżawę
gruntów, remontu drogi w Broniko-

www.zbaszynek.pl

wie, poprawy studzienek kanalizacyjnych na drodze w Kosieczynie, remontu drogi znajdującej się
pod wiaduktem kolejowym koło
cmentarza w kierunku Chlastawy,
spalania odpadów w piecach.
Dziękujemy za udział w spotkaniu
i na kolejne zapraszamy w kwietniu.
Spotkanie kombatantów
Z okazji Nowego Roku w Sulęcinie spotkali się seniorzy Związku
Sybiraków Koła Sulęcin, Związku
Inwalidów Wojennych Oddziału w
Sulęcinie oraz Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Koła w Sulęcinie, w którym
zrzeszeni są również mieszkańcy
Gminy Zbaszynek. W uroczystości
uczestniczył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, przedstawiciele powiatu sulęcińskiego,
służb mundurowych, Zarządu Wojewódzkiego Związku Sybiraków
oraz jednostek administracyjnych
Gminy.
W trakcie spotkania minutą ciszy
uczczono pamięć wszystkich osób
zrzeszonych w Związkach, które
odeszły na wieczny spoczynek.
Decyzją Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych odznaki oraz legitymacje
członków wspierających Związku
Inwalidów Wojennych otrzymali: Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski oraz Burmistrz Sulęcina
Dariusz Ejchart.
Wieczór Kolęd
31 stycznia br. w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury odbył się Wieczór Kolęd. Uczestników i publiczność powitała Malwina Kubicka
Dyrektor ZOK, która wspólnie z
pracownikami zaśpiewała dwie
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pastorałki. W tym roku na scenie
zaprezentowali się przedstawiciele: Dziennego Domu „Senior-Wigor”,
OPS Zbąszynek, Grupa Poddasze
(ZHP Zbąszynek), Szkoły Podstawowej w Zbąszynku i Dąbrówka
Wlkp., Studia Piosenki ZOK, Schola Dziecięca, chór Milenium oraz
Burmistrz Zbąszynka wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego. W
ponad dwugodzinnym koncercie
publiczność miała okazję wysłuchać najpiękniejsze Kolędy, Pastorałki i piosenki świąteczne.
Każdego roku w okresie bożonarodzeniowym inicjatorem
i organizatorem Wieczoru Kolęd jest Szkoła Podstawowa w
Zbąszynku z Panią Ireną Trypucką na czele. W tym roku
Zbąszynecki Ośrodek Kultury
organizował koncert w zastępstwie.
Przekazanie wozu dla jednostki OSP Zbąszynek
31 stycznia br. jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej ze Zbąszynka oficjalnie przekazano
do użytku, zakupiony w grudniu 2017 roku, nowy średni
samochód
ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4, ze zbiornikiem na środek gaśniczy o
pojemności ok. 3000 litrów, o
wartości ok. 740 000 zł. wraz
z dodatkowym wyposażeniem.
W uroczystym przekazaniu wozu
udział wzięli zaproszenie przez
Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego goście: Lubuski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
mł. bryg. Patryk Maruszak,
były Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej St. bryg. Sławomir Klusek, Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
bryg. Janusz Drozda, Członek Honorowy jednostki,
były naczelnik druh Józef
Łysakowski, przedstawiciele
Zarządu Gminnego OSP RP,
druhowie z OSP Dąbrówka
Wielkopolska, OSP Kosieczyn, OSP Kręcko, OSP Nądnia i OSP Rogoziniec oraz
ks. proboszcz Jerzy Kordiak.
Na cześć pierwszych naczelników jednostki nowy
wóz bojowy otrzymał imię
„STANISŁAW”. Następnie ks.
proboszcz Jerzy Kordiak dokonał poświęcenia wozu.
Po zakończeniu oficjalnej
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części uroczystości, strażacy i ich
goście zostali zaproszeni do zwiedzenia remizy.
Wizyta uczniów CKZiU w Warszawie
W dniach 29-30 stycznia br. 20
uczniów z trzech klas o profilu
wojskowo-pożarniczym z Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku odwiedziło
Dowództwo Garnizonu Warszawa
(DGW). Młodzieży towarzyszył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz dziesięciu instruktorów ze

tyczących młodzieży szkolnej,
uczącej się w tzw. klasach mundurowych.
Wyjazd był możliwy dzięki programowi Biura Bezpieczeństwa
Narodowego „Edukacja dla bezpieczeństwa”. W ramach programu, uczniowie przyjechali do
stolicy by zwiedzić nie tylko Dowództwo Garnizonu Warszawa
i Grób Nieznanego Żołnierza, ale
również Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego i dowództwo Wojsk
Obrony Terytorialnej. Uczniowie

Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 62
Kompanii Specjalnej „Comando”.
Stowarzyszenie we współpracy z
CKZiU realizuje szereg projektów do-

złożyli kwiaty na płycie Grobu
Nieznanego Żołnierza oraz poznali historię mogiły pod arkadami Pałacu Saskiego.

www.zbaszynek.pl
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Spotkanie Z Minister Elżbietą
Rafalską
5 lutego 2018 roku Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski spotkał
się w Gorzowie Wlkp. z
Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej Elżbietą Rafalską. Tematem spotkania było utworzenie
w naszej gminie mieszkań wspomaganych dla osób starszych

oraz pozyskanie środków finansowych na ten cel z ministerstwa.
W spotkaniu uczestniczyli również
Kierownik Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku Katarzyna Rucioch i Krzysztof Krzywak.
Pomimo bogatej oferty działań
pomocowych na rzecz zbąszyneckich seniorów planowane są
kolejne inicjatywy wychodzące
naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom tej grupy społecznej.
78. rocznica pierwszej masowej
deportacji na Sybir
10 lutego 1940 r. władze sowieckie
przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich,
w czasie której do północnych obwodów Rosji
i na zachodnią Syberię
wywieziono około 140 tys.
ludzi. W czasie transportu
ludzie umierali z zimna,
głodu i wyczerpania. Tylko nielicznym udało się
powrócić do kraju.
10 lutego br. przypadała
78. rocznica pierwszej masowej deportacji. 9 lutego
przy pomniku na Placu
Dworcowym spotkali się
przedstawiciele samorządu oraz członkowie Świebodzińskiego
Związku

Kresowian - Koło Terenowe Kosieczyn, poczet sztandarowy Związku
Drużyn ZHP w Zbąszynku, Wikariusz
Parafii ks. Jakub Świątek oraz delegacja przedszkolaków.
Burmistrz Zbąszynka przypomniał
tragedię Polaków deportowanych
w głąb ZSRR, ogrom ich cierpień i
nieludzkiego traktowania. Podziękował również za uczestnictwo w tej
ważnej
uroczystości nie
tylko
członkom
Związku, ale także
m ł o d z i e ż y.
Modlitwę za
zmarłych odmówił
Ks.
Jakub
Świątek. Następnie delegacje
złożyły kwiaty i zapaliły
znicze
pod
pomnikiem
poświęconym
pamięci
pomordowanym
mieszkańcom
Kresów.
Cymper w Dąbrówce Wielkopolskiej
Cymper to ludowa tradycja pożegnania karnawału. W ostatnią niedzielę
przed Wielkim Postem mieszkańcy
Dąbrówki Wielkopolskiej hucznie
świętowali zakończenie karnawału. W kolorowym korowodzie, który
zebrał się przy pałacu w Dąbrówce
Wielkopolskiej, można było ujrzeć
młodą parę, diabła, gwiazdora, księdza, cyganki, policjanta żołnierza,
śmierć czy piekarza. Towarzyszyła im dziecięca kapela koźlarska.
Przebierańcy goszczeni byli przez
mieszkańców wsi, za co dziękowa-
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li życząc gospodarzom urodzaju i wszelkiej pomyślności. Nie
obyło się także bez tańców. To
charakterystyczne
pożegnanie
karnawału, w tym roku miało
wiosenny charakter. Sprzyjająca
aura towarzyszyła wędrowaniu
od zagrody do zagrody. Cymper
to ciągle żywa tradycja, która
podobnie jak wielkie współczesne karnawały świata czerpie z
tych samych korzeni. Już od kilku lat nie brakuje młodych ludzi,
którzy dbają o organizację korowodu, co świadczy o przywiązaniu do tradycji i kultury ludowej
naszych przodków.
Złoty Dukat
22 lutego
br. w trakcie sesji
Rady Miejskiej w Zbąszynku, odbyło się wręczenie nagrody honorowej za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu
Złoty Dukat Lubuski dla Pani
Malwiny Kubickiej, przyznanej
przez Marszałka Województwa
Lubuskiego. Nagrodę wręczyła kierownika Wydziału Kultury
Urzędu Marszałkowskiego Pani
Anna Komar oraz Pan Bogusław
Zaraza – kierownik Wydziału
Spraw Społecznych w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego.
Gratulujemy!
Zebrania wiejskie
Coroczne zebrania wiejskie w
sołectwach Gminy Zbąszynek
rozpoczęły się w I kwartale 2018
roku. Ostatnie zebranie odbyło
się w sołectwie Kręcko 1 marca.
Głównym tematem zebrań jest
sprawozdanie
z
działalności
sołtysa i rady sołeckiej w roku
2017, informacja o wykorzystaniu
funduszu
sołeckiego w roku 2017 oraz
informacja
o
zadaniach przyjętych
do realizacji w roku
2018. Coroczne spotkania to dobra okazja dla mieszkańców
do podzielenia się
z władzami problemami swoich miejscowości. W zebraniach
uczestniczyli
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur.
Walne Zgromadze17
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Agnieszka
Ratyńska

WYDARZENIA
nie Delegatów Miejsko – Gminnej
Spółki Wodnej w Zbąszynku
1 marca br. w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku odbyło się doroczne
Walne Zgromadzenie Delegatów
Miejsko – Gminnej Spółki Wodnej.
Organizatorem spotkania był Rejonowy Związek Spółek Wodnych
(RZSW),
reprezentowany
przez
kierownika
Bogdana
Czajkowskiego. W spotkaniu uczestniczył
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski,
pracownicy
Urzędu
Miejskiego i RZSW oraz rolnicy z
terenu Gminy Zbąszynek. W trakcie zebrania m.in. przedstawiono
sprawozdanie z działań RZSW za
rok 2017, plan działań oraz budżet
na rok 2018, podjęto uchwały dotyczące działalności RZSW, wybrano
Delegatów na Walne Zgromadzenie RZSW, zgłaszano wnioski oraz
wątpliwości dotyczące przygotowanych zagadnień.

Biegiem i Turniejem Strzeleckim
upamiętnili Żołnierzy Wyklętych
2 marca br. w ramach współpracy
ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 ks „Commando” z Bolesławca, w obchodach Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
udział wziął Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski oraz uczniowie
klasy mundurowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Zbąszynku. Obchody zainaugurowano koncertem patriotycznym „W
hołdzie Żołnierzom Wyklętym”. Po
inscenizacji historycznej młodzież
rywalizowała w manewrach sportowo-obronnych na terenie 23 Pułku Artylerii. Równolegle odbywała
się rywalizacja w turnieju strzeleckim z broni pneumatycznej, przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii
18

Specjalnej „Commando”. W turnieju strzeleckim klas mundurowych
uczniowie Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego ze
Zbąszynka zajęli trzecie miejsce.
Zwieńczeniem obchodów Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych był
zorganizowany po raz trzeci na
terenie 23 Pułku Artylerii „Bieg dla
Wyklętych 1963”, w którym udział
wzięło ponad 600 zawodników.
Dzień Sołtysa
11 marca w Polsce obchodzony
jest Dzień Sołtysa. Z tej okazji 14
marca br. w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku odbyło się spotkanie,
w którym na zaproszenie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego udział wzięli sołtysi z
terenu Gminy Zbąszynek: Maria
Dobry, Barbara Dzioch, Tomasz
Józefiak, Piotr Kociołek i Krzysztof Kurylonek, Sekretarz Gminy

Jan Makarewicz oraz pracownicy
Urzędu Miejskiego, z którymi sołtysi na co dzień współpracują.
W trakcie spotkania wszystkim
sołtysom zostały wręczone drobne upominki i podziękowania.
Burmistrz Zbąszynka w imieniu
zbąszyneckiego samorządu złożył wszystkim sołtysom podziękowania za ich pracę, zaangażowanie i aktywną postawę na
rzecz wspólnoty lokalnej, podkreślił ważną rolę sołtysa, który
jest „przedłużeniem administracji
w terenie”. Życzył jednocześnie
dużo zdrowia, pogody ducha,
wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym, satysfakcji z wykonywanej funkcji oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.
XIII Wielkanocny „Jarmark z jajem”
www.zbaszynek.pl

18 marca br. w Kosieczynie, tradycyjnie przed Wielkanocą odbyła się już XIII edycja „Jarmarku z
Jajem”. W Jarmarku udział wzięły
reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców z Regionu Kozła. Gminę Zbąszynek reprezentowały Chlastawa, Dąbrówka
Wlkp. i Kosieczyn, Gminę Babimost
Nowe Kramsko i Podmokle Małe,
Gminę Zbąszyń – Stefanowo.
Na pięknie nakrytych stołach wielkanocnych znalazły się tradycyjne
wielkanocne ciasta, babki, potrawy mięsne, baranki oraz ozdoby
wielkanocne.
Zarówno nakrycie stołów, babkę wielkanocną oraz konkurencje
sportowe oceniało jury. W rolę
prowadzących ponownie wcielili
się Sołtys Kosieczyna Maria Dobry oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur.
Wszystkich przybyłych na Jarmark
powitał Zastępca Burmistrza Jan
Makarewicz.
Reprezentacje wsi rywalizowały
w 6 konkurencjach. W końcowej
klasyfikacji przewagą zaledwie
2 punktów zwyciężyło KGW Stefanowo, drugie miejsce KGW Chlastawa (po raz pierwszy w Jarmarku)
i trzecie miejsce KGW Dąbrówka
Wlkp. Kolejne miejsca zajęły KGW
z Kosieczyna, Podmokli Małych i
Nowego Kramska.
Za najpiękniej udekorowany stół
wielkanocny jury uznało stół reprezentacji z Chlastawy, a najsmaczniejszą babkę wielkanocną
przygotowały Panie z Dąbrówki
Wlkp.
Tradycyjnie na zakończenie Jarmarku uczestnicy i goście wspólnie degustowali przygotowane potrawy.
Zbąszynecka Karta Seniora 65+
Zbąszynecka Karta Seniora 65+”
została uruchomiona z inicjatywy
Rady Seniorów Gminy Zbąszynek i
uzyskała poparcie władz samorządowych. Już od 5 marca br. można
składać wnioski o wydanie imiennej karty. Realizatorem programu
jest Dzienny Dom „Senior-Wigor”,
z siedzibą przy ulicy Kosieczyńskiej 4. Tam również przyjmowane są wnioski i wydawane karty.
Jest to kolejna inicjatywa zarówno
mieszkańców i władz samorządowych skierowana do seniorów,
w myśl hasła „Gmina Zbaszynek
Przyjazna Seniorom”. Do projektu na chwilę obecną przystąpiły
22 podmioty-partnerzy oferujący
zniżki na towary i usługi. 22 marca
w Zbąszyneckim Ośrodku Kultu-
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ry odbyło się spotkanie informacyjne, podczas którego Burmistrz
Zbąszynka wręczył oficjalnie 10
kart dla zbąszyneckich seniorów.
Pierwsze karty otrzymali: Janina
Skotarczyk, Stanisława Wojtyna,
Anna Półtorak, Stanisław Zięba,
Stanisław Wodecki oraz działacze
organizacji senioralnych: Anna Pracuk, Henryk Piechota, Walentyna
Łochowicz, Alicja Grina i Wiktoria
Freyer. W oficjalnym wręczeniu kart
uczestniczyli również Przewodniczący Rady Seniorów Jan Mikuła,
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku Jan Mazur, Kierownik
DD „S-W” Katarzyna Rucioch oraz
Krzysztof Krzywak.

POWIATOWY KONKURS HISTORYCZNY

Ósmego marca 2018 roku w
Muzeum Regionalnym w Świebodzinie odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród
V edycji konkursu historycznego ,,Dzieje ziemi świebodzińskiej”.
Konkurs zorganizowało wspólnie
z Muzeum Regionalnym i Szkołą
Podstawową nr 3 w Świebodzinie
pod patronatem burmistrza miasta
Dariusza Bekisza. Organizatorami
byli Marek Nowacki (dyrektor Muzeum), Elżbieta Ciechanowicz (dyrektor SP3 Świebodzin) oraz przewodniczący-koordynator konkursu
Tadeusz Bobowski. Udział wzięli
uczniowie startujący w finale wraz
z opiekunami, część dyrektorów
szkół oraz zaproszeni goście, w
tym starosta świebodziński Zbigniew Szumski, wójt gminy Lubrza
Ryszard Skonieczek, przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzinie Tomasz Olesiak, kierownik
oświaty w urzędzie miejskim Świebodzina Ryszard Graczyk, dyrektor
PSM Renata Sypień oraz dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 Elżbieta
Ciechanowicz. Obecne były media
lokalne reprezentujące Gazetę Lokalną, Tygodniową, Dzień za Dniem

oraz
świebodzińską
telewizję internetową
ŚTV. Na początku odbył
się koncert z udziałem
uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły
Muzycznej w Świebodzinie, w której zaprezentowano m.in. hymn
miasta oraz utwór poświęcony Międzynarodowemu Dniu Kobiet.
Do finału dostali się
uczniowie PZSTiZ ze
Świebodzina
(opiekunowie Elżbieta Fabijańska i Krzysztof Janiak), CKZiU ze
Zbąszynka (opiekun Ryszard Pietrzak) oraz uczniowie gimnazjów
nr 1 (opiekun Andrzej Perz) i nr 3
(opiekunowie Arkadiusz Morajko i
Krzysztof Dębicki) ze Świebodzina
oraz z gimnazjum w Lubrzy (opiekun Joanna Piercewicz) i Radoszynie (opiekun Leszek Zagdański). Pierwszym etapem konkursu
był etap eliminacyjny w szkołach
w formie pisemnego testu w wyniku którego zakwalifikowało się
21 uczniów z w.w. szkół, a wzięło
udział 19. Finał odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr
3 w Świebodzinie w dwóch częściach; pisemnej i ustnej, w której
uczniowie odpowiadali na wylosowane pytanie i przedstawiali
własną prezentację multimedialną na wybrany przez siebie temat
z historii dziejów ziemi świebodzińskiej. Poziom był co najmniej
dobry, 15 z 19 startujących uzyskało ponad 50% punktów włącznie z części ustnej i pisemnej, a
średnia wyniosła 74% uzyskanych
punktów. Laureatami w kategorii
szkół maturalnych zostali: pierwwww.zbaszynek.pl

Tadeusz
Bobowski

sze miejsce - Konrad Kaczmarski
(CKZiU Zbąszynek, opiekun Ryszard Pietrzak), drugie miejsce
- Natalia Aptacy (PZSTiZ Świebodzin, opiekun Elżbieta Fabijańska).
Natomiast w kategorii szkół gimnazjalnych i podstawowych laureatami zostali: pierwsze miejsce;
Paweł Rączkowski (gimnazjum nr
3 w Świebodzinie, opiekun Arkadiusz Morajko), drugie miejsce;
Aleksandra Hurny (gimnazjum w
Radoszynie, opiekun Leszek Zagdański) oraz trzecie miejsce; Adrianna Pieniek (gimnazjum nr 3 w
Świebodzinie, opiekun Krzysztof
Dębicki). Postępowanie konkursowe przeprowadzała komisja w
składzie: przewodnicząca Bogumiła Ligocka, członkowie: Janusz
Szczerban, Edmund Lemański i
Jan Szymański. Laureaci otrzymali cenne nagrody: rower ufundowany przez firmę Sprick Rowery
i tablety ufundowane przez burmistrza miasta Świebodzin i starostę świebodzińskiego. Wszyscy
finaliści otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Pana
Kazimierza Gancewskiego, wójtów
z Lubrzy i Skąpego, burmistrza
Świebodzina i burmistrza Zbąszynka. Ponadto konkurs został
wsparty finansowo lub rzeczowo
przez Nadleśnictwo Świebodzin,
hotel Sen, firmę Euro-Box z Ługowa, firmę Lech ze Świebodzina
oraz przez Piekarnię Balcewicz.
Na koniec uroczystego spotkania
uczestnicy i goście wzięli udział
w krótkiej sesji fotograficznej, po
której uczestniczący uczniowie i
dorośli wraz z gośćmi skosztowali
smacznego ciasta odbywając jednocześnie luźne rozmowy i wywiady do lokalnych mediów.
19
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INWESTYCJE

Hubert
Cichy

HALA SPORTOWA
26 marca o godz. 10.30
odbyła się sesja otwarcia ofert,
na budowę hali sportowej w
Zbąszynku. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, oszacowana na podstawie

kalkulacji inwestorskiej wynosiła 9.999.974,48 zł. Złożono pięć
ofert. Najniższa cena oferty wyniosła 12.175.770,00 zł a najwyższa
19.294.345,52 zł. Istotnym elementem ofert jest również deklarowa-

ny okres gwarancji i rękojmi, który
oferenci określili w przedziale od
60 do 84 miesięcy. Obecnie trwa
weryfikacja złożonych ofert.

PRACE REMONTOWE CHODNIKÓW I DRÓG

Zakończono remont odcinka
chodnika przy ulicy Piastowskiej w
Dąbrówce Wlkp. Zakres obejmował
odcinek od Szkoły Podstawowej do
skrzyżowania z ulicą Poznańską o
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długości ok 230 m.
Wymieniono krawężnik uliczny i
nawierzchnię chodnika. Koszt robót
wyniósł 56590,11 zł i został sfinansowany ze środków budżetu Gminy
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Zbąszynek i środków budżetu Rady
Sołeckiej Dąbrówki Wlkp. Wykonano również odcinek chodnika w Kosieczynie przy ul. Podgórnej. Chodnik powstał z płyt drogowych. Łączy
końcówkę ul. Podgórnej ze
schodami przy wiadukcie
kolejowym. Tu również swój
udział w sfinansowaniu zadania ma Rada Sołecka z
Kosieczyna, która na chodnik zakupiła z własnych
środków część płyt drogowych. Podobnie wygląda
sprawa budowy drogi z płyt
drogowych w Kręcku. Tam
również są prowadzone
prace a środki na to zadanie zostały przeznaczone
z budżetu Rady Sołeckiej
Kręcka (z 2017 i 2018 r.) i
Gminy. Dzięki tej współpracy
zostanie w tym roku wykonany odcinek drogi w kierunku Kręckiej Winnicy.
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BUDOWA PLACU ZABAW W KRĘCKU
W drugim kwartale br. powinna zakończyć
się budowa placu zabaw w
Kręcku. Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze działki
przy starym cmentarzu. Projekt swym zakresem obejmuje: rozbiórkę i demontaż
elementów istniejących, budowę placu zabaw o nawierzchni piaskowej, budowę
chodników o nawierzchni z
kostki betonowej oraz budowę małego parkingu dla
samochodów
osobowych.
W ramach projektu powstanie ogrodzony plac zabaw
dla dzieci wraz z elementami siłowni zewnętrznej
dla młodzieży, dorosłych i
seniorów. Wykonawcą robót
jest APIS POLSKA Sp. z o.o. z
miejscowości Jarosław. Koszt
robót został oszacowany na
191 tys. zł i zostanie częściowo dofinasowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
Gmina Zbąszynek na administrowanym terenie prowadziła
zimowe utrzymanie dróg w ramach
przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Prowadzone
prace miały na celu zmniejszenie
bądź ograniczenie zakłóceń ruchu
drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu.
Na terenie miasta i gminy Zbąszynek posiadamy następujące drogi:
drogę wojewódzką 302, drogi powiatowe, drogi gminne i drogi wewnętrzne. Przyjęty harmonogram
zimowego utrzymania dróg, ulic,
chodników i ścieżek rowerowych
realizowany był zgodnie z przyjętymi zasadami i ustaleniami. Prace
polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na administrowanym terenie prowadzono
w zróżnicowanym zakresie, w
zależności od obciążenia ruchem
i funkcji drogi. W pierwszej kolejności na terenie Zbąszynka skutki zimy usuwano 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, Dąbrówka Wlkp. kier,. Zbąszyń do
granicy Gminy, Północna Obwodnica Zbąszynka. W następnej kolejności skutki zimy usuwano na
pozostałych drogach i ulicach. W
zakresie chodników również obowiązywała wcześniej ustalona kolejność tj.: Wojska Polskiego, Plac
Dworcowy, Kosieczyńska, B. Chrobrego, Warszawska, Sportowa,
pozostałe w następnej kolejności.
Usuwanie skutków zimy prowadzono we wczesnych godzinach
rannych jak i popołudniowo-wieczorowych, w miarę istniejących
potrzeb. Na utrzymanie dróg, ulic
i chodników powiatowych Gmina
otrzymała od Starostwa Powiatowego w Świebodzinie kwotę 36
688,00 zł. Ogólne koszty zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników i ścieżek rowerowych na tewww.zbaszynek.pl

Stanisław
Jakimczuk

renie miasta i gminy
Zbąszynek wyniosły w okresie
zimy 2017/2018 – 42 425,10 zł brutto, z tego: drogi i ulice 34 398,00
zł, chodniki i ścieżki rowerowe 8 027,10 zł. Jednocześnie informujemy, że działania służb drogowych miały 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. Niestety niepokojącym jest
nadal fakt nie wywiązywania się
wielu właścicieli, użytkowników i
zarządców nieruchomości z nałożonych na nich obowiązków należytego utrzymania w okresie zimy
nawierzchni przyległych chodników. Lekceważenie nałożonych
obowiązków skutkuje niezadowoleniem wszystkich użytkowników
ruchu drogowego, którzy narażani
są na dodatkowe trudności i niebezpieczeństwa.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2018
W styczniu 2018 roku weszły w życie bardzo ważne zmiany
w prawie związane ze zbiorowym
zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym
odprowadzaniem ścieków. Dotyczą
one w głównej mierze sposobu zatwierdzania wniosków taryfowych,
czasu ich obowiązywania oraz podmiotów je zatwierdzających. Dotychczas przygotowaną przez Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
w Zbąszynku taryfę na kolejny rok
weryfikował Burmistrz Zbąszynka
a zatwierdzała Rada Miejska Zbąszynka. W chwili obecnej organem
regulującym i zatwierdzającym taryfy jest Instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Część nowych przepisów weszła
w życie już w grudniu 2017 roku co
uniemożliwiło wprowadzenie przygotowanej wcześniej zmiany stawek za wodę i kanalizację na rok
2018 od miesiąca lutego, jak było
w latach ubiegłych. Spowodowało to zamieszanie wśród odbiorców usług Gminy Zbąszynek
oraz pojawiło się wiele niejasności i pytań. Samorządowy Zakład
Usług Komunalnych w Zbąszynku
wyjaśnia, że w tym roku coroczne
odczyty wodomierzy u wszystkich
odbiorców usług, które odbywały
się od połowy do końca stycznia zostały przesunięte w czasie z powodu nie wprowadzania
nowej stawki za wodę i ścieki.
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku również
nie zrobił rozliczenia rocznego za
wodę i ścieki, ponieważ ustawodawca w znowelizowanej ustawie przewidział obowiązywanie
dotychczasowych taryf tylko do
180 dni po wejściu w życie nowych przepisów to jest do końca
czerwca 2018 roku. Z tego powodu w jednym roku obowiązkowe
byłoby zrobienie dwóch rocznych
rozliczeń z czego Samorządowy
Zakład Usług Komunalnych w
Zbąszynku zrezygnował. Odczyty roczne zostaną wykonane w
późniejszym terminie, co skutkuje
obowiązywaniem dotychczasowej
taryfy (stawka za wodę i ścieki).
Wpłat za wodę i ścieki należy dokonywać na dotychczasowych zasadach aż do momentu odczytów
wodomierzy przez pracowników Samorządowego Zakładu Usług Komu22

II KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych przypomina o opłatach za odpady. Termin wpłat za
II kwartał 2018 roku mija 30 kwietnia 2018 roku
(opłata za kwiecień, maj, czerwiec). Od stycznia
2018 roku stawka opłat za odpady wynosi:
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
nalnych w Zbąszynku oraz otrzymania rozliczenia rocznego i nowych
naliczeń. Stosowne zawiadomienie
z tą informacją zostało dostarczone

do mieszkańców Gminy Zbąszynek
poprzez pisemną informację oraz
ukazanie się zawiadomienia w lokalnych mediach.
W związku z bardzo ważnymi zmianami wprowadzonymi przez ustawodawcę Samorządowy Zakład
www.zbaszynek.pl

Usług Komunalnych w Zbąszynku
opracował według nowych przepisów i wzorów formularzy wniosek o zatwierdzenie taryf na wodę
i ścieki na okres trzech lat oraz
wysłał stosowne dokumenty do
przynależnego Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z siedzibą we Wrocławiu. Wniosek został
przekazany do Wód Polskich w
nieprzekraczalnym terminie do 12
marca 2018 roku. W chwili obecnej Samorządowy Zakład Usług
Komunalnych w Zbąszynku czeka
na zatwierdzenie nowego wniosku przez Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą we
Wrocławiu. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty i zatwierdzony nowe
stawki
zostaną
wprowadzone
zgodnie z przepisami od czerwca
2018 roku. Oznacza to, że tegoroczne odczyty wodomierzy po pozytywnym zatwierdzeniu taryf przez
Wody Polskie będą wykonywane
przez pracowników Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
w Zbąszynku od około połowy
maja, a w czerwcu będą roznoszone rozliczenia za wodę i ścieki za
rok 2017 oraz prawie połowę roku
2018. W przypadku jakichkolwiek
zmian terminowych Samorządowy
Zakład Usług Komunalnych będzie
informował mieszkańców Gminy w
sposób zwyczajowo przyjęty tj. na
tablicach ogłoszeń i w lokalnych
mediach.
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Stasik

OŚWIATA

DZIENNIK ELEKTRONICZNY
Wizerunek
nowoczesnej lendarzowym, w którym dziecko wiązek nauki poprzez uczęszczaszkoły w oczach społeczności lo- kończy 7 lat i trwa do ukończenia nie na kwalifikacyjne kursy zakalnej, samorządu czy rodziców nie szkoły podstawowej, nie dłużej jed- wodowe lub do szkoły wyższej.
może się obyć bez elektronicznego nak niż do ukończenia 18 roku życia.
dziennika w szkole. W Gminie Zbą- Zgodnie z art. 36 ustawy Prawo
szynek wszystkie szkoły są posia- oświatowe dziecko 6-letnie, na OBOWIĄZKI RODZICÓW
daczami takiego narzędzia elektro- wniosek rodziców, może zostać 1. Rodzice dziecka podlegającego
nicznego, bazy danych, z których przyjęte do klasy I szkoły podsta- obowiązkowi szkolnemu są obowiąsię korzysta. Dane osobowe w wowej i tym samym zostać objęte zani do (art. 40 ust. 1 Prawo oświabazie dziennika są chronione po- obowiązkiem szkolnym.
towe):
przez spełnienie wymagań praw- Do 31 sierpnia 2019 r. obowiązek 1) dopełnienia czynności związanych
nych. Elektroniczny dziennik ma szkolny trwa do ukończenia gimna- ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
być nie tylko zwykłą bazą danych zjum i 8-klasowej szkoły podstawo- 2) zapewnienia regularnego uczęszz ocenami uczniów, ale także listą wej. Od 1 września 2019 r. obowiązek czania na zajęcia szkolne;
obecności i tematami zajęć. Rodzice szkolny spełnia się przez uczęsz- 3) zapewnienia dziecku warunków
mają pełny dostęp do ocen swych czanie do szkoły podstawowej – pu- umożliwiających przygotowanie się
pociech, jak również do bieżące- blicznej albo niepublicznej.
do zajęć;
go monitoringu frekwencji swojego
4) informowania, w terminie do 30
dziecka na zajęciach. Dostępność ta REALIZACJA OBOWIĄZKU NAUKI
września każdego roku, dyrektora
pozwala na natychmiastową reakcję W roku szkolnym 2018/2019 obo- szkoły podstawowej, w obwodzie
w przypadku ewentualnych proble- wiązek nauki będzie realizowany których dziecko mieszka, o realizacji
mów. Pozwala ponadto na prosty i zarówno po ukończeniu 8-klasowej obowiązku szkolnego spełnianego
szybki kontakt z dowolnym nauczy- szkoły podstawowej, jak i gimna- za granicą;
cielem, a nawet dyrekcją szkoły.
zjum. Obowiązek nauki w wymie- 2. Rodzice dziecka podlegającego
Dla niektórych rodzin to rozwiązanie nionych latach szkolnych będzie obowiązkowi nauki obowiązani są
pozwala na uniknięcie niezwykle spełniany zarówno w szkołach do informowania Burmistrza (wójpoważnych konsekwencji: dzieci są ponadgimnazjalnych lub u praco- ta) gminy, na terenie której dziecko
różne, niektóre bez kontroli nie funk- dawcy, jak i w szkołach ponadpod- mieszka o realizacji obowiązku nacjonują, niektóre bez wsparcia sobie stawowych (zgodnie z planowaną uki, również o realizacji obowiązku
nie radzą, niektóre są tak podatne reformą: w 4 – letnim liceum, 5-let- szkolnego spełnianego za granicą.
na nienajlepsze wpływy, że ciągła nim technikum lub w 2-stopniowej
kontrola jest konieczna by prze- branżowej szkole);
STATYSTYKA
prowadzić je przez najtrudniejszy Od 1 września 2019 r. obowiązek na- Poniżej tabela – zestawienie z marokres, gdy się jest nastolatkiem. Do- uki będzie spełniany po ukończeniu ca br. dotycząca kosztów na 1 ucznia
brze jednak, że nie wszystkie dzieci, 8-klasowej szkoły podstawowej;
w szkole i etatów nauczycielskich.
bo ogólnie możemy
korzystać
z
wypracowanego wzaDopłata
jemnego
zaufania
Ilość
Koszt 1
Ilość etatów
Subwencja na 1
gminy na
i odpowiedzialności.
Szkoła
uczniów w
ucznia w
pedagogicznych w
ucznia w zł
1 ucznia
szkole
szkole w zł
szkole
Do korzystania z
w zł
dziennika
elektronicznego bardzo zapraszamy.
Szkoła Podstawowa
w Zbąszynku

526

7353

6316

REALIZACJA
OBOWIĄZKU SZKOLNE- Szkoła Podstawowa
108
13383
8574
w Dąbrówce Wlkp.
GO
Zgodnie z art. 31 ust.
Podstawowa
4 ustawy Prawo Szkoła
94
12842
8270
w Kosieczynie
oświatowe dziecko
w wieku 6 lat jest
Centrum Kształcenia
obowiązane odbyć Zawodowego i
357
9766
7402
roczne przygotowa- Ustawicznego
w
Zbąszynku
nie przedszkolne,
Zgodnie z art. 35
ustawy
Prawo
oświatowe obowiązek szkolny Absolwenci szkoły ponadpodstadziecka rozpoczyna się z począt- wowej, którzy nie ukończyli 18
kiem roku szkolnego w roku ka- roku życia, będą spełniać obowww.zbaszynek.pl

1037

51,08

4809

14,97

4572

10,82

2364

34,81
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

A U MUCHOMORA….
Rok 2018 dla wszystkich
Muchomorków
rozpoczął
się
bardzo pracowicie za sprawą
bardzo
ważnego
styczniowego
święta. A mianowicie Dnia Babci
i Dnia Dziadka. Dzieci wraz z
Paniami
bardzo
pracowicie
i
sumiennie przygotowały się do
tej uroczystości, wykonały piękne
upominki
dla
Dziadków
oraz
przygotowały występ artystyczny.
Dla swoich ukochanych wystąpiły
grupy:
Krasnale
przygotowane
przez
nauczyciela
Magdalenę
Olender,
Zajączki
–
Renatę
Nowicką, Biedronki – Annę Bock,
Wiewiórki – Aurelię Czepek, Misie
– Annę Matysiak, Żabki– Justynę
Paszkiewicz oraz Motylki przez
Monikę Ramicką. Nauczycielom w
przygotowaniach pomogła Pani
Wiktoria Baran, która zadbała o
aktywność taneczną dzieci. Niestety
z powodu zachorowań i znikomej
frekwencji dzieci, występ nie mógł
odbyć się w grupach: Jeże, Jagody
i Pszczoły. Wszystkim Babciom
i
Dziadkom
życzymy
przede
wszystkim dużo zdrowia i samych
przyjemności oraz zapraszamy w
przyszłym roku.
Ach co to był za bal… Były
tańce, zabawy, pyszne jedzenie
i napoje. A to wszystko na
najlepszym, najhuczniejszym balu w
przedszkolu „Pod Muchomorkiem”.
Dnia 12 lutego 2018 roku odbył się
Bal Karnawałowy dla dzieci. Dzieci
wraz z nauczycielami przebrały się
w przeróżne stroje. Były księżniczki,
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wróżki, kotki, tancerki, baletnice,
piraci, policjanci, strażacy i wiele
wyjątkowych i niepowtarzalnych
strojów. Imprezę dla starszych dzieci
prowadziła Pani Wiktoria Baran na
sali tanecznej w Domu Kultury, a
maluszki zostały ze swoimi Paniami
w przedszkolu i tam doskonale się
bawiły.
Luty, choć jest krótkim
miesiącem to dla naszych dzieci
okazał się bardzo wyczekiwany, a to
za sprawą ferii. Ferie to czas szaleństw
na śniegu i świeżym powietrzu.
Zanim dzieci mogły pozjeżdżać na
sankach, w przedszkolu poznały
zasady
postępowania
podczas
zimowych zabaw. Nauczycielom w
przygotowaniu dzieci przed feriami,
pomógł
Pan
Policjant
Łukasz

www.zbaszynek.pl

Szymański z Posterunku Miejskiego
Policji w Zbąszynku. Przygotował
bardzo interesującą i pouczającą
prezentację:
„Bezpieczne
Ferie”
oczywiście wszystko opowiadając i
omawiając wraz z dziećmi.
Przedszkole, to nie tylko
zabawa i nauka ale także okazywanie
wielkiego serca. W marcu placówka
również brała udział w wielkiej akcji
charytatywnej dla chorego chłopca.
Rada
Rodziców
zorganizowała
kiermasz książek i wypieków. Udało
się zebrać ponad trzy tysiące złotych.
Rodzicom dziękujemy, a Jasiowi
życzymy zdrówka i samych radosnych
chwil. Tradycją naszego przedszkola
jest
wspólne
witanie
wiosny.
W tym roku również dzieci powitały
tę wyjątkową porę roku. Odbyły
się wspólne zabawy, oczywiście
z Panią Wiosną, pokaz mody
wiosennej oraz huczny przemarsz
ulicami miasta z zamiarem trwałego
przegonienia zimy. 29 marca dla
dzieci, jak co roku, przewidziany jest
Zajączek Wielkanocny jednak jego
prezenty pozostawimy w tajemnicy
do dnia wytrwałych dziecięcych
poszukiwań.
Dyrekcja, nauczyciele,
dzieci oraz cały personel
Niepublicznego Przedszkola
„Pod Muchomorkiem” życzą
wszystkim mieszkańcom
naszej gminy zdrowych,
spokojnych, szczęśliwych Świąt
Wielkanocnych oraz wiele
radosnych chwil spędzonych z
rodziną.
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DĄBRÓWCE WLKP.

Wanda
Gołek

CO NOWEGO W DĄBRÓWCE…
A U „ŻABEK”…
Dzieci z grupy starszej brały udział
w dwóch projektach edukacyjnych.
Pierwszy z nich to „Technologie
informatyczno-komunikacyjne”,
podczas
którego
przedszkolaki
odwiedziły pracownię komputerową
w
Szkole
Podstawowej
i
dowiedziały się jak bezpiecznie
korzystać z komputera, internetu
i telefonu komórkowego. Drugi
projekt to „Emocje”, który miał na
celu kształtowanie umiejętności
radzenia
sobie
ze
swoimi
emocjami, umiejętność nazywania,
rozpoznawania
i
pokazywania
swoich uczuć.
WARTO POMAGAĆ
Jak co roku nasze przedszkolaki
grały z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy.
Dzieci
tańczyły
z
ogromnym
zaangażowaniem,
a
ich występ został nagrodzony
gromkimi brawami. Przedszkolaki
dobrze wiedzą, że warto pomagać,
dlatego 11 marca wzięły udział
w Kweście Charytatywnej dla
Jasia
Twardowskiego,
gdzie
zaprezentowały się w 3 tańcach.
Ponadto
dzieci
wspólnie
z
nauczycielkami wykonały piękne
dekoracje i stroiki wielkanocne
na kiermasz. Dużą niespodzianką
było również przedstawienie pt.
„Calineczka” w wykonaniu rodziców.
DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA
Święto Babci i Dziadka to dzień
niezwykły, nie tylko dla dzieci,
ale przede wszystkim dla babć
i
dziadków.
To
dzień
pełen
uśmiechów,
wzruszeń,
łez
i
radości. 18 stycznia nasi milusińscy
zaprosili swoje babcie, dziadków
oraz towarzyszące im osoby na
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dnia
Dziadka, aby w szczególny sposób
okazać swoim bliskim szacunek oraz
podziękować za miłość, cierpliwość
i zrozumienie. Przedszkolaki z
ogromnym
zaangażowaniem
recytowały
wierszyki,
tańczyły,
śpiewały piosenki oraz wręczyły
samodzielnie wykonane upominki.
Występ dzieci wywołał u dziadków
ogromną radość oraz wzruszenie.

WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE,
JAK CO ROKU W KARNAWALE
6 lutego odbył się w naszym
przedszkolu Balik Karnawałowy.
Nauczycielki przedszkola dołożyły
wszelkich starań, by wystrój sali
balowej wprowadził dzieci w
radosny i bajkowy nastrój oraz
zachęcał do wesołej zabawy. Tego
dnia już od rana w przedszkolu
pojawiały się kolorowe postacie.
Nie sposób było ich zliczyć i
wymienić. Rozpoznać dzieci było
bardzo trudno.
„W PAŁACU KRÓLOWEJ ŚNIEGU”
8 lutego zostaliśmy zaproszeni
na przedstawienie pt. „W pałacu
Królowej Śniegu” w wykonaniu
kółka teatralnego działającego przy
Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Wlkp.
Przedstawienie
bardzo
podobało się przedszkolakom.
MALI TROPICIELE I ODKRYWCY
W ramach comiesięcznych zajęć
przyrodniczych dzieci:
- założyły hodowlę „kryształów”;
- obserwowały wytwarzanie gazów
podczas mieszania określonych
substancji: „Pienisty potwór” oraz
„Wulkan”;
- sadziły cebulę.
„Biedronki”
uczestniczyły
w
projekcie edukacyjnym „Przyroda
budzi się do życia”, podczas którego
poszukiwały zwiastunów wiosny,
sadziły kwiatki i obserwowały ich
wzrost oraz siały rzeżuchę.

www.zbaszynek.pl

GOŚĆ W PRZEDSZKOLU
15 marca przedszkolaki spotkały się
ze strażakiem-ratownikiem, który
w ciekawy sposób zaprezentował
dzieciom
udzielanie
pierwszej
pomocy przedmedycznej. Wiele
emocji wzbudził pokaz czynności
z zakresu resuscytacji wykonany
na fantomie. Była to doskonała
lekcja – połączenie zabawy z
przekazywaniem
jakże
istotnej
wiedzy, która może przynieść
nieoceniony efekt – ratowanie
ludzkiego życia.
ODWIEDZINY W ZBĄSZYNKU
Z dużą radością nasi milusińscy
odwiedzili Zbąszynecki Ośrodek
Kultury
w
Zbąszynku,
gdzie
obejrzały spektakl dla dzieci pt.
„Księżniczki z ziołowej krainy”.
WITAJ WIOSNO!
Zima jest piękną porą roku. Jednak
kiedy trwa za długo, nie ma śniegu
i wieje wiatr, wszyscy czekają już
tylko na nadejście wiosny. Nasze
przedszkolaki trzymając w rękach
marzannę przeszły ulicami Dąbrówki
Wlkp. wyganiając zimę i przywołując
wiosnę. Głośnymi okrzykami i
piosenkami przygotowanymi na
tę okazję dzieci pożegnały zimę i
powitały długo oczekiwaną wiosnę.
Wielkimi krokami zbliżają się Święta
Wielkanocne.
Już dziś składamy Państwu
życzenia Wesołych Świąt
Wielkanocnych, smacznego jajka,
szalonego i wyjątkowo mokrego
Śmigusa Dyngusa oraz samych
słonecznych i cudownych dni.
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOSIECZYNIE

Danuta
Skrzyszewska

PRZEDSZKOLACY Z KOSIECZYNA

Przedszkolacy z Kosieczyna
Nowy rok 2018 rozpoczęli podróżami
po świecie. Udaliśmy się do Ameryki
Północnej i Australii. Słuchając
opowieści pana Wojtka Półtoraka
i pani Ewy Heyduk zwiedziliśmy
Kanadę
żywicą
pachnącą.
Wyświetlane slajdy i opowieści
pozwoliły dzieciom zapoznać się
z krajem dla nich tak odległym.
Zanim się obejrzeliśmy znaleźliśmy
się w Meksyku. Kraj dla dzieci tak
tajemniczy przybliżyła pani Joanna
Skrzyszewska.
Zimna
Kanada,
ciepły Meksyk pozwoliły dzieciom
poznać Amerykę Północną z jej
kontrastami. Dzieci zapoznały się
ze stolicami, flagami tych krajów
oraz poznały rośliny i zwierzęta
żyjące na tych kontynentach.
Wędrując palcem po mapie, dzieci
wyobrażały sobie i planowały
przyszłe podróże w dorosłym życiu.
Bezpieczne podróżowanie wiąże
się ze znajomością postępowania w
razie wypadku. Dzieciom ten temat
przybliżył starszy kapitan Dariusz
Kałużny z Jednostki Gaśniczo Ratowniczej Państwowej Straży
Pożarnej w Świebodzinie. Opowiadał
o zasadach postępowania w razie
pożaru,
bezpiecznej
ewakuacji
i udzielaniu pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach.
Całość uzupełnił film, w którym
pan Florian Wodnicki demonstrował
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zasady.
Dzieci dzieciom pomagają! Tym
hasłem od początku istnienia
Przedszkola
Niepublicznego
w
Kosieczynie kierują się nasze dzieci.
WOŚP, jak każdego roku w styczniu
grała- tym razem dla maluchów.
Dzieci pokazały, że mają wielkie
serca, którymi potrafią się dzielić z
potrzebującymi. Tańcząc i śpiewając
na scenie dały świadectwo, że
nawet tacy mali mogą tak wiele, a
razem możemy więcej.
W styczniu, w kalendarzu mamy
dwa takie wyjątkowe dla dzieci dni:
„Dzień Babci i Dziadka”. Tradycyjnie
razem ze Szkołą Podstawową
w Kosieczynie zorganizowaliśmy
uroczystość
dla
naszych
specjalnych gości w Wiejskim
Domu Kultury w Kosieczynie. Tańce
i śpiewy w wykonaniu wnuków, a
po nich słodkie spotkanie ze swoimi
dziadkami uświetniły spotkanie.
8 lutego odbyła się VII edycja
konkursu „Każdy ma talent mam i ja”. Na nasze zaproszenie
w konkursie wzięły udział dzieci
z Przedszkola z Kręcka. Konkurs
polegał
na
zaprezentowaniu
swoich
talentów
i
ukrytych
umiejętności. W tym roku mogliśmy
podziwiać wyjątkowo tylko jeden
talent– recytatorski. Wyróżnienia
otrzymały: Agata Baszko, Lena
Kumke, Karolina Szałata, natomiast
www.zbaszynek.pl

nagrodę publiczności otrzymała
Magdalena
Bock.
Uczestnicy
konkursu za swój trud otrzymali
dyplomy i upominki, które są
zachętą do rozwijania swoich
umiejętności.
12 lutego odbył się bal karnawałowy,
który poprowadził lubuski didżejpan Łukasz. Dzieci świetnie się
bawiły, a bal uzupełniły konkursy i
różne zabawy.
W ramach współpracy z zakładem
IKEA Industry w Zbąszynku 13
lutego w ramach projektu: „Proste
a jakie piękne meble” pracownicy
firmy skręcili meble ofiarowane dla
Przedszkola przez IKEA Industry
Zbąszynek. 6 marca dzieci obejrzały
prezentację
multimedialną:
„Jak
i dlaczego segregujemy śmieci”
przygotowaną przez pracownika
IKEA Industry Pana Piotra Kulę, który
opowiedział dzieciom o selektywnej
zbiórce odpadów. Przedszkolacy
dowiedzieli się, dlaczego segregacja
śmieci jest tak ważna, co dzieje
się z odpadami i jak je można
wykorzystać oraz co oznacza
słowo „recykling”. Nauka dzieci
tych prawidłowych zachowań daje
nadzieję na czystsze środowisko w
przyszłości.
7 marca w naszym przedszkolu
zgromadziły
się
mamy
ze
swoimi pociechami aby wspólnie
świętować „Dzień Kobiet”. Chłopcy,
jak na prawdziwych gentelmanów
przystało
zaśpiewali
swoim
małym i dużym kobietom piosenki.
Zaprezentowali
recytatorskie
zdolności, a aktorski kunszt ujawnili
w inscenizacji pt. „Marcowe święto”
Doroty Gellner. Następnie wszyscy
wręczyli swoim Mamom laurkę i
różyczkę.
8 marca wraz przedszkolakami z
Kręcka autokarem pojechaliśmy
do Świebodzina na Salę Zabaw
ZUZOLAND. Zabawa była wspaniała.
14 marca odbył się Przedszkolny
Konkurs Recytatorski, który wyłonił
kandydatów do Gminnego Konkursu
Recytatorskiego.
Jak co roku 21 marca przyszła wiosna!
Nasze dzieci śpiewały głośno
piosenki i na wesoło ją przywitały,
a jeszcze głośniej pożegnały zimę!!
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Małgorzata
Czaczyk

Z KART KALENDARZA SP ZBĄSZYNEK
Za nami pierwsze miesiące roku
2018 i kolejny etap integracji na płaszczyźnie uczniowie, pracownicy oraz rodzice, ale przede wszystkim okres tworzenia nowej ośmioletniej szkoły, w której
odbywa się wiele działań edukacyjnych i
wychowawczych. Pragniemy się podzielić
z Państwem krótkimi relacjami z niektórych naszych wydarzeń, zarówno w grupie młodszej, jak i starszej, wielokrotnie
wpływającej na integrację nie tylko w
szkole, ale również w środowisku.
KOLĘDA ŁĄCZY POKOLENIA
Pod tym hasłem odbył się po raz XIII Wieczór Kolęd i Pastorałek. Bardzo bogaty repertuar w wyjątkowych aranżacjach złożył się na ponad dwugodzinny program
koncertu, podczas którego wystąpili: pracownicy ZOK, Danuta Kłos z pracownikami OPS, Grono Pedagogiczne z Dąbrówki
Wlkp. oraz Kosieczyna z dziećmi szkolnymi, chór Milenium, Grupa Wokalna AKADEMIA ZUTW, Grupa Poddasze ZHP, Michał
Łysiak i Studio Piosenki ZOK, Aleksandra
Strugała i Katarzyna Weiss, Schola Dziecięca, Katarzyna Rucioch i podopieczni
Dziennego Domu SENIOR-WIGOR oraz pracownicy Urzędu Miejskiego z Burmistrzem
Wiesławem Czyczerskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Mazurem. Nie
zabrakło również reprezentacji naszej
szkoły. Wspaniała atmosfera, piękne wykonania i bogactwo słowa skłoniły obecnych do wielu głębokich refleksji. To był
naprawdę wyjątkowy czas.
WOŚP
Jak co roku uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do kolejnego, już 26 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Nasi wolontariusze kwestowali na ulicach
Zbąszynka, a tancerze i tancerki z Zespołu Słoneczny Blask pokazały swoje umiejętności podczas kwesty w Domu Kultury.
BABCIA I DZIADEK – NASZE SKARBY
Już po raz kolejny odbył się Środowiskowy Dzień Babci i Dziadka. W ten szczególny czas wnuczęta miały okazję podziękować swoim babciom i dziadkom za opiekę,
cierpliwość i dobre słowo. Nasi uczniowie
z młodszych klas okazali wdzięczność
poprzez recytację wierszy, wykonanie
piosenek i taniec.
PROFILAKTYKA
W ramach akcji „Bezpieczne ferie” wszyscy uczniowie spotkali się z funkcjonariuszem policji i dzielnicowym celem przypomnienia o zagrożeniach czyhających w
trakcie ferii zimowych. Omówione zostały
zasady bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów zimowych i zabaw na
świeżym powietrzu. Uczniowie z klas IVVI wzięli udział w koncercie profilaktycznym ,,Zło dobrem zwyciężaj” w wykonaniu
Wiesława Błażkiewicza, perkusisty, który
poprzez ekspresję werbalną połączoną z
muzyką uświadomił uczniom, jak ważna
jest umiejętność rozpoznawania i wyrażania własnych emocji. ,,Co mi w duszy
gra?”, mój system wartości oraz właściwy
stosunek do otaczającego świata były
głównym przesłaniem koncertu profilaktycznego. Celem programu było kształtowanie w uczniach zdrowego trybu
życia, unikania zachowań ryzykownych
oraz uczenie asertywności. Uczniowie
klas gimnazjalnych podsumowali projekt
edukacyjny „E” – przyjaciel czy wróg?, w
ramach którego zgłębili tajniki zagadnienia i zaprezentowali je społeczności

szkolnej. Uczniowie, pracując w zespołach, samodzielnie poszukiwali informacji o wskazanych związkach określanych
skrótowo jako „E” i dookreślonych numerem, następnie przygotowali prezentację multimedialną oraz wystawę. Oba
sposoby zaprezentowania efektów pracy
uczniów miały na celu zwrócenie uwagi
na dodatki do żywności, które mogą negatywnie wpłynąć na organizm, a nawet
przyczynić się do wielu chorób. Szkodliwe składniki znajdują się w popularnych
produktach, które są często spożywane
przez uczniów, co uświadomiła przygotowana wystawa. Wskazano również te
substancje, które są bezpieczne dla zdrowia. Prezentacja multimedialna została
przedstawiona przez uczestników projektu uczniom klas VII szkoły podstawowej
oraz II i III klasom gimnazjalnym w czasie
lekcji wychowawczych.
POMAGAMY
Cała społeczność szkolna włączyła się w
zbiórkę środków finansowych na leczenie małego Jasia chorującego na neuroblastomę IV stopnia. Uczniowie włączyli
się również w akcję Stowarzyszenia Łatwo Pomagać polegającą na zbiórce kolorowych skarpet, które zostaną przekazane na szpitalne oddziały dziecięce. W
szkole został przeprowadzony kiermasz
wielkanocny, którego celem była pomoc
dla chorującego ucznia naszej szkoły.
Cieszymy się, że nasi podopieczni chętnie otwierają swoje serca na problemy
innych.
ŚWIĘTUJEMY Z LICZBĄ PI
Już po raz dziewiąty w naszej szkole
zapanowało matematyczne szaleństwo
z liczbą Pi. Tytułowa liczba Pi to jedna
z pierwszych liczb niewymiernych odkrytych przez człowieka. Oznacza to, że nie
da się przedstawić jej jako wyniku dzielenia dwóch liczb całkowitych. Na co dzień,
przy opisywaniu liczby Pi stosuje się
zatem jej przybliżenie - 3,14. W ramach
obchodów w szkole odbyło się szereg
matematycznych i wieloprzedmiotowych
przedsięwzięć dla wszystkich uczniów
naszej szkoły.
KONKURSY PRZEDMIOTOWE I TEMATYCZNE
Wśród uczniów klas gimnazjalnych finalistami konkursów przedmiotowych na
etapie wojewódzkim zostali: Oliwia Bimek, (język niemiecki), Marcin Kociołek
(geografia) i Paulina Nowaczyk (język
polski). W najbliższym czasie poznamy
wyniki konkursu rejonowego dla szkół
podstawowych z
języka angielskiego,
matematyki i języka polskiego.
Nasza szkoła była organizatorem Etapu Rejonowego II Edycji Diecezjalnego
Konkursu Wiedzy Biblijnej. Gościliśmy
uczniów ze szkół z Dąbrówki Wlkp., Kosieczyna, Bukowca i Pszczewa. W trakcie
zmagań wyłoniono 5 osób, które wezmą
udział w etapie Diecezjalnym w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Z naszej szkoły zakwalifikowała się
Martyna Wencka z kl. VIa. Uczniowie klas
gimnazjalnych brali udział w etapie rejonowym w Sulechowie. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowali się Adriana Kołata
i Karolina Chybin. Jak co roku wzięliśmy
udział w Międzynarodowym Konkursie
Kangur matematyczny, w którym zmagało się 102 uczniów z całej szkoły. Uczniowie wzięli również udział w konkursie z
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języka angielskiego i niemieckiego, który
został zorganizowany przez Zespół Szkoł
Ogólnokształcących w Wolsztynie. Konkurs skoncentrowany był na wybranych
sprawnościach językowych, czyli umiejętnościach czytania tekstu ze zrozumieniem oraz posługiwania się strukturami
leksykalno-gramatycznymi.
Uczennica
Oliwia Bimek zajęła I miejsce w kategorii
język niemiecki rozszerzony, a Marta Badeńska II miejsce w kategorii język niemiecki podstawowy. Uczniowie klas IV i
V zmagali się w Ogólnopolskim Konkursie
Nauk Przyrodniczych „Świetlik”. Głównym
celem konkursu było rozpowszechnianie
nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnej dla każdego. Nowatorska formuła
polegająca na przeprowadzeniu doświadczeń, wskazuje na kilka ważnych elementów: uświadamia, że wszystko, co dzieje
się w naturze, ale też w domu, szkole, w
środowisku najbliższym każdemu dziecku
da się wyjaśnić w sposób naukowy. Wyniki konkursu poznamy w maju.
WITAJĄC WIOSNĘ
W ramach powitania wiosny młodsze
klasy brały udział w Wiosennej Olimpiadzie Sportowej. Uczniowie rywalizowali w
zmaganiach sportowych i łamigłówkach
mądrej główki. Celem imprezy była integracja zespołów klasowych, rozwijanie
sprawności fizycznej i wpajanie zasad
fair – play. Korzystając z oferty Kina Objazdowego w Domu Kultury z okazji Dnia
Wiosny dzieci i młodzież wybrała się do
kina. Najstarsze klasy skorzystały z oferty CKZiU w Zbąszynku i udały się na wagary, w ramach których uczestniczyli w
warsztatach z doradztwa zawodowego.
REKOLEKCJE
Klasy VII oraz gimnazjalne uczestniczyły
w szkolnych Rekolekcjach Wielkopostnych zorganizowanych przez naszą Parafię. Rekolekcje głosił ksiądz Tomasz Gawlik ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św.
Wincentego a Paulo. Uczniowie oglądali w
kinie w Domu Kultury dwa filmy: „Zmartwychwstały” oraz „Patrol”. Filmy zdecydowanie różniły się fabułą. Jeden z nich
pozwolił przenieść się w czasy Jezusa
i spojrzeć na wydarzenia zbawcze oczami
dowódcy gwardii rzymskiej, która zajmowała się ukrzyżowaniem Pana oraz śledzić
jego poszukiwania ciała Jezusa po zmartwychwstaniu. Drugi film, który rozgrywał
się współcześnie, pokazał postawy ludzi
gotowych na wszystko, aby ratować ludzkie życie. W międzyczasie ksiądz rekolekcjonista wprowadził młodzież w tajemnicę
modlitwy jako relacji. Uczył, czym jest i jak
ją nawiązać z Bogiem. Następnego dnia
uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie,
jak dobrze przeżyć Sakrament Pokuty, w
którym czeka miłosierny Pan. Tego dnia
odbyła się też spowiedź. Czas nauk rekolekcyjnych ożywiała schola i wspólnie
śpiewane piosenki. Trzeci – ostatni dzień,
to czas Drogi Krzyżowej, która prowadziła
do ukazania, jakie „maski” zakładamy w
życiu i jak spróbować z pomocą Jezusa
je zdejmować. Czas rekolekcji zakończyła
uroczysta Eucharystia.
W związku ze zbliżającymi się świętami wielkanocnymi wszystkim naszym
sympatykom życzymy spokojnych, wiosennych świąt.
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MIGAWKI Z ŻYCIA SZKOŁY
10 stycznia br. w Centrum
Kultury i Folkloru w Dąbrówce
Wlkp. odbył się Koncert kolęd i
pastorałek. Na scenie kolejno zaprezentowali się: „Wiolinki” z Nowego Kramska w towarzystwie
grupy instrumentalistów ludowych,
„Podmoklanie” z Podmokli Małych,
solistki ze Szkoły Podstawowej
w Zbąszynku: Emilia Chłopowiec i
Laura Białasik, grupa kolędnicza z
Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Marcina Rożka z Kosieczyna, kapela z Ludowego Ogniska Muzycznego,
działającego
przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Wlkp., Dziecięca Grupa Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
im. Tomasza Spychały,
grupa wokalna
ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Wlkp.: Oliwia i Paulina
Czaplińskie,
Antosia
Sajna, Maja Utrata,
Anastazja Spychała i
Natasza Wrzyszcz. Na
zakończenie koncertu
dwie pastorałki zaśpiewała Dąbrowiecka Schola. Wszyscy
uczestnicy
otrzymali dyplomy i upominki oraz posiłek przygotowany przez panie z
Koła Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki Wlkp. oraz Radę Rodziców.
„Ściany pałacu zrobione były ze
śnieżnej zawiei, a drzwi i okna z
ostrych wiatrów...” Tak rozpoczęło
się przedstawienie naszego kółka
teatralnego, oparte na fragmencie baśni Andersena. Nosiło tytuł
„W pałacu Królowej Śniegu”, a
wystąpili w nim uczniowie klasy
I: Aniela Kosińska, Martyna Kowalczyk, Amelia Czekała, Eliza Ślozowska, Gabryś Kuczek, Kamil Osiecki,
Julka Brudło oraz w roli królowej
- Lena Niemiec, klasy III: Wiktoria
Miszta i Amelia Löchert oraz klasy
V: Julka Jędrzy i Zosia Kowalska.
Spektakl dedykowany był babciom
i dziadkom z okazji Dnia Seniora,
organizowanego przez Koło Gospodyń. Natomiast uczniowie klasy 3b
przenieśli widzów do bajkowej krainy w spektaklu „Mikołajkowa Przemiana”. Refleksja, która się pojawiła
u głównego bohatera – Stasia przypomniała, że nie prezenty, rzeczy
materialne są najważniejsze. Pokazała, że rodzina, miłość i ciepła
atmosfera, którą tworzą życzliwi i
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najbliżsi nam ludzie, to sedno bycia, na co dzień i od święta. Sprawianie przyjemności innym daje
wiele radości i powoduje, że stajemy się lepszymi ludźmi. 5 lutego
2018 r. uczniowie z klas I-III bawili
się na balu kostiumowym z wodzirejem. Były tańce, konkursy, wspaniała zabawa oraz poczęstunek.
Wszystkim dopisywał karnawałowy nastrój. Natomiast uczniowie z
klas IV – VII bawili się na karnawałowej szkolnej dyskotece. Te wydarzenia miały miejsce dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców.

Przed feriami odbyło się spotkanie
ze strażakiem, starszym kapitanem
Dariuszem Kałużnym, zastępcą dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie. Zachęcał on
do udziału w konkursach organizowanych przez Straż Pożarną. Poruszał tematy związane z bezpieczeństwem w różnych sytuacjach.
Uczniowie
z
zainteresowaniem
obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą numeru 112, prawidłowego przekazywania zgłoszenia o
pożarze, zachowaniu się podczas
pożaru w domu, w szkole, w lesie i na polu. Pytaniom do gościa
nie było końca. Uczniowie spotkali
się też z dzielnicowym Mateuszem
Brzuśnianem, z którym rozmawiali na temat bezpiecznego spędzania czasu na feriach zimowych.
Policjant dał wiele dobrych rad gdzie można zjeżdżać na sankach,
a gdzie jeździć na łyżwach. Dzięki tym pogadankom bezpiecznie
bawiliśmy się na feriach, ale także podczas przerw. Wspominamy
dzień, w którym pani Zima sypnęła
śniegiem. Zabawom nie było końca,
jeździliśmy na sankach, lepiliśmy
www.zbaszynek.pl

bałwana.
29 i 30 stycznia naszą
pracownię komputerową odwiedziły przedszkolaki. Dzieci były zaciekawione prezentacją wyposażenia
sali, zapoznały się również z działaniem sprzętu komputerowego. W
asyście uczennic z klasy V i VII mogły podjąć pierwsze próby uruchomienia komputerów i bawić się z
wykorzystaniem programu graficznego Paint. 6 lutego 2018 r. uczniowie wszystkich klas, brali udział w
zajęciach dotyczących Bezpiecznego Internetu. Zajęcia polegały na
oglądaniu filmów i dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa w
sieci. Braliśmy też udział w
akcjach charytatywnych. 14
stycznia 2018 r. w 26 Finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tradycyjnie już
zagrała Kapela Koźlarska,
natomiast po raz pierwszy
wystąpił zespół taneczny
FUN DANCE pod kierunkiem
pani Wiktorii Baran. 11 marca uczniowie wystąpili w
części artystycznej Koncertu charytatywnego „Serce
dla Jasia”. Ponadto wzięliśmy udział w Akcji Fundacji Łatwo Pomagać – Skarpetolandia
oraz
zbiórce
żywności dla Przytuliska
dla psów w Zbąszynku. 15
marca uczniowie Ignacy Lisiecki i
Michał Gołek zajęli odpowiednio I
i III miejsce w etapie rejonowym II
edycji Diecezjalnego Konkursu Biblijnego Biblista Junior, który odbył
się w SP w Zbąszynku. Tematem
konkursu była znajomość Ewangelii
wg. św. Mateusza. Obaj chłopcy
zakwalifikowali się do następnego
etapu konkursu. Tak zakończyliśmy okres zimowy i niecierpliwie
czekaliśmy na wiosnę. Wyjątkowo
pierwszy Dzień Wiosny obchodziliśmy 19 marca. Rozpoczęliśmy go
od obejrzenia w ZOK spektaklu dla
dzieci pt. „Księżniczki z ziołowej
krainy”. A w szkole czekało na nas
wiele atrakcji - Turniej wiedzowy
„Milionerzy”, tor przeszkód „Pierwsza pomoc”, konkurs plastyczny
„Już wiosna” oraz pokaz wiosennej
mody. W dniu 22 marca 2018 roku
odbył się w szkole Dzień Profilaktyki. Uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach
i szkoleniach na temat aktywnych
technik nauki.
Działania profilaktyczne poprowadził pedagog z Pracowni Profilaktyki „Krokus” z Krakowa.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

Z ZIMOWEGO KALENDARZA
KONCERT DLA BABCI I DZIADKA
Piątkowy wieczór, 26 stycznia, był
okazją dla uczniów naszej szkoły
oraz dla przedszkolaków z Kosieczyna i Kręcka, by podziękować
swym Ukochanym Babciom i Dziadkom za dar Ich serc i jednocześnie
wyrazić swą miłość. Nasi wyjątkowi Goście licznie przybyli do Sali
Wiejskiej w Kosieczynie, gdzie już
od progu witały ich uśmiechnięte
wnuczęta i zapraszały do wspólnego świętowania. Część oficjalną
kolędą „Wśród nocnej ciszy” rozpoczęli uczniowie klasy I i II, którym akompaniowała grupa flecistów z klas starszych. Następnie
głos zabrali: Dyrektor Szkoły Pan
S. Matysik, Dyrektorki Przedszkoli Panie D. Skrzyszewska i A. Bielecka, Burmistrz Zbąszynka Pan W.
Czyczerski, Przewodniczący Rady
Miejskiej Pan J. Mazur oraz Sołtys
Kosieczyna Pani M. Dobry, którzy
podkreślali niezwykłą rolę Babć i
Dziadków w życiu najmłodszych
oraz złożyli dostojnym Gościom najlepsze życzenia zdrowia i wszelkiej

pomyślności. W części artystycznej przedszkolacy i uczniowie zaprezentowali słowno – muzyczny
„Koncert dla Babci i Dziadka” oraz
jasełka „Światło w ciemności świeci”. Przygotowany został również
„Koncert kolęd”, w którym wystąpiła
każda klasa z przygotowaną przez
siebie kolędą, zapraszając jednocześnie do wspólnego śpiewu. Na
zakończenie zaśpiewała grupa kolędnicza złożona z uczniów, rodziców i nauczycieli. Było to spotkanie
pełne wzruszeń i radości. Życzymy,
aby te dobre emocje towarzyszyły wszystkim Babciom i Dziadkom

przez wszystkie dni
całego roku, aż do
następnego spotkania. Naszym zacnym
Gościom dziękujemy
za wspólny wieczór,
a rodzicom za pomoc w jego przygotowaniu.
BAL KARNAWAŁOWY
Ten dzień od rana
zapowiadał się niezwykle. Korytarzami
szkoły
przemykali
Batman i Spiderman, widziano też
kotka, pieska oraz
najprawdziwszą
księżniczkę! W piątek 8 lutego, Samorząd Szkolny zorganizował doroczny bal karnawałowy. W tym
dniu hol szkolny zamienił się w zaczarowaną krainę pełną
wróżek,
czarodziejów, kowbojów, duchów,
motylków i innych barwnych postaci
z kreskówek i bajek. Przy dźwiękach
skocznej muzyki i utworach znanych
wykonawców dzieci bawiły się wyśmienicie!
QUIZ SKO
Już piąty rok z
rzędu
w
Tłusty
Czwartek odbył się
w
naszej
szkole
Quiz SKO. Wszyscy
uczniowie
zmagali
się z zagadnieniami
o oszczędzaniu, rachunkowości i bankowości. Dla uczestników były upominki
i pyszne pączki!
UDZIAŁ W AKCJACH
CHARYTATYWNYCH
W grudniu przez
dwa tygodnie trwała w naszej szkole
zbiórka na rzecz
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze.
Celem tego przedsięwzięcia była
poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku (zwłaszcza zimą),
kształtowanie postawy przyjaciela
zwierząt oraz wdrażanie dzieci do
pomocy potrzebującym. Organizatorem akcji byli uczniowie klasy III
pod patronatem Samorządu Szkolnego. Cieszymy się, że tak wiele
dzieci wzięło udział w kampanii i że
los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny uczniom i rodzicom. Zebraliśmy koce, legowiska,
suchą karmę, puszki, smycze, obroże, kagańce, miski, środki czystości i
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wiele innych rzeczy niezbędnych w
schronisku.
Za nami już pierwsza w tym roku
szkolnym akcja „Pozytywnie nakręceni”, w ramach której zebraliśmy
kolejne
kilogramy
plastikowych
nakrętek. Systematycznie uczestnicząc w tej inicjatywie realizujemy dwa szczytne cele: pomagamy
przyrodzie i dzieciom.
14 stycznia wzięliśmy udział w 26.
finale WOŚP w Zbąszynku. Trzy
uczennice naszej szkoły: Zuzia Burczak z kl. III, Agata Buśko i Zuzia
Szatkowska z kl. IV rozgrzały wiele
serduszek, wyśpiewując piosenki o
porcelanowej laleczce, pokoju i nadziei na świecie.
Do końca marca uczestniczymy w
zbiórce kolorowych skarpetek dla
pacjentów oddziałów dziecięcych
w Zielonej Górze i Poznaniu.
UBIBLIJNIENI
15 marca 2018 r. Amelia Bok i Wiktor Szatkowski reprezentowali naszą szkołę podczas II Powiatowego
Konkursu Biblijnego „Ubiblijnieni”,
w czasie którego wykazali się znajomością ewangelii św. Mateusza.
Wiktor Szatkowski zajął II miejsce i
tym samym zakwalifikował się do
diecezjalnego etapu. Już w kwietniu będzie reprezentował naszą
szkołę w Paradyżu. Gratulujemy i
życzymy powodzenia na kolejnym
etapie.
POWITANIE WIOSNY
Tradycyjnym obrzędem spalenia
marzanny cała społeczność naszej szkoły pożegnała uprzykrzoną
zimę i radosnymi okrzykami witała
nadejście najpiękniejszej i najbardziej barwnej pory roku.
Życzymy Wszystkim: Wiosny! Wiosny pełnej życia! Wiosny pełnej
spełnionych marzeń i nadziei! Wiosny w sercach i wokół!
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Ewa
Omelczuk

REKRUTACJA... CZAS START...

Dla uczniów szkół gimnazjalnych zbliża się okres dokonania wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Jest to czas
zapoznawania się z ofertą edukacyjną
funkcjonujących na rynku edukacyjnym szkół ponadgimnazjalnych. Również nasza placówka, mimo zmiany
nazwy na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła
II, pozostała szkołą, kształcącą przede
wszystkim młodzież szkolną. Absolwent gimnazjum nadal może podjąć
naukę w naszej placówce w Liceum
Ogólnokształcącym, Technikum lub
Branżowej Szkole I Stopnia.
Edukacja pożarniczo-wojskowa w Liceum Ogólnokształcącym
Uczniowie klas wojskowych realizują
w ramach obowiązkowego wymiaru
zajęć przedmiot uzupełniający edukacja pożarniczo-wojskowa. W ramach
tego przedmiotu poszerzają swoją
wiedzę o wojskowości, ćwiczą musztrę
oraz biorą udział w ćwiczeniach wyjazdowych oraz przeprowadzanych w
szkole ze współpracującymi ze szkołą
jednostkami: 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu
oraz Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”. Dzięki współpracy z wymienionymi
partnerami oraz przychylności organu
prowadzącego – Gminy Zbąszynek
uczniowie mieli możliwość wyjazdu do
Warszawy, gdzie mieli możliwość goszczenia w Dowództwie Wojsk Obrony
Terytorialnej oraz Dowództwie Garnizonu Warszawa i Biurze Bezpieczeństwa
Narodowego.
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Edukacja multimedialna w Liceum
Ogólnokształcącym
Kolejny w ofercie edukacyjnej przedmiot uzupełniający na poziomie Liceum Ogólnokształcącego. Uczniowie
realizujący ten przedmiot pracują na
zajęciach metodą projektu, a efektem
pracy jest wykonanie konkretnych realizacji np. Wiadomości ZST, czy też
prezentacje kierunków kształcenia w
formie filmów. Uczniowie podczas zajęć mają możliwość pracy również na
zakupionych (w miejsce starych) w tym
roku komputerach typu iMac.
Uczniowie naszego Liceum Ogólnokształcącego mają możliwość wyboru
oraz kształtowania swojej ścieżki edukacyjnej zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Sami wybierają przedmioty
rozszerzone, które chcieliby realizować,
sami dokonują również wyboru przedmiotu uzupełniającego.
Dzięki takiej organizacji procesu dydaktycznego uczniowie osiągają sukcesy na egzaminie maturalnym, i tym
sposobem np. w ubiegłym roku udało
nam się osiągnąć 100 % zdawalność.
Kształcenie zawodowe ważnym
punktem w edukacji
W ramach kształcenia zawodowego
szkoła podejmuje wiele działań, tak
aby przygotować absolwenta Technikum (Technik elektryk, Technik informatyk, Technik mechatronik oraz Technik
architektury krajobrazu) lub Branżowej
Szkoły I Stopnia w jak najlepszy sposób do podjęcia aktywności na rynku pracy, czy też planowania dalszej
ścieżki edukacyjnej. W ostatnich latach
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podjęliśmy różne działania, które
umożliwiły nam uatrakcyjnienie
oferty edukacyjnej. Obecnie realizujemy projekt współfinansowany
ze środków UE, w ramach którego
nasi uczniowie mogą uczestniczyć
w kursach, które podnoszą ich
kwalifikacje np. uprawnienia do 1
kV, Cisco, florystyka, kwalifikacyjny
kurs zawodowy Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
czy też odbywać płatne wakacyjne staże zawodowe w przedsiębiorstwach. Ważnym punktem
w kształceniu zawodowym jest
również współpraca z lokalnymi
przedsiębiorcami, którzy bardzo
chętnie przyjmują uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i umożliwiają
im praktyczną naukę w różnorakich
zawodach od kucharza poprzez
mechanika pojazdów samochodowych po sprzedawcę. W bieżącym
roku szkolnym na prośbę oraz we
współpracy z firmą Ikea Industry
włączyliśmy do naszej oferty edukacyjnej na poziomie Technikum nowy
zawód: Technik technologii drewna.
Ostatnie wydarzenia
- I oraz III miejsce naszych mechatroników (Adama Warszawy oraz Dawida
Florczyka) w międzywojewódzkim konkursie o tytuł Supertechnika Mechatronika,
- zakwalifikowanie się do finału Konkursu Wojewódzkiego Piosenki Angielskiej „Fly High” dwóch uczennic LO: Kamili Suwiczak oraz Weroniki Griny,
- VI miejsce Roksany Jaroch – uczennicy Branżowej Szkoły I Stopnia w wojewódzkim konkursie matematycznym
„Mistrz Rachunków”,
- I miejsce Konrada Kaczmarskiego w
konkursie regionalnym „Dzieje Ziemi
Świebodzińskiej”,
- III miejsce naszej drużyny z klas wojskowych w strzelaniu podczas udziału
w Biegu Dla Wyklętych (wyłącznie dla
klas wojskowych),
- prawie 200 gimnazjalistów na 2. Targach pracy oraz podczas 8 edycji dni
otwartych „Wagary w CKZiU”.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej:
www.ckziu.zbaszynek.pl
oraz https://www.facebook.com/ckziuzbaszynek/.
Z nami warto.
Życzymy Spokojnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz Radosnego Alleluja.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

PIERWSZY KWARTAŁ ZA NAMI…
Pierwszy kwartał tego roku w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu zdominowały przygotowania do przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Do egzaminów z obu potrzebnych
kwalifikacji przystąpiło 70 uczniów klasy III i IV. Oczekujemy z niecierpliwością
na wyniki.
Styczeń rozpoczął się też miłą dla

gozińcu”, odbył się kurs prawa jazdy
kategorii B oraz kurs spawacza metodą MAG, do którego przystąpili uczniowie z branżowej szkoły operatorów
maszyn leśnych.
W marcu nasze szkolne progi odwiedził nowo wybrany Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w
Zielonej Górze Pan Wojciech Grochola.
Wizyta miała charakter zapoznawczy.

Między 8 a 10 marca uczniowie z
naszej szkoły gościli w Grodzie Kraka. Głównym celem wycieczki był
udział w warsztatach edukacyjnych
„Las zmienia nas”, które prowadzone
były przez studentów i wykładowców z Wydziału Leśnego Uniwersytetu
Rolniczego w Krakowie. Ale nie samą
nauką uczeń żyje, zatem po intensywnych czwartkowych i piątkowych za-

Zespołu wiadomością, gdyż nasze
technikum leśne w rankingu Perspektywy w kategorii technika, zajęło 8
miejsce w województwie lubuskim i 110
w Polsce. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów
obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
wyniki wszystkich egzaminów zawodowych oraz udział w olimpiadach.
W styczniu w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” gościliśmy
zastępcę dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej w Świebodzinie st. kpt. Dariusza Kałużnego.
W lutym w ramach projektu realizowanego w szkole pt. Modernizacja
kształcenia zawodowego w ZSL w Ro-

Pan Dyrektor spotkał się z uczniami i
nauczycielami, zwiedził też szkołę, w
głównej mierze zaplecze do kształcenia zawodowego.
Szkoła upamiętniła też dzień Żołnierzy Wyklętych. Dnia 6 marca odbył
się bieg na dystansie 1964 m. W biegu
wzięło udział 15 uczniów i pracowników szkoły.
8 marca obchodziliśmy w naszej
szkole Dzień Kobiet. Uczniowie i nauczyciele, nielicznej w naszym gronie
grupie kobiet (uczennic i nauczycielek)
wręczyli kwiaty i zaprosili na słodki
poczęstunek.
Dnia 9 marca reprezentacja szkoły
wzięła udział w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Leśnych w Piłce
Halowej, które tak jak co roku odbywały się w Miliczu.

jęciach nadszedł czas na zwiedzanie
najpiękniejszych miejsc w Krakowie,
od Kazimierza po Wawel i Stary Rynek. Natomiast w drodze powrotnej
uczniowie odwiedzili
Ojcowski Park
Narodowy.
W marcu trwa także promocja szkoły. Uczniowie wraz z nauczycielami
odwiedzają targi edukacyjne oraz targi
pracy, goszczą też w okolicznych gimnazjach, przybliżając zawód leśnika i
operatora maszyn leśnych. W szkole
też odbędą się Dni Otwartych Drzwi
w dniach 7 kwietnia oraz 24 kwietnia
br., na które serdecznie zapraszamy
wszystkich zainteresowanych naszą
szkołą.
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Rucioch

DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

U SENIORÓW NIE MA NUDY
Początek 2018 roku to czas
bardzo aktywny i pracowity dla seniorów z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku, bogaty w wydarzenia i imprezy okolicznościowe.
Oto przegląd wybranych wydarzeń…
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Styczeń to tradycyjnie czas, kiedy
pamiętamy i składamy życzenia bab-

rozumienia. Realizatorem programu
będzie Dzienny Dom „Senior-Wigor”
w Zbąszynku oraz Urząd Miejski w
Zbąszynku. Ponadto Rada Seniorów
opracowała Roczny Plan Działania
RS oraz ustaliła termin tegorocznych obchodów Tygodnia Seniora
na 08-12 października 2018 roku.
SENIORZY NA WIECZORZE KOLĘD

ciom i dziadkom z okazji ich święta. Takie wydarzenia miały również
miejsce w naszym Domu. Seniorów
odwiedziły dzieci z Przedszkola „Pod
Muchomorkiem” w Zbąszynku z grupy „Wiewiórki” wraz z wychowawczynią p. Aurelią Czepek. Przedszkolaki
podarowały seniorom własnoręcznie wykonane kwiatki, powiedziały
wierszyki, zaśpiewały piosenki. Po
krótkim
programie artystycznym
przyszedł czas na wspólne gry i zabawy. Seniorzy byli bardzo wzruszeni i pełni podziwu dla dzieci. Każda
wizyta dzieci w naszym Domu jest
wyczekiwana przez seniorów, wywołuje u nich ogromne emocje, jest
źródłem radości i zadowolenia oraz
wspaniałą formą integracji międzypokoleniowej.
SPOTKANIE RADY SENIORÓW GMINY
ZBĄSZYNEK
W dniu 23 stycznia 2018 roku w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło
się pierwsze w 2018 roku spotkanie
Rady Seniorów Gminy Zbąszynek.
Podczas spotkania przyjęto uchwałę
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania
ze Zbąszyneckiej Karty Seniora oraz
określenia logo do Karty i wzoru po-

W dniu 31 stycznia 2018 roku seniorzy z naszego Domu wzięli udział w
„Wieczorze kolęd” zorganizowanym
przez Zbąszynecki Ośrodek Kultury.
Podczas dwugodzinnego koncertu
na scenie zaprezentowały się in-

Seniorzy, zachęceni gromkimi brawami licznie zgromadzonej publiczności, zaśpiewali dwie kolędy: „Mizerna cicha” oraz „Mędrcy świata”. Do
śpiewu akompaniował seniorom na
keyboardzie Pan Dariusz Kowalski.
Pomimo ogromnej tremy jaka towarzyszyła naszym wykonawcom na
scenie, występ był udany. Po zejściu
ze sceny wszyscy dumni i uśmiechnięci zajęli swoje miejsca i podziwiali
kolejnych wykonawców. Podczas takich wydarzeń uwidacznia się wigor
naszych seniorów, z czego jesteśmy
bardzo dumni.
ZAJĘCIA O ZDROWIU I EKOLOGII
Od stycznia br. w naszym Domu
odbywają się cykliczne spotkania z
ratownikiem medycznym i dietetyczką, podczas których seniorzy uczą
się jak zdrowo i aktywnie żyć, jak
wspierać odporność, jak walczyć z
chorobami, jak udzielać pierwszej
pomocy przedmedycznej. W dniu 30
stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ikea Industry
p. Piotrem Kula - inspektorem do
spraw ochrony środowiska i ochrony
przeciwpożarowej, który uświadamiał seniorów jak zapobiegać pożarom w domu oraz kiedy i gdzie
szukać pomocy w chwili zagrożenia.
DZIEŃ ZE ŚWIĘTYM WALENTYM
W dniu 14 lutego Święty Walenty
– Patron Zakochanych nie zapomniał o seniorach i odwiedził rów-

stytucje samorządowe, organizacje
społeczne działające na terenie
gminy oraz śpiewające rodziny wykonując znane kolędy i pastorałki.

nież nasz Dom. Podczas spotkania
złożył wszystkim uczestnikom zajęć
życzenia miłości i szczęścia, bowiem
na miłość nigdy nie jest za późno
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pn. „Zbąszynecka Karta Seniora”.
Program skierowany jest do osób
starszych w wieku 65+ zamieszkałych na terenie Gminy Zbąszynek.
Karty Seniora wydawane będą po
wcześniejszym złożeniu wniosku i
wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych. Wnioski o wydanie Karty Seniora dostępne są w
Dziennym Domu „Senior-Wigor” w
Zbąszynku, w organizacjach seniorskich działających na terenie gminy
oraz na stronie internetowej DDS-W.
Czytelnie wypełnione wnioski należy
składać w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku ul. Kosieczyńska 4 od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:00 -14:00. Realizatorami
Programu są: Rada Seniorów Gminy
Zbąszynek, Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Zbąszynku, Urząd Miejski w
Zbąszynku.
oraz obdarował ich drobnym walentynkowym upominkiem. Seniorzy nie kryli zaskoczenia z wizyty
niezapowiedzianego gościa. W tym
dniu wszystkim dopisywał humor, a
na twarzach gościł uśmiech. Wielu
osobom poprawiło się samopoczucie i radośniej spoglądali na życie.
WYJAZD DO KINA
W dniu 15 lutego 2018 roku grupa seniorów z naszego Domu udała się
do kina, do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury na film pt. „Podatek od
miłości” – polską komedię romantyczną o interesującej fabule, która
bardzo rozbawiła seniorów. Ciekawe
i zabawne dialogi przepełnione pikanterią sprawiły, że seniorzy śmiali
się przez większą część filmu. Po
seansie filmowym na seniorów czekała słodka niespodzianka w postaci
kawy i ciastka.
DZIEŃ KOBIET
Jak co roku, w Dniu Kobiet, na spotkanie z seniorkami przybył Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur. W krótkich przemowach zaproszeni goście życzyli wszystkim
paniom w dniu ich święta zdrowia,
pogody ducha, uśmiechu na twarzy
i zadowolenia z pobytu w naszym
Domu. Następnie każda pani otrzymała z rąk Burmistrza i Przewodniczącego kwiatka. Podczas wspólnego świętowania był czas na słodki
poczęstunek, śpiewanie piosenek
oraz rozmowę z włodarzami gminy
na tematy nurtujące seniorów. Spotkanie upłynęło w miłej i radosnej
atmosferze.
NIEŚMIERTELNIKI
Z dniem 26 lutego 2018 roku przystąpiliśmy do realizacji projektu pn. „Nieśmiertelniki dla mieszkańców Gminy

Zbąszynek”. Projekt skierowany jest
do wszystkich mieszkańców Gminy Zbąszynek w szczególności do
osób starszych, niepełnosprawnych,
długotrwale chorych w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w
społeczności lokalnej oraz usprawnienia pracy służb ratowniczych w
sytuacjach kryzysowych. Nieśmiertelniki w formie opaski z imieniem
i nazwiskiem oraz numerem telefonu kontaktowego wydawane są w
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku po
wcześniejszym złożeniu wniosku i
wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
KARTA SENIORA
Z dniem 05 marca 2018 roku przystąpiliśmy do realizacji
programu
www.zbaszynek.pl

Z OSTATNIEJ CHWILI….
W dniu 21 marca 2018 roku seniorzy
z Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszynku powitali tradycyjnie
pierwszy dzień wiosny, a w dniu 28
marca spotkali się przy wielkanocnym stole, aby złożyć sobie świąteczne życzenia.
Zdrowych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
wiosennego nastroju oraz dużo
radości płynącej z rodzinnych
spotkań
życzą
seniorzy i pracownicy Dziennego
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Danuta
Kłos

KOLOROWY KĄCIK DLA DZIECI W OPS

Ośrodek
Pomocy
Społecznej w Zbąszynku otrzymał
dofinansowanie do projektu pod
nazwą „Kolorowy Kącik z IKEA Industry”. Celem realizowanego projektu jest bezstresowe załatwianie
spraw przez rodziców w Ośrodku
oraz zapewnienie bezpieczeństwa
ich dzieciom. W ramach w/w projektu powstał kącik zabaw dla
dzieci, których rodzice załatwiają
formalności związane ze złożeniem bądź uzupełnieniem dokumentacji w Ośrodku. IKEA Industry
zakupiła meble i wyposażenie, a
pracownicy wzorcowni wykonali
ramę oraz zamykany płocik, który
spełnia rolę zabezpieczenia przed
„ucieczką” dzieci.
W dniu 12.01.2018 r., przedstawiciele
IKEA Industry: Pani Hanna Kramska – Kierownik ds. Komunikacji
oraz Pan Jakub Orzłowski – Koordynator Wzorcowni, dokonali
uroczystego otwarcia „Kolorowego
Kącika”. Zostały zaprezentowane
zalety i funkcjonalność mebli produkowanych przez zakład
oraz
zaprezentowano ofertę mebli do
pokoi dziecięcych i mieszkań.
ŚWIETLICA EDUKACYJNA
„UŚMIECH”
W Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zbąszynku została uruchomiona
świetlica edukacyjna „Uśmiech”.
Zajęcia odbywać się
będą od
marca 2018 r. do czerwca 2018 r.
1 raz w tygodniu w godz. 16:00 –
17:30 wg ustalonego harmonogramu. Głównym celem świetlicy jest
pomoc edukacyjna uczniom z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny, u których występują
trudności edukacyjne oraz innym
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uczniom, którzy o
taką pomoc wystąpią. Koordynatorem
świetlicy
jest asystent rodziny z OPS - Jacek Szymendera,
a pomocy w odrabianiu
zadań
domowych udzielają
uczniowie
wolontariusze
ze szkół naszej
gminy.
Regulamin, harmonogram
spotkań oraz formularze zgody rodziców, dostępne
są w OPS Zbąszynek oraz w szkołach na terenie Gminy Zbąszynek.
KOMUNIKAT OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNKU
Osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze,
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego, powinny
NIEZWŁOCZNIE
zgłosić
każdą
zmianę w sytuacji rodziny, mającą wpływ na
uprawnienie
do
pobierania w tutejszym OPS wyżej wymienionych
świadczeń,
w
szczególności:
- zmianę miejsca
zamieszkania;
- zmianę stanu cywilnego (np.
ślub, rozwód, separacja, śmierć
małżonka);
- zmianę składu rodziny (np. narodziny lub śmierć członka rodziny);
- zmianę sytuacji zawodowej i
materialnej (np. utrata lub podjęcie zatrudnienia, otrzymanie prawa do zasiłku) dla bezrobotnych,
prawa do renty lub emerytury,
zakończenie lub rozpoczęcie urlopu wychowawczego, rozpoczęcie/
zawieszenie/ wznowienie działalności gospodarczej, uzyskanie
zasiłku chorobowego po utracie
zatrudnienia);
- podjęcie zatrudnienia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
przez wnioskodawcę lub członka
rodziny;
www.zbaszynek.pl

- informację o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej (rodzina
zastępcza, rodzinny dom dziecka,
placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny)
lub dziecka lub członka rodziny
w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy
społecznej, młodzieżowy ośrodek
wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt
śledczy, zakład karny, szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają całodobowe
utrzymanie). Osoby, którym świadczenia rodzinne lub świadczenia
wychowawcze zostały przyznane
na
podstawie podwyższonego
kryterium dochodowego z powodu
niepełnosprawności dziecka, a dotychczasowe orzeczenie o niepełnosprawności straciło ważność,

powinny pamiętać o przedłożeniu w OPS aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.
NIE POINFORMOWANIE Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zbąszynku o zmianach mających wpływ
na
wypłacane
świadczenia
może skutkować wystąpieniem
sytuacji nienależnego pobrania świadczeń i koniecznością
wszczęcia przez organ postępowania administracyjnego w
kierunku zwrotu całości wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami.
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ZDROWIE

Krzysztof
Krzywak

NASZE ZDROWIE
CORAZ LEPIEJ, ALE …
Najważniejszym czynnikiem w istotny sposób wpływającym na wyniki
leczenia jest wykrycie nowotworu w
jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Pamiętajmy o badaniach profilaktycznych. Burmistrz Zbąszynka
bardzo aktywnie wspiera wszelkie
kampanie zdrowotne, w tym szczególnie skierowane do dzieci i osób
starszych. Wymienić można np.:
Gmina Zbąszynek-Nie Nowotworom
u dzieci - Rodzicu dostrzeż objawy,
Program profilaktyki szyjki macicy –
szczepienia HPV,
Stop Pneumokokom, Program rehabilitacji i aktywności osób starszych.
Od wielu lat wspierany jest finansowo i logistycznie Program Profilaktyki
Raka Piersi. W 2012 r. siedmiokrotnie,
a w 2017 pięciokrotnie Panie korzystały z badań mammograficznych w
mammobusie. Z ankiety przeprowadzonej przed badaniem
wynika, że coraz większe jest
zainteresowanie kobiet własnym zdrowiem. Istotne jest,
że zwiększa się zainteresowanie badaniami mieszkanek naszych sołectw. Zdecydowana
poprawa jest w samobadaniu
piersi. Zwiększyła się także
liczba kobiet, które wykonują
badania systematycznie. Cieszy fakt, że do badania przystąpiło 89% pań bez dolegliwości.
W działaniach profilaktycznych istotną rolę odgrywa
możliwość spotkania z lekarzem ginekologiem. Niestety
od pewnego czasu częstotliwość przyjęć lekarza w poradni ginekologiczno-położniczej
Nowy Szpital w Przychodni
przy ul. Długiej nie jest zadawalająca. Przygotowywane
jest w tym względzie spotkanie Burmistrza Zbąszynka z
Prezesem Nowego Szpitala w Świebodzinie.
Wyniki porównawcze badań w
mammobusie w Zbąszynku w 2012 i
2017 r. Pierwsza liczba to liczba przebadanych Kobiet w 2012 r./druga pogrubiona z 2017r.
Zbąszynek – 230/240, Sołectwa:
55/111; w tym: Dąbrówka Wlkp. –
24/46, Kosieczyn – 15/38, Rogoziniec
– 9/11, Kręcko, Kręcko Winnica, Stradzewo – 5/7, Bronikowo, Chlastawa,
Boleń, Depot, Samsonki, N. Gościniec
– 2/9. Ogółem: 2012 r. - 285 Kobiet /
2017 r. - 351 Kobiet.
Na pytania ankietowe zadane w
mammobusie Panie odpowiadały jak

poniżej: pierwsza liczba to odpowiedzi z 2012 r./ druga pogrubiona z 2017r.
1. Czy bada Pani sobie piersi sama?
tak – 78/112, czasami – 171/205,
nie
– 36/34
2. Czy w ostatnim roku badał Pani
piersi lekarz? tak – 83/122, nie –
202/229
3. Czy występują u Pani dolegliwości
lub zmiany w piersiach? tak – 31/38,
nie – 254/313
4. Czy miała Pani kiedykolwiek wykonana mammografię? tak – 257/337,
nie – 28/14.
W tym roku Mammobus firmy Diagnostyk z Zielonej Góry wykonywał
badania dwukrotnie. Przebadało się
95 kobiet. Kolejne bezpłatne badanie mammograficzne odbędzie się 8
czerwca 2018 r.
Zapraszamy wszystkie uprawnione
Panie, jednak szczególnie z rocznika

do współpracy z Fundacją Ronalda
McDonalda, TOP Medical sp. z o.o.
oraz Stowarzyszeniem Łatwo Pomagać w celu realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań
Ultrasonograficznych, oraz
Zdrowy
Zbąszynek -„NIE Nowotworom u dzieci- Rodzicu dostrzeż objawy”.
Fundacja Ronalda McDonalda już od
2005 roku prowadzi Ogólnopolski
Program Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych Dzieci. Jego pomysłodawcą jest krajowy konsultant
ds. onkologii i hematologii dziecięcej
prof. Jerzy Kowalczyk.
Badania odbyły się 13-14 marca br. w
specjalnym ambulansie medycznym,
składającym się z poczekalni - rejestracji i dwóch gabinetów lekarskich
wyposażonych w nowoczesny sprzęt
ultrasonograficzny.
Badaniami objęte były dzieci w wie-

1966, 67 i 68, gdyż mogą już korzystać z bezpłatnych badań w ramach
profilaktyki raka piersi. Zapisz termin
w komórce w formie przypomnienia.
Rejestracja od poniedziałku do piątku
8:00-16:00. Tel. 68 4527796, 68 4527717,
605596655, 605598077. Wykaz pracowni stacjonarnych i tras mammobusów: www.zbaszynek.pl zakładka
Dla Mieszkańca – Zdrowie, oraz www.
nfz-zielonagora.pl. Nie czekaj, później
może być tylko gorzej.

ku od 9 miesięcy do 6 lat. Wykonywali je doświadczeni radiolodzy, na
co dzień pracujący w szpitalach pediatrycznych.
W Zbąszynku, w czasie badania lekarze dokonali kompleksowej oceny
stanu tarczycy i węzłów chłonnych,
narządów jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo moszny. W badaniach wzięło udział 159 dzieci.
Rodzice otrzymali dodatkowe porady,
związane z koniecznością wykonania innych specjalistycznych badań i
dalszej diagnostyki. Każdy taki przypadek to dowód, że badania profilaktyczne u zdrowych dzieci mają

BADAMY DZIECI - RODZICU DOSTRZEŻ
OBJAWY
Gmina Zbąszynek w ramach działań
profilaktyki zdrowotnej przystąpiła

www.zbaszynek.pl

c.d. na stronie 36
35

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

NASZE ZDROWIE c.d.
ogromny sens.
Z przeprowadzonych badań sporządzony zostanie ogólny raport końcowy, który przekazany zostanie
także lekarzom POZ w Zbąszynku.
Równolegle do badań USG, w budynku ZOK-u, Stowarzyszenie Łatwo
Pomagać przy udziale wolontariuszy
CKZiU Zbąszynek prowadziło zapisy
do Bazy Dawców Komórek Macierzystych. Ogółem zapisało się 88 potencjalnych dawców. Dziękujemy.
13 marca br. odbyło się również spotkanie
z personelem ambulansu
oraz osobami zaangażowanymi w
cały projekt, na którym Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski podziękował za pracę i zaangażowanie,
dzięki którym badania mogły odbyć
się na terenie naszej Gminy. Dziękujemy wszystkim, którzy zainicjowali i zrealizowali Program. Składamy
szczególne podziękowania dla: inicjatorki programu Agnieszki Dzieciątkowskiej, lekarzy radiologów: Marcina Inglota i Mikołąja Pietkiewicza,
Opiekuna Ambulansu Mieczysława
Mikołajczyka, wolontariuszy: Beaty
Nowak, Karoliny Szkudlarek, Anny
Chłopek, Agnieszki Bok. Dziękujemy
Partnerom wspierającym: Marcinowi
Minta, Henrykowi Zduńskiemu i Malwinie Kubickiej oraz Partnerom finansowym: Właścicielom Firmy Rzeźnictwo „Zyguła” w Zbąszynku, Kolejom
Wielkopolskim Sp. z o.o. w Poznaniu,
Starostwu Powiatowemu w Świebodzinie, GBS w Międzyrzeczu, Iwonie
Śliczner „Bar pod Semaforem”, Aptece „Moderna” w Zbąszynku, Właścicielom Firmy ViaVac w Wolsztynie.
Przepraszamy rodziców, którym nie
udało się zarejestrować swoich dzieci. Czynimy starania o powtórzenie
badań w czerwcu 2019 r.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Stomatologia zajmuje się leczeniem
chorób zębów, przyzębia i jamy ustnej. Możesz wybrać dowolną placówkę lub dentystę, którzy posiadają
podpisaną umowę z NFZ na udzielanie świadczeń stomatologicznych.
W Zbąszynku, w Przychodni przy ul.
Długiej 1, praktykę stomatologiczną
prowadzi dwóch lekarzy stomatologów, Małgorzata Rezmer i Barbara
Górawska.
Na podstawie ostatnich przeprowadzonych badań epidemiologicznych
stwierdza się, iż blisko - 99,9 % dorosłych w wieku 35-44 lat i 90 % dzieci
pomiędzy 5 a 12 rokiem życia w Polsce ma próchnicę. Z tego też względu
chcemy Państwa namówić chociażby
na odwiedzenie raz w roku gabinetu
stomatologicznego. Na odwiedzenie
gabinetu ze swoim dzieckiem.
W Polsce, jako jednym z nielicznych
krajów Europy, nie udało się obniżyć zapadalności na próchnicę
wśród dzieci. Zachorowalność dzieci
na próchnicę zębów utrzymuje się w
Polsce na bardzo wysokim poziomie.
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Choroba
próchnicowa
dotykająca
pierwsze stałe zęby trzonowe jest
obserwowana już nawet po pół roku
od wyrznięcia się zęba, a jej niezwykle dynamiczny przebieg w ciągu 2-3
lat może doprowadzić do pełnego
zniszczenia korony. Nieleczone choroby jamy ustnej mogą prowadzić do
nieodwracalnych uszkodzeń, bólu,
zniekształceń, poważniejszych problemów zdrowotnych ogólnoustrojowych, absencji w szkole niskiej samooceny, niskiej jakości życia, a w
skrajnym przypadku nawet do śmierci.
Zwlekanie z leczeniem skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia. W zależności od zaawansowania choroby
może ona wymagać leczenia bardziej
kompleksowego, droższego i bardziej
traumatycznego, takiego jak zabiegi
chirurgiczne, leczenie kanałowe, ekstrakcja w znieczuleniu ogólnym czy
hospitalizacja. Ponadto zły stan jamy
ustnej w dzieciństwie często utrzymuje się w życiu dorosłym, wpływając na produktywność oraz jakość
życia.
Zachęcamy rodziców do skorzystania
z bezpłatnego świadczenia dla dzieci, lakowania bruzd pierwszych trzonowców stałych, które jest udzielane
1 raz do ukończenia 8. roku życia oraz
bruzd drugich trzonowców stałych i
jest udzielane 1 raz do ukończenia 14.
roku życia. Zabieg lakowania bruzd
dotyczy zębów trzonowych, gdyż budowa anatomiczna powierzchni zgryzowych tych zębów ze względu na
obecność głębokich szczelin i bruzd
sprzyja zaleganiu bakterii, które kolonizują bruzdę już w momencie wyrzynania się zęba. Podczas zabiegu
zęby pokrywane są odpowiednim
materiałem, który chroni przed powstawaniem płytki nazębnej. Wyniki
badań świadczą o niewątpliwej efektywności zabiegu uszczelniania bruzd
(lakowania) w zębach trzonowych u
dzieci, które jeszcze nie maja wyrobionego nawyku systematycznego i
prawidłowego czyszczenia zębów.
Umów się na wizytę. To nic nie kosztuje, a zyski są dla zdrowia nieocenione. Więcej szczegółów na www.
zbaszynek.pl zakładka Dla Mieszkańca - Zdrowie –Zęby.
WYROBY MEDYCZNE – KOMU PRZYSŁUGUJĄ
Jeśli masz ubezpieczenie zdrowotne,
przysługuje ci refundacja wyrobów
medycznych. Są to m.in.: protezy
kończyn, ortezy, kule, wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, peruki, cewniki czy materace przeciwodleżynowe.
Możesz uzyskać dofinansowanie z
Narodowego Funduszu Zdrowia, jeśli
otrzymasz zlecenie na zaopatrzenie
wystawione przez uprawnioną osobę. Szczegóły określa rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.
Na przykład: okulista – zlecenie na
pomoce optyczne dla niedowidzą-
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cych; laryngolog – zlecenie na aparat
słuchowy; urolog, chirurg, neurolog
lub lekarz POZ – pieluchomajtki.
Pamiętaj, że wyroby medyczne są
refundowane w różnej wysokości i
jednorazowo w określonym czasie.
Prawo do bezpłatnego nabycia wyrobów medycznych przysługuje: inwalidom wojennym i wojskowym; niewidomym ofiarom działań wojennych;
osobom represjonowanym; uprawnionym żołnierzom lub pracownikom,
w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania
zadań poza granicami państwa.
Zanim zrealizujesz zlecenie, musisz
je potwierdzić w swoim oddziale NFZ.
Gdy uzyskasz potwierdzenie NFZ do
refundacji, zgłoś się do placówki, która podpisała umowę z NFZ w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne. Możesz wybrać placówkę w całej
Polsce. Możesz wybrać rodzaj i typ
zaopatrzenia zgodnie ze zleceniem,
spośród ofert różnych producentów.
Pamiętaj jednak, że NFZ finansuje
wyroby medyczne tylko do wysokości limitu określonego przez ministra
zdrowia.
Jeśli cena wybranego przez ciebie
produktu jest wyższa niż cena określona limitem, będziesz musiał dopłacić różnicę.
Uwaga: Każda placówka, która podpisała umowę z NFZ, musi zapewnić
co najmniej jeden wyrób medyczny
w cenie, która nie przekracza limitu
finansowania. Nie dotyczy to wyrobów medycznych wykonywanych na
indywidualne zamówienie.
Dodatkowe uprawnienia przysługują
pacjentom do 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które
powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu
(Ustawa za życiem).
W ramach świadczeń gwarantowanych możesz też naprawić niektóre
wyroby medyczne, które są ujęte w
wykazie – w ramach limitu ceny tej
naprawy. Możesz naprawić np. obuwie ortopedyczne lub wózek inwalidzki. Aby naprawić wyrób medyczny
musisz: wypełnić zlecenie naprawy,
potwierdzić je w swoim oddziale NFZ.
Naprawa odbywa się z reguły tam,
gdzie kupiłeś wyrób medyczny.
Jeśli korzystanie z wyrobu medycznego staje się niemożliwe (np. dziecko wyrosło z protezy), możesz starać
się o skrócenie czasu jego użytkowania. Aby to zrobić, zgłoś się do lekarza, który wystawi zlecenie przedterminowego zaopatrzenia w wyrób
medyczny. Będzie ono zawierało odpowiednie uzasadnienie. Musisz potwierdzić zlecenie w swoim oddziale
NFZ.
Więcej szczegółów: Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r.
w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
Dz. U. poz. 1061).

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

CO JUŻ ZA NAMI?
STYCZEŃ: Po raz kolejny w Zbąszynku zagrała WIELKA
ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
Podczas tegorocznego 26. Finału
uzbieraliśmy 21083,34 zł. Wyjątkowo w tym roku ZOK był organizatorem WIECZORU KOLĘD, w którym
wystąpili znani i lubiani mieszkańcy naszej gminy. Styczeń zakończył Stand-Up w Klubie Muzycznym Bongo. LUTY to FERIE ZIMOWE
dla dzieci. W ramach akcji odbyło się spotkanie z żołnierzami z
Międzyrzecza. Niewątpliwą atrakcją był spektakl lalek pt. „Kurnik
Kultury”. Wśród dodatkowych propozycji znalazły się: Walentynkowa Dyskoteka, wyjazd do Kina do
Międzyrzecza i otwarte zajęcia
twórcze. W lutym odbył się tradycyjnie już VIII BAL SENIORA, KONCERT REGGAE i zimowy STAND-UP
w Klubie Muzycznym Bongo. W
MARCU, tradycyjnie
już
odbyła
się ZBĄSZYNECKA
WIOSNA KABARETOWA, na którą
bilety rozeszły się
w kilka dni. Sala
wypełniona była
po brzegi. Wystąpił
Kabaret
K2,
Formacja Chatelet
i kabaret Made in
China. Jednym z
ważniejszych wydarzeń tego sezonu był spektakl
teatralny dla dzieci pt. „KSIĘŻNICZKI Z
ZIOŁOWEJ KRAINY”. Więcej o projekcie poniżej.
BIBLIOTEKA OBJAZDOWA
Gorąco zachęcamy do zapisywania się do Biblioteki Objazdowej,
która raz w miesiącu odwiedza
mieszkańców wiosek. Szczegółowe informacje dot. zapisu i terminu przyjazdu znajdą Państwo pod
nr tel. 68 3849 955.
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: zabawy

karnawałowe, Sylwester, Spektakl
Teatralny CKZiU, Zbiórka Krwi PCK,
Studniówka, Filharmonia, Koncert
z okazji Dnia Babci i Dziadka, Teatrzyk dla przedszkolaków, Bal

nie dyrektor SZDK. Aktorzy zaprezentowali sztukę pt. „Wieczór
Kawalerski”. Kółko Modelarskie
udało się z wystawą do Szczańca,
gdzie w miejscowej szkole, modelarze zaprezentowali ponad 70
swoich prac. Zespół
śpiewaczy
Dąbrowszczanka
zaprezentował
swoją
twórczość
podczas Wieczoru
Kolęd i Pastorałek w Szczańcu,
Koncertu Kolęd w
Starym
Dworze,
XVIII Międzynarodowych
Spotkaniach Kolędników
w Połajewie, Senioralnym
Przeglądzie Piosenek
Patriotycznych w
Pniewach.
KSIĘŻNICZKI Z ZIOŁOWEJ KRAINY
Z inicjatywy Jolanty Kulesza (nauczyciel CKZiU w Zbąszynku) nawiązała się współpraca z ZOK
na niwie teatralnej. Malwina Kubicka podjęła się napisania bajki
dla dzieci, w której pojawiły się
tematy związane z klasą „Architektury Krajobrazu”. W ten oto
sposób powstała bajka „Księżniczki z Ziołowej Krainy”. W grudniu
odbyła się rekrutacja aktorów. W
styczniu rozpoczęły się pierwsze
prace nad tekstem. Autorska baj-

Przebierańców dla
p r z e d s z ko l a kó w
z
Niepublicznego
Przedszkola „Pod
Muchomorkiem”,
Bal Przebierańców
z harcerzami ZHP,
Dzień Myśli Braterskiej, Jarmark z
Jajem, Rekolekcje
dla młodzieży, Badania dzieci (Ambulans
Fundacji
Ronalda Mc’Donalda).
WYJAZDOWO, CZYLI PROMOCJA
NASZEJ TWÓRCZOŚCI
Teatr 18+ wystąpił w Szprotawskim Domu Kultury na zaproszewww.zbaszynek.pl

ka została wyreżyserowana przez
dyrektor ZOK, kostiumy przygotowała Jolanta Kulesza, scenografie
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zorganizowała cała grupa projektowa wraz z pracownikami ZOK.
Światło, dźwięk i wizualizacje
przygotowali: Wojciech Podemski
i Przemysław Zalewski. Teksty do

widzów lektor: Patryk Krakowian.
Premiera spektaklu odbyła się w
sobotę 17 marca br. Dodatkowo w
poniedziałek przedstawienie wystawiono dla szkół i przedszkoli

piosenek pojawiających się w bajce napisała Aleksandra Strugała.
A teraz kilka słów o samych
aktorach. Ziołową krainą zarządzali: Jakub Kostrzewski –
król Rumian i Natalia Golczak
– królowa Melisa. Małżeństwo
miało cztery piękne córki: Jolanta Kulesza –Rozmaryna,
Nikola Piechota – Miętunia,
Joanna Jasińska – Bazyliana.
Aurelia Zapalowska – Kolendryna. Powodzenia w zielarstwie zazdrościły ziołowej
rodzinie, dwie czarownice:
Izabela Sołęga – Chwastucha i Dorota Gaweł – Perzyca, które uknuły niecny plan.
Na pomoc w odbudowaniu
królestwa
ruszył:
Damian
Lehnardt – książe Lubyczyk
i brat jego: Bartosz Matusiak
– Tymian. Bratu, na drodze
stanęła: Agnieszka Rogalska
– Dziurawica. Jednak dzięki pomocy dobrych wróżek:
Klaudia Niedźwiecka i Martyna Skoczylas i znachorki: Aleksandra Strugała udało się uratować
krainę. Przez bajkę przeprowadził

z Gminy Zbąszynek. Łącznie obejrzało go ponad 700 osób.

Kultury, zaopiniowane pozytywnie
przez Radę Miejską w Zbąszynku.
- Modernizacja nieużywanego pomieszczenia na II piętrze pod Salkę Plastyczną.
- W tym roku ZOK nie
organizuje
festynowej
i koncertowej majówki.
Zapraszamy na Majówkę
Klubową, podczas której
prezentować się będą
najlepsi DJ-e.
- Informator ZOK jako
nowa propozycja, by być
na bieżąco z wydarzeniami kulturalnymi.
- Gmina Zbąszynek złożyła projekt na dofinansowanie
przebudowy
tarasu przy sali widowiskowej. - Wartość projektu opiewa na około
100 tysięcy złotych.
- Złota Karta VIP – kartę
z numerem 00001 otrzymała Agata Lemańska.
Regulamin przyznawania
kart znajduje się na naszej stronie internetowej.
- W kwietniu ZOK będzie
realizować projekt wraz
z Ikea Industry, dzięki któremu w
parku za Domem Kultury powsta-

DODATKOWE INFORMACJE
- Roczne sprawozdanie z działalności Zbąszyneckiego Ośrodka

nie miejsce na ognisko wraz z zapleczem. Wartość projektu: 5000
zł.

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

Marcin
Minta

PODSUMOWANIE
Bardzo intensywny i ciekawy czas w sportowym życiu Gminy
Zbąszynek miał miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku. Duża
różnorodność wydarzeń sporto-

wych, nowe propozycje i kolejne
sukcesy naszych klubów sportowych. Sympatycy zbąszyneckiego
sportu czekają również na rozpoczęcie budowy hali sportowej. W

graficznym skrócie podsumowanie
sportowego kwartału 2018 roku.

TENIS STOŁOWY - ZDZISŁAW I PATRYK
KRAKOWIAN NAJLEPSZĄ PARĄ W TURNIEJU
DEBLOWYM

TENIS STOŁOWY - HENRYK ZDUŃSKI ZWYCIĘŻYŁ W
XI EDYCJI TENISA STOŁOWEGO

MIECZYSŁAW POŁOMKA ZWYCIĘŻYŁ W
INAUGURACYJNYM TURNIEJU GRAND PRIX KOPA

SYLWESTER LITWIN ZWYCIĘŻYŁ W TURNIEJU KOPA
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

720 ZŁ DLA JASIA W CHARYTATYWNYM TURNIEJU
BILARDA

KADETKI SPS ZBĄSZYNEK W ĆWIERĆFINALE MP W
LEGIONOWIE

www.zbaszynek.pl
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PRACE REMONTOWE OSIR

AKADEMIA
KOLARSKA
KOZIEGŁOWY MP

BBL ZBĄSZYNEK RÓWNIEŻ W ZIMIE

DIVERSEY

TEAM

-

DART TEAM SNAJPERZY - LIDERZY PIERWSZEJ LIGI
LLSD

RUGBY TAG - RUSZAMY Z PROGRAMEM RUGBY NA
ORLIKACH

LICYTACJA DLA JASIA - MIEJSCE NA TRYBUNIE NR 1

MŁODZICZKI
SPS
ZBĄSZYNEK
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

TRADYCYJNY TURNIEJ SKATA W DĄBRÓWCE WLKP.
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Zapowiedzi najbliższego kwartału:
Na naszej stronie osir.zbaszynek.pl znajduje się zakładka Łączy Nas Piłka, gdzie
można znaleźć wyniki i terminarze wszystkich drużyn piłkarskich z naszej gminy.
06.04 – III turniej - Grand Prix Kopa o Puchar Burmistrza Zbąszynka
10.04 – Olimpiada Przedszkolaków w Kosieczynie
12.04 – Zbąszynek Mini Cup - Minisiatkówka
16.04 – II Rogo Cup – turniej piłki nożnej
20.04 – IV turniej - Grand Prix Kopa o Puchar Burmistrza Zbąszynka
21.04 – ZAP Syrena Zbąszynek – Warta Gorzów Wlkp. (IV liga)
01.05 –Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
03.05 – 26 Bieg Konstytucji
05.05 – ZAP Syrena Zbąszynek – Arka Nowa Sól (IV liga)
12.05 – VI Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2018
17.05 – Wyścig Kolarski „Bałtyk – Karkonosze”
19.05 – Turniej Piłki Nożnej IKEA
19.05 – ZAP Syrena Zbąszynek – TS Przylep (IV liga)
25.05 – 22 Memoriał LA im. Bogdana Niemca
26.05 – Turniej Piłki Nożnej TKKF Semafor
30.05 – ZAP Syrena Zbąszynek – Piast Karnin (IV liga)
01.06 – Piknik Axxion
02.06 – ZAP Syrena Zbąszynek – Odra Bytom Odrzański (IV liga)
03.06 – Gminny Dzień Dziecka
09.06 – Turniej Siatkówki Plażowej
16.06 – ZAP Syrena Zbąszynek – Czarni Browar Witnica (IV liga)
17.06 – Dzień Sportu na Orliku
22.06 – Turniej Piłki Nożnej PKP
30.06 – Turniej Siatkówki Plażowej

www.zbaszynek.pl
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KRZYZÓWKA
Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
30 kwietnia 2018 roku.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

imię i nazwisko

15 16 17 18 19 20 21 22 23

telefon lub adres kontaktowy

POZIOMO
1. Planowana do modernizacji w tym roku
4. Karta, którą można otrzymać po ukończeniu 65 lat
9. Nazwa ulicy w Dąbrówce Wlkp., która będzie remontowana
11. Orkiestra, na rzecz której zebrano w tym roku w Zbąszynku ponad
20 tys. zł
13. Święto obchodzone 11 marca
14. Nazwa ulicy w Zbąszynku, przy której oferujemy 5 nowych działek
budowlanych
17. Nazwisko dzielnicowego miasta Zbąszynek
18. Rodzaj mieszkań dla seniorów, których utworzenie planowane jest
w Zbąszynku
19. Temat przewodni artykułu w „Urzędnik radzi”

PIONOWO
2. Miejscowość, której reprezentacja najpiękniej udekorowała stół
wielkanocny podczas „Jarmarku z jajem”
3. Nazwa ludowej tradycji pożegnania karnawału, którą celebruje
Dąbrówka Wlkp.
5. Opaska na rękę, która może nam uratować życie
6. Miejscowość, w której powstanie nowy plac zabaw
7. Skrót zakładki, w której publikowane są informacje nt. światłowodu
8. Imię, którym ochrzczono nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy
dla OSP Zbąszynek
10. Śpiewane podczas wieczoru 31 stycznia 2018 r. w ZOK
12. Podstawowy tryb sprzedaży nieruchomości na ternie Gminy
Zbąszynek
15. Jedna z form wnoszenia opłat w kasie Urzędu Miejskiego w
Zbąszynku
16. Nazwisko stulatka z Gminy Zbąszynek
20. Miesiąc, w którym należy uiścić II ratę podatku od nieruchomości

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
Lucyna Dera. Nagroda ufundowana została przez
firmę „Foto Świtała” Adam Świtała, Zbąszynek/Zbąszyń.
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