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Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy Gminy Zbąszynek
Zanim przejdę do tematów związanych z rozpoczęciem nowej
kadencji i zadaniami jakie czekają nas w 2019 roku, pragnę serdecznie podziękować za poparcie
podczas wyborów 21 października
br. Uzyskany wynik 82% i 100%
radnych startujących z listy Forum
Samorządowego przekonuje mnie
o słuszności obranego kierunku
zrównoważonego rozwoju Naszej
Gminy. Pracy i zadań przed nami
jest bardzo dużo i nie ma czasu
na jakąkolwiek zwłokę. Jeszcze
raz serdecznie dziękuję, deklaruję i liczę na współpracę zgodnie
z rotą złożonej przysięgi podczas
Sesji inauguracyjnej.
Przez cały 2018 rok odbywały się
uroczystości związane z jubileuszem 100 rocznicy odzyskania
niepodległości, których kulminacja
miała miejsce 11 listopada, czyli
uroczysta msza św. oraz złożenie kwiatów pod rozbudowanym
pomnikiem Chrystusa Odkupiciela.
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w te uroczystości.
Dzięki dobrej współpracy z odchodzącą radą udało się utrzymać dynamikę rozwoju gminy realizując
szereg przedsięwzięć w różnych
sferach od rozwoju i modernizacji pracowni w naszych szkołach
po budowę i modernizację kolejnych dróg i terenów rekreacyjnych. Działania te, podkreślę jeszcze raz, dzięki dobrej współpracy
z radnymi, pozwoliły na zajęcie
VI miejsca w kraju w „Rankingu

Zrównoważonego Rozwoju”. Jest
to bez wątpienia olbrzymi sukces.
Rozpoczęliśmy budowę wymarzonej hali sportowej, modernizację
oczyszczalni ścieków oraz kontynuujemy budowę ścieżek rowerowych. Są to duże i drogie przedsięwzięcia, jednak niezbędne do
dalszego rozwoju.
Ważnym tematem, którym zajmowała się jeszcze „stara” rada, to
uchwalenie stawek podatkowych
na 2019 r. Pragnę poinformować,
że zostały one na niezmienionym
poziomie, poza stawką podatku
od powierzchni użytkowej, która
wzrosła o 1 zł za m2, a nie była
zmieniana od dwóch lat.
19 listopada br. rozpoczęła pracę
„nowa” rada. Na uroczystej sesji inauguracyjnej radni i ja złożyliśmy
ślubowanie, obejmując oficjalnie
swoje funkcje czyli radni VIII kadencję a ja VII. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli
udział w wyborach i poszli do urn
a szczególnie tym z Was, którzy
oddali głos na kandydatów Forum
Samorządowego i na mnie.
Nowym pomysłem jaki będzie realizowany od 2019 roku jest tzw.
„Budżet obywatelski”. W ramach
tego budżetu będą promowane i
przyjmowane do realizacji zadania
zgłaszane przez grupy mieszkańców czyli tzw. inicjatywy środowiskowe. Na starcie przeznaczamy
kwotę 200 tys. zł na takie inicjatywy. Zachęcam do aktywności,
zapoznania się z tym projektem,
łączenia się w grupy i składania
projektów. Jest to nowa forma aktywizacji lokalnych społeczności.

Najważniejsze projekty do realizacji w 2019 roku to: kontynuacja
budowy hali sportowej i oczyszczali ścieków, budowa ścieżek rowerowych do Rogozińca i Kręcka,
budowa II etapu ul. Zachodniej w
Zbąszynku, dokończenie budowy
ul. Małej w Dąbrówce Wlkp., dokończenie modernizacji pracowni
specjalistycznych w CKZiU. Czeka
nas też szereg drobniejszych zadań, które nie są jeszcze znane a
i często trudne do przewidzenia,
gdyż dynamika życia samorządowego jest ogromna i często od
nas niezależna.
Jest to nasz IV i ostatni w tym
roku kwartalnik. Życzę Państwu
zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w
gronie rodzinnym, przy pachnącej
choince a nowo narodzony Jezus
niech nam błogosławi w całym
2019 roku.
Od tegorocznego Sylwestra zmieniamy formułę życzeń noworocznych na bardziej spokojne, bez
fajerwerków i hałasu. Już dzisiaj
zapraszam na Koncert Noworoczny, który odbędzie się w Domu
Kultury, 6 stycznia 2019 roku o
godz. 17:00. Niech nasi mieszkańcy ceniący sobie spokój oraz ich
zwierzęta, też mają święta.
Z wyrazami szacunku
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
29.01.2019 r.
o godzinie 18:00
w Domu Kultury w Zbąszynku
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IV KWARTAŁ 2018 r.

KALENDARIUM BURMISTRZA

02.10.2018r. - Zbąszynek, Dom
Kultury, spotkanie z Dowództwem
17.
Wielkopolskiej
Brygady
Zmechanizowanej;
03-05.10.2018r. - Kołobrzeg, udział
w Konwencie ZGWL;

16.10.2018r. - Zbąszynek, wręczenie
„Nagrody Burmistrza” z okazji DEN;
17.10.2018r. - Kręcko, udział w
Zarządzie Miejsko-Gminnym OSP;
18.10.2018r.
- Zbąszynek, Dom
Kultury, udział w Sesji Rady
Miejskiej;
19.10.2018r. - Zielona
Góra, podpisanie
umowy na zakup
s a m o c h o d u
strażackiego;
21.10.2018r.
Z b ą s z y n e k ,
W y b o r y
Samorządowe;
25.10.2018r.
Kielce, odebranie
wyróżnienia
przyznanego
przez PZPN za
obiekty sportowe;
04.11.2018r.
Zbąszynek,
Dom
Kultury, Narodowe
Czytanie;

09.10.2018r. - Zbąszynek, Dom
Kultury, spotkanie z mieszkańcami;
10.10.2018r. - Zbąszynek, udział w
spotkaniach w ramach obchodów
Dni Seniora;
11.10.2018r. - Zbąszynek, udział
w
obchodach
Dnia
Edukacji
Narodowej;
12.10.2018r. - Zbąszynek, podpisanie
umowy pomiędzy Wyższą Szkołą
Bezpieczeństwa
a
CKZiU
w
Zbąszynku; - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z siatkarkami ze
Strefy Piłki Siatkowej; - Zbąszynek,
Dom Kultury, Wieczór Poetycki;
15.10.2018r. - Warszawa, Gmach
Sejmu RP, odbiór wyróżnienia
przyznanego
w
Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju;

10.11.2018r.
Zbąszynek,
Dom
Kultury,
J u b i l e u s z
50-lecia ZHP;
11.11.2018r.
Zbąszynek,
udział
w
Mszy
Św.
oraz
złożenie
wiązanek pod
Pomnikiem
Chrystusa
Króla z okazji
100
Rocznicy
Odzyskania
Niepodległości;
13.11.2018r.
D ą b r ó w ka
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Wlkp.,
Szkoła
Podstawowa,
obchody 100 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości;
16.11.2018r.
Warszawa,
MON,
podpisanie umowy
na „Ławkę
Niepodległości”;
17.11.2018r. - Zbąszynek, Jubileusz
35-lecia TKKF;
18.11.2018r.
Zbąszynek,
Dom
Kultury, Biesiada Andrzejkowa;
19.11.2018r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, inauguracyjna Sesja Rady
Miejskiej;
21.11.2018r. - Zbąszynek, obchody
Dnia Pracownika Socjalnego;
29.11.2018r.
Zbąszynek,
Dom
Kultury, XVIII Przegląd Piosenki
Dziecięcej;
03.12.2018r.
Gorzów
Wlkp.
LUW,
spotkanie
Wojewody
z
samorządowcami;
04.12.2018r.
Kargowa,
Urząd
Miejski, Kapituła Regionu Kozła;
06.12.2018r. - Zbąszynek, Spotkanie
Mikołajkowe
Zbąszyneckiej
Akademii Piłkarskiej;
07.12.2018r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, przekazanie sprzętu dla
OSP zakupionego z Funduszu
Sprawiedliwości
oraz
projektu
IKEA Industrie;
08.12.2018r. - Zbąszynek, Targowisko
Miejskie, IV Wigilia Miejska;
09.12.2018r. - Dąbrówka Wlkp.,
Koncert Kolęd i Pastorałek;
14.12.2018r. - Zielona Góra, Konwent
ZGWL;- Dąbrówka Wlkp. - Zarząd
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP;
15.12.2018r. - Niemcy, Peitz, Jarmark
Bożonarodzeniowy;Dąbrówka
Wlkp., Jubileusz 55-lecia Koła
Gospodyń Wiejskich;
18-28.12.2018r. - Zbąszynek, udział
w
spotkaniach
wigilijnych
z
organizacjami i stowarzyszeniami
z terenu Gminy Zbąszynek.
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IV KWARTAŁ 2018 r.

KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
01.10.2018r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Konwent Rady;
02.10.2018r. – Zbąszynek, ZOK, spotkanie z szefem sztabu 17 Wielkopolskiej
Brygady
Zmechanizowanej w związku z nadaniem
medalu pamiątkowego kontyngentu wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni
i Hercegowinie (pomoc mieszkańcom); - Zbąszynek, Urząd Miejski,
biuro Rady Miejskiej, dyżur;
04.10.2018r. – Świebodzin, sesja
Rady Powiatu Świebodzińskiego,
jubileusz 20 lecia samorządu powiatowego;
06.10.2018r. – Międzychód, pogrzeb
śp. Jolanty Wróbel;
09.10.2018r. – Rogoziniec, Ogród
Strzelecki, spotkanie z przedszkolakami
z
Niepublicznego
przedszkola Nr 5 w Świebodzinie,
- Zbąszynek, ZOK, cokwartalne
spotkanie Burmistrza Zbąszynka
i Przewodniczącego Rady Miejskiej
z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
10.10.2018r.
–
Zbąszynek,
ZOK,
„Dzień pieczonego ziemniaka” z
przedszkolakami
Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
w Zbąszynku; Zbąszynek, ZOK,
wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady; - Zbąszynek, ZOK, Seniorzy świętują niepodległość;
11.10.2018r. – Zbąszynek, ZOK, Dzień
Nauczyciela; Zbąszynek, Kościół
parafialny, uroczystości odpustowe;
16.10.2018r. – Zbąszynek, Pomnik
Chrystusa
Odnowiciela wmurowanie aktu erekcyjnego; Zbąszynek, ZOK, nagrody Burmistrza dla
przedstawicieli oświaty z okazji
Święta Edukacji Narodowej; - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, dyżur; - Dąbrówka Wlkp., CKiF, biesiada ludowa dla seniorów;
17.10.2018r. – Zbąszynek, ZOK, Święto Edukacji Narodowej obchodzone przez przedszkolaków
z Niepublicznego Przedszkola „Pod
Muchomorkiem” w Zbąszynku;
18.10.2018r. – Zbąszynek, ZOK, sesja
Rady Miejskiej – podsumowanie VII
kadencji 2014 – 2018;
19.10.2018r. – Sulechów, 25-lecie
5Lubuskiego Pułku Artylerii; Zbąszynek, kościół parafialny Msza
Św. w intencji seniorów z Gminy
Zbąszynek;
21.10.2018r. – wybory samorządowe
2018;

23.10.2018r. – Rogoziniec, ogród
strzelecki – spotkanie z uczniami
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku
- Szkolny Klub Turystyczny;
01-02.11.2018r. – Wszystkich Świętych – odwiedziny grobów znajomych samorządowców;
10.11.2018r. – ZOK, obchody 50-tej
rocznicy ZHP Zbąszynek; Rodzinne Ogrody Działkowe, spotkanie z
członkami Sekcji Hodowli Gołębi w
Zbąszynku – podsumowanie sezonu lotowego 2018;
11.11.2018r. – Zbąszynek, obchody
100-tnej rocznicy Niepodległości;
14.11.2018r. – CKZiU Zbąszynek, „Ku
Niepodległości” – obchody Święta
Niepodległości; NP. „Pod Muchomorkiem” – obchody Święta Niepodległości;
16.11.2018r. – Termin zakończenia VII
kadencji Zbąszyneckiego Samorządu;
18.11.2018r. – ZOK, Biesiada Andrzejkowa – spotkanie zespołów śpiewaczych;
19.11.2018r. – UM Zbąszynek, I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w
Zbąszynku, przyjęcie ślubowania
Radnych i Burmistrza, wybór Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Zbąszynku;
21.11.2018r. – DD „Senior –Wigor” i
Ośrodek Pomocy Społecznej - obchody Dnia Pracownika Socjalnego;
24.11.2018r. – Zbąszynek, obchody
Święta Kolejarza;
28.11.2018r. – Kosieczyn – Msza Św.
w intencji ks. Dziekana;
29.11.2018r. – UM Zbąszynek, II sesja
Rady Miejskiej w Zbąszynku, wybór Komisji Stałych Rady; Zbąszynek, XVIII Przegląd Piosenki Dziecięcej – organizator SP Zbąszynek;
02.12.2018r. – Bolewicko, Niepodległościowy Deblowy Turniej Tenisa
Ziemnego o puchar Rady Miejskiej;
03.12.2018r. – Konwent Rady Miejskiej;
04.12.2018r. – Kargowa, Kapituła Regionu Kozła; ZOK, spotkanie z Mikołajem osób niepełnosprawnych
– organizator OPS, dyżur Biuro
Rady;
06.12.2018r. – UM Zbąszynek, udział
w szkoleniu radnych dot. RODO,
posiedzenie Komisji Stałych Rady
Miejskiej;
08.12.2018r. – Zbąszynek, Targowisko Miejskie – IV Wigilia Miejska w
www.zbaszynek.pl

Agnieszka
Ratyńska

Zbąszynku;
11.12.2018r. – CKiF Dąbrowa Wlkp.
– spotkanie z zespołem śpiewaczym „Dąbrowszczanka” – podsumowanie roku 2018;
12.12.2018r. – Kargowa, Jubileusz
50-lecia badań archeologicznych
prof. dr hab. Michała Kobusiewicza w „Regionie Wojnowo – raju
prehistorycznych łowców i zbieraczy”;
13.12.2018r. – Świebodzin, Msza Św.
w intencji ofiar stanu wojennego
w 37 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego;
15.12.2018r. – Babimost, Jarmark Bożonarodzeniowy; CKiF Dąbrówka
Wlkp., Jubileusz 55-lecia KGW Dąbrówka Wlkp.
18.12.2018r. – Dyżur Biuro Rady;
19.12.2018r. – Zbąszynek, spotkanie
opłatkowe z kombatantami i emerytami PKP, OPS – spotkanie przy
choince, realizacja projektu wspartego przez IKEA Industry Zbąszynek;
20.12.2018r. – UM Zbąszynek, III sesja Rady Miejskiej – przyjęcie budżetu Gminy Zbąszynek na 2019
rok;
27.12.2018r. – Poznań, udział w obchodach 100 rocznicy Powstania
Wielkopolskiego;
28.12.2018r. – Zbąszynek, klub seniora „Pogodna Jesień” – spotkanie
opłatkowe;
31.12.2018r. – Zbąszynek, zakończenie roku 2018, spotkanie z mieszkańcami.
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URZĘDNIK RADZI

ZMIANY W USTAWIE O SAMORZĄDZIE GMINNYM
16 listopada br. rozpoczęła
się nowa VIII kadencja samorządowa. Wraz z początkiem nowej
kadencji weszły w życie ważne
zmiany w przepisach samorządowych. Nas najbardziej dotyczą
zmiany w ustawie o samorządzie
gminnym i w niniejszym artykule
przedstawię najważniejsze z nich.
Dłuższa kadencja – jest to bardzo ważna informacja. Obecna kadencja została wydłużona z czterech do pięciu lat. Oznacza to, że
następne wybory rady miejskiej
i burmistrza odbędą się jesienią
2023 roku.
Budżet obywatelski – co prawda
obowiązek jego wprowadzenia dotyczy gmin będących miastami na
prawach powiatu. Dla pozostałych
gmin jest to sprawa dowolna, jednak chcąc zaktywizować lokalne
środowiska Rada Miejska w Zbąszynku uchwałą nr XLIV/74/2018
z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Zbąszynek
na 2019 rok, wprowadziła na terenie Gminy Zbąszynek w 2019 roku
budżet obywatelski. W przepisowym terminie wpłynęło łącznie
11 wniosków mieszkańców Gminy
Zbąszynek.
Transmisja obrad sesji – wszystkie sesje są transmitowane i
utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania z poszczególnych sesji
będą systematycznie udostępnianie na stronie internetowej www.
zbaszynek.pl w zakładce „Gmina
Zbąszynek”, dalej „Rada Miejska” i
„Transmisje na żywo”, a także w
Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.zbaszynek.pl w zakładce
„Rada Miejska”, dalej „Sesje Rady
Miejskiej” i „Transmisje na żywo
obrad Rady Miejskiej”
Rejestrowanie i upublicznianie
wykazów głosowań – wszystkie
głosowania na sesjach odbywać
się będą za pomocą urządzeń
umożliwiających
sporządzenie
i utrwalenie imiennego wykazu
głosowań poszczególnych radnych. Na potrzeby Rady Miejskiej
w Zbąszynku zostały zakupione i
zainstalowane urządzenia i oprogramowanie umożliwiające spełnienie tego ustawowego obowiązku. Protokoły z przebiegu sesji
oraz imienne wykazy głosowania
6

radnych są udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Zbąszynek www.bip.zbaszynek.pl
w zakładce „Rada Miejska” i dalej
„Protokoły z sesji Rady Miejskiej”.
Komisja Skarg Wniosków i Petycji – to również nowy obowiązek,
Komisja ma zajmować się rozpatrywaniem skarg na działania
organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych. Uchwałą Nr II/6/2018 z dnia
29 listopada została powołana
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miejskiej w Zbąszynku.
Interpelacje i zapytania radnych
- Zgodnie z art. 24 ust. 6 i 7 Interpelacje i zapytania składane są na
piśmie do przewodniczącego rady,
który przekazuje je niezwłocznie
burmistrzowi. Burmistrz, lub osoba
przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na
piśmie nie później niż w terminie
14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych
odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie
internetowej gminy, oraz w inny
sposób zwyczajowo przyjęty.
Debata o stanie gminy – do 31
maja Burmistrz ma obowiązek
przekazania Radzie Miejskiej corocznego raportu o stanie Gminy zawierającego podsumowanie
działalności organu wykonawczego w poprzednim roku. Raport
będzie rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana jest
uchwała w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu.
Inicjatywa
uchwałodawcza
–
określa
przyznanie
mieszkańcom gminy, powiatu i samorządu
województwa prawa inicjatywy
uchwałodawczej (dotychczas prawo takie fakultatywnie mogło być
przewidziane w statucie danej
jednostki samorządowej); grupa
mieszkańców występująca z inicjatywą musi liczyć: w gminie do
5 000 mieszkańców – co najmniej
100 osób, w gminie do 20 000
mieszkańców – co najmniej 200,
a w gminach większych – co najmniej 300 osób.
W związku z wejściem w życie
nowych przepisów, gminy zostały zmuszone do aktualizacji bądź
www.zbaszynek.pl

zakupu sprzętu do nagrywania i
transmisji obrad oraz sprzętu do
głosowania imiennego. Zakupy
sprzętu i oprogramowania to jedno, a przygotowanie infrastruktury,
czyli budowanie gniazd, okablowania, mediaportów, to przez nikogo niezauważany ale jakże niezbędny i kosztowny dodatkowy
wydatek. Gmina Zbąszynek również dokonała zakupu ww. sprzętu, „przy okazji” wykonaliśmy na
nowo okablowanie i wyremontowaliśmy salę posiedzeń. Pierwsza
transmisja obrad miała miejsce 19
listopada br. ale nowy sprzęt po
raz pierwszy został przetestowany na sesji w dniu 20 grudnia br.
Zapraszam mieszkańców Gminy
do śledzenia „na żywo” pracy radnych Rady Miejskiej w Zbąszynku. Oczywiście korzystać z wyżej
wymienionych udogodnień mogą
tylko posiadający dostęp do internetu. O problemach z dostępem
do stałego, dobrego internetu na
terenie naszej gminy wiemy wszyscy. Jednak jest spora szansa na
to, że w 2019 roku będzie realizowany projekt wypełniania tzw.
„białych plam” w dostępie do internetu, a także projekt „e-urząd”
m.in. na terenie Gminy Zbąszynek.
Pozostaje tylko mieć nadzieję, że
oba projekty będą zrealizowane i w związku z tym poszerzy
się grono
osób korzystających
z informacji i usług oferowanych
przez tut. Urząd.
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
21 października 2018 roku
odbyły się wybory tzw. samorządowe (do rad gmin, rad powiatów,
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast). Wybory te przeprowadzone były na podstawie znowelizowanych przepisów wyborczych
- ustawy Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112 ze zm. dnia 5 stycznia 2011 roku).
Po raz drugi w gminach do 20
tys. mieszkańców wybory do rad
gmin odbyły się w tzw. okręgach
jednomandatowych. Gmina Zbąszynek
została podzielona na
15 jednomandatowych okręgów
wyborczych (miasto 9 okręgów,
gmina 6 okręgów) oraz na pięć
obwodów
głosowania
(miasto
3 obwody, gmina 2 obwody). Do
przeprowadzenia wyborów samorządowych potrzebne są komisje
wyborcze. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Zbąszynku Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
powołał osoby zgłoszone przez
uprawnione komitety wyborcze i
partie polityczne. Przewodniczącą
Komisji została Katarzyna Rucioch,
a Zastępcą Przewodniczącej -Aneta Nawracała.
Postanowieniem z dnia 1 października 2018 r. Komisarz Wyborczy w
Zielonej Górze powołał członków

Numer
okręgu

obwodowych komisji wyborczych
na terenie Gminy Zbąszynek:
a) ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie – 41 osób;
b) ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie – 39 osób.
Lokale wyborcze otwarte były w
godzinach od 7:00 do 21:00, nie zanotowaliśmy zdarzeń, które miałyby wpływ na zakłócenie prawidłowości przebiegu głosowania.
W wyborach Burmistrza Zbąszynka w ustawowym terminie
zarejestrowano jednego kandydata. Uprawnionych do głosowania
było 6559 wyborców, wydano 3185
kart do głosowania, z tego głosów
ważnych oddano 3136. Frekwencja
wyniosła 48,56% (w 2014 roku 40,
6%). Za wyborem kandydata głosowało 2567 wyborców (w 2014 r.
– 2191 wyborców). W związku z powyższym Burmistrzem Zbąszynka
wybrany został Pan Wiesław
Czyczerski, który uzyskał 81,86%
poparcia.
W wyborach do Rady Miejskiej w
Zbąszynku zarejestrowano łącznie 25 kandydatów w 15 okręgach
wyborczych. W 6 okręgach wyborczych zarejestrowano po jednym
kandydacie, w związku z tym w
okręgach wyborczych nr 5, 10, 11, 12,
14, 15 wyborów nie przeprowadzono, a zgłoszeni kandydaci uzyskali
mandat radnego bez głosowania.

Nazwisko i imiona

W pozostałych 9 okręgach wyborczych uprawnionych do głosowania było łącznie 4093 wyborców,
wydano 2140 kart do głosowania,
z tego głosów ważnych oddano
2038.
Frekwencja wyniosła 52,28% (w
2014 r. - 40,65%). Z możliwości głosowania korespondencyjnego skorzystał 1 wyborca.
W poszczególnych okręgach wyborczych do Rady Miejskiej w Zbąszynku wybrane zostały następujące osoby. (tabela poniżej)
W wyborach do rady powiatu
Uprawnionych do głosowania było
łącznie 9643 wyborców (Gmina
Zbąszynek i Gmina Szczaniec)
Wyborcom wydano 5082 karty do
głosowania. Łącznie oddano 4680
głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 48,53%
Z okręgu wyborczego nr 3 (Gmina
Zbąszynek i Gmina Szczaniec) do
Rady Powiatu świebodzińskiego
wybrane zostały następujące osoby (tabela na str. 8)
Na sesji Rady Powiatu w dniu 19
listopada wybrane zostały nowe
władze Powiatu. Starostą wybrany został ponownie Pan Zbigniew
Szumski, bardzo ważne funkcje
otrzymali również radni z terenu
Gminy Zbąszynek: Wicestarostą

Komitet wyborczy

c.d. na str. 8

Liczba głosów

1

GRACZYK Mariusz

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

107

2

MAZUR Jan

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

130

3

MUSZYŃSKA Wioleta

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

116

4

BUDYCH Andrzej Jakub

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

187

5

SZULC Maciej Przemysław

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

Bez głosowania

6

RUCIOCH Agnieszka

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

136

7

FEDKO Tomasz Łukasz

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

151

8

WOŹNIAK Grzegorz

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

136

9

KUMKE Marcin Dawid

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

162

10

PYCH Marek

Komitet Wyborczy Razem dla Wsi

Bez głosowania

11

BUDYCH Henryk Zbigniew

Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Dąbrowiecka

Bez głosowania

12

PIELICHOWSKI Jacek

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

Bez głosowania

13

KACZMAREK Patrycja

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

118

14

SZYMAŃSKI Łukasz

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

Bez głosowania

15

BIELECKI Grzegorz Tomasz

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

Bez głosowania

www.zbaszynek.pl
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został Pan Andrzej Chromiński, a
Członkiem Zarządu Pan Marcin
Minta, natomiast Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu został Pan Alojzy Jokiel.

wodowały to, że wyborcy mogli
zobaczyć niektóre karty z oddanymi głosami na konkretnych kandydatów. Było to ewidentne naruszenie przepisów wyborczych.
Po raz pierwszy mieliśmy też po
dwie obwodowe komisje wyborcze, tzw. „dzienne” czyli komisje
ds. przeprowadzenia głosowania
i „nocne” czyli komisje ds. ustalenia wyników głosowania. Również
po raz pierwszy w tych wyborach
mieliśmy nowego urzędnika wyborczego, powołanego w oparciu
o znowelizowane przepisy Kodeksu Wyborczego. W naszej Gminie
funkcję urzędnika pełniła Pani
Marzanna Piechowicz ze Świe-

W wyborach do rady sejmiku
Uprawnionych do głosowania z terenu Gminy Zbąszynek było 6558
wyborców. Wyborcom wydano
3187 kart do głosowania. Łącznie
oddano 2964 głosów ważnych.
Frekwencja wyniosła 40,6%. Wybory samorządowe z dnia 21 października br. były po raz kolejny
wyjątkowe. Znowelizowane przepisy wprowadziły szereg zmian,
które miały usprawnić i ułatwić
ich przeprowadzenie. Po
Lp.
Nazwisko i imiona
raz pierwszy
mieliśmy
w
tych
wybo1.
JOKIEL Alojzy
rach do czy2.
MINTA Marcin
nienia z prze3.
CHROMIŃSKI Andrzej
z ro c z yst y m i
urnami, które
4.
SIEŃKOWSKI Maciej
niestety spo-

bodzina. Dotychczasowy urzędnik
wyborczy, którym był sekretarz
gminy pełnił funkcję kierownika
zespołu wyborczego.
Oficjalnie wybory na terenie Gminy
Zbąszynek zakończyły się w dniu
22 października br. po przekazaniu
Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze protokołów z wynikami głosowania.
19 listopada podczas I sesji inauguracyjnej wybrani radni oraz burmistrz złożyli ślubowanie przyjmując odpowiednio mandaty radnych
Rady Miejskiej w Zbąszynku oraz
mandat Burmistrza Zbąszynka.

Komitet wyborczy

Liczba
głosów

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

416

Komitet Wyborczy Forum Samorządowe

1190

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

320

Komitet Wyborczy PSL

365

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Na terenie Zbąszynka od 8
marca 2016 roku działa nieodpłatna pomoc prawna skierowana do
mieszkańców naszej Gminy. Pomoc
realizowana jest w punkcie porad
w Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Długiej w Zbąszynku, który czynny jest raz w tygodniu, w
piątki w godzinach 8:00 do 12:00, a
także w punkcie porad w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku przy ul. Rynek 1, który czynny jest we wtorki
w godzinach od 9:00 do 13:00. Oba
punkty działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015
r. o nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw. Dotychczas
obowiązujące przepisy zawierały szczegółowe informacje o tym
komu i w jakim zakresie pomoc
prawna może być udzielana.
Od 1 stycznia 2019 roku wejdą w
życie ważne zmiany w ww. ustawie. Zmiany te opublikowane zostały w Dz. U. z 2018 roku poz.
1467. Zainteresowanych zachęcam
do lektury wymienionego dziennika ustaw, a w niniejszym artykule
8

krótko przedstawię najważniejsze
zmiany:
1) zmiana statusu osoby uprawionej
od 1 stycznia 2019 r. świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
przysługiwać będą osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy
prawnej. Osoba zainteresowana
przed otrzymaniem nieodpłatnej
pomocy prawnej powinna złożyć
stosowne oświadczenie na ww.
okoliczność. Wzór oświadczenia
dostępny będzie w punkcie udzielania nieodpłatnych porad prawnych.
2) nieodpłatna mediacja
Informacja o mediacji zawarta jest
w art. 4a ustawy i obejmuje następujące elementy:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności
mediacji oraz korzyściach z tego
wynikających;
b) przygotowanie projektu umowy
o mediację lub wniosku o przewww.zbaszynek.pl

prowadzenie mediacji;
c) przygotowanie projektu wniosku
o przeprowadzenie postępowania
mediacyjnego w sprawie karnej;
d) przeprowadzenie mediacji;
e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed
mediatorem.
3) Obowiązek informacyjny
przepisy
zmieniające
wprowadzają nowe obowiązki związane
z udzielaniem pewnych informacji osobom uprawnionym. Zgodnie z art. 5 ust. 4, w przypadku
stwierdzenia, że przedstawiony
przez osobę uprawnioną problem
nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności stwierdzenia, że
problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca
prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania
innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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PROJEKT BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK
NA 2019 ROK
Wyszczególnienie działu planowanych
dochodów
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Dział 600 - Transport i łączność
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Dział 710 - Działalność usługowa
Dział 750 - Administracja publiczna
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dział 752 - Obrona narodowa
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

Kwota planu

Struktura
dochodów

5.000,00 zł

0,01

1.486.080,00 zł

2,45

4.978.122,93 zł

8,22

2.330.088,42 zł

3,85

1.500,00 zł

-

583.291,26 zł

0,96

1.665,00 zł

-

800,00 zł

-

1.000,00 zł

-

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem (podatki i opł.
lokalne)

21.441.393,00 zł

35,41

Dział 758 - Różne rozliczenia (subwencja oświatowa i
wyrównawcza na 2019 rok)

9.336.429,00 zł

15,43

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Dział 852 - Pomoc społeczna
Dział 855 - Rodzina
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 926 - Kultura fizyczna

Ogółem planowane dochody

Projekt budżetu Gminy Zbąszynek na 2019 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, z uwzględnieniem informacji o planowanych
kwotach dochodów z tytułu subwencji i dotacji na realizację zadań
własnych i zleconych, uzyskanych
od Wojewody Lubuskiego i Ministra
Finansów.
Planowane dochody w projekcie budżetu na rok 2019 wynoszą
60.558.135,51 zł.
W ogólnej kwocie planowanych dochodów wyszczególniamy, dochody
bieżące w wysokości 46.824.688,97
zł
oraz dochody majątkowe, w
wysokości 13.733.446,54 zł.
Dochody wg działów klasyfikacji
budżetowej, zaplanowane na 2019
rok, przedstawiają się następująco:
Planowane na 2019 rok dochody
w kwocie ogółem 60.558.135,51 zł,
obejmują:
1)
dochody własne w kwocie
22.437.318,42 zł,
2)
dochody z tytułu udziału
w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w kwocie
8.166.370,00 zł
3)
subwencje,
w
kwocie
9.336.429,00 zł
4)
środki pozyskane na realizację zadań dofinansowanych z

1.395.488,97 zł

2,30

403.770,00 zł

0,67

6.289.300,00 zł

10,39

11.211.393,93 zł

18,51

57.263,00 zł

0,09

1.035.550,00 zł

1,71

60.558.135,51 zł

100,00

budżetu Unii Europejskiej w kwocie,
11.652.430,09 zł,
5)
dotacje celowe z budżetu
państwa na realizację zadań własnych, zadań zleconych oraz środki pozyskane od innych jednostek
sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł, w kwocie 8.965.588,00
zł.
W ramach planowanych dochodów majątkowych na rok 2019, na
kwotę ogółem 13.733.446,54 zł, wyszczególnia się planowane dotacje
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na zadania pn.: „Budowa ścieżek rowerowych (Gmina
Zbąszynek, Babimost, Kargowa),
kwota 4.024.134,93 zł, „Wdrożenie
i rozwój e-usług w administracji
samorządowej oraz podnoszenie
bezpieczeństwa
teleinformatycznego”, kwota 552.237,26 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w
Zbąszynku”, kwota 5.981.733,93 zł
oraz dofinansowanie „Budowy hali
sportowej w Zbąszynku” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.000.000,00
zł. Planuje się również kwotę dochodów z tytułu sprzedaży majątku Gminy, która wynosi 1.285.577,42
zł, kwotę 832.500,00 zł na zadanie pn.”Budowa dróg gminnych:

Ogrodowa i Zachodnia w Zbąszynku – etap II” oraz 57.263,00 zł na
„Budowę schodów z podjazdem
dla niepełnosprawnych do Domu
Kultury w Zbąszynku” z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014
– 2020.
Wydatki na rok 2019 zostały zaplanowane w ogólnej wartości
69.137.197,30 zł. W ogólnej kwocie
zaplanowanych wydatków na rok
2019, wyszczególnia się wydatki
bieżące w wysokości 40.724.065,14
zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28.413.132,16 zł.
Wydatki wg działów klasyfikacji
budżetowej, zaplanowane na 2019
rok, przedstawiają się następująco:
Wydatki bieżące na 2019 rok w
kwocie ogółem 40.724.065,14 zł,
przeznacza się na:
1)
wydatki bieżące jednostek
budżetowych, kwotę 28.196.430,14
zł,
2)
wydatki na dotacje na zadania bieżące, kwotę 3.710.938,38
zł,
3)
wydatki na świadczenia
na rzecz osób fizycznych, kwotę
6.714.462,51 zł,
4)
wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z
budżetu Unii Europejskiej, kwotę
1.100.741,11 zł,
5)
wydatki na obsługę długu
publicznego, kwota 1.001.493,00 zł.
Wartość wydatków majątkowych
w projekcie budżetu na rok 2019,
stanowi 41,1 % zaplanowanych wydatków ogółem. Wydatki bieżące
stanowią 58,9 % ogółu planowanych wydatków w projektowanym
budżecie.
Wydatki majątkowe, wyszczególnione zadaniowo w projektowanym
budżecie, dotyczą:
1)
fundusz sołecki realizowany we wsi Kręcko, kwota 12.000,00
zł,
2)
budowa dróg gminnych: ul.
Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku – etap II, kwota 1.985.000,00
zł,
3)
budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa), kwota 4.498.007,13
zł,
4)
zakupy inwestycyjne zwiąc.d. na str. 10
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Wyszczególnienie działu
planowanych wydatków
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo
Dział 400- Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
Dział 600- Transport i łączność
Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Kwota planu

Struktura
wydatków

80.100,00 zł

0,12

1.129.635,00 zł

1,63

6.989.695,13 zł

10,11

1.477.895,56 zł

2,14

45.000,00 zł

0,07

5.767.606,85 zł

8,34

1.665,00 zł

-

800,00 zł

-

518.206,63 zł

0,75

Dział 757- Obsługa długu publicznego

1.001.493,00 zł

1,45

Dział 758- Różne rozliczenia (rezerwa
ogólna i na zarządzanie kryzysowe na
2017 rok)

530.000,00 zł

0,77

15.530.843,75 zł

22,46

Dział 710 – Działalność usługowa
Dział 750- Administracja publiczna
Dział 751- Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Dział 752- Obrona narodowa
Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

Dział 801- Oświata i wychowanie
Dział 851- Ochrona zdrowia

296.000,00 zł

0,43

2.071.950,00 zł

3,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej

36.500,00 zł

0,05

Dział 854- Edukacyjna opieka
wychowawcza

34.857,60 zł

0,05

6.324.700,00 zł

9,15

18.911.691,33 zł

27,35

1.216.018,21 zł

1,76

7.172.539,24 zł

10,37

69.137.197,30 zł

100,00

Dział 852- Pomoc społeczna

Dział 855 - Rodzina
Dział 900- Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Dział 926- Kultura fizyczna

Ogółem planowane wydatki

zane z rozbudową sieci komputerowej i informatycznej, w wysokości 171.097,43 zł,
5)
zakup gruntów pod potrzeby inwestycyjne gminy, kwota
255.000,00 zł,
6)
„Wdrożenie i rozwój e-usług
w administracji samorządowej oraz
podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”, kwota 652.992,86
zł,
7)
wpłata na Państwowy Fundusz celowy Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej na
dofinansowanie kosztów zakupu
samochodu specjalnego do celów
operacyjno - kontrolno rozpoznawczych, kwota 30.000,00 zł,
8)
partycypacja w kosztach
zakupu
samochodu
strażackiego dla OSP Rogoziniec, kwota
150.000,00 zł,
9)
budowa
oczyszczalni ścieków w Zbąszynku, kwota
14.387.302,67 zł,
10)
Wydatki majątkowe, dotyczące Samorządowego Zakładu
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Usług Komunalnych w Zbąszynku,
łącznie kwota 293.000,00 zł,
11)
dotacje do przydomowych
oczyszczalni ścieków w wysokości
25.000,00 zł,
12)
dotacje celowe w związku
z wymianą pieca na ogrzewanie
gazowe, 25.000,00 zł,
13)
wydatki majątkowe związane z budową schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych do budynku Domu Kultury w Zbąszynku,
kwota 110.692,83 zł
14)
budowa hali sportowej w
Zbąszynku, kwota 5.703.039,24 zł,
15)
wydatki majątkowe w wysokości 115.000,00 zł, dotyczące
działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
W ramach strony wydatkowej, w
poszczególnych pozycjach klasyfikacji budżetowej zaplanowano
realizację funduszu sołeckiego, w
ogólnej wysokości 179.801,52 zł z
podziałem na poszczególne sołectwa, zgodnie z zatwierdzonymi za-

www.zbaszynek.pl

daniami do realizacji na rok 2019.
Projektowany budżet Gminy
Zbąszynek na 2019 rok, jest deficytowy. Planowane dochody ogółem
są mniejsze o kwotę 8.579.061,79 zł
od planowanych wydatków ogółem.
Patrząc na zasadę przy konstrukcji
projektowanych budżetów, dotyczącą pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi gminy,
widzimy, że w ramach planowanych dochodów bieżących na kwotę, 46.824.688,97 zł, pokrycie znajdują planowane wydatki bieżące,
w wysokości projektowanej ogółem, 40.724.065,14 zł. Różnica, stanowi kwotę 6.100.623,83 zł, którą w
planie w całości przeznacza się na
projektowane wydatki majątkowe.
Plan budżetu na rok 2019, zakłada wielkość planowanych przychodów wyłącznie w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych,
w wysokości 11.000.000,00 zł, które
przeznacza się na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.420.938,21 zł i
pokrycie planowanego deficytu budżetu. Wielkość planowanych przychodów wynika z realizacji dwóch
dużych przedsięwzięć: modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy
hali sportowej.
W efekcie, projektowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek
długoterminowych, na koniec roku
2019, wynosi 26.677.422,00 zł. Patrząc obrazowo w stosunku do
planowanych dochodów na 2019
rok, wskaźnik zadłużenia wynosi
44,05%.
Biorąc pod uwagę nowe obwarowania wskaźnikowe, gmina spełnia relacje, wynikające z art. 243
ustawy o finansach publicznych,
gdzie liczony indywidualnie dla
każdej jednostki, wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, przypadający na projektowany rok budżetowy, wynosi 5,65
% i jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty, ustalonego
w oparciu o średnią arytmetyczną
dochodów z trzech ostatnich lat,
wyliczoną na podstawie obligatoryjnego wzoru, który wynosi 12,67
%, biorąc po uwagę wykonanie
roku 2016, 2017 i plan na III kw.
2018. Z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dla roku 2018,
wskaźnik spłaty, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną dochodów z trzech ostatnich lat, wynosi
12,34 %.
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Aneta
Nawracała

OBOWIĄZEK PŁACENIA PODATKU DOCHODOWEGO W
MIEJSCU ZAMIESZKANIA, A NIE ZAMELDOWANIA
Chcesz, żeby gmina, w
której mieszkasz miała więcej
pieniędzy na place zabaw, ścieżki rowerowe, chodniki, parkingi,
obiekty sportowe, piękne targowisko, ronda, budowę dróg, place
zabaw, ścieżki rowerowe, chodniki,
parkingi, czy szkoły? Płać podatki
w miejscu zamieszkania, a nie zameldowania.
Zachęcamy mieszkańców, aby rozliczyli się z fiskusem z rocznego
podatku nie w tej miejscowości, w
której są zameldowani, ale w tym
miejscu, w którym faktycznie zamieszkują.
MELDUNEK A MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT- y powinny być składane w
urzędzie skarbowym według miejsca zamieszkania podatników, dokładnie – według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu grudnia.
Meldunek nie ma w tym wypadku
żadnego znaczenia. A to oznacza,
że osoba zameldowana w Zielonej Górze czy Poznaniu, ale od
połowy ubiegłego roku faktycznie
zamieszkująca w Zbąszynku (bądź
zamieszkująca tu ostatniego dnia

roku podatkowego, tj. 31 grudnia),
powinna rozliczyć się z fiskusem
w Urzędzie Skarbowym w Świebodzinie. Przepisy jedno, a praktyka drugie - wiele osób z różnych
powodów składa PIT w miejscu
zameldowania, a nie tam, gdzie
rzeczywiście mieszka.
Prawie 40% podatku dochodowego poprzez udziały z Ministerstwa
Finansów trafia do gmin.
Zachęcając do składania PIT-ów
w miejscu zamieszkania odnosimy
się przede wszystkim do korzyści,
jakie mogą mieć z tego „oficjalni”
mieszkańcy. Do każdej gminy trafia
co rok określony procent podatku dochodowego. W każdym roku
jest on nieco większy – obecnie do
gmin wraca 37,89 % podatku płaconego przez mieszkańców. Pieniądze te przeznaczane są przede
wszystkim na inwestycje gminne.
Podkreślamy, że jakość i liczba
nowych inwestycji jest uzależniona przede wszystkim od udziału
w podatku dochodowym, który
stanowi jeden z głównych źródeł
dochodów. Pragniemy uświadomić
mieszkańcom, że im więcej osób
będzie płaciło podatki w miejscu
zamieszkania, tym na lepszy stan-

dard życia w gminie mogą liczyć.
A rozliczając się z fiskusem w
miejscu zameldowania, finansujemy inwestycję innym gminom.
WYSTARCZY KRÓTKA INFORMACJA
Ci, których przekonają Nasze argumenty, powinni poinformować
fiskusa, gdzie jest ich faktyczne
miejsce zamieszkania - albo wraz
z rocznym zeznaniem podatkowym, albo na formularzu ZAP-3
(składają go tylko osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorcy bowiem informują o wszelkich zmianach za
pomocą formularza CEIDG-1).
Zwracamy się też z prośbą do
księgowych firm, aby poinformowali pracowników otrzymujących
PIT roczny o przynależności do
odpowiedniego US, wg miejsca
zamieszkania a nie zameldowania.
Warto również pamiętać, że płacenie podatków w miejscu zamieszkania to także wygoda – chociażby w razie ewentualnej kontroli
rocznego zeznania podatkowego,
kiedy to do urzędu trzeba stawić
się osobiście.
Elżbieta
Rolnik

NOWE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKÓW
LOKALNYCH, OBOWIĄZUJĄCE OD 01 STYCZNIA 2019
18 października 2018r. Rada
Miejska w Zbąszynku podjęła
uchwałę nr XLV/85/2018 w sprawie określenia wysokości stawek
i zasad poboru podatku od nieruchomości.
Podatki jak co roku płatne są w
czterech ratach, proporcjonalnych
do czasu trwania obowiązku podatkowego. Terminy ich płatności dla osób fizycznych określone
zostały w Ustawie o podatkach
i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z
2018 poz. 1445 ze zm.), a mianowicie: do dnia 15 marca, 15 maja, 15
września oraz 15 listopada roku
podatkowego.
Osoby prawne wpłacają podatek
od nieruchomości, rolny i leśny
bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości w terminie do 15-go każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
Podatek leśny w terminie do 15go każdego miesiąca. Podatek
rolny w czterech ratach do dnia
15 marca, 15 maja, 15 września i
15 listopada.
Kwotę stanowiącą średnią cenę
skupu żyta, ogłaszaną corocznie
przez GUS Rada Miejska w Zbąszynku Uchwałą nr XLV/84/2018 z
dnia 18.10.2018r. obniżyła do kwoty 50,00 zł. i taka też stawka podatku rolnego obowiązuje w 2019
roku:
a)
od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych,
wynosi 125,00 zł.
b)
od 1 ha fizycznego gruntów, użytków rolnych poniżej 1 ha,
www.zbaszynek.pl

wynosi 250,00 zł.
Stawka podatku leśnego 42,2356
zł/ha
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2019 ROKU
1. Od samochodu ciężarowego o
dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie - 550 zł,
b)
powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie - 850 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12
ton - 1050 zł.
2. Od samochodu ciężarowego w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton i rodzaju
zawieszenia (tabela A)
c.d. na str. 12
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Elżbieta
Rolnik

NOWE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKÓW LOKALNYCH,
OBOWIĄZUJĄCE OD 01 STYCZNIA 2019 c.d ze str. 11
WYSOKOŚĆ
STAWEK
PODATKU W
ZŁ/M2

RODZAJ GRUNTÓW PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU
A) ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, BEZ WZGLĘDU
NA SPOSÓB ZAKWALIFIKOWANIA W EWIDENCJI
GRUNTÓW I BUDYNKÓW

0,90

B) POD WODAMI POWIERZCHNIOWYMI
STOJĄCYMI LUB WODAMI POWIERZCHNIOWYMI
PŁYNĄCYMI JEZIOR I ZBIORNIKÓW
SZTUCZNYCH

4,70 / 1 HA

TABELA A
LICZBA OSI I
DOPUSZCZALNA
MASA CAŁKOWITA
(W TONACH)

NIE MNIEJ
NIŻ

0,48

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

3,05

13

1100

1150

13

14

1170

1200

14

15

1220

1250

1270

1310

TRZY OSIE
12

17

1270

1310
1325

17

19

1310

19

21

1350

1375

21

23

1400

1425

23

25

1450

1650

1450

1650

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

WYSOKOŚĆ
STAWEK
PODATKU W
ZŁ/M2
0,78
21,00

ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OBROTU
KWALIFIKOWANYM MATERIAŁEM SIEWNYM

10,98

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

4,60

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

5,95

GARAŻY

7,70

12

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA

12

25

ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ OD
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB ICH CZĘŚCI
ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub
przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1100
zł.
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
używania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12 ton, w

MNIEJ
NIŻ

15

2) OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

MIESZKALNYCH

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

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

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

12

25

1450

1500

25

27

1580

1650

27

29

1680

1750

29

31

1850

2560

1900

2560

31

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

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

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

NIE
MNIEJ
NIŻ

MNIEJ
NIŻ

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA
OSI JEZDNYCH

12

18

900

925

18

25

925

950

975

1000

JEDNA OŚ

zależności
od
liczby osi i rodzaju zawieszenia (tabela B)
5. Od przyczepy
i naczepy, które
łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną
masę całkowitą
od 7 ton i poniwww.zbaszynek.pl

25

DWIE OSIE
12

28

1050

1100

28

33

1150

1200

33

38

1250

1350

1380

1780

38

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
38

38

1250

1300

1350

1550

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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dzaju zawieszenia (tabela C).

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

NIE MNIEJ
NIŻ

MNIEJ NIŻ

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

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

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA
OSI JEZDNYCH

DWIE OSIE
12

18

1150

1250

18

25

1250

1350

25

31

31

1350

1500

1550

2030

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12

40

40

żej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 900 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które
łącznie z pojazdem silnikowym

1780

1880

1980

2660

posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi i ro-

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

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
SZANOWNI JUBILACI!!!

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie
Danych Osobowych w skrócie zwane RODO. W związku z tym prosimy wszystkich Jubilatów, którzy w
2019 r. obchodzić będą jubileusze
50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego o zgłaszanie chęci uczestnictwa

w uroczystościach jubileuszowych
w Urzędzie Stanu Cywilnego (biuro nr 8) przy Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku. Więcej informacji
udzielimy pod numerem telefonu
68 384 91 40 wew. 44, adres e-mail: usc@zbaszynek.pl

MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ!

nr 20. Cena wywoławcza 145 227,00
zł. Warunkiem udziału w przetargu
jest wniesienie wadium w wysokości 25 000,00 zł w terminie do dnia
8 stycznia 2019 r.
2) w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny
nr 13 położony w Zbąszynku przy
ul. Wojska Polskiego 37 (blok – IV
piętro). Lokal składa się z 2 pokoi,

kuchni, łazienki i korytarza o pow.
użytkowej 47,00 m2. Przetarg zostanie ogłoszony w lutym/marcu
2019 r.
Dodatkowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.
zbaszynek.pl); pod numerem telefonu 68 3 849 140 wew. 34 lub w
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku –
biuro nr 18.

UGODA Z DŁUŻNIKIEM...

w sprawie planowania, a później
realizacji remontów w gminnych
lokalach mieszkalnych. Jeżeli
najemca lokalu mieszkalnego jest
zadłużony, to jedną z form wyjścia
z tej sytuacji może być zawarcie
ugody na zapłatę zadłużenia w
ratach. Przed zawarciem ugody
musi zostać sprawdzona sytuacja
finansowa i rodzinna dłużnika.

Reguluje to Uchwała nr III/9/2010
Rady Miejskiej w Zbąszynku z
dnia 28 grudnia 2010 r. Umowa
ugody przewiduje rozłożenie zadłużenia na raty i daje możliwość
zwolnienia dłużnika np. z zapłaty
odsetek. W celu zawarcia ugody
na spłatę zaległości w ratach,
należy zwrócić się z wnioskiem
do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w
roku 2019 Burmistrz Zbąszynka
organizować będzie uroczystości jubileuszowe Złotych i Diamentowych Godów. Informujemy,
że 25 maja br. weszło w życie
Gmina Zbąszynek przeznaczyła do sprzedaży:
1) w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego lokal mieszkalny nr 4 położony w Zbąszynku
przy ul. Wojska Polskiego 32. Drugi przetarg odbędzie się 11 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – sala
...a najemcą lokalu mieszkalnego należącego do zasobu Gminy Zbąszynek.
Jak podaje Samorządowy Zakład
Usług Komunalnych w Zbąszynku kwota nie zapłaconych przez
najemców należności wynosi
ponad 500 000,00 zł. Zaległości
zakłócają prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej

www.zbaszynek.pl
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NIERUCHOMOŚCI
REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI W 2018 ROKU.
Gmina realizując zadania związane z gminnym zasobem nieruchomości w roku 2018 z zasobu
swego mienia w drodze zorganizowanych przetargów i w drodze
bezprzetargowej sprzedała łącznie
29 nieruchomości. Z podanej liczby w drodze przetargu sprzedano:
18 działek budowanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
8 działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę garażową, 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu,
1 nieruchomość rolną oraz w drodze
bezprzetargowej 1 lokal mieszkalny
sprzedany na rzecz dotychczasowego najemcy. Poza tym w roku 2018
do zasobu mienia gminy przejęte
zostały drogi o łącznej powierzchni
2729m2
na podstawie wydanych
decyzji administracyjnych przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Starostwo
Powiatowe w Świebodzinie. W dalszym ciągu gmina dysponuje terenami przewidzianymi pod zabudowę
garażową w Zbąszynku - są to działki wydzielone na tyłach ogrodów
przydomowych przy ul. Wojska Polskiego. Przetargi dotyczące zbycia
tych działek zorganizowane zostaną
w styczniu 2019 r. Oprócz działek
budowlanych przewidzianych pod
zabudowę garażową dysponujemy
również terenami, które mogą zo-

stać przeznaczone do prowadzenia
zorganizowanej działalności inwestycyjnej związanej z wytwórczością,
przemysłem i składami oraz dwie
działki przewidziane pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości do zbycia przygotowywane są w miarę zainteresowania
potencjalnych inwestorów tymi terenami. 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:
68 3849140 wew. 37.
ZMIANY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM
Jak informowaliśmy w poprzednim
kwartalniku od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów
(Dz. U. z 2018 poz. 1716). Na mocy ustawy nastąpi przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności. Ustawa dotyczy gruntów
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w

których co najmniej połowę liczby
lokali stanowią lokale mieszkalne.
Przekształcenie w prawo własności
jest odpłatne. Z mocy prawa każdy
korzystający z użytkowania wieczystego stanie się właścicielem działki,
pod warunkiem, że jest ona wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Nastąpi to automatycznie - od użytkowników wieczystych nie będzie
wymagana żadna zgoda. Zgodnie z
ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze
do końca marca) współużytkownicy
wieczyści będą płacili tzw. opłatę
przekształceniową. Jej wysokość
jest równa wysokości opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego,
która obowiązywałaby w dniu przekształcenia czyli 1 stycznia 2019r. W
przypadku gdy użytkownik wieczysty zdecyduje dokonać zapłaty za
przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
jednorazowo Rada Miejska w Zbąszynku na sesji w dniu 20 grudnia
2018 r. podjęła uchwałę szczegółowo
określającą warunki udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie.
Zainteresowanych terenami budowlanymi i szczegółami związanymi z
przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
zapraszamy do tut. Urzędu – biuro nr
14 lub kontakt telefoniczny nr tel. 68
3849140 wew. 37.

Marta
Dylewska

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 ROKU
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450
z późn. zm.) Burmistrz Zbąszynka
ogłosił Otwarty Konkurs Ofert dla
organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego na 2019
rok. Treść tego ogłoszenia została
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Zbąszynek oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Na 2019 rok zaplanowano
łącznie 414.000,00 zł, w tym na:
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1. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - 334.000,00 ZŁ
2. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I
DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 37.000,00 ZŁ
3. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA - 6.500,00 ZŁ
4. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM - 36.500,00 ZŁ

www.zbaszynek.pl
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Oferty na realizację zadań publicznych w w/w zakresach można było
składać od 23 listopada do 14 grudnia
2018 roku. W wyznaczonym terminie
wpłynęło 19 ofert, które zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Burmistrza
Zbąszynka. Komisja będzie oceniać
oferty opierając się na kryteriach
formalnych i merytorycznych. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne niniejszego
ogłoszenia.
Kryteria formalne:
- czy oferta została złożona przez
podmioty uprawnione do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert;
- czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu;
- czy oferta została sporządzona na
obowiązującym formularzu;
- czy oferta została podpisana przez
osoby upoważnione do reprezentacji;
- czy zadanie wpisuje się w cele
konkursu;

- czy zapisy statutowe podmiotu są
zgodne z zadaniami konkursu.
Kryteria merytoryczne:
- możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe
oraz podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie;
- przedstawiona kalkulacja kosztów
realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego
zadania;
- jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
- w przypadku oferty w formie wspierania wykonania zadania publicznego,
uwzględnienie planowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania publicznego;

- planowany przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną
członków;
- ocena dotychczasowej współpracy organizacji pozarządowych
oraz podmiotów wymienionych w
art. 3 ust. 3 z Gminą Zbąszynek,
biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania
otrzymanych na ten cel środków.
Ocenione przez Komisję Konkursową oferty przedstawione zostaną Burmistrzowi Zbąszynka, który
podejmuje ostateczną decyzję.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od
upłynięcia terminu składania ofert
i zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Zbąszynek
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku.

ZARZĄDCA SUKCESYJNY DLA OSÓB
ZAREJESTROWANYCH W CEIDG
Od dnia 25 listopada 2018
roku zaczęło funkcjonować nowe
rozwiązanie w zakresie dziedziczenia
przedsiębiorstw. Tego dnia weszła w
życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.
(Dz. U. poz. 1629) o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby
fizycznej. Podstawowym celem tej
ustawy jest zapewnienie przedsiębiorcom wpisanym do CEIDG, warunków zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich
śmierci. Zarządcą sukcesyjnym może
być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności.
Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest:
- oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego;
- pisemna zgoda zarządcy na pełnienie tej funkcji;
- wpis zarządcy do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej
poprzez dodatkowy załącznik ZS do
wniosku CEIDG-1.
Zawieszenie działalności gospodarczej nie stanowi przeszkody do ustanowienia zarządu sukcesyjnego.
Nie można ustanowić zarządu sukcesyjnego, jeżeli została ogłoszona
upadłość przedsiębiorcy.
Formy powołania zarządcy sukce-

syjnego są dwie:
1) za życia przedsiębiorcy:
Przedsiębiorca może wskazać zarządcę sukcesyjnego, który po jego śmierci
ma pełnić daną funkcję, może również
wskazać dane kolejnego zarządcy na
wypadek, gdyby zarządca powołany w
pierwszej kolejności, zrezygnował z tej
funkcji, utracił zdolność do czynności
prawnych, został skazany lub zmarł.
2) po śmierci przedsiębiorcy:
W ciągu dwóch miesięcy od daty zgonu przedsiębiorcy zarządcę sukcesyjnego może powołać:
- małżonek przedsiębiorcy, który ma
udział w przedsiębiorstwie w spadku;
- spadkobierca ustawowy, który przyjął
spadek;
- jeśli ogłoszono testament – spadkobierca testamentowy, który przyjął
spadek albo zapisobiorca windykacyjny;
- jeśli zapis obejmował przedsiębiorstwo po stwierdzeniu nabycia spadku
– osoba, która spadek nabyła.
Powołanie zarządcy przez ww. osoby
wymaga aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza, który ma obowiązek niezwłocznie zgłosić tę informację do CEIDG.
Zarząd sukcesyjny wygasa:
- z upływem dwóch miesięcy od dnia
śmierci przedsiębiorcy jeżeli w tym
okresie żaden ze spadkobierców nie
www.zbaszynek.pl

przyjął spadku;
- z dniem uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku lub
z dniem nabycia przedsiębiorstwa
w spadku;
- z upływem miesiąca od dnia wykreślenia zarządcy z CEIDG, chyba
że w tym okresie powołano kolejnego zarządcę sukcesyjnego;
- z dniem ogłoszenia upadłości
przedsiębiorcy;
- z upływem dwóch lat od śmierci przedsiębiorcy, chyba że sąd z
ważnych powodów przedłuży ten
okres do 5 lat od śmierci przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis zarządcy sukcesyjnego do CEIDG można złożyć w
wybranym przez przedsiębiorcę
urzędzie gminy w wersji papierowej lub elektronicznej.
Po śmierci przedsiębiorcy:
- pełnić funkcję zarządcy sukcesyjnego może tylko i wyłącznie jedna osoba w jednym czasie, która
będzie mogła posługiwać się dotychczasowym NIP-em zmarłego
przedsiębiorcy oraz z dodatkowym
oznaczeniem „w spadku”.
Pamiętaj! Każdy wniosek o wpis
do CEIDG jest wolny od opłat.
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Krzysztof
Krzywak

„BOGACTWO TEJ ZIEMI TO LUDZIE”
Taką nazwę ma książka,
która pojawiła się na rynku czytelniczym w Zbąszynku z okazji 100
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Książka jest zbiorem
informacji o osobach działających w
Gminie Zbąszynek i na jej rzecz. Obejmuje osoby związane z samorządem
lokalnym po 1990 r., ale i nie tylko.
Publikacja nie wyczerpuje wiedzy w
tym względzie, jedynie przybliża i zapisuje w historii pewną część działalności społeczności lokalnej. Ma być
także inspiracją do dalszych działań
wydawniczych opisujących historię i
teraźniejszość Gminy Zbąszynek. W
publikacji znalazły się informacje o
działalności samorządowej i na rzecz

społeczności lokalnej ok. 800 osób.
Książka nie jest jednak leksykonem
biograficznym. Wybór takich a nie
innych działów książki był spowodowany możliwością dotarcia do informacji. W tym względzie było to
utrudnione zadanie. Myślimy jednak
nad strategią szerszego dotarcia do
osób aktywnych w naszym środowisku. Planujemy w tym zakresie
wydanie „leksykonu” biograficznego
pt. O NICH WARTO PAMIĘTAĆ. Ale to
przyszłość. Dziękujemy wszystkim
za okazaną pomoc i wsparcie przy
gromadzeniu materiałów do książki.
Szczególnie dyrektorom szkół podstawowych, kierownictwu i pracownikom Urzędu Miejskiego, prezesom

organizacji pozarządowych, kierownikom jednostek organizacyjnych
gminy za wskazówki i pomoc w dostępie do informacji publicznej. Wydawcą książki jest Gmina Zbąszynek.
Gorące podziękowania skierowane są do Burmistrza Zbąszynka za
przychylność i sfinansowanie książki.
Wcześniej, 11 listopada br. wydany
został tomik poezji „Tutaj jest Polska”,
w którym zamieszczone zostały
wiersze uczniów naszych gminnych
szkół oraz osób dorosłych. W tomiku
znalazły się także prace malarskie
artystów amatorów Zbąszyneckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Agnieszka
Ratyńska

WYDARZENIA

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
MINIONEGO KWARTAŁU
„POLSKO - NIEMIECKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO: ZBĄSZYNEK –
PEITZ 2018”

W dniach 6-7 października
2018 roku w Zbąszynku odbył się
punkt kulminacyjny projektu pn.
„Polsko - Niemiecki Turniej Tenisa
Stołowego: Zbąszynek – Peitz 2018”,
realizowany przez Gminę Zbąszynek. W zmaganiach sportowych
udział wzięli zgłoszeni zawodnicy
z Gminy Zbąszynek oraz partner16

skiego miasta Peitz. Pierwszego
dnia odbył się Turniej Singlowy,
a rozgrywki podzielone były na
2 fazy: grupową i
pucharową. Rywalizacja była wyjątkowo wyrównana.
Po kilku godzinach
zmagań ostatecznie
zwycięstwo
wywalczył reprezentant z Peitz
Johannes Hirsch. II
miejsce zajął Ives
Robel, III – Andreas
Peplowsky.
7 października zawodnicy spotkali
się przy stołach
w Turnieju Deblowym, w którym
połączeni byli w
losowe pary polsko – niemieckie.
Po kilkugodzinnej rywalizacji klasyfikacja końcowa przedstawiała
się następująco: I miejsce – Kamdish Ahmadi/Maciej Matuszewski, II miejsce – Andrzej Tomczyk/
Zbigniew Chybin, III miejsce - Hai
Tran/Władysław Buczny. Niedzielne zmagania zakończyły się spotkaniem podsumowującym oba
www.zbaszynek.pl

Turnieje.
Gratulujemy sukcesów i serdecznie dziękujemy za udział!
ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
10 października br. w Parku za
Domem
Kultury,
Niepubliczne
Przedszkole „Pod Muchomorkiem”
obchodziło Święto Pieczonego
Ziemniaka. Przedszkolaki do parku przeszli barwnym korowodem,
który poprowadziła Kapela Koźlarska z Dąbrówki Wlkp. Dzieci
przekazały sobie symbolicznego
„gorącego” ziemniaka i odśpiewały
piosenki, nie zabrakło też wspólnych tańców. Zaproszeni goście,
wśród których był m.in. Burmistrz
Wiesław Czyczerski wzięli udział
w konkurencji – kto szybciej obierze ziemniaka. W ramach podziękowania dzieci przyznały gościom
złote, ziemniaczane medale. Święto Pieczonego Ziemniaka zakończyło się zajadaniem ogniskowych
przysmaków.
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
9 października br. odbyło
się ostatnie w VII kadencji władz
samorządowych spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czy-
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czerskiego z mieszkańcami. W
spotkaniu udział wzięli również
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku Jan Mazur, Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel
i Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Edward Fedko. Spotkanie
rozpoczął Burmistrz Zbąszynka od
podsumowania
najważniejszych
inwestycji trzeciego kwartału. W
dalszej części spotkania Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur
podsumował prace Rady w 4 letniej kadencji. Następnie głos zabrał
Przewodniczący Rady Powiatu,
który krótko omówił zadania jakimi
zajmuje się powiat i radni powiatowi. Radny Sejmiku Województwa
Lubuskiego Edward Fedko omówił
krótko zadania realizowane na terenie naszej gminy we współpracy
z samorządem województwa lubuskiego, dotyczące budowy dróg
czy doposażenia jednostek straży
pożarnej. Na zakończenie pytania
zadawali mieszkańcy.
OBCHODY ZBĄSZYNECKIEGO ŚWIĘTA SENIORA

10 października 2018 roku w
Dziennym Domu „Senior-Wigor”
odbyło się spotkanie Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z przedstawicielami zbąszyneckich organizacji senioralnych wchodzącymi w skład Rady Seniorów
Gminy Zbąszynek oraz sołtysami
naszej gminy. Podczas spotkania
Burmistrz Zbąszynka podziękował
wszystkim osobom działającym na
rzecz osób starszych za ich zaangażowanie i oddanie w prowadzone działania oraz omówił najważniejsze kwestie prowadzonej przez
lokalny samorząd polityki senioralnej.
W ramach obchodów Zbąszyneckiego Święta Seniora Burmistrz
Zbąszynka i Kierownik Dziennego

Domu „Senior-Wigor” Katarzyna
Rucioch odwiedzili najstarszą seniorkę i seniora z Gminy Zbąszynek. Odwiedziny rozpoczęto od
Pani Rozalii Piskorz ze Zbąszynka, która w kwietniu br. skończyła
100 lat. Następnie delegacja odwiedziła najstarszego seniora w
naszej Gminie, którym jest pan
Eugeniusz Furmanowicz z Rogozińca. Pan Eugeniusz skończył w
tym roku 98 lat.
W ramach obchodów Święta Seniora odbył się szereg działań
kulturalnych i sportowych organizowanych przez Zbąszynecki
Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu
i Rekreacji. Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych
organizatorów.
SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ
12 października w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło
się spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z zawodniczkami Strefy Piłki
Siatkowej Zbąszynek, działaczami, trenerami i sympatykami klubu. Spotkanie było
okazją do podziękowania za cały
sezon 2017/2018 i
złożenia gratulacji za wiele wspaniałych wyników
sportowych osiągniętych
zarówno w siatkówce halowej,
ale także w
siatkówce plażowej. Klubowi
życzymy kolejnych sukcesów
w rozpoczynającym się sezonie 2018/2019.
Natomiast 29 października br.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie
Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z uczniami
uczęszczającymi do Ludowego
Ogniska Muzycznego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Wlkp. Okazją do spotkania było
wręczenie bonu upominkowego
dla młodych muzyków, którzy
dzięki ciężkiej i systematycznej
pracy osiągają swoje pierwsze
sukcesy na przeglądach i festiwalach muzyki ludowej.
ZBĄSZYNEK NA 6!
15 i 16 października 2018 r.
w Warszawie odbyła się konfewww.zbaszynek.pl

rencja naukowa pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy
jednostek samorządu terytorialnego”. Obrady pierwszego dnia
konferencji odbyły się w gmachu
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
w których udział wziął Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był m.in. prezentacji rankingu zrównoważonego rozwoju
jednostek samorządu terytorialnego i wyróżnieniu najlepiej rozwijających się jednostek samorządu. Miło nam poinformować że
Gmina Zbąszynek zajęła 6 miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu
Terytorialnego w kategorii Gminy
Miejsko-Wiejskie. Gmina Zbąszynek jako jedyna z województwa
lubuskiego znalazła się w pierwszej 10 Rankingu.
Dodatkowo Gmina Zbąszynek zajęła 3 miejsce w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Zwiększających Liczbę Osób Pracujących w
latach 2003-2017 w kategorii Gmina Miejsko-Wiejska.
XVIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „BEZPIECZNY STADION” - TARGI KIELCE
25 października br. w Centrum
Kongresowym Targi Kielce odbyła się Ogólnopolska Konferencja
„Bezpieczny stadion”. Już po raz

osiemnasty przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej pod
przewodnictwem prezesa Zbigniewa Bońka oraz policjanci spotkali
się by rozmawiać o poprawie bezpieczeństwa na polskich stadio17
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nach.
Na Konferencji Gminę Zbąszynek
reprezentował Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji
Marcin Minta. Tradycyjnie „Bezpieczny Stadion” zakończył się
Galą i wręczeniem wyróżnień
osobom działającym na rzecz
poprawy bezpieczeństwa na
stadionach oraz za skuteczną
działalność na rzecz rozwoju infrastruktury stadionowej.
Wśród nagrodzonych znalazła
się również Gmina Zbąszynek.

ROZBUDOWA POMNIKA CHRYSTUSA ODKUPICIELA
16 października br. wmurowano akt erekcyjny rozbudowy
Pomnika
Chrystusa
Odkupicie-

NAGRODY Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
Tradycją stało się, że z
okazji Dnia Edukacji Narodowej
Burmistrz Zbąszynka przyznaje

nagrody nauczycielom z jednostek
oświatowych oraz animatorom,
osobom pracującym na co dzień
z dziećmi i młodzieżą. 16 października w Zbąszyneckim Ośrodku
Kultury odbyło się uroczyste wręczenie nagród.
W tegorocznym
spotkaniu uczestniczył Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur, kierownik Referatu Oświaty
w Urzędzie Miejskim Barbara Stasik, dyrektorzy szkół i przedszkola
oraz zaproszeni nauczyciele.
Burmistrz Zbąszynka przekazał
gratulacje i podziękowania za codzienną pracę oraz życzył wielu sukcesów zawodowych i wytrwałości w codziennej pracy,
pomyślności w życiu osobistym
i osiągania zamierzonych celów.
Przewodniczący Jan Mazur przekazał nauczycielom życzenia i gratulacje oraz wspomniał o ważnej
roli, jaką spełniają w wychowaniu
młodych ludzi.
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la w Zbąszynku,
wykonywanej
z
okazji 100-ej rocznicy
odzyskania
niepodległości. W
uroczystym
akcie
uczestniczyli
m.in. członkowie
Komitetu Organizacyjnego „Pokolenia-Pokoleniom”,
uczniowie Szkoły
Podstawowej
w
Zbąszynku, przedstawiciele dyrekcji i nauczycieli,
seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” oraz mieszkańcy. Władze samorządowe reprezentował
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur.
Rozbudowa pomnika jest realizowana
w ramach
projektu
„Pokolenia-Pokoleniom”.
Projekt
realizowany jest wyłącznie z dobrowolnych
wpłat.
Całkowity
koszt rozbudowy to 11 668,00 zł.
DOTACJE Z FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI NA WYPOSAŻENIE
STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
16 października 2018 roku
w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. odbyło się
spotkanie poświęcone dotacji z
Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków ochotników
województwa lubuskiego. Gminę
Zbąszynek reprezentował Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Skarbnik Gminy Aneta
www.zbaszynek.pl

Nawracała.
Jednostki OSP w Gminie Zbąszynek otrzymały dofinansowanie w
kwocie 41 184,00zł, z czego wkład
własny wynosi 416,00zł.
W ramach projektu Gmina
Zbąszynek
planuje
zakup wyposażenia i
sprzętu dla gminnych
jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych, który pozwoli
na szybsze, efektowniejsze i bezpieczniejsze działanie w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia.
KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ LUBUSKA 2018” ROZSTRZYGNIĘTY
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego rozstrzygnął 9.
edycję konkursu: „Najpiękniejsza
Wieś Lubuska 2018”. Do konkursu
zgłosiło się tym razem 20 miejscowości. 17 października w Filharmonii Zielonogórskiej zostały
ogłoszone wyniki konkursu na
Najpiękniejszą Wieś Lubuską 2018.
Gminę Zbąszynek reprezentowali Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz, sołtys Dąbrówki Wlkp.
Piotr Kociołek, Rada Solecka oraz
mieszkańcy wsi. Ostatecznie nagrody i wyróżnienia powędrowały
do 10 kandydatów. Wśród wyróżnionych znalazła się Dąbrówka
Wlkp. Gratulujemy!
GRA MIEJSKA „DROGI DO WOLNOŚCI”
17 października br. Szkoła Podstawowa w Zbąszynku była organizatorem gry terenowej „Drogi Do
Wolności” dla 3-osobowych drużyn z terenu powiatu świebodzińskiego. Konkurs był skierowany do
uczniów klas 7, 8 i 3 gimnazjum.
To pierwsza z cyklu uroczystość
związana z obchodami 100-lecia
niepodległości w Gminie Zbąszynek. Zadaniem uczestników gry
było poprawne rozwiązanie zadań z ośmiu punktów kontrolnych
znajdujących się na terenie Gminy
Zbąszynek, które dotyczyły tematyki niepodległościowej – postaci
historycznych, wydarzeń oraz podstawowej wiedzy z pierwszej pomocy. W końcowej klasyfikacji największą liczbę punktów zdobyły
drużyny ze Szkoły Podstawowej z
Łagowa, Szkoły Podstawowej ze
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Zbąszynka i Szkoły Podstawowej
z Dąbrówki Wlkp. Współorganizatorem gry był Związek Drużyn
ZHP oraz jednostki organizacyjne
gminy.
SESJA NA ZAKOŃCZENIE KADENCJI
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
18 października br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyła się
XLV sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku. Była to ostatnia sesja

VII kadencji samorządu 2014-2018.
W pierwszej części sesji, zgodnie z jej porządkiem, Burmistrz
Zbąszynka przedstawił Raport o
stanie Gminy Zbąszynek, a radni
podjęli uchwały ważne dla funkcjonowania Gminy Zbąszynek, dotyczące m.in. stawek podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego
na rok 2019.
W dalszej części sesji nadszedł
czas podsumowań i podziękowań.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur przedstawił statystyki
dotyczące pracy Rady Miejskiej.
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski podziękował wszystkim, z którymi pracował w mijającej kadencji oraz tym, którym
zależy i zależało na dobru naszego miasta i gminy. Burmistrz podsumował cztery lata pracy omawiając dokonania samorządu oraz
wspominając o najważniejszych
zrealizowanych działaniach inwestycyjnych.
PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ
SCHODÓW W ZOK
18 października br. w Zielonej Górze
wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn podpisał kolejne umowy o
dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Podpisano 17 umów w ramach

zagospodarowania
przestrzeni
publicznej, ochrony zabytków i
budownictwa tradycyjnego oraz
inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne na kwotę prawie 7 mln złotych. Gminę Zbąszynek reprezentował Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz
Skarbnik Gminy Aneta Nawracała.
Gmina Zbąszynek uzyskała dofinansowanie na budowę schodów z podjazdem dla niepełnos p ra w n yc h
do
Domu
Kultury
w
Zbąszynku
na
kwotę
57 263,00zł.
Całkowita
wartość inwestycji to
110 692,83zł.
W
ramach
projektu
powstaną
nowe schody i pochylnie, chodniki
oraz wejście
od strony ul.
Klubowej, w
miejsce istniejących schodów będących w
bardzo złym stanie technicznym.
ŁAWKA
NIEPODLEGŁOŚCI
POWSTANIE W ZBĄSZYNKU
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Zbąszynek
otrzymała
dofinansowanie
z
Ministerstwa
Obrony
Narodowej na budowę
m u lt i m e d i a l n e j
Ławki
Niepodległości.
Projekt
zgłoszony przez
Gminę
Zbąszynek zajął 21 miejsce.
Docelowo
ławka powstanie
przed budynkiem
Zbąszyneckiego
Ośrodka
Kultury, przy ul. Wojska Polskiego 18. W całej Polsce
powstaną tylko 143 tego rodzaju
ławki. Projekt przygotowała Malwina Kubicka (dyrektor ZOK) przy
współudziale
Joanny
Kwaśnej
(Urząd Miejski).
UMOWA NA ZAKUP NOWEGO
WOZU STRAŻACKIEGO PODPISANA!
19 października 2018 br. roku w
www.zbaszynek.pl

siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Zielonej Górze
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski wraz ze Skarbnik Gminy
Anetą Nawracała podpisali umowę
partnerską pomiędzy Gminą Zbąszynek a Oddziałem Wojewódzkim
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Województwa Lubuskiego. Umowa
pomiędzy podmiotami dotyczy realizacji projektu w ramach którego zakupione zostanie 18 średnich
samochodów ratowniczo - gaśniczych z 85% dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej. Udział
własny gminy w projekcie wynosi do 150 tyś zł. Z powiatu świebodzińskiego nowy wóz strażacki
trafi do jednostki OSP Rogoziniec.
Zakup zostanie rozstrzygnięty w
drodze przetargu. Dostawa samochodów przewidziana jest w 2019
roku.
NARODOWE CZYTANIE
4 listopada br. w sali widowiskowej ZOK odbyło się widowisko literackie, w ramach ogólnopolskiej
akcji Narodowego Czytania, której
patronuje Para Prezydencka. W
tym roku w całej Polsce czytano
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.
Już po raz trzeci, czytania podjęli
się Znani i Lubiani z Gminy Zbąszynek, w osobach: Burmistrz
Wiesław Czyczerski (Cezary Baryka), ks. Dziekan Zdzisław Przy-

bysz (Seweryn Baryka), Radny
Powiatowy Alojzy Jokiel (narrator)
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego: Aneta Nawracała (Narrator),
Gabriela Budniak (narrator), Barbara Stasik (narrator), Hubert Cichy (funkcjonariusz) i Hieronim
Muszyński (tajemnicza postać). W
Zbąszynku interpretowano Rozdział IV, czyli opowieść o szklanych domach. Czytającym towa19
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rzyszyły specjalnie przygotowane
wizualizacje i efekty dźwiękowe.
Rekwizyty i odpowiednie stroje
oddawały charakter czytanego
fragmentu.
Po czytaniu, w salce konferencyjnej odbyła się degustacja staropolskich potraw, które przygotowało KGW Kosieczyn i KGW
Dąbrówka Wlkp.
KU PAMIĘCI
W związku z obchodami 100-rocznicy odzyskania niepodległości
7 listopada br. złożono kwiaty i
zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą 70 rocznicę przybycia
pierwszych transportów Polaków
wysiedlonych z Kresów i pomnikiem „Źródło” na Placu Dworcowym w Zbąszynku. W uroczystości
udział wzięli członkowie Świebodzińskiego Związku Kresowian
Koło Terenowe Kosieczyn – Zbąszynek, Harcerze Związku Drużyn
ZHP Zbąszynek, przedstawiciele
władz samorządowych: Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
i Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur oraz uczniowie szkół
podstawowych. Następnie w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło
się spotkanie okolicznościowe.
50-LECIE ZWIĄZKU HARCERSTWA
POLSKIEGO W ZBĄSZYNKU
10 listopada w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury harcerze Związku Drużyn ZHP Zbąszynek wraz z
zaproszonymi gośćmi, spotkali się
aby świętować Jubileusz 50-lecia Związku Harcerstwa Polskiego
w Zbąszynku. Uroczyste obchody rozpoczęto od pamiątkowego
zdjęcia wszystkich zaproszonych
gości, wśród których byli m.in.
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski, Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur, przedstawiciele Komendy Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, byli członkowie Związku, sympatycy oraz mieszkańcy
Gminy Zbąszynek. Druh harcmistrz
Zbigniew Buśko rozpoczął spotkanie od przypomnienia historii
harcerstwa na ziemiach polskich.
Zapiski o działalności harcerskiej
na terenie gminy Zbąszynek rozpoczynają się w październiku 1968
roku. W chwili obecnej Harcerze
spotykają się w pomieszczeniach
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury.
W dalszej części uroczystości
przedstawiciele
Związku
dziękowali komendantom, członkom
władz i kadr obozów, władzom
20

samorządowym,
przedstawicielom oświaty, firmom i stowarzyszeniom oraz osobom wspierającym ich działalność. Harcerze
odebrali również życzenia od
przybyłych gości. Zakończeniem
części oficjalnej był koncert „Grupy Poddasze” członków ZHP Z.D.
Zbąszynek. Nie zabrakło również
okolicznościowego tortu oraz wystawy fotograficznej związanej z
działalnością Związku.
OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE ZBĄSZYNEK
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Gminie Zbąszynek
rozpoczęły się już 9 listopada, w
ramach wydarzenia „Szkoły dla
Niepodległej”. O godzinie 11.11 we
wszystkich placówkach oświatowych w Gminie Zbąszynek na-

www.zbaszynek.pl

stąpiło uroczyste odśpiewanie 4
zwrotek Mazurka Dąbrowskiego.
W dalszej części dnia w ramach
obchodów
uczniowie
przemaszerowali ulicami Zbąszynka do
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, gdzie odbył
się piknik wojskowy z grochówką
przygotowany przez CKZiU, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku oraz 17 Wielkopolską Brygadę
Zmechanizowaną z Międzyrzecza,
która prezentowała sprzęt wojskowy. W przedsięwzięcie zaangażowane były również jednostki
OSP Dąbrówka Wlkp., Zbąszynek
oraz Koło Gospodyń Wiejskich z
Dąbrówki Wlkp.
11 listopada świętowaliśmy 100
rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Po mszy św. odprawionej w kościele parafialnym
w intencji Ojczyzny, korowód nie-
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podległościowy przemaszerował
pod pomnik Chrystusa Odkupiciela,
trasą ustrojoną biało-czerwonymi
girlandami, przygotowanymi przez
szkoły i przedszkola z Gminy Zbąszynek. Uroczystość poprowadził
komendant ZHP Zbigniew Buśko.
Uczennice Szkoły Podstawowej
w Zbąszynku odczytały dwa autorskie wiersze. Przemówienie
wygłosił Burmistrz Wiesław Czyczerski. Uroczystość była też okazją, do odsłonięcia pamiątkowej
tablicy i odczytania Aktu Erekcyjnego dobudowanych postumentów pomnika, który poświęcił Ks.
Proboszcz Jerzy Kordiak. Modlitwę
za poległych odmówił Ks. Dziekan Zdzisław Przybysz. Delegacje
władz samorządowych, jednostek
oświatowych,
organizacyjnych,
stowarzyszeń, klubów i mieszkańców złożyły pod pomnikiem
okolicznościowe
wiązanki.
Po
częściach oficjalnych, mieszkańcy otrzymali okolicznościowe widokówki z pieczęcią. Spotkanie
zakończyło się przy ciepłej grochówce. Wieczorem w ZOK-u odbył się koncert niepodległościowy.
Na scenie wystąpiła Grupa Poddasze (ZHP Zbąszynek) w przepięknych utworach patriotycznych.
Z okazji 100- lecia odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkopolskiej
13 listopada odbyło się „Karaoke
Niepodległościowe”, podczas którego uczniowie szkół podstawowych z Gminy Zbąszynek wspólne
śpiewali pieśni legionowe i patriotyczne. W wydarzeniu udział
wzięli również zaproszeni gości,
m.in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
35-LECIE TKKF ZBĄSZYNEK
Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej w Zbąszynku obchodzi 35-lecie istnienia. Z tej okazji
członkowie zorganizowali uroczyste spotkanie rocznicowe. Członkowie TKKF oraz zaproszeni goście spotkali się w barze „Pod
Semaforem”.
Wśród zaproszonych przez Prezesa TKKF Jerzego Wolnego oraz członków TKKF
gości znaleźli się m.in. Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
Prezes Zarządu Wojewódzkiego
TKKF Wacław Hansz, Wiceprezes
Zarządu Wojewódzkiego Agnieszka Czetowicz, przyjaciele i sympatycy Klubu. Nie zabrakło krótkiej historii TKKF oraz informacji o
działalności, podziękowań i gra-

tulacji. Wszyscy zaproszeni goście
otrzymali okolicznościowe statuetki.
I INAUGURACYJNA SESJA RADY
MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
19 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyła się I
sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
(2018-2023). Sesję rozpoczął Burmistrz Zbąszynka, który powitał
wszystkich Radnych oraz zaproszonych gości. Sekretarz Gminy
Jan Makarewicz przedstawił informację o wyborach samorządowych, a Przewodnicząca Miejskiej
Komisji Wyborczej w Zbąszynku
Katarzyna Rucioch wręczyła nowo
wybranym radnym zaświadczenia
o wyborze. W dalszej części sesji
ślubowanie złożyło 15 Radnych Rady
Miejskiej: Bielecki
Grzegorz, Budych
Andrzej,
Budych
Henryk, Fedko Tomasz, Graczyk Mariusz, Kaczmarek
Patrycja,
Kumke
Marcin, Mazur Jan,
Muszyńska
Wioleta, Pielichowski
Jacek, Pych Marek,
Rucioch Agnieszka, Szulc Maciej,
Szymański Łukasz,
Woźniak Grzegorz. Podczas inauguracyjnej sesji poza złożeniem
ślubowania i wręczeniem zaświadczeń o wyborze na radnego, wybrano Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady. W
wyniku głosowania jednomyślnie
funkcję Przewodniczącego pełnić
będzie Radny Jan Mazur, a Wiceprzewodniczącego Radny Andrzej
Budych.
W dalszej części sesji Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
Katarzyna Rucioch wręczyła zaświadczenie o bezpośrednim wyborze Burmistrza Zbąszynka Panu
Wiesławowi Czyczerskiemu, który
następnie odczytał treść ślubowania. Gratulacje i życzenia dla
Rady oraz Burmistrza na dalszą
pomyślną współpracę przekazali
zaproszeni goście.
WERNISAŻ MALARSTWA PRZEMYSŁAWA BASIŃSKIEGO
3 grudnia 2018 r. w Zbąszyneckim
Atelier (Galeria Sztuki) odbył się
już po raz drugi wernisaż malarstwa – tym razem autorem obrazów jest mieszkaniec Zbąszynka
www.zbaszynek.pl

Przemysław Basiński.
Wernisaż otworzyła dyrektor ZOK
Malwina Kubicka, witając wszystkich uczestników.
Burmistrz, w
kilku słowach wyraził uznanie –
życząc niegasnącego zapału do
rozwijania swoich pasji. Przemysław Basiński oficjalnie otworzył
swoją wystawę i zaprosił gości
do jej zwiedzania. Zachęcamy
wszystkich do odwiedzin w godzinach otwarcia Domu Kultury.
MIKOŁAJKOWA AKADEMIA PIŁKARSKA
6 grudnia br. w sali widowiskowej
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
odbyła się Mikołajkowa Akademia Piłkarska, która miała na celu

podsumowanie 4 lat pracy Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej.
Na wstępie gali zaprezentowano
film promujący działalność Akademii, który powstał dzięki wsparciu
rodziców zawodników ZAP. Nie zabrakło również podziękowań dla
Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego oraz sponsorów,
przyjaciół i osób wspierających
działalność Akademii. Na koniec
wszystkich zebranych odwiedził
Mikołaj, który wręczył wszystkim
okolicznościowe upominki.
WIGILIA MIEJSKA
Wigilia Miejska w Zbąszynku odbyła się już po raz czwarty. 8 grudnia
br. życzenia wszystkim przybyłym
złożył Burmistrz Wiesław Czyczerski. Następnie w części artystycznej zaprezentowały się: wokalistki
Studia Piosenki ZOK, a zarazem
uczennice CKZiU w Zbąszynku
(Kamila Suwiczak i Weronika Grina), przedszkolaki z Dąbrówki
Wlkp., Rogozińca i Zbąszynka oraz
uczniowie szkół podstawowych
(Kosieczyn, Zbąszynek, Dąbrów21
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ka Wlkp.). Dodatkowo imprezę
uświetnił występ zespołu śpiewaczego Dąbrowszczanka, grupy
wokalnej Akademia oraz Kapeli
Koźlarskiej z Dąbrówki Wlkp. Dla
wszystkich dzieci wystąpiła grupa
animacyjna z pokazem cyrkowym.
Były także odwiedziny Świętego
Mikołaja i rozmaite zabawy muzyczno - ruchowe. Dzieci otrzymały w prezencie balony, watę cukrową i popcorn. Dla mieszkańców
świąteczne potrawy przygotowały
panie z KGW Kosieczyn i KGW
Dąbrówka Wlkp.oraz firma EMKrzych z Nądni.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA JEDNOSTEK OSP
7 grudnia br. przed Urzędem Miejskim w Zbąszynku miało miejsce
przekazanie sprzętu ratowniczo

neralny IKEA Industry Zbąszynek
Wojciech Waligóra, Komendant
Powiatowy PSP Mariusz Wójcik
oraz Komendant Gminny OSP Leszek Parandyk. Tego samego dnia
odbyło się również przekazanie

MIKOŁAJKOWY
TURNIEJ
PIŁKI
NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
7 grudnia w Szkole Podstawowej
w Dąbrówce Wielkopolskiej został
rozegrany doroczny Mikołajkowy
Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych. Zmagania piłkarskie
otworzył
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław Czyczerski. W zawodach
wystartowało pięć drużyny – SP
Zbąszynek, SP Dąbrówka Wlkp.,
sprzętu zakupionego w ramach
dotacji z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie strażaków
ochotników z województwa lubuskiego. Jednostki OSP w Gminie
Zbąszynek otrzymały sprzęt, który pozwoli na szybsze, efektowniejsze i bezpieczniejsze działanie
w sytuacjach zagrożenia zdrowia i
życia: OSP Dąbrówka Wlkp. i OSP
Zbąszynek – zestaw ratowniczy
i automatyczny defibrylator zewnętrzny, OSP Rogoziniec, Kręcko
i Kosieczyn – automatyczny defibrylator zewnętrzny.

SP Kosieczyn, SP Nądnia i SP
Szczaniec. Zawody były rozgrywane systemem „każdy z każdym”.
W sportowej rywalizacji miejsce
pierwsze wywalczyła SP Zbąszynek, drugie miejsce SP Szczaniec,
trzecie SP Dąbrówka Wlkp., czwarte miejsce SP Kosieczyn i piąte
miejsce SP Nądnia. Drużyny otrzymały puchary, dyplomy i słodkości
z okazji Mikołajek. Współorganizatorem turnieju był Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Zbąszynku. Wielkie
brawa dla wszystkich zawodników!
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– gaśniczego na doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zbąszynek.
Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z IKEA Industry Zbąszynek, w
ramach realizacji programu Społecznego
Zaangażowania,
jednostka OSP Zbąszynek otrzymała
drabinę, jako uzupełnienie wyposażenia średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego, a OSP
Dąbrówka Wlkp. kamerę termowizyjną. W przekazaniu sprzętu
udział wziął Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Dyrektor Gewww.zbaszynek.pl

ŚWIĄTECZNE OZDABIANIE MIASTA
Zbąszynek niebawem będzie gotowy na nadchodzące święta
Bożego Narodzenia. Na ulicach
miasta oraz posesjach mieszkańców pojawiły się pierwsze ozdoby świąteczne. Przyjętym już od
kilku lat zwyczajem choinka zdobiąca rondo im. Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej Patronki Kolejarzy, została udekorowana przez
przedszkolaków z Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
w Zbąszynku.
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MODERNIZACJA I ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZBĄSZYNKU
Po podpisaniu umowy na
rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Zbąszynku rozpoczęto prace
projektowe.
W przedsięwzięciu biorą udział,
generalny wykonawca, którym
jest firma ATA-TECHNIK Sp. z o.o.
S.K.A. z Budzynia a jego podwykonawcą – projektantem, ESKO-Consulting z Zielonej Góry. Nadzór
inwestorski sprawuje firma BIOMASTER, Andrzej Masternak z Zielo-

nej Góry. Zadanie jest realizowane
w formule zaprojektuj i wybuduj.
Obecnie trwa faza projektowa.
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z
wykonaniem instalacji do przeróbki osadów ściekowych, budowie
budynku
socjalno-technicznego
i modernizacji obiektów istniejących. Rozbudowa obejmie realizację nowego ciągu technologicz-

Hubert
Cichy

nego, mechaniczno-biologicznego
oczyszczania ścieków, w którym
częściowo wykorzystane zostaną
obiekty istniejące. Na koszty inwestycji składają się z koszty wykonawstwa tj. 24 783 220,53 zł i koszt
nadzoru 260 145,00 zł. Projekt zostanie dofinasowany w wysokości
10 mln zł. Zakończenie inwestycji
jest planowane w czerwcu 2020 r.

HALA SPORTOWA
Wykonawca kończy prace
fundamentowe.
Zabetonowano
strop od strony budynku OSiRu.
Murowane są ściany przyziemia i
szalowane elementy konstrukcyjne obiektu. Rozpoczęto prace przy
zbrojeniu klatek schodowych. Prace prowadzone są etapowo. Wykonawca zamówił też elementy
konstrukcyjne dachu – wiązary z
drewna i zgromadził dużą część
materiałów w obrębie budowy.
Co chwilę dojeżdżają nowe partie
stropów, cegły i stali. Wykonawcą
jest firma KANROD, Dariusz Dorna
z Wielenia. Nadzór inwestorski
sprawuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DARO”, Dariusz
Czapla z Gorzowa Wlkp. Wartość
inwestycji ok. 12,3 mln zł z czego
2,4 mln zł stanowi dofinansowanie
ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Termin wykonania 4 listopada 2019 r.

ULICA MAŁA W DĄBRÓWCE WLKP.
W y ko n a n o
kolektor deszczowy, łączący stary
fragment
kanalizacji ze stawem,
do którego będą
włączone wpusty
uliczne
zbierające wody opadowe z ulicy. Obecnie układany jest
chodnik z kostki
betonowej i wjazdy na posesje. Ze
www.zbaszynek.pl

względu na liczne problemy, które
ujawniono w czasie prowadzenia
robót wydłużono termin zakończenia prac do końca pierwszego
kwartału 2019 r. Niezależnie od
tego, wykonawca będzie prowadził roboty nieprzerwanie, chyba
że zmuszą go do tego warunki
pogodowe. Koszt budowy ok. 526
tys. zł. Środki na budowę ulicy pochodzą w 100% z budżetu Gminy
Zbąszynek.
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SCHODY – DOM KULTURY
17 grudnia upłynął termin
składania ofert na wykonanie nowych schodów przy wyjściu z sali
kinowej Domu Kultury w Zbąszynku. W wyżej wymienionym terminie wpłynęła żadna oferta. Zakres
prac przewiduje rozbiórkę starych
zdewastowanych schodów a w ich
miejscu wykonanie nowych wraz z

pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Podjazd o kącie nachylenia 6%
i pochylnia dla niepełnosprawnych
o nachyleniu 8%. Schody w technologii tradycyjnej, murowane wyłożone antypoślizgowym granitem
płomieniowanym wraz z murkami
ograniczającymi z cegły klinkierowej. Balustrada ze stali nierdzewnej.

Kolorystyka schodów, nawiązuje do
istniejących obiektów sąsiadujących.
Słupki ze stali nierdzewnej – gruby
szlif. Schody i pochylnie zaprojektowano jako konstrukcje na gruncie
z betonu. Nawierzchnia pochylni i
schodów będzie ułożona na zaprawie wodo i mrozoodpornej. Schody
zostaną również podświetlone.

PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ
ZBĄSZYNEK W 2018 ROKU

Projekt: ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”. Termin realizacji: 2017-2020. Wartość
projektu: 22 107 979,94zł. Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020. Wysokość dofinansowania: 9 999 999,97zł. Opis projektu: Projekt zakłada modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zbąszynku
z wykorzystaniem OZE jako źródła produkcji energii elektrycznej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych
obiektu. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku uwzględnia wykonanie instalacji do przeróbki osadów
ściekowych i budowę budynku socjalno-technicznego oraz realizację nowego ciągu technologicznego mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, w którym częściowo wykorzystane zostaną obiekty istniejące na terenie
oczyszczalni. Przewiduje się ich przebudowę i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji w układzie technologicznym.
Projekt: „Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek”. Termin
realizacji: 2017-2019. Wartość projektu: 12 941 175,10zł. Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie
2020. Wysokość dofinansowania: 9 899 998,88zł. Partner projektu: gmina Kargowa, gmina Babimost. Opis projektu:
Zakres projektu obejmuje budowę ośmiu ciągów ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 24 774 m, w tym; na
terenie gminy Babimost: 9 230 m; na terenie gminy Zbąszynek: 10 548 m; na terenie gminy Kargowa: 4 996 m.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którego skład wchodzą gminy: Zbąszynek, Babimost i Kargowa oraz
powiaty: świebodziński i zielonogórski.
Projekt: „Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych jednostek oświatowych
w niezbędny sprzęt dydaktyczny w Gminach Świebodzin i Zbąszynek”. Termin realizacji: 2016-2018. Wartość
projektu: 3 337 041,03zł. Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny LUBUSKIE 2020 Wysokość dofinansowania: 2 679 570,39zł (85% kosztów kwalifikowalnych) Partner projektu: Gmina Świebodzin. Opis projektu: Głównym
celem projektu jest poprawa dostępu uczniów z 9 szkół podstawowych i 1 szkoły ponadpodstawowej z terenu
Gminy Świebodzin oraz Gminy Zbąszynek do sprzętu i pomocy dydaktycznych zwiększających kompetencje matematyczne, przyrodnicze i informatyczne. Efektem przedmiotowego projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu
dydaktycznego na potrzeby pracowni matematycznych, przyrodniczych i informatycznych w 10 gminnych placówkach oświatowych.
Projekt: „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku - elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”. Termin realizacji: 20172019. Wartość projektu: 950 509,00zł. Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020. Wysokość
dofinansowania: 738 577,85zł. Opis projektu: Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnej oferty edukacyjnej
dostosowanej do potrzeb rynku pracy w Gminie Zbąszynek poprzez wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku w nowoczesne pracownie zawodowe. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie
na poprawę warunków kształcenia zawodowego oraz przebiegu procesu egzaminowania w szkole.
Projekt: Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek. Termin realizacji: 2016-2022. Wartość
projektu: 3 829 099,46 zł. Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020. Wysokość dofinansowania: 3 571 018,16 zł. Opis projektu: Projekt ma na celu zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy.
Realizowane działania ukierunkowane będą na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników, m.in dzięki wsparciu nauczania zawodowego poprzez praktyczną i nowoczesną naukę zawodu oraz podnoszenie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego, a także poprzez współpracę z pracodawcami i
instytucjami rynku pracy.
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PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Projekt: Budowa placu zabaw w Kręcku. Termin realizacji: 2017-2018. Wartość projektu: 191 335,78zł. Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wysokość dofinansowania: 114 468,00zł. Opis projektu: W
ramach projektu powstał ogrodzony plac zabaw dla dzieci wraz z elementami siłowni zewnętrznej dla młodzieży,
dorosłych i seniorów.
Projekt: Budowa schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych do Domu Kultury w Zbąszynku. Termin realizacji: 2018-2019. Wartość projektu: 110 692,83zł. Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Wysokość dofinansowania: 57 263,00zł. Opis projektu: W ramach projektu powstaną nowe schody i pochylnie,
chodniki oraz wejście do Domu Kultury w Zbąszynku od strony ul. Klubowej w miejsce istniejących schodów będących w bardzo złym stanie technicznym. Celem operacji jest rozwój gminnej infrastruktury kulturalnej umożliwiającej równy i nieograniczony barierami architektonicznymi dostęp do niej wszystkim zainteresowanym.
PROJEKTY REALIZOWANE Z POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW

Projekt: Ławka Niepodległości dla samorządów. Termin realizacji: 2018 Wartość projektu: 40.000,00zł wg umowy
o dofinansowanie. Wysokość dofinansowania: 30.000,00zł (75% kosztów kwalifikowalnych) Dofinansowanie: Ministerstwo Obrony Narodowej. Opis projektu: W ramach projektu powstanie multimedialna Ławka Niepodległości
przy Domu Kultury w Zbąszynku. Projekt będzie upamiętnieniem historii Państwa Polskiego, hołdem dla wielkich
Polaków oraz przypomnieniem historii walki o niepodległość mieszkańców gminy Zbąszynek.
Projekt: Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym
dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zbąszynek. Termin realizacji: 2018. Wartość projektu: 41.600,00zł. Wysokość dofinansowania: 41.184,00zł. Dofinansowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości. Opis projektu: W
ramach projektu planuje się zakup wyposażenia/sprzętu (m.in. automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED, torby
ratownicze, szyny typu Kramera, nosze) dla gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, który pozwoli na
szybsze, efektywniejsze i bezpieczniejsze działanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia
Projekt: „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”. Termin realizacji: 20182020. Wartość projektu: 15.000,00 euro. Wysokość dofinansowania: 15.000,00 euro. Dofinansowanie: Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA). Opis projektu: Bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i instalacji hotspotów
Wi-Fi na terenie Gminy Zbąszynek.
Projekt: Polsko–Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego: Zbąszynek – Peitz 2017. Wartość projektu: 1655,53 Euro. Wysokość dofinansowania: 1407,20 Euro. Dofinansowanie: Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska
2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR).
Projekt: Polsko–Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego: Zbąszynek – Peitz 2018. Wartość projektu: 3 084,54 Euro.
Wysokość dofinansowania: 2 621,86 Euro. Dofinansowanie: Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR)
Projekt: Smaki Miast Partnerskich 2018. Wartość projektu 5 250,00 Euro. Wysokość dofinansowania: 4 462,50 Euro.
Dofinansowanie: Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska
Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
www.zbaszynek.pl
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Stanisław
Jakimczuk

AKCJA ZIMA
Zimowe utrzymanie dróg na
administrowanym terenie gmina prowadzi w ramach przeznaczonych na
ten cel środków finansowych. W celu
zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego
czynnikami atmosferycznymi takimi
jak śliskość zimowa oraz opady śniegu, prowadzone są prace mające na
celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.
Na terenie miasta i gminy Zbąszynek
znajdują się następujące drogi: droga
wojewódzka nr 302, drogi powiatowe, gminne i wewnętrzne. Na odcinku drogi wojewódzkiej tj. od Kręcka
przez Kosieczyn, Chlastawę do granicy gminy skutki zimy zobowiązany
jest usuwać Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Babimost, na pozostałych
drogach i chodnikach skutki zimy
usuwa Gmina Zbąszynek. Chodniki i
place należące do wspólnot mieszkaniowych winny być odśnieżane
przez te wspólnoty. Prace polegające
na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości
zimowej na administrowanym terenie
prowadzone będą w zróżnicowanym
zakresie, w zależności od obciążenia

ruchem i funkcji drogi. W celu sprawnej realizacji zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników zawarto umowy z firmami, które
odpowiedzialne będą za usuwanie
skutków zimy. W pierwszej kolejności na terenie Zbąszynka skutki zimy
usuwane będą w zakresie ulic: Wojska Polskiego, Plac Dworcowy, Kosieczyńska, PCK, Plac Wolności i Warszawska. Poza miastem w pierwszej
kolejności następujące odcinki dróg:
Zbąszynek-Dąbrówka Wlkp., Dąbrówka Wlkp., kierunek Rogoziniec do granicy gminy, Dąbrówka Wlkp. kierunek,
Zbąszyń do granicy gminy, Północna
Obwodnica Zbąszynka W następnej
kolejności skutki zimy będą usuwane
na pozostałych drogach i ulicach. W
zakresie chodników również obowiązywać będzie następująca kolejność:
Wojska Polskiego, Plac Dworcowy,
Kosieczyńska, Bolesława Chrobrego,
Warszawska, Sportowa, pozostałe w
następnej kolejności. Usuwanie skutków zimy prowadzone będzie we
wczesnych godzinach rannych jak i
popołudniowo-wieczorowych, w miarę istniejących potrzeb. Jednocześnie

apelujemy do wszystkich właścicieli nieruchomości aby
również wywiązywali się ze swoich
obowiązków, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. Gmina nie wszędzie jest zobowiązana
do usuwania skutków zimy, dlatego
wszyscy właściciele, zarządcy i administratorzy powinni należycie wywiązywać się z nałożonych obowiązków
w zakresie zimowego utrzymania
terenów przyległych do administrowanych posesji czy budynków. Jednocześnie informujemy, że działania
służb drogowych mają na celu jedynie złagodzenie skutków zimy na drogach i chodnikach, a nie całkowitą ich
likwidację. Dlatego też zarówno piesi
jak i kierowcy winni zawsze zachować należytą ostrożność w okresie
zimy, aby jej negatywne skutki były
jak najmniej odczuwalne. Jesteśmy
przekonani, że jeżeli wszyscy będziemy poczuwali się do nałożonych na
nas ustawowych obowiązków w zakresie zimy, to żadna zima nie będzie
dla nas ciężka i trudna do przeżycia. Niech ta zima będzie szczęśliwa i
przyjemna dla wszystkich.
Jarosław
Mikołajczyk

AZBEST
Wzorem ubiegłych lat ogłoszony został nabór wniosków o
udzielenie dofinansowania zadań z
zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Zbąszynek. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31
grudnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku, biuro nr 7. Wnioski będą
rozpatrywane wg kolejności wpływu. Dokumenty złożone po upływie
wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Dofinansowanie przysługuje
osobom posiadającym tytuł prawny
do nieruchomości położonej na terenie Gminy Zbąszynek ujętej w Gminnej Ewidencji Wyrobów Zawierających Azbest. Dofinansowanie będzie
udzielane w formie bezgotówkowej
tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, odbieraniu,
transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Prace te
zostaną zlecone podmiotowi wskazanemu przez Gminę Zbąszynek. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów
wymiany pokrycia dachowego. Dofinansowaniem objęty jest jeden z po-
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niższych zakresów prac: 1) demontaż,
zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, 2)
zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze oraz środki zabezpieczone na
ten cel w budżecie Gminy Zbąszynek w danym roku budżetowym. W
przypadku nie otrzymania środków
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze, dofinansowanie na
realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek nie będzie udzielane. Kwota
dofinansowania obejmuje do 100%
kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów na
składowisku. W przypadku ubiegania
się o dofinansowanie przez podmioty
prowadzące działalność gospodarczą
(lub w związku z nieruchomością, na
której prowadzona jest działalność
gospodarcza) stanowić będzie ono
pomoc de minimis. Dofinansowanie

www.zbaszynek.pl

nie obejmuje refundacji kosztów za
usuwanie
wyrobów zawierających
azbest, których demontaż, zbieranie,
transport i unieszkodliwianie podmiot
zlecił we własnym zakresie. Formularz wniosku oraz niezbędne załączniki dostępne są na stronie internetowej www.zbaszynek.pl w zakładce
Gmina Zbąszynek/ogłoszenia lub w
tut. Urzędzie. Dodatkowe informacje
można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku – biuro nr 7 lub pod
numerem tel. 68 38 49 140 wew. 43.
W ramach działań podjętych w 2017 i
2018 roku zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 6 325,84 m2 płyt
azbestowych o wadze 90,69 Mg. Zebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono 5 300,30 m2 płyt azbestowych
o wadze 79,70 Mg. Łącznie z terenu
Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono 170,39 Mg wyrobów zawierających azbest. Z 49 posesji usunięto
azbest z demontażem, a z 45 posesji
odebrano już zdemontowany azbest.
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Bartosz
Dudek

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

CMENTARZ KOMUNALNY W ZBĄSZYNKU
W poprzednim roku Gmina Zbąszynek zakończyła zadanie pn. „Rozbudowa Cmentarza w
Zbąszynku”. Dzięki temu zyskaliśmy nowe miejsca grzebalne, które zaspokoją potrzeby na najbliższe lata. Wykonane prace ziemne
polegały na ułożeniu ciągów pieszych i pieszo- jezdnych z kostki
betonowej, wykonaniu ogrodzenia,
postawieniu kontenera sanitarnego, wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, instalacji wodociągowej, nasadzeniu
krzewów ozdobnych i wybudowaniu kolumbarium. W połowie roku
2018 nowo wybudowany cmentarz
został przekazany w zarządzanie Samorządowemu Zakładowi
Usług Komunalnych w Zbąszynku i stał się drugim cmentarzem
komunalnym w naszej gminie. Po
opracowaniu Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Zbąszynku
oraz szczegółowego planu zagospodarowania terenu poszczególnych sektorów, można dokonywać pochówku i rezerwacji miejsc
grzebalnych na nowej części

I KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych przypomina o
opłatach za odpady. Termin wpłat za I kwartał 2019 roku mija
31 stycznia 2019 roku (opłata za styczeń, luty, marzec).
Od stycznia 2019 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

cmentarza. Wyznaczono sektory
z podziałem na groby murowane
jedno lub dwupoziomowe ( jedno
i dwumiejscowe), murowane urnowe, murowane dziecięce, miejsce
w kolumbarium, groby ziemne
jedno i dwupoziomowe ( jedno i
dwumiejscowe), groby dziecięce.
Każde miejsce na cmentarzu ma
określony wymiar i jest umiesz-

czone w wyznaczonych sektorach,
za które wnosimy opłatę
oraz którego wymiarów nie wolno
przekroczyć. Miejsca są wyznaczone w taki sposób aby można
było swobodnie przejść pomiędzy
poszczególnymi grobami i alejkami wyznaczonymi między rzędami
oraz były zachowane ustawowe
odległości pomiędzy nagrobkami.
W celu rezerwacji miejsca grzebalnego należy
1. Opłata jednorazowa za udostępnienie miejsca stałego grzebalnego na zgłosić się do Samorząpochowanie zwłok lub prochów:
dowego Zakładu
Usług
Komunalnych
w
Zbą1.1. pod grób murowany jednomiejscowy jedno lub dwu poziomowy (2,45 x 1,05)
700 zł. + VAT
szynku, wybrać i opłacić
1.2.pod grób murowany dwumiejscowy jedno lub dwu poziomowy 2x (2,45 x 1,05)
1400 zł. + VAT
miejsce. W Zakładzie dostępny jest załącznik gra1.3. pod grób murowany urnowy (1,0 x 1,0)
500 zł. + VAT
ficzny z rozmieszczeniem
1.4. pod grób murowany dziecięcy
300 zł. + VAT
miejsc grzebalnych oraz
1.5. miejsce w kolumbarium
2000 zł. + VAT
istnieje możliwość wyboru miejsca grzebalnego
1.6. grób ziemny urnowy (1,0 x 1,0)
500 zł. + VAT
na cmentarzu.
2. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok lub Zgodnie z Zarządzeniem
prochów na okres 20 lat:
Burmistrza Zbąszynka został opracowany cennik
2.1. pod grób ziemny jednomiejscowy jedno lub dwu poziomowy (2,0 x 0,90)
350 zł. + VAT
usług cmentarnych obo2.2 pod grób ziemny dwumiejscowy jedno lub dwu poziomowy 2x (2,0 x 0,90)
700 zł. + VAT
wiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Zbą2.3. pod grób ziemny dziecięcy (1,40 x 0,80)
150 zł. + VAT
szynku. Cennik dostępny
3. Opłata za zachowanie grobu istniejącego (miejsca grzebalne) na dalsze jest w siedzibie Samo20 lat:
rządowego Zakładu Usług
Komunalnych w Zbąszyn3.1. pod grób ziemny jednomiejscowy jedno lub dwu poziomowy (2,0 x 0,90)
350 zł+ VAT
ku przy ul. PCK 2 oraz na
3.2. pod grób ziemny dwumiejscowy jedno lub dwu poziomowy 2x (2,0 x 0,90)
700 zł. + VAT
stronie internetowej Za3.3. pod grób ziemny dziecięcy (1,40 x 0,80)
150 zł. + VAT
kładu.
Ceny za poszczególne
4. Jednorazowe opłaty dodatkowe:
miejsca
przedstawione
4.1. za utrzymanie porządku na terenie cmentarza
300 zł. + VAT
zostały w tabeli.
4.2. za postawienie pomnika

250 zł. + VAT

4.3. za wymianę pomnika

150 zł. +VAT

www.zbaszynek.pl
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Barbara
Stasik

OŚWIATA

NAGRODY Z OKAZJI DNIA
EDUKACJI NARODOWEJ
Liczba dzieci
2015/2016

Liczba dzieci
2016/2017

Liczba dzieci
2017/2018

Liczba dzieci
2018/2019

Niepubliczne Przedszkole
„Pod Muchomorkiem”
w Zbąszynku

183

232

230

225

Niepubliczne Przedszkole
w Dąbrówce Wlkp.

48

50

50

49

Niepubliczne Przedszkole
w Kręcku

23

25

24

25

Niepubliczne Przedszkole
w Kosieczynie

25

25

25

25

Niepubliczne Przedszkole
w Rogozińcu

12

17

21

23

291

349

350

347

Przedszkole

R a z e m
Już tradycyjnie IV kwartał
w oświacie otwierają uroczystości
z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
przypadające na dzień 14 października – święto całej kadry nauczycielskiej, pracowników administracji
i obsługi w szkołach.
Do Burmistrza Zbąszynka wpłynęły wnioski które rozpatrzono oraz
przyznano nagrody w podziękowaniu za codzienny wysiłek wkładany
w podnoszenie jakości kształcenia
oraz rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i wychowanka oraz dbanie o jego wszechstronny rozwój. 16
października odbyła się uroczystość
wręczenia nagród. Nagrody zostały
przyznane nauczycielom i animatorom oświaty działającym w innych
organizacjach, nie tylko w szkole,
ale również na rzecz dzieci i młodzieży.
Osoby nagrodzone w 2018 r. to:
Drosik Małgorzata, Kaczor Monika,
Karolina Jarczyńska-Sagan – nauczyciele Szkoły Podstawowej w
Zbąszynku; Ławniczak Wojciech –

Nauczyciel
stażysta

w Zbąszynku; Liman Alina - Niepubliczne Przedszkole w Zbąszynku;
Hołyńska Zuzanna – ZSL Rogoziniec.
Oraz animatorzy: Górawski Piotr –
trener Strefy Piłki Siatkowej; Kowalczyk Grzegorz - trener Strefy Piłki
Siatkowej; Mikułko Piotr – instruktor
ZOK.
Burmistrz Zbąszynka złożył wszystkim obecnym podziękowania i życzenia dalszej owocnej pracy, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym.
W niepublicznych przedszkolach
dotowanych przez Gminę Zbąszynek uczęszczało w roku szkolnym
2017/2018 według danych z SIO na
31 marca 2018 r. 90,16% wszystkich
dzieci urodzonych odpowiednio w
przedziale od 3 do 6 lat.
Ze względu na osiągnięty stopień
awansu zawodowego podział kadry
pedagogicznej
przedstawiał się
następująco:

Nauczyciel
kontraktowy

Nauczyciel
mianowany

Nauczyciel
dyplomowany

pełnozatrudnieni

1,41

8,58

24,86

75,27

niepełnozatrudnieni

1,2

1,41

1,58

4,86

nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Dąbrówce Wlkp.; Buczna Ewa – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kosieczynie; Furmaniak Dariusz i Tatiana Zalewska - nauczyciele CKZiU
28
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

A POD KAPELUSZEM...
Tradycją Niepublicznego
Przedszkola
„Pod
Muchomorkiem” w Zbąszynku
są obchody Święta Pieczonego
Ziemniaka.
W
tym
roku
uroczystość odbyła się w
parku za Domem Kultury dnia
10 października 2018r. Dzieci
wspólnie z wychowawczyniami
przemaszerowały na miejsce
spotkania, gdzie czekały na
nich przygotowane wcześniej
niespodzianki.
Przedszkolaki
wzięły udział w grach i
zabawach, które związane były
z głównym bohaterem dnia czyli
„ziemniakiem”. Po zakończonej
zabawie, uczestnicy wspólnie
zasiedli do stołów i zjedli
pachnące pieczone ziemniaki i
chrupiącą kiełbaskę.
W październiku swoje
święto
obchodzą
wszyscy
pracownicy oświaty. Rodzice
i dzieci naszego przedszkola i
w tym roku nikogo nie zawiedli.
Z
okazji
Święta
Edukacji
Narodowej zaproszono wszystkich
pracowników przedszkola do sali
kinowej w Domu Kultury. Gdzie
odbyły się uroczyste obchody tego
święta. Dzieci z różnych grup przy
pomocy rodziców, przygotowały
przedstawienie, recytując wiersze
i
śpiewając
piosenki
umiliły
wszystkim ten szczególny czas.
Nie zabrakło również wyjątkowych
podziękowań i upominków dla
pracowników przedszkola. Bardzo
serdecznie dziękujemy.
Listopad w Niepublicznym
Przedszkolu „Pod Muchomorkiem”
przebiegł
w
atmosferze
patriotycznej.
Dzięki
grupie
Wiewiórki
(dzieci 5-letnich) i ich
wychowawczyni Joannie Napierała,
instruktorce tańca Wiktorii Baran
oraz
nauczycielowi
muzyki
Tomaszowi Gawrońskiemu, została
przygotowana Akademia z okazji 100
rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Starszaki doskonale poradziły sobie
z tą trudną tematyką, udało im
się w prosty i zrozumiały sposób
przedstawić polską historię oraz
pokazać jak może dbać o lokalny
patriotyzm mały Polak. Wśród
zaproszonych gości nie zabrakło:
dyrektora przedszkola Tadeusza
Wróbla, Przewodniczącego Rady
Miejskiej Jana Mazura, Dyrektora

ZOK-u Malwiny Kubickiej, żołnierzy,
kierownika
OPS
Danuty
Kłos,
kierownika Dziennego Domu „SeniorWigor” Katarzyny Rucioch, seniorów
z Dziennego Domu „Senior-Wigor”
oraz rodziców dzieci występujących.
Dnia 9 listopada 2018r. Uczniowie
przedszkola wraz z pracownikami
przyłączyli się do akcji „Rekord dla
Niepodległej” wspólnie w strojach
galowych odśpiewali uroczyście
4-zwrotki hymnu Polski „Mazurka
Dąbrowskiego”. Wszystkie akcje
przedszkola mają na celu wspierać
rozwój
patriotyczny
naszych
podopiecznych.
Muchomorki bardzo lubią
pomagać
swoim
przyjaciołom.
Dlatego,
już
po
raz
kolejny
angażujemy
się
w
akcje
charytatywne. W listopadzie dzieci
przynosiły warzywa dla przyjaciół
z lasu. Grupa Jagódek i Pszczółek
wraz z Paniami zawieźli przyniesione
dary do lasu w Rogozińcu. „Puszka
dla głodnego brzuszka”- w tą
akcje również pociechy bardzo
chętnie się angażowały. Przynosiły
do przedszkola karmę, zabawki i
koce dla zwierząt ze schroniska.
Od listopada do stycznia dzieci
w swoich grupach zbierają każdy
grosik. Aby włączyć się w akcję „Góra
Grosza”. Zebrane pieniądze zostaną
policzone i przekazane na pomoc
dla
najbardziej
potrzebujących
dzieci, które nie wychowują się w
www.zbaszynek.pl

swojej rodzinie.
Grudzień to czas oczekiwania
na Święta Bożego Narodzenia.
Aby wprowadzić nastrój i radość
świętowania w naszym przedszkolu
po raz czwarty odbył się Kiermasz
Świąteczny. Niepowtarzalne ozdoby
bożonarodzeniowe były efektem
ręcznej pracy dzieci, rodziców i
nauczycieli z przedszkola. Kiermasz
odbył się w dniach 6-7 grudnia 2018r.
w przedszkolu i 8 grudnia podczas
IV Wigilii Miejskiej w Zbąszynku
na targowisku. Całkowity dochód
z kiermaszu został przekazany
Radzie Rodziców. Bardzo serdecznie
dziękujemy wszystkim dzieciom i
osobom, które włączyły się w Akcję
Kiermaszu Świątecznego.
W
grudniu
na
nasze
pociechy czeka wiele atrakcji.
Przybycie bardzo oczekiwanego
przyjaciela
Świętego
Mikołaja,
jasełka
przedstawione
przez
grupę Jagody i wychowawczynie
Annę Bock, wizyta Gwiazdora
oraz wspólna uroczysta Wigilia w
grupach.
Radosnych,
pogodnych,
pełnych rodzinnego ciepła Świąt
Bożego Narodzenia, przyjemnego
świątecznego wypoczynku oraz
szczęścia i sukcesów w całym
Nowym Roku 2019 życzy Dyrekcja,
nauczyciele, pracownicy oraz dzieci
z Niepublicznego Przedszkola „Pod
Muchomorkiem” w Zbąszynku.
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Wanda
Gołek

W OSTATNICH MIESIĄCACH…
MIŁOŚNICY PRZYRODY
4 października obchodziliśmy Światowy
Dzień Zwierząt. Z tej okazji odwiedziła
nas wraz z psem mama jednego z
przedszkolaków. Nasi milusińscy mogli
zobaczyć akcesoria potrzebne psu
do zabawy oraz akcesoria niezbędne
do jego pielęgnacji. Dzieci przekonały
się, że być właścicielem zwierząt to
ogromna odpowiedzialność, a nie tylko
zabawa. Natomiast 10 października
obchodziliśmy Dzień Drzewa. W tym
dniu gościliśmy w naszym przedszkolu
uczniów z Technikum Leśnego w
Rogozińcu, którzy utwierdzili dzieci
w przekonaniu, że koniecznie należy
dbać o las oraz
przy pomocy
przepięknych
planszy przedstawili
zwierzęta żyjące w lesie. Punktem
kulminacyjnym i zarazem największą
niespodzianką było spotkanie z
prawdziwym, drapieżnym ptakiem pustułką. Dzieci nie tylko wzbogaciły
swoją wiedzę, ale też zrozumiały, że
warto i należy dbać o otaczającą nas
przyrodę.
POZNAJEMY
ZAWODY,
CZYLI
ZAWODOWY ZAWRÓT GŁOWY
Przedszkolaki bardzo lubią poznawać
różne zawody, dlatego bardzo często
zapraszamy do nas różnych gości. Z
okazji Dnia Poczty Polskiej przybyła
do naszej placówki pani, pracująca
na poczcie. Opowiedziała dzieciom
o swojej pracy oraz przedstawiła
drogę listu od adresata do nadawcy.
Dzieciom
najbardziej
spodobało
się wspólne „pisanie” listu, który
wysłały do naszego przedszkola, aby
sprawdzić czy na pewno do niego
dotrze. Nie musiały długo czekać i list
był ponownie w ich rękach. Odwiedził
nas również Sołtys, który przyjechał
traktorem i wzbogacił wiedzę dzieci
na temat pracy rolnika. Dzieci z
zainteresowaniem słuchały naszego
gościa, a na końcu wszyscy mogli
wejść do kabiny, co było największą
atrakcją spotkania. W związku z Dniem
Kolejarza odbyło się spotkanie z panią
konduktor. Co to były za emocje!
Dzieci mogły przymierzyć kapelusz
konduktora, pomachać chorągiewką,
skasować bilet oraz zobaczyć jak
drukuje się bilety. Przedszkolaki na
pewno na długo zapamiętają ten
dzień.
NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI
16 listopada to Międzynarodowy Dzień
Tolerancji. My także o nim pamiętamy.
Nasze
przedszkole
od
lat
skutecznie promuje tolerancję w
różnych jej aspektach. Każdego
roku w przedszkolu realizujemy
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systematycznie
zajęcia
uczące
dzieci tolerancji - tak też i było tym
razem W każdej grupie nauczycielki
przeprowadziły
zajęcia
związane
z tematem. Przedszkolaki poznały
znaczenie słowa „tolerancja” oraz
próbowały definiować to pojęcie na
swój sposób. Dzieci po tak spędzonym
dniu na pewno zapamiętają, że
każdy człowiek jest inny, wyjątkowy
i niezależnie od wylądu, pochodzenia
i kultury zasługuje na szacunek i
akceptację.
MAMY SWOJE PRAWA
20 listopada w Dniu Praw Dziecka
przypomnieliśmy
o
przywilejach
naszych
najmłodszych.
Nasi
podopieczni
zapoznali
się
z
podstawowymi prawami i wspólnie
wykonali plakaty odzwierciedlające
omawiany temat. Niezależnie jednak
od dnia obchodów przez cały rok
dbamy oto aby prawa dzieci były
przestrzegane.
MAŁY PATRIOTA
Obchody 100-lecia Odzyskania przez
Polskę Niepodległości rozpoczęliśmy
od realizacji projektu edukacyjnego
pt. „Polska pod znakiem orła”. W
ramach projektu dzieci zapoznały
się
z
legendami,
symbolami
narodowymi,
zapaliły
znicze
pod
tablicami
upamiętniającymi
poległych i zaginionych w czasie
II Wojny Światowej, przygotowały
kącik patriotyczny, zapoznały się
z kulturą regionu, zwiedziły Izbę
Pamięci, wykonały prace plastyczne
takie jak: flaga Polski, godło Polski
oraz kokarda narodowa. Naszych
milusińskich odwiedził także historyk
wojskowości w stroju rycerza, który
w bardzo ciekawy sposób przedstawił
historię powstania państwa polskiego.
Największe wrażenie na dzieciach
zrobiła jednak prawdziwa zbroja
rycerza i możliwość potrzymania
miecza czy założenia hełmu. Bardzo
ważne i podniosłe było spotkanie z
rodzicami, podczas którego dzieci
w tle przepięknych dekoracji, w
odświętnych strojach z przypiętymi
kotylionami
zaprezentowały tańce
narodowe, wiersze i
piosenki o
tematyce patriotycznej. W ostatnim
dniu realizacji projektu tj. 9 listopada
o 11:11 poprzez wspólne odśpiewanie
czterech zwrotek hymnu Polski, dzieci
uczestniczyły w biciu „Rekordu dla
Niepodległej”.
ŚWIĘTO MISIA TADKA
25 listopada swoje święto obchodziła
najmilsza
zabawka,
najlepszy
przyjaciel dzieci i niezastąpiona
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przytulanka
przy zasypianiu –
Pluszowy Miś. Duże, małe, kolorowe,
puchate i mięciutkie, wszystkie te
misie opanowały nasze przedszkole,
aby wspólnie z nami odśpiewać „Sto
lat” naszemu kochanemu misiowi
Tadkowi oraz wysłuchać wierszy o
misiach i bawić się przy „misiowych
przebojach”. Dzień przebiegł w bardzo
radosnej i miłej atmosferze.
MIKOŁAJKI
Jak co roku 6 grudnia od samego
rana czekały na przedszkolaków
drobne upominki od Mikołaja. W
grupie młodszej, w tym dniu odbyły
się „Mikołajkowe zajęcia otwarte”
z udziałem osób bliskich i rodziców
podopiecznych z grupy „Biedronek”.
Dzieci zaprezentowały świąteczne
tańce oraz piosenkę o Mikołaju. Z
pomocą dorosłych wykonywały różne
zadania w celu odkrycia tajemniczego
obrazka
przygotowanego
przez
Mikołaja. Najwięcej emocji wzbudziło
robienie kolorowego łańcucha na
choinkę na czas. Wszyscy byli bardzo
zaangażowani w dołączanie kolejnych
pasków
–
ogniwek
łańcucha.
Rezultatem działań był długi i piękny
łańcuch, który ozdobił przedszkolną
choinkę. Jak co roku, z okazji Mikołajek
pojawił się z cukierkami pan Sołtys.
UDZIAŁ W IV WIGILII MIEJSKIEJ
8 grudnia z samego rana dziewczynki z
zespołu „Biedroneczki” wraz ze swoimi
rodzicami udały się do Zbąszynka,
gdzie podczas IV Wigilii Miejskiej
zaprezentowały przygotowane układy
taneczne.
SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
Z
racji
zbliżających
się
Świąt
oczekiwania dzieci się ziściły, ponieważ
odwiedził je Mikołaj.
Przed wręczeniem podarków dzieci
zaśpiewały, zatańczyły i wyrecytowały
dedykowane „specjalnemu”, długo
oczekiwanemu „przybyszowi” wiersze.
Były też wspólne pląsy, pogawędki i
składane obietnice.
Życzymy Radosnych i Spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia spędzonych
w gronie najbliższych, a w Nowym
Roku życzymy sukcesów w pracy,
wytrwałości w realizacji planów i
wiary w lepsze jutro.
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Szczesiak

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

Z KRONIKI PODSTAWÓWKI…
możemy poinformować o sukcesie jednej
z naszych uczennic z klasy VIIIb. Zdobyła

uki języka polskiego oraz gry planszowe.
Jak co roku szkolni wolontariusze wspierali

tytuł finalistki w Ogólnopolskim Konkursie
Poetyckim „Myśmy wciąż do niepodległej
szli” zorganizowanym pod patronatem

akcje Caritasu pomagając w zbiórce żywności w lokalnych sklepach dla najbardziej
potrzebujących rodzin z naszej gminy. W

Ministerstwa Edukacji Narodowej z okazji
setnej rocznicy odzyskania niepodległości

ramach solidarności i gestu wsparcia z
osobami zarażonymi HIV i AIDS utworzyli-

przez Polskę. Spośród 2400 utworów jury
wybrało 10 tekstów w trzech kategoriach
wiekowych. Drugi etap konkursu odbył się

śmy na placu czerwoną wstążkę ze zniczy.
MIKOŁAJKOWO
Tradycyjnie 6 grudnia obchodziliśmy Mi-

w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym w
woj. świętokrzyskim, gdzie każdy z uczest-

kołajki. Uczniowie z pierwszego etapu
edukacyjnego rywalizowali w Mikołaj-

ników zaprezentował swój wiersz na scenie przed licznie zgromadzoną publicznością oraz komisją.

kowej Olimpiadzie Sportowej. Z pomocą
Śnieżynek, uczennic z CKZiU dzieci zmagały się z różnymi konkurencjami. Śpie-

KONKURSY
Diecezjalna Akcja Katolicka już
po raz dziewiąty zorganizowała konkurs
„Ojczyzno Ma” dla uczniów szkół podstawowych z całej diecezji. Jest to konkurs

wane piosenki o tematyce mikołajkowej
były wspaniałym przerywnikiem zawodów.
Dziewczynki z zespołu ,,Słoneczny Blask”
swoimi tańcami dopełniły całości imprezy. Rozstrzygnięty został również konkurs

z wiedzy o ojczyźnie, Kościele i regionie.

plastyczny ,,Wariacje na temat Świętego

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem bp. T. Lityńskiego i kuratora oświaty p. E. Rawy. W konkursie wzięło udział
51 uczniów z całej diecezji, nasi uczniowie
zajęli III i VI miejsce. Uczeń klasy VIIa otrzy-

Mikołaja”. Uczniowie brali udział w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce
Wlkp. W sportowej rywalizacji z drużynami ze szkół w Dąbrówce, Kosieczynie,

mał tytuł finalisty w wojewódzkim konkursie tematycznym „Wielcy Polacy- Twórcy
Niepodległości”. Za nami etap szkolny kuratoryjnych konkursów przedmiotowych.
Uczniowie będą reprezentować szkołę w

Nądni i Szczańca wywalczyliśmy pierwsze miejsce. Drużyny otrzymały puchary,
dyplomy i słodkości z okazji Mikołajek.
PRZEDŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA
Adwentowy czas w szkole przebiegał

kolejnym etapie: w części gimnazjalnej z
języka polskiego, historii, geografii i języka
niemieckiego, w części dla szkoły podstawowej z przedmiotów: matematyka, historia i geografia. Uczniowie sprawdzili swoją

pod hasłem „I Ty możesz zostać aniołem”.
Uczniowie wykonywali aniołki, plakaty z
anielskimi życzeniami, prace plastyczne i
literackie. Zorganizowany Kiermasz świąteczny i wykonane wokół niego zadania

wiedzę w konkursie dotyczącym działalności PCK oraz posiadanych wiadomości

to jedna z dobrych praktyk efektywnej
współpracy szkoły i Rady Rodziców. Dzię-

na temat HIV i AIDS. Motywem przewodnim tegorocznego XVIII Przeglądu Piosenki Dziecięcej była „Piosenka z dedykacją”.

ki pomocy rodziców szkoła kolejny raz
uczestniczyła w Wigilii Miejskiej. Uczniowie
sprzedawali świąteczne stroiki, śpiewali

Dedykacje były bardzo różne, w wielu z
nas wywołały uśmiech, uczucie zadumy, a

kolędy i dali popis taneczny. Całej imprezie
sprzyjała ciepła i świąteczna atmosfera.

nawet łzy wzruszenia. Wieczór z piosenką sprawił, że na chwilę przystanęliśmy w
natłoku codziennych spraw, trosk i proble-

Dziękujemy wszystkim Rodzicom za aktywne zaangażowanie w przygotowania do
kiermaszu oraz wykonanie pięknych wy-

gionowych i patriotycznych. Okazją do
niecodziennego rozmawiania o znaczeniu
słów: wolność, ojczyzna, patriotyzm była
wizyta w Dziennym Domu „Senior-Wigor”.

mów i wczuliśmy się w odczucia wokalistów.

tworów symbolizujących bożonarodzeniowe tradycje. Środki zdobyte ze sprzedaży

PRZYGOTOWANIA DO SPRAWDZIANU
Uczniowie klas ósmych i gimnazjalnych

zasilą budżet Rady Rodziców, która wspiera działania szkoły. Ostatni dzień szkolny

Podczas spotkania młodzież wspominała

zmierzyli

egzaminami.

przed świętami zakończyliśmy udziałem

o najważniejszych wydarzeniach historycznych mających ogromne znaczenie dla
umacniania się i rozwoju naszego państwa.
Kolejne daty i wydarzenia z Kalendarium

Próba miała na celu zaznajomienie ich z
procedurami, arkuszami przykładowych za-

w Jasełkach, wspólnym kolędowaniu oraz
klasowymi spotkaniami przy opłatku.

dań, prawidłowym kodowaniem i przenoszeniem odpowiedzi na kartę. Przed nimi

Wobec zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku pragniemy zło-

Historii Polski od roku 1918 do współcze-

jeszcze wiele dni nauki i mamy nadzieję,
że końcowe egzaminy napiszą jak najlepiej.

żyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, spokoju, dobrego świątecznego
wypoczynku, a z Nowym Rokiem wiele

POMAGAMY, WSPIERAMY
Społeczność szkolna włączyła się w akcję

nadziei i sił do pracy.

Jednym z wytyczonych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa
na rok szkolny 2018/2019 jest wychowanie
do wartości i kształtowanie patriotycznych
postaw uczniów. Wspólnie ze szkołami
podstawowymi z Dąbrówki Wlkp. i Kosieczyna oraz CKZiU, OSiR i ZOK włączyliśmy
się w szereg działań związanych z obchodami stulecia odzyskania niepodległości
przez Polskę. Nasza szkoła była organizatorem gry miejskiej pt. „Droga do wolności”.
Z tej okazji gościliśmy drużyny ze szkół
podstawowych z Dąbrówki Wlkp., Kosieczyna, Łagowa, Toporowa i Sieniawy Lubuskiej, które wraz z opiekunami wykonywały zadania w ośmiu punktach naszego
miasta oraz Kosieczyna. Uczniowie musieli
m.in. rozpoznać i zaśpiewać jedną z pieśni legionowych, odgadnąć zaszyfrowane
alfabetem Morse’a hasło, jak najszybciej
ułożyć flagę Polski, ułożyć chronologicznie
wydarzenia z okresu Polski międzywojennej oraz napisać test z wiedzy patriotycznej. W sprawnym przebiegu konkurencji
pomogli nam harcerze wraz z komendantem Z. Buśko, którym za pomoc serdecznie
dziękujemy. Najlepszą z drużyn okazała się
grupa uczniów z Łagowa, II miejsce zdobyli uczniowie z naszej szkoły, a III miejsce
przypadło Dąbrówce Wlkp. Społeczność
szkolna włączyła się do akcji organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz
Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej - „Rekord dla Niepodległej”
wspólnie odśpiewując 4-zwrotkowy hymn
narodowy. Następnie uczniowie w dwóch
grupach udali się do CKZiU na Piknik Wojskowy. Podczas spotkania zwiedziliśmy
kołowy transporter opancerzony Rosomak, wystawę karabinów oraz obrazów p.
Przemysława Basińskiego. Na zaproszenie
szkoły w Dąbrówce Wielkopolskiej wzięliśmy udział w karaoke niepodległościowym, gdzie nasze śpiewające dziewczęta
przewodniczyły wspólnemu chóralnemu
wykonaniu najpopularniejszych pieśni le-

sności skłaniały do zadumy i refleksji nad
trudną historią naszej Ojczyzny. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli wraz z pocztem
sztandarowym uczestniczyli w uroczystym
odsłonięciu tablicy pamiątkowej w CKZiU,
która upamiętnia stulecie odzyskania niepodległości. Jest nam niezmiernie miło, że

się

z

próbnymi

„Dzieci-dzieciom”, której celem jest wsparcie dzieci repatriantów z Kazachstanu.
Zbierano akcesoria szkolne, książki do na-

www.zbaszynek.pl
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Małgorzata
Gruchała

SZKOLNE NIUSY
Jesienne miesiące minęły pod znakiem intensywnej
pracy uczniów i nauczycieli.
Trwały przedmiotowe konkursy
kuratoryjne oraz próbne egzaminy dla uczniów klas ósmych.
12 października 2018 r. rozpoczęliśmy projekt - Rower jako
bezpieczny i ekologiczny środek transportu. Jest to kompleksowy program edukacyjny
skierowany na codzienne korzystanie z roweru przez dzieci
i ich rodziny. W ramach projektu odbędą się następujące
działania: ,,Bezpieczne dzieciaki” - zakup kamizelek odblaskowych, ,,Lista rankingowa”
- współzawodnictwo na rowerach, ,,Dąbrowiecki turniej BRD
„,Egzamin - karta rowerowa,
Dzień Dziecka – rowerowy tor
przeszkód, Szkolny Rajd Rowerowy-Klasa IV. Działania w
projekcie wspierać będą następujące instytucje: IKEA Industry,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Zielona Góra, Policja,
Rada Rodziców, Rada Sołecka.
Nad całością projektu czuwa pan
E. Utrata. W ramach obchodów
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę włączyliśmy
się do gminnych i ogólnopolskich
obchodów święta. 9 listopada w
ramach akcji „Rekord dla Niepodległej” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej o
godzinie 11:11 zaśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu narodowego.
Przyłączyliśmy się również do
kampanii #KIEDYMYŻYJEMY, która
ma na celu rozpowszechnienie
prawidłowych słów Mazurka Dąbrowskiego.
Uczniowie z klasy
siódmej i ósmej wzięli udział w
Pikniku wojskowym zorganizowanym przez CKZiU. Mieli okazję obejrzeć sprzęt wojskowy,
który udostępniła 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana
z Międzyrzecza. Nasi uczniowie
wzięli również udział w Konkursie historycznym, który odbył
się w SP w Kosieczynie a także
w Grze miejskiej przygotowanej
przez SP w Zbąszynku. 13 listopada odbyło się w naszej szkole
spotkanie pod hasłem „Karaoke
pieśni patriotycznych i wojskowych”. Wśród gości obecni byli:
Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, sołtys Piotr Kociołek, przewodnicząca Rady Rodziców pani Donata Wittke oraz
pani Anna Szczesiak dyrektor SP
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w Zbąszynku. Przybyli również
koledzy i koleżanki ze szkół w
Kosieczynie i Zbąszynku z opiekunami: panią Ewą Prążyńską i
Michałem Łysiakiem. Apel prowadziły Zosia Kowalska i Wiktoria Spychała. Przedstawiły krótki
zarys dziejów naszej Ojczyzny
oraz historię powstania śpiewanych na spotkaniu pieśni. Scenariusz przygotowała pani Ewelina
Augustyniak i pan Maciej Szulc.
Uczniów z naszej szkoły rozśpiewała pani Lidia Duda. Mieliśmy
okazję wspólnie zaśpiewać następujące pieśni: Rota, Legiony –
Pierwsza Brygada, Przybyli ułani,
Piechota, Białe róże, Wojenko,
wojenko, O mój rozmarynie, Serce w plecaku, Czerwone maki na
Monte Cassino. Spotkanie zakończyły uczennice ze szkoły podstawowej w Zbąszynku prezentując utwór Chłopców z Placu
Broni zatytułowany
„Wolność”.
Nasza szkoła nastawiona jest
na zdrowie. 8 listopada włączyliśmy się do programu edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”.
Uczniowie i nauczyciele przygotowywali posiłek z różnorodnych, zdrowych produktów. Na
stołach pojawiły się misy z sałatkami warzywnymi i owocowymi, kanapki z ciemnego pieczywa
przyozdobione kolorowymi warzywami, serami, soki ze świeżo
wyciśniętych owoców, wielosmakowe koktajle, szaszłyki owocowe,
babeczki z marchewką,
tosty, a nawet tortille. W nagrodę za przygotowanie
posiłku,
www.zbaszynek.pl

każda klasa otrzymała dyplom
oraz jabłka, które zakupiła Rada
Rodziców. Ponadto 22 listopada
uczniowie klasy pierwszej przyłączyli się do EKIPY CHRUMASA
i przygotowali zdrowe koktajle
truskawkowe i bananowe. Przedświąteczny czas - to odwiedziny
Mikołaja wspomaganego przez
Radę Rodziców i sołtysa. Powiatowy Turniej Mikołajkowy Piłki
Nożnej, którego współorganizatorami byli Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku oraz Klub
Sportowy „Sokół”. W zawodach
wystartowało pięć drużyn – SP
Zbąszynek, SP Dąbrówka Wlkp.,
SP Kosieczyn, SP Nądnia i SP
Szczaniec. 8 grudnia nie zabrakło
przedstawicieli naszej szkoły na
IV Wigilii Gminnej. Dziękujemy rodzicom, którzy przygotowali dekoracje świąteczne na kiermasz
Bijemy brawa grupie wokalnej,
którą przygotowała pani I. Utrata
oraz Kapeli Koźlarskiej, która zagrała i zaśpiewała pod czujnym
okiem pana J. Prządki. Zajęcia w
roku 2018 zakończyliśmy składając sobie świąteczne życzenia na
szkolnych Jasełkach.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

DLA NIEPODLEGŁEJ –
KALENDARIUM WYDARZEŃ
„Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych.
Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków
– nasz kraj odzyskał suwerenność.”
W 2018 r. obchody rocznicy 11 listopada miały wymiar szczególny…
- 17 października uczniowie naszej
szkoły – M. Kucharska, M. Horowska i S. Krakowian - wzięli udział
w grze miejsko – terenowej „Droga
ku wolności” zorganizowanej przez
Szkołę Podstawową z Oddziałami
Integracyjnymi w Zbąszynku. Zabawa inaugurowała międzyszkolne
obchody 100. rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Zadaniem drużyn było poprawne rozwiązanie zadań w każdym z punktów
kontrolnych, które znajdowały się w
różnych miejscach na terenie Gminy
Zbąszynek. Łamigłówki i polecenia
dotyczyły tematyki niepodległościowej – postaci historycznych z tego
okresu, historii polskich symboli narodowych oraz podstawowej wiedzy
z pierwszej pomocy. Wszystkie grupy zaliczyły większość zadań i spotkały się w wyznaczonym miejscu,
gdzie nastąpiło rozdanie nagród i
upominków oraz ognisko.
- 25 października został zorganizowany „Wieczór z książką i filmem”,
który podjętą tematyką wpisał się w
szkolne obchody 100 - lecia Niepodległości Polski. Uczniowie klas VII VIII rozmawiali o epopei narodowej
„Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, czytali wybrane fragmenty, a następnie
obejrzeli adaptację tego dzieła w
reżyserii Andrzeja Wajdy. Natomiast
uczniowie klas IV - VI swoje spotkanie poświęcili „Chłopcom z Placu Broni” F. Molnara - książce i jej
ekranizacji, ukazującym miłość bohaterów do ukochanego miejsca na
ziemi. Wieczór uświadomił uczniom
ogromne znaczenie i wpływ na nasze życie Wielkiej i Małej Ojczyzny,
której jesteśmy częścią, w której
funkcjonujemy i z którą jesteśmy
związani emocjonalnie.
- 5 listopada w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Historyczny.
W turnieju udział wzięli uczniowie
ze Szkoły Podstawowej Pomnik
Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej,
Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi w Zbąszynku, Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka
w Kosieczynie i CKZiU w Zbąszynku. Głównym celem konkursu było
kształtowanie postaw patriotycz-

nych młodzieży poprzez propagowanie pogłębiania wiedzy na temat
historii Polski, a także zagadnień
związanych z krajem.
Uczniowie
odpowiadali na pytania związane
z hymnem narodowym i procesem
odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Zwycięzcami w kategorii
szkół podstawowych zostali: I miejsce – Marta Kucharska, II miejsce Szymon Krakowian, III miejsce - Martyna Horowska. W kategorii szkół
ponadpodstawowych zwycięzcami
zostali: I miejsce – Szymon Jędrzejczak, II miejsce – Zuzanna Jędrzejczak, III miejsce – Łukasz Saloch.
- 7 listopada uczniowie kl. VI – VIII
wzięli udział w poruszającej lekcji
patriotyzmu, jaką był spektakl „Kolumbowie” Teatru Alert z Wrocławia.
Opowieść o młodych, pełnych radości i marzeń ludziach, którzy w obliczu tragicznej rzeczywistości musieli
szybko dojrzeć, dokonywać dramatycznych wyborów, żyć w strachu
o bliskich, cierpieć, poświęcić swe
życie, ginąc w walce z okupantem,
sprawiła, że nasi młodzi widzowie
wyszli z przedstawienia z dużą
dozą refleksji i wzruszeń. Spektakl
był hołdem złożonym tym, którzy
ponieśli najwyższą cenę, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce.
- 9 listopada w naszej szkole był
dniem szczególnie uroczystym. Po
długiej przerwie odbył się okolicznościowy apel, a o godzinie 11:11 łącząc się ze wszystkimi szkołami w
naszym kraju odśpiewaliśmy cztery
zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.
Następnie uczniowie klasy piątej
przedstawili w krótkiej inscenizacji
historię utraty przez Polskę suwerenności, przebieg starań i walk o
nasz kraj oraz okoliczności towarzyszące odzyskaniu niepodległości.
W czasie apelu usłyszeliśmy wiersze, piosenki i melodie patriotyczne
wygrane na fletach w wykonaniu
uczniów klas II, V i VI. Do uroczystości dołączyli także przedszkolacy prezentując własne piosenki i
wiersze.
- 9 listopada uczniowie kl. VI – VIII
wzięli również udział w pikniku
wojskowym zorganizowanym przez
CKZiU w Zbąszynku, w czasie którego mogli obejrzeć sprzęt wojskowy
oraz wystawę obrazów Pana P. Basińskiego. Przy tej okazji dziękujemy
organizatorom za stworzenie wyjątkowej świątecznej atmosfery, za
pyszną grochówkę i pączki.
- 9 listopada na uroczystym apelu
miało miejsce również podsumowa-

www.zbaszynek.pl

nie konkursów ogłoszonych w naszej szkole z okazji 100-lecia Polski
Niepodległej. Wszyscy
uczniowie
klas VI - VIII 6 listopada przystąpili
do napisania dyktanda ortograficznego, którego tekst dotyczył godła
państwowego. Do etapu II zakwalifikowało się 10 uczniów. Finałowe
dyktando na temat flagi narodowej
odbyło się 8 listopada. Tytuły Szkolnych Mistrzów Ortografii uzyskali ex
aequo: Weronika Cichocka z kl. VI i
Klaudiusz Krym z kl. VII. Natomiast
Szkolnymi Wicemistrzami Ortografii
zostali: Błażej Piskorski z kl. VI i Łukasz Maciejewski z kl. VIII. Wielu
uczniów, zwłaszcza klas młodszych,
wzięło udział w konkursach plastycznych. Jednym z nich był konkurs dla uczniów klasy I i II pt.:,,NASZE GODŁO – ORZEŁ BIAŁY”. Oddano
23 prace, które wyeksponowano w
holu szkoły. Szczególne wyróżnienie otrzymali: Paweł Bielecki, Konrad Gaudyn, Igor Poniedziałek, Aron
Skaczewski,
Jakub
Wawrzyniak,
Zuzanna Krakowian i Karol Dulat.
Każdy uczestnik konkursu otrzymał
dyplom, a wyróżnieni -,,Kolorowanki
patriotyczne”. Dla uczniów klas IV-VIII tematem konkursu plastycznego
była MOJA MAŁA OJCZYZNA. Uczestnicy zaprezentowali w ciekawy sposób swoje miejsce zamieszkania lub
najbliższą okolicę.
Do konkursu przystąpiło 11 uczniów
wykazując równocześnie swoją patriotyczną postawę. Podziękowanie
w postaci upominku oraz pamiątkowego dyplomu otrzymali wszyscy
uczestnicy; wśród nich pięciu uzyskało wyróżnienie oraz puzzle z widokiem Wawelu. Są to: Maksymilian
Wetklo, Filip Kleszcz, Szymon Krakowian, Paulina Wittke i Zosia Kumke.
- 13 listopada w Dąbrówce Wlkp.
szesnastu uczniów z klas IV-VII wraz
z opiekunem wzięło udział w „Karaoke pieśni patriotycznych i wojskowych”. Po uroczystym powitaniu
oraz krótkim programie artystycznym, rozpoczął się wspólny śpiew
10 popularnych pieśni.
Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w obchodach 100 – lecia Niepodległości Polski. Pozostając jeszcze w radosnej atmosferze
tego wielkiego wydarzenia i już w
przededniu Świąt Bożego Narodzenia, życzymy wszystkim Czytelnikom Zbąszyneckiego Kwartalnika
zdrowia, wzajemnej życzliwości oraz
wszelkiej pomyślności w 2019 roku.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

GRUDNIOWY FEEDBACK Z ŻYCIA
CODZIENNEGO W CKZIU

Codzienność szkolna jest bogata
w różnego rodzaju wydarzenia,
żaden dzień nie jest taki sam jak
poprzedni, mnożą się różnego rodzaju problemy, ale zawsze można dostrzec pozytywne strony w
pracy z młodzieżą i na ich rzecz.
Stypendia Prezesa Rady Ministrów
W dniu 7 grudnia odbyła się w Gorzowie Wlkp. uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.
Było nam bardzo miło, że również
nasi najlepsi uczniowie znaleźli
się w gronie najlepszych w województwie lubuskim. W Liceum
Ogólnokształcącym
stypendium
otrzymała Karolina Lewandowska – uczennica klasy drugiej,
natomiast w Technikum – Andrzej Zagórski, uczeń klasy trzeciej (Technik informatyk). Dyplomy
wręczyła im pani Ewa Rawa – Lubuski Kurator Oświaty. Stypendystom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
100
lat
dla
Niepodległej
W dniach 9 i 14 listopada również
nasza szkoła włączyła się w ob-
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chody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W dniu 9 listopada
cała
społeczność
szkolna
włączyła
się w akcję „Rekord
dla Niepodległej” i
o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy Hymn
Polski. W tym dniu
gościliśmy w naszej
szkole żołnierzy z
17 WBZ z Międzyrzecza, z pokazem
sprzętu wojskowego oraz mogliśmy
podziwiać obrazy lokalnego artysty pana Przemysława
Basińskiego. Odwiedzili nas również
uczniowie szkół podstawowych i
przedszkolaki z terenu naszej gminy, a wszyscy uczestnicy poczęstowani zostali wojskową grochówką.
W dniu 14 listopada natomiast
odbył się uroczysty poranek połączony z odsłonięciem tablicy
pamiątkowej i otwarciem wystawy
„Ku Niepodległej” w Szkolnym Muzeum Historycznym. Swoją obecnością zaszczycili nas w
tym dniu pan Wiesław Czyczerski – Burmistrz Zbąszynka, pan
Jan Mazur – Przewodniczący Rady
Miejskiej, pan Tadeusz Sierżant,
proboszcz naszej parafii ks. Jerzy
Kordiak, dyrektorzy szkół gminnych oraz przedstawiciele organizacji współpracujących ze szkołą.
V
Edycja
Lubuskiego
Sejmiku
Młodzieżowego
Już po raz piąty uczniowie naszej
szkoły wcielili się w role radnych
wojewódzkich i dziennikarzy. 5 listopada br. odbył się V Lubuski
Sejmik Młodzieżowy. Mottem przewodnim były słowa Cypriana Kamila Norwida:
„Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć,
skąd się wyszło”. Naszą
szkołę
reprezentowały
dwie uczennice: Aleksandra Migdalska oraz
Joanna Jasińska z klasy
trzeciej LO. Obrady Sejmiku Młodzieżowego prowadził
przewodniczący
Sejmiku Woj. Lubuskiego
Czesław Fiedorowicz, a o
działaniach skierowanych
www.zbaszynek.pl

Ewa
Omelczuk

do młodych realizowanych przez
województwo lubuskie mówiła
pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego.
Szkolenia, szkolenia, szkolenia…..
Nasza szkoła w dalszym ciągu
realizuje zadania w ramach prowadzonego przez Gminę Zbąszynek projektu pt. „Modernizacja
Kształcenia Zawodowego w Gminie Zbąszynek” finansowanego ze
środków UE. W bieżącym roku
szkolnym 23 uczniów uczestniczyło w wakacyjnych stażach
zawodowych, odbyły się następujące kursy dla uczniów i nauczycieli: Programowanie i obsługa maszyn CNC, Kurs florystyczny,
Uprawnienia do 1 kV oraz Obsługa
programu AutoCad, realizowane
były również dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do
egzaminu zawodowego Technikum oraz grupowe i indywidualne zajęcia w ramach doradztwa
zawodowo-edukacyjnego,
jak
również miały miejsce dwa wyjazdy studyjne do pracodawców:
Firm Marmite w Łowyniu oraz
Seco/Warwick w Świebodzinie.
Wydarzenia, zawody, imprezy….
Zadania na każdy rok szkolny
planowane są przy współudziale
nauczycieli, uczniów i rodziców.
Również na ten rok zaplanowaliśmy wiele ciekawych zadań, jednakże każdorazowo cieszy nas,
gdy ich organizatorami są głównie
uczniowie oczywiście pod opieką
nauczycieli, a zadania skierowane
są przede wszystkim do uczniów.
W miesiącach jesiennych nasi
uczniowie brali udział w następujących działaniach: Dzień Patrona, Rekolekcje, Dzień Pierwszaka,
Połowinki klasy drugiej LO oraz
trzecich Technikum, Mikołajki, Akcja Krwiodawstwa oraz zawody
sportowe w ramach Licealiady,
które oderwały ich trochę od codzienności szkolnej. Wszystkim
zaangażowanym w urozmaicenie
codzienności
szkolnej,
zarówno uczniom, jak i nauczycielom,
bardzo serdecznie dziękujemy.
Z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia życzymy
spokoju i radości oraz aby Nowy
Rok 2019 przyniósł wszystko, co
najpiękniejsze.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

WYDARZENIA CZWARTEGO KWARTAŁU
W ZSL
4.10.2018 r. zakupiono nowy symulator maszyn wielooperacyjnych
(harwester, forwarder), oraz nowe
pilarki i kosy spalinowe. Projekt, w
ramach którego dokonano zakupu stanowi uzupełnienie zadań w
zakresie nauki zawodu i zarazem
jest komplementarny wewnątrzprogramowo do realizowanego
projektu z działania „Doskonalenie
jakości kształcenia zawodowego
w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu” która kształci w zawodzie
operatora maszyn leśnych.
16.10.2018 r. odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej wraz
z zaprzysiężeniem uczniów klas I.
16.10.2018 r. od godziny 12:00-12:30
szkoła przystąpiła do akcji gdzie
bito rekord Polski w jednoczesnym
prowadzeniu
resuscytacji krążeniowo – oddechowej na
fantomach, przez jak największą
ilość osób.
6.11.2018 r. odbyła się w szkole
tradycyjna uroczystość - Szkolny
Dzień św. Huberta, przygotowany

którą tradycyjnie przygotowały
klasy I wraz z wychowawcami.
28.11.2018 – 30.11.2018 po raz siódmy odbyły się „Mistrzostwa Polski Szkół Leśnych w Udzielaniu
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej - Brynek 2018”. Nasza drużyna
zajęła V miejsce.
28.11.2018 r. w ZSL w Rogozińcu od-

przez klasy III.
9.11.2018 r. szkoła przystąpiła do
akcji „Rekord dla Niepodległej” i o
godzinie 11.11 cała społeczność Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu
wspólnie odśpiewała hymn narodowy.
14.11.2018 r. w ZSL w Rogozińcu odbył się uroczysty apel poświęcony
obchodom 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

była się konferencja szkoleniowa
„Razem ku przyszłości w kształceniu zawodowym w szkołach leśnych”. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół leśnych wraz
z kierownikami praktycznej nauki
zawodu.
Konferencja dotyczyła
organizacji kształcenia branżowego w szkołach leśnych na przykładzie szkoły branżowej I st.
operator maszyn leśnych w Rogowww.zbaszynek.pl

zińcu z uwzględnieniem kształcenia dualnego. Naszą konferencję
zaszczycił Dyrektor Departamentu
Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska Pan Jacek Sagan.
3.12.2018 r. w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu odbyło się
spotkanie uczniów należących do
PWL z byłym żołnierzem sił specjalnych GROM pseudonim NAVAL.
Gościnnie w spotkaniu brała także
udział klasa wojskowa z CKZiU w
Zbąszynku.
5.12.2018 r. odbyło się spotkanie z
Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Leśnej w Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Zielonej
Górze Panią Martą Willer. Kierowany przez nią Wydział zajmuje
się między innymi wspieraniem,
koordynowaniem oraz nadzorem
nad realizacją w skali RDLP zadań
w dziedzinie hodowli i ochrony
lasu.
6.12.2018 r. Samorząd Szkolny
przygotował szkolne Mikołajki,
wszyscy zostali obdarowani słodyczami a uczniowie, którzy mieli
w swoich strojach świąteczne elementy byli zwolnieni z obowiązku
ubrania w ten dzień munduru.
20.12.2018 r. tradycyjnie odbyła się
wigilia szkolna, w której uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele.
Wszystkim uczniom, absolwentom i sympatykom naszej szkoły
życzymy spokojnych, radosnych
świąt Bożego Narodzenia i
szczęśliwego Nowego Roku.
Z leśnym pozdrowieniem
Darz Bór
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DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

U SENIORÓW NIE MA NUDY
Domu, dlatego nigdy nie jest za
wiele spotkań o tym charakterze.

Pomimo nadejścia słotnej i szarej
jesieni Dzienny
Dom „SeniorWigor” w Zbąszynku tętni życiem
obfitując w różne wydarzenia i
imprezy okolicznościowe, które
sprawiają, że świat seniorów
staje się radosny i kolorowy. Oto
przegląd wybranych wydarzeń…
ŚWIĘTO SENIORA
Początek
października
br.
to
tradycyjnie
czas
poświecony
obchodom
Zbąszyneckiego
Święta Seniora. W programie
tegorocznego święta trwającego
od 8 do 19 października br.
znalazły się takie imprezy jak:
uroczysta
inauguracja
Święta
Seniora
z
recitalem
aktorki
Laury Łącz, Turniej Chińczyka,
Turniej
Bingo
w
Sulechowie,
Sportowy Senior – wyjazd na
kręgle,
marsz
Nordic-Walking,
spotkanie z dietetyczką, spotkanie
Rady Seniorów z Burmistrzem
Zbąszynka, wieczór poetycki w
wykonaniu seniorów i harcerzy
pt. „Dla Ciebie kochana Ojczyzno”,
spotkanie
z
podróżnikiem
pt. „Cypr – wstrząśnięty nie
zmieszany”,
spotkanie
z
muzyką – biesiada z Zespołem
Śpiewaczym
Dąbrowszczanka,
msza św. w intencji seniorów, bal
seniorów, Biały Dzień - badania
profilaktyczne
dla
seniorów,
koncert
lokalnych
zespołów
seniorskich oraz zespołu „Diverso”
z Babimostu. Seniorzy z naszego
Domu brali czynny i aktywny
udział we wszystkich imprezach.
Program Święta Seniora cieszył
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się
dużym
zainteresowaniem
wśród zbąszyneckich seniorów co
przekładało się na ich liczny udział
w
organizowanych
imprezach.
PAMIĘTAMY O PSZCZOŁACH
5 października w naszym Domu
odbyło się spotkanie z mistrzem
pszczelarstwa
Panią
Teresą
Sikucińską.
Nasz
niezwykły
gość
opowiedział seniorom o
życiu pszczół i ich pracowitości
oraz
o tajnikach powstawania
miodu i jego właściwościach.
Podczas spotkania seniorzy mogli
spróbować
różnych
rodzajów
miodu a na zakończenie każdy
otrzymał w prezencie słoiczek
pysznego miodu rzepakowego.
Wizyta uświadomiła wszystkim
jak
ważną
rolę
odgrywają
pszczoły w naszym środowisku
i przypomniała o konieczności
dbania o środowisko naturalne.
ZE STRAŻAKIEM O
BEZPIECZEŃSTWIE
3
października
nasz
Dom
odwiedził Komendant Gminny OSP
w Zbąszynku p. Leszek Parandyk.
Tematem przewodnim spotkania
było „Bezpieczeństwo i zasady
przeciwpożarowe”. Pan Leszek
uświadomił seniorów jak należy
reagować i postępować w razie
pożaru oraz jak unikać sytuacji,
które
mogłyby
go
wywołać.
Seniorzy zadawali mnóstwo pytań,
na które Pan Leszek udzielał
fachowych odpowiedzi. Sprawy
bezpieczeństwa
seniorów
to
najważniejsze tematy w naszym
www.zbaszynek.pl

WIZYTA PRZEDSZKOLAKÓW
22 października z okazji Święta
Seniora nasz Dom odwiedziły
przedszkolaki z grupy „Jeżyki”
Niepublicznego Przedszkola „Pod
Muchomorkiem”
w
Zbąszynku
razem z wychowawczynią p.
Magdaleną
Olender.
Podczas
spotkania były wspólne tańce i
zabawy, śpiewanie piosenek oraz
pamiątkowe
zdjęcia.
Seniorzy
zostali obdarowani przez dzieci
własnoręcznie
wykonanymi
bukiecikami
kwiatków.
Każda
wizyta dzieci wywołuje uśmiech,
radość i wzruszenie na twarzach
seniorów
oraz
dostarcza
im
pozytywnej energii na cały dzień.
SPOTKANIE SENIORÓW ZE
STUDENTAMI PRAWA
7 listopada br. w naszym Domu
odbyło się spotkanie seniorów
ze studentami V roku prawa
Uniwersytetu
Zielonogórskiego
w
ramach
realizacji
projektu
pt. „Seniorzy? Aktywni i Zdrowi”
współfinansowanego przez Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubuskiego. Podczas spotkania
studenci zwrócili seniorom uwagę
na zagrożenia z jakimi najczęściej
spotykają
się
w
codziennym
życiu oraz
uświadomili ich o
przysługujących
im
prawach.
Omówione
zostały
kwestie
związane z zawieraniem umów
przez Internet, przez telefon, na
pokazach oraz podczas wizyty
przedstawiciela w domu a także
aktualne
niebezpieczeństwa
grożące seniorom tj. oszustwa
„na wnuczka”, „na policjanta”.
Poruszony został temat przemocy
wobec osób starszych oraz praw
seniorów jako pacjentów. Seniorzy
z ogromnym zainteresowaniem
słuchali prelegentów i chętnie
zadawali
pytania.
Cenne
informacje i porady młodych
prawników
pozwolą
seniorom
postępować z duchem czasu
i
unikać
nieprzyjemności
czyhających w codziennym życiu.
OBCHODY 100 ROCZNICY
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W ramach obchodów 100 rocznicy
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DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”
odzyskania
niepodległości
w naszym Domu odbyły się
okolicznościowe
zajęcia,
jak również nasi seniorzy
uczestniczyli
w
wielu
imprezach związanych z tym
świętem organizowanych na
terenie gminy. 9 listopada
seniorzy
uczcili
rocznicę
odzyskania
niepodległości
uroczystym
odśpiewaniem
„Mazurka
Dąbrowskiego”
o godz. 11:11. 11 listopada
delegacja seniorów wzięła
udział w uroczystej mszy
św. odprawionej w intencji
Ojczyzny
w
Kościele
Parafialnym w Zbąszynku, a
następnie złożyła wiązankę
kwiatów
pod
pomnikiem
Chrystusa Króla. 14 listopada
delegacja seniorów gościła w
Niepublicznym
Przedszkolu
„Pod
Muchomorkiem”
w
Zbąszynku,
gdzie
wzięła
udział
w
uroczystej
akademii
z
okazji
Narodowego
Święta
Niepodległości przygotowanej przez
przedszkolaków z grupy „Wiewiórki”.
ANDRZEJKI
30 listopada odbyła się długo
wyczekiwana zabawa integrująca
społeczność seniorską Dziennych
Domów
„Senior-Wigor”
ze
Zbąszynia i Zbąszynka. Podczas
spotkania
seniorzy,
kultywując
tradycje
związane
z
wigilią
św. Andrzeja, brali udział w
różnych zabawach i wróżbach
andrzejkowych
przygotowanych
przez
pracowników
Domów.
Imprezę uświetniły przeboje disco
polo
i
muzyki
współczesnej.
Wspólne zabawy i tańce ukazały
wigor
naszych
seniorów,
z
czego
oczywiście
jesteśmy
niezwykle
dumni.
Dobry
humor
dopisywał
wszystkim
uczestnikom
podczas
całej
imprezy. Aż żal było się rozstawać.
DZIEŃ Z MIKOŁAJEM
6
grudnia
Mikołaj
wraz
ze
Śnieżynkami nie zapomniał o
seniorach i odwiedził również
nasz Dom. Podczas spotkania
złożył
wszystkim
uczestnikom
zajęć życzenia i obdarował ich
drobnym upominkiem. Seniorzy
nie kryli zaskoczenia z wizyty
niezapowiedzianego
gościa.
Zaprosili go do stołu, gdzie przy
kawie i pysznym rogaliku, prowadzili
wspólne
rozmowy
i
śpiewali
piosenki.
Wszystkim
dopisywał

w tym dniu
na twarzach

dobry humor a
gościł uśmiech.

UCZNIOWIE
ZE
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ Z WIZYTĄ U
SENIORÓW
W listopadzie i grudniu gościliśmy
w
naszym
Domu
uczniów
ze
Szkoły
Podstawowej
w
Zbąszynku. Uczniowie z klasy
II
B
z
wychowawczynią
p.
Agnieszką
Rucioch
wspólnie
z
seniorami
wykonywali
świąteczne dekoracje i śpiewali
kolędy. Z okazji zbliżających się
świąt
dzieci złożyły seniorom
szczere,
płynące
z
serca
życzenia. Uczniowie z klasy VIII
B z wychowawczynią p. Lucyną
Ciółko podczas wizyty u seniorów
zaprezentowali się w programie
artystycznym
nawiązującym
do
rocznicy
odzyskania
niepodległości,
w
którym
przypomnieli nam historię Polski
od roku 1918 do współczesności.
Seniorzy
podziwiali
talent
młodych artystów nagradzając
ich występ brawami. Podczas
takich wizyt energia i radość
młodego pokolenia w widoczny
sposób przechodzi na seniorów.
Każde spotkanie z dziećmi i
młodzieżą jest przez nich bardzo
wyczekiwane, wywołuje ogromne
emocje i jest wspaniałą formą
integracji
międzypokoleniowej.
SPOTKANIE
ZARZĄDU
RADY
SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK
5 grudnia, w siedzibie Dziennego
Domu
„Senior-Wigor”
w
www.zbaszynek.pl

Zbąszynku, odbyło się ostatnie w
tym roku spotkanie Zarządu Rady
Seniorów Gminy Zbąszynek, na
którym podsumowano działalność
Rady w 2018 roku. Za największy
sukces mijającego roku uznano
wprowadzenie
Karty
Seniora,
których do grudnia br. wydano 502
oraz organizację Zbąszyneckiego
Święta Seniora. Podczas spotkania
omówiono sprawę realizacji w
naszej gminie projektu „e-Senior
65+”, zasad konkursu ASOS 2019
oraz powołania w przyszłym
roku
Sportowej Ligii Seniorów.
Kolejne spotkanie Zarządu RS
odbędzie
się
w
pierwszych
miesiącach 2019 roku, na którym
ustalony zostanie
Roczny Plan
Działania Rady Seniorów na 2019 r.
WIGILIA
18 grudnia 2018 roku seniorzy
z
Dziennego Domu „SeniorWigor” w Zbąszynku spotkali
się
przy
wigilijnym
stole,
aby złożyć sobie świąteczne
życzenia i wspólnie kolędować.
Spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia,
spędzonych z bliskimi w ciepłej,
rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni
w nadchodzącym Nowym Roku
życzą:
Seniorzy i pracownicy
Dziennego Domu „Senior-Wigor” w
Zbąszynku
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Danuta
Kłos

BIERZĄCE INFORMACJE

ŚWIETLICA „UŚMIECH” W OPS
18.10.2018 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku,
odbyły się pierwsze zajęcia świetlicy edukacyjnej „Uśmiech”, podczas których uczniowie
świadczyli
pomoc
koleżeńską przy
odrabianiu zadań domowych innym uczniom, wspólnie ucząc się.
Świetlica będzie działać w okresie
od października 2018 r. do czerwca
2019 r., a jej działalność jest dofinansowana przez IKEA Industry
Zbąszynek w ramach projektu.
Dzięki pozyskanym środkom świetlica została wyposażona w tablety multimedialne z oprogramowaniem edukacyjnym, kalkulatory
oraz inne przybory do prowadzenia zajęć, w celu poprawy rozwoju
intelektualnego dzieci. Uczestnicy
wezmą również udział w prelekcji na temat recyklingu przygotowanej przez pracownika IKEA Industry. Ponadto, przez cały okres
działań świetlicy uczestnicy będą
zbierać zużyte żarówki, z których
powstanie obraz recyklingowy.
Koordynatorem
zajęć
świetlicowych
jest
Jacek
Szymendera, asystent rodziny w OPS.
Zajęcia w świetlicy odbywają się
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zbąszynku w każdy czwar38

tek w godzinach 15:00 – 16:45.
KAŻDY JEST ŚW. MIKOŁAJEM
4.12.2018 r. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zbąszynku zorganizował spotkanie integracyjne dla
osób niepełnosprawnych i dzieci
objętych wsparciem asystenta rodziny, z okazji Światowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych oraz Mikołajek. W spotkaniu udział brały
osoby niepełnosprawne z terenu
gminy oraz dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.
Podczas imprezy dzieci oraz osoby niepełnosprawne integrowały
się przy wspólnych zabawach,
przygotowanych przez harcerzy
ze Związku Drużyn ZHP Zbąszynek. Nie zabrakło również drobnych podarunków dla uczestników.
Podczas tegorocznego spotkania każdy z uczestników wcielił
się w rolę św. Mikołaja, dzieci jak
i osoby niepełnosprawne wręczały sobie wzajemnie upominki. Spotkanie odbyło się w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, który
przygotował imprezę od strony
technicznej. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz
Zbąszynka, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zbąszynku, Przewodnicząca GKRPA oraz Dyrektor ZOK.
www.zbaszynek.pl

SEKCJA
ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH W OPS
W dniu 30.11.2018 r.
zakończono nabór
wniosków o przyznanie świadczenia „300+”, wprowadzonego zgodnie z
rozporządzeniem
Rady
Ministrów
z 30.05.2018 r. w
sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1061).
Wnioski o w/w
świadczenie można było składać
w Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zbąszynku
przez
okres 5 miesięcy, drogą elektroniczną od 1.07.2018
r., a osobiście od
1.08.2018 r. W Gminie Zbąszynek
świadczenie „Dobry start” wypłacono dla 952 uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019
w łącznej kwocie 285.600,00zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zbąszynku informuje, iż w nowym
okresie
zasiłkowym
2018/2019
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami został przyznany 104 rodzinom, natomiast świadczenie
wychowawcze
475
rodzinom.
WYŻSZY ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego uległa zmianie. Od
dnia 1.11.2018 r. do dnia 31.10.2019
r. zasiłek
pielęgnacyjny wynosi
184,42 zł miesięcznie, natomiast od
dnia 1.11.2019 r. będzie wypłacany w kwocie 215,84 zł miesięcznie.
Jednocześnie
informujemy
iż,
zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy o
świadczeniach rodzinnych, zasiłek
pielęgnacyjny nie przysługuje, gdy
osoba nabyła prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS-u lub
KRUS-u, dlatego prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu.
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ZDROWIE

Krzysztof
Krzywak

NASZE ZDROWIE
BADANIA PROFILAKTYCZNE
9 października w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury w ramach tzw. „Białego Dnia” odbyły się bezpłatne badania dla osób 60+ na cholesterol i
prostatę. W przypadku badań na cho-

lesterol przebadało się 96 osób natomiast 50 mężczyzn sprawdziło stan
swojej prostaty. Badania sfinansował
Burmistrz Zbąszynka w ramach święta seniora. Uczestnicy „Białego Dnia”
mogli skorzystać także z porad kosmetologicznych, których udzielała
Małgorzata Kocur, ratownik medyczny Paweł Gondek, firma STADA Poland badała ciśnienie, tętno, poziom
cukru i udzielał krótkich wskazówek
zdrowotnych, a Ewa Gardaszewska-Małecka doradzała w zakresie rehabilitacji ruchowej. Można było uzyskać
informacje o stopie cukrzycowej, której udzielał doradca medyczny zaproszony przez Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków k/Zbąszynek.
MOVEMBER
Akcja „Movember” zatacza coraz szersze kręgi, walcząc o ratowanie zdrowia i życia mężczyzn. Osiągnięcia
współczesnej medycyny, zaawansowana diagnostyka i obrazowanie na
nic się jednak nie zdadzą, bez wiedzy na temat wczesnego wykrywania nowotworów. Najważniejsze jest
samobadanie i regularne kontrole u
lekarza, a tego panowie zwykle nie
robią. Chociaż 79% mężczyzn twierdzi, że profilaktyka zdrowotna jest
skuteczna, to jednak niewielu z nich
faktycznie się bada. W tym roku poprzez akcję plakatową Gmina Zbąszynek zachęcała mężczyzn do podejmowania badań diagnostycznych.
Przez diagnostykę możemy osiągnąć
wzrost liczby wczesnych wykryć, diagnoz oraz efektywnych kuracji raka.
Wcześnie wykryty nowotwór jąder

jest w 99% procentach uleczalny. W
przypadku nowotworów prostaty, radykalne leczenie można odroczyć w
czasie monitorując i kontrolując nowotwór.
PROBLEMY
POD
KONTROLĄ
Zespół
Zarządzający strategią rozwiązywania problemów społecznych
Gminy Zbąszynek,
po analizie wskaźników efektów realizacji strategii na
spotkaniu 28 listopada br. stwierdził,
że Gmina Zbąszynek zapewnia swoim
mieszkańcom
b e z p i e c z e ń st wo
socjalne, przeciwdziała marginalizacji i alienacji osób
i rodzin, które z
różnych przyczyn są niesamodzielne
oraz minimalizuje rozmiary i skutki
innych zjawisk społecznie negatywnych. Na 2019 r. zespół zaakceptował
trzy grupy celów do realizacji: 1. dalsze wspieranie rodziny ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci,
2. rozwój systemu wsparcia dla osób
starszych i niepełnosprawnym w kierunku usprawnienia i aktywizacji, oraz
promowania zdrowego stylu życia,
3. wzmocnienie systemu profilaktyki
uzależnień.
Raport z monitorowania strategii i
działania na 2019 r. znajduje się na
stronie internetowej: www.zbaszynek.
pl w zakładce: Dla Mieszkańca - Zdrowie – Ważne społecznie - Strategia.
DZIEWCZĘTA W PROFILAKTYCE
Gmina Zbąszynek w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy – szczepienia HPV na lata
2016-2018”, 19 listopada zakończyła
szczepienia przeciw brodawczakowi
ludzkiemu HPV. Z uprawnionych do
szczepienia 40 dziewcząt ze szkół
podstawowych do szczepień przystąpiło 18 uczennic, których rodzice
wyrazili zgodę. Po pierwszym szczepieniu wycofały się dwie osoby. Tak
więc szczepienia zakończyło 16 osób.
Przez trzy lata realizacji programu na
uprawnionych 129 dziewcząt do programu przestąpiło 79 uczennic tj. 57%
uprawnionych. Przed każdym cyklem
szczepień odbyło się spotkanie rodziców z lekarzem realizującym program.
Rozmawiano o możliwościach zakażenia wirusem HPV, przedstawiono
działanie i skuteczność szczepionki.

www.zbaszynek.pl

Program realizowany był przez Szpital Międzyrzecki.
Dla uczestników
program był bezpłatny. Koszty programu pokrywała Gmina Zbąszynek,
która otrzymała dofinansowanie w
wysokości 40% na realizację działań
programowych z Lubuskiego Oddziału
Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze. W tym roku Szczepienia
odbywały się w gabinetach medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej
w Dąbrówce Wlkp. i Zbąszynku przy
Placu Wolności. Szczepienia i cały
Program został zrealizowany bardzo
sprawnie. Dziękujemy Realizatorowi
Programu oraz dyrektorom szkół podstawowych za wsparcie w realizacji
Programu oraz Lubuskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ za wsparcie
finansowe.
ZMIANA LEKARZA
Pacjent może bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego nie częściej niż dwa
razy w roku. Z każdą kolejną zmianą
należy uiścić opłatę 80 zł. Opłaty nie
są wymagane, jeżeli zmiana nastąpiła
z przyczyn niezależnych od pacjenta.
Osoba ubezpieczona może wybrać
tylko jednego lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej. Wybór lekarza rodzinnego następuje na podstawie tzw.
deklaracji wyboru. Formularze deklaracji dostępne są w poszczególnych
przychodniach oraz na stronach internetowych oddziałów NFZ. Jednocześnie możemy dokonać wyboru pielęgniarki oraz położnej rodzinnej. Jedyną
przyczyną powodującą odmowę wpisania pacjenta na listę konkretnego
lekarza rodzinnego jest limit pacjentów, nad którymi sprawuje opiekę.
Zdarza się, że choroba dopadnie nas
podczas wizyty u rodziny lub na urlopie. Warto pamiętać, że w przypadku
nagłego zachorowania lub nagłego
pogorszenia stanu zdrowia podczas
pobytu poza miejscem zamieszkania
mamy prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych u innego lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej (jeżeli
ma on podpisaną umowę z NFZ).
JESZCZE RAZ SZCZEGÓŁOWO - SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR) –
PORADNIK DLA PACJENTA
Kiedy należy korzystać z pomocy
SOR?
Szpitalny oddział ratunkowy, tzw.
SOR, to wyodrębniona komórka organizacyjna szpitala, w której przez całą
dobę, bez skierowania udzielana jest
pomoc medyczna osobom w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywac.d. na str. 40
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nym w krótkim czasie pojawieniu się
objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może
być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata
życia. Dlatego osoba w takim stanie
wymaga podjęcia natychmiastowych
medycznych czynności ratunkowych
i leczenia. Do stanu zagrożenia życia lub zdrowia zaliczamy np.: utratę przytomności, nagły i ostry ból w
klatce piersiowej, zaburzenia rytmu
serca, nasiloną duszność, ostre i nasilone reakcje uczuleniowe, urazy kończyn, złamania, zwichnięcia stawu,
zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami, rozległe oparzenia,
nagły ostry ból brzucha, uporczywe
wymioty, drgawki. Jeśli nagle zachorujesz albo Twój stan zdrowia się
pogorszy, ale nie jest to stan zagrażający Twojemu życiu lub zdrowiu,
skorzystaj z pomocy w poradni nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej.
Możesz tam uzyskać pomoc od godz.
18:00 do godz. 8:00 rano następnego
dnia oraz przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni
ustawowo wolne od pracy. Informację
o placówkach w Twojej miejscowości świadczących nocną i świąteczną
pomoc lekarską znajdziesz w portalu
NFZ www.zip.nfz.gov.pl w zakładce:
Nagła pomoc doraźna. W Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym: każdy pacjent
ma prawo do natychmiastowego
udzielenia świadczenia zdrowotnego
jeśli zagrożone jest jego zdrowie lub
życie, nie ma znaczenia czy osoba
potrzebująca pomocy medycznej na
SOR zgłosiła się sama, czy została
przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego (karetkę pogotowia),
pomoc medyczna w pierwszej kolejności udzielana jest osobom wymagającym natychmiastowej stabilizacji
podstawowych czynności życiowych,
czy kobietom w sytuacji porodu,
przyjęty jest każdy zgłaszający
się pacjent niezależnie od miejsca zamieszkania – pamiętaj jednak, że SOR jest przeznaczony
dla osób wymagających pomocy
w stanie nagłym i nie zastępuje
świadczeń udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej!
Jaki jest zakres pomocy medycznej udzielanej w SOR?
Udzielanie
świadczeń
opieki
zdrowotnej przez SOR polega na
wstępnej diagnostyce i podjęciu
leczenia w zakresie niezbędnym
dla stabilizacji funkcji życiowych
osób, które znajdują się w stanie
nagłego zagrożenia zdrowotnego. Oznacza to, że po zdiagnozowaniu i ustabilizowaniu funkcji życiowych pacjent: zostanie
przekazywany do dalszego le-

40

czenia do oddziału, który zajmuje się
leczeniem danej jednostki chorobowej
lub w razie potrzeby zostanie przekazany do dalszego leczenia szpitalnego w innej specjalistycznej placówce,
wówczas SOR zapewnia też transport
sanitarny lub zostanie wyposażony
w odpowiednie skierowania na dalsze badania albo do poradni specjalistycznej i/lub recepty, jeżeli po zbadaniu lekarz stwierdzi, że pacjent nie
wymaga hospitalizacji. Jeśli pacjentowi przysługuje orzeczenie lekarskie o
niezdolności do pracy, tzw. zwolnienie lekarskie L-4, lekarz powinien je
wypisać. L-4 lekarz może wystawić
po bezpośrednim zbadaniu pacjenta
i ocenie zasadności wystawienia na
podstawie jego stanu zdrowia. Jeśli
lekarz uzna, że stan zdrowia pacjenta
wymaga wystawienia mu zwolnienia,
to jego obowiązkiem jest wystawienie odpowiedniego zaświadczenia.
Druk taki powinien zostać wystawiony nie później niż w dniu wypisania
ubezpieczonego pacjenta ze szpitala.
O czym warto pamiętać? Pamiętaj,
że szpital nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia
ze względu na zagrożenie życia lub
zdrowia. Powodem odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego nie
mogą być szczególnie kwestie organizacyjne takie jak np. brak lekarza danej specjalizacji czy system dyżurów
specjalistycznych, zgodnie z którym
dany podmiot nie pełni go w danym
dniu. Każdy pacjent znajdujący się w
stanie nagłym powinien zostać zbadany i otrzymać konieczne świadczenia zdrowotne. Dopiero po dokonaniu
oceny stanu zdrowia pacjenta i jego
zabezpieczeniu, lekarz SOR podejmuje decyzję o przekazaniu pacjenta
na specjalistyczny oddział lub wska-
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zuje dalszy sposób postępowania
np. przekazanie pacjenta do innego
szpitala lub dalsze leczenie w trybie
ambulatoryjnym. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w swoim wyroku, że szpitale nie mogą odmówić
udzielenia świadczenia zdrowotnego
osobie, która potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
PAMIĘTAMY
5 grudnia 2018 r. obchodziliśmy piątą rocznicę śmieci lekarza Mirosława
Ciecierskiego. Podczas swojej wieloletniej aktywności zawodowej pomógł
wielu ludziom ratując ich zdrowie i
życie. 18 kwietnia 2012 r. otrzymał od
fundacji „Spieszmy się” tytuł „Człowieka Roku”, 10 sierpnia 2012 r. Burmistrz
Zbąszynka nadał Panu Mirosławowi
Ciecierskiemu tytuł „Zasłużony dla
Gminy Zbąszynek”. Pan Mirosław Ciecierski urodził się 8.06.1937 roku. Po
ukończeniu studiów medycznych na
Pomorskiej Akademii Medycznej w
Szczecinie w 1965 roku, rozpoczął
pierwszą pracę w Ośrodku Zdrowia w
Jasieniu i Lubsku. W roku 1969 wraz
z rodziną przeniósł się do Zbąszynka,
gdzie rozpoczął pracę jako Kierownik
Przychodni Rejonowej PKP w Zbąszynku. W latach 70-tych ukończył drugą
specjalizację – medycyna pracy, którą kontynuował do dnia przejścia na
emeryturę. Na przestrzeni kilku dziesięcioleci swojej pracy w Zbąszynku
dał się poznać jako znakomity lekarz.
Otwarte podejście do ludzi sprawiło,
że szybko zyskał społeczne uznanie i szacunek mieszkańców Gminy
Zbąszynek i okolic. Człowiek otwarty
na wiedzę, ciągle doskonalący swój
warsztat pracy. Wspaniały człowiek i
wspaniały lekarz. „Nie umiera ten, kto
trwa w pamięci żywych...”.
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KULTURA Z PRZYTUPEM !
„MIESIĄC PAŹDZIERNY, MARCA OBRAZ WIERNY”
Zbąszyneckie Święto Seniora, spektakl muzyczny „Życie Raz”, Stand –UP,
Sztuka pt. „Niedotańczone Żony, czyli
czwarte wesele i pogrzeb”. Współorganizacja: Biały dzień, dwa koncerty z
okazji Dnia Edukacji Narodowej, Święto Ziemniaka, Recital poetycki Laury
Łącz, Spotkanie z posłem, Spotkanie
KPP Świebodzin z seniorami/rekrutacja WKU Zielona Góra, szkolenie dla
pracowników firmy Zyguła.

ce remontowe w ZOK. Wymienione
zostały okna na parterze, na I oraz II
piętrze. Zmienia się także hol. Jesteśmy ciekawi efektu końcowego.
WYJĄTKOWE OSOBY
Przemysław Basiński (mieszkaniec
Zbąszynka) maluje od 1991 r. Na swoim koncie ma setki obrazów tj. konie, pejzaże, portrety oraz sceny batalistyczne. Maluje głównie akrylami
i olejem. Swoje inspiracje czerpie ze

wał projekt pn. „Dąbrowiecki folklor
w gwarze, śpiewie i muzyce”. ZOK na
zadanie otrzymał dofinansowanie z
Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje
2018. Etnopolska w kwocie 10 400,00
zł brutto.
Zadanie rozpoczęło się od działań
promocyjnych. Tuż po rozstrzygnięciu
konkursu przez Narodowe Centrum
Kultury, na stronie internetowej ZOK
oraz na portalu społecznościowym

„SŁOŃCE LISTOPADA, MROZY ZAPOWIADA”
Narodowe Czytanie, Spotkanie autorskie z Michałem Czerneckim, Obchody
Niepodległościowe, Stand-UP , Biesiada Andrzejkowa Zespołów Śpiewaczych. Współorganizacja: Narodowy
Teatr Edukacji dla uczniów szkół, Akcja zbiórki krwi, 50-lecie ZHP Zbąszynek, Teatrzyk dla przedszkolaków, Festiwal Piosenki.
„GRUDZIEŃ ZIEMIE GRUDZI, A IZDEBKI
STUDZI”
Wernisaż i wystawa malarstwa Przemysława Basińskiego, IV Wigilia Miejska, Spektakl „Niedotańczone żony...”.
Współorganizacja: Spotkanie z Mikołajem Ikea Industry Zbąszynek, Spotkanie z Mikołajem ZAP Zbąszynek,
Spotkanie z Mikołajem OPS Zbąszynek
OBJAZDOWE KINO VISA – PODSUMOWANIE
W 2018 roku, dzięki nawiązanej współpracy z Objazdowym Kinem Visa, udało się zrealizować 4 spotkania filmowe (marzec, kwiecień, październik,
listopad). Łącznie wyemitowano 19 filmów, a Zbąszyneckie kino odwiedziło
ponad 1600 osób.
STAND-UP W BONGO – PODSUMOWANIE
W 2018 roku w Klubie Muzycznym
Bongo organizowane były wieczory
Stand–UP. W naszym małym podsumowaniu wygląda to następująco.
Wieczory odbyły się w styczniu, lutym, kwietniu, maju, wrzesieniu, październiku, i w listopadzie. Na małej
scenie zaprezentowało się 16 komików. W wydarzeniach, łącznie wzięło
udział blisko 400 osób. Każdorazowo
gospodarzem wieczoru był Paweł Reszela.
MAŁY REMONCIK
W grudniu rozpoczęliśmy drobne pra-

zdjęć, twórczości znanych malarzy
takich jak: Kossak czy Matejko oraz
z własnych natchnień. Prywatnie niezwykle skromny, pogodny i uczynny.
Obrazy maluje dla siebie, ale także na
specjalne zamówienie. Przypływ natchnienia wykorzystuje maksymalnie,
co przedkłada się na jego prace.
DĄBROWSZCZANKA
Zespół śpiewaczy Dąbrowszczanka
nawiązał współpracę z organizacją
pozarządową
„Lubuscy
Seniorzy”,
która rejestruje twórczość zespołów
śpiewaczych na terenie województwa lubuskiego. Dzięki tej współpracy
zespół otrzymał własną stronę internetową www, na której są zamieszczone profesjonalne nagrania video
z 6 utworami. Zespół będzie otrzymał własne logo oraz wziął udział
w warsztatach komputerowych dot.
obsługi w/w strony. Wyjazdowo: - VII
Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.
DĄBROWIECKI FOLKLOR…
W okresie 01.10.2018 r. do 20.11.2018 r.
Zbąszynecki Ośrodek Kultury realizo-
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Facebook pojawiła się informacja o
otrzymanym dofinansowaniu. Przygotowano notatkę prasową, która za
pośrednictwem e-maila została wysłana do: TVP 3 Gorzów Wlkp., Radio
Zachód, Zbąszyńska Telewizja Kablowa, Zbąszynecka Telewizja Internetowa, portali informacyjnych Zbąszyń
Nasze Miasto, Świebodzin Nasze Miasto, Tygodnika Dzień za Dniem. Każde działalnie w ramach projektu było
fotografowane i filmowane. Przygotowano także relacje w formie tekstu.
WARSZTATY-MALOWANIE NA DREWNIE. Warsztaty odbyły się 01 października 2018 r. W zajęciach wzięło udział
25 dzieci. Każdy uczestnik otrzymał
przygotowane drewno i nauczył się
malować farbami postać w dąbrowieckim stroju ludowym, zachowując
wszystkie elementy ubioru: wianek,
korale, kruz, oplecek, fartuch, sukienka, halka itp. Warsztaty poprowadził
Włodziemierz Kłos. TWORZENIE DĄBROWIECKIEGO WIANKA. Warsztaty odbyły się 15 października 2018 r.
W zajęciach wzięło udział 25 dzieci.
Każdy wianek powstał na specjalnej
konstrukcji, ze stelażem z drutów i

41

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Malwina
Kubicka

sztucznych kwiatów. Dzieci wykonały wianki samodzielnie pod okiem
instruktora Piotra Mojżyszka. Każde
zajęcia przeznaczone były dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Niezbędny był zakup materiałów
warsztatowych. Prace znalazły się
w galerii sztuki. WYSTAWA PRAC w
dniach 09.10.2018 r. – 18.11. 2018 r. W galerii „Zbąszyneckie Atelier” odbyła się
wystawa prac, ogólnodostępna dla
mieszkańców. Czynna codziennie w
godz. 8-21. W pomieszczeniu postawione były manekiny w dąbrowieckich strojach ludowych (mężczyzna
i kobieta). Na ścianach pojawiły się
fotografie pokazujące ludowe tradycje naszego regionu. Na wystawę
zapraszane były szkoły i przedszkola (uczniowie) - żywa lekcja historii
i wiedzy o folklorze. Wystawa była
promowana w lokalnej prasie, mediach i portalach społecznościowych.
SPOTKANIE Z PIOSENKĄ odbyło się
w dniu 16 października 2018 r. W Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.
(siedziba zespołu Dąbrowszczanka)
odbyło się spotkanie z seniorami z
Gminy Zbąszynek (miejscowości skąd
przyjechali seniorzy: Rogoziniec, Zbąszynek, Chlastawa, Kosieczyn, Kręcko). Podczas spotkania seniorzy udali
się do Izby Pamięci (salka muzealna),
w której to wolontariusze opowiedzieli historię dąbrowieckiego folkloru. Następnie, już w sali, Dąbrowszczanka
zaprezentowała dąbrowieckie piosenki, których uczyli seniorów. Spotkanie

upłynęło przy kawie i tradycyjnych
dąbrowieckich wypiekach (racuchy).
Na spotkaniu obecni byli członkowie Ludowego Ogniska Muzycznego
z regionalną pogadanką. PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH w dniu 18
listopada 2018 r. w sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury odbył
się przegląd zespołów śpiewaczych
wraz z konkursem pt. „Co Ty wiesz
o naszym (dąbrowieckim) folklorze?”.
W konkursie wzięły udział zaproszone zespoły z Regionu Kozła oraz z
partnerskiej gminy Peitz (Niemcy).
Gościliśmy grupy: Zbąszyńscy Seniorzy, Wesoła Ferajna, Osoria, Bojadlanie, Akademia, Tęcza, Gemischte Chor

Drewitz. Gospodarzem przeglądu,
członkiem jury i zarazem gościem
honorowym był zespół śpiewaczy
Dąbrowszczanka, który jako laureat
wielu konkursów muzycznych, wraz
z 18-letnim doświadczeniem uświetni
to spotkanie. Na spotkaniu obecni byli
także zaproszeni goście: włodarze
gminy Zbąszynek. Podczas przeglądu każdy zespół zaprezentował swój
rodzimy folklor, a wytypowani członkowie z grup wzięli udział w quizie
dotyczącym dąbrowieckich tradycji
ludowych. Na przeglądzie wszystkie
zespoły zostały ugoszczone po dąbrowiecku. Podane zostało ciasto
drożdżowe na kruszonce i tradycyjne
zrazy wieprzowe. Dla każdego zespołu przewidziano statuetkę, a dla
zwycięzców quizu - upominek. Dodatkowo wszyscy uczestnicy przeglądu
otrzymali gadżety promocyjne w formie saszetek (piórników). Zwieńczeniem przeglądu był koncert Kapeli
Koźlarskiej, której przewodzi mistrz
ludowy Jan Prządka. W celu organizacji przeglądu na jak najwyższym
poziomie - niezbędny był wynajem
nagłośnienia i oświetlenia. Konieczny był także zakup materiałów do
uzupełnienia dąbrowieckich strojów
ludowych dla zespołu śpiewaczego Dąbrowszczanka. ZAKOŃCZENIE
ZADANIA, ROZLICZENIE W dniach
19.11.2018 – 20.11.2018 r. Przygotowano
dokumentacje do rozliczenia.

PLANOWANE WYDARZENIA I KWARTALE 2019 R.
KONCERT NOWOROCZNY (06.01), KONCERT KOLĘD (08.01), FINAŁ WOŚP (13.01), FERIE ZIMOWE (21.01- 27.01), WIECZÓR
STAND-UP (25.01), BAL SENIORA (02.02), KONCERT TERESY WERNER (15.02), WYDARZENIE W KLUBIE BONGO (23.02), PRO
ARTE 2019 – RECYTACJE (05.03 I 07.03), WIECZÓR KABARETOWY (10.03), PRO ARTE 2019 – KONKURS PIOSENKI (12.03 I
14.03), WYDARZENIE W KLUBIE BONGO (23.03). ZAPRASZAMY!

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

PODSUMOWANIE
Zakończyliśmy
sportowy
rok 2018. W historii zbąszyneckiego
sportu ten okres będzie zapamiętany szczególnie, gdyż to właśnie
w 2018 roku rozpoczęła się budowa pełnowymiarowej hali sportowej. Takich momentów ważnych
było więcej, jak choćby 95 –lecie
LKS „Sokół” Dąbrówka Wlkp. czy
35 – lecie Ogniska TKKF „Semafor”

Zbąszynek. Nasze kluby sportowe
osiągały świetne wyniki, w tym
również na arenie krajowej. Zbąszynecki samorząd otrzymał również wyróżnienia za rozwój bazy
sportowej na terenie Gminy Zbąszynek. Hasło „Zbąszynek – Gmina
na właściwym torze” jak najbardziej obejmowało sferę sportową, za co podziękowania należy

POLSKO-NIEMIECKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
6-7.10.2018

INAUGURACJA GRAND PRIX W KOPA

ELIMINACJE POWIATOWE TYMBARK

skierować do wszystkich osób i instytucji, którym ta dziedzina życia
społecznego jest bliska. Dziękuję
Państwu za cały 2018 rok i zapraszam do współpracy w 2019 roku.
W imieniu całego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zbąszynku składam
również Państwu najlepsze życzenia na ten okres świąteczno – noworoczny.

SPORTOWY SENIOR - KRĘGLE ORAZ NORDIC WALKING

ZBĄSZYNEK PAINTBALL CUP

SPORTOWY SENIOR II - JAK ZDROWO ŻYĆ
www.zbaszynek.pl
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WYRÓŻNIENIE DLA GMINY ZBĄSZYNEK W KIELCACH

WALNE ZEBRANIE SPS ZBĄSZYNEK

KIEDY MY ŻYJEMY - AKCENT PATRIOTYCZNY NA STADIONIE

PIŁKARSKA LICEALIADA

35 LECIE TKKF SEMAFOR ZBĄSZYNEK

TENIS STOŁOWY - INAUGURACJA 12 EDYCJI

II TURNIEJ W RAMACH GRAND PRIX W KOPA

MIKOŁAJKOWA AKADEMIA PIŁKARSKA
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POWIATOWY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKARSKI

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO - II TURNIEJ

DEBLOWY NIEPODLEGŁOSCIOWY TURNIEJ TENISA
ZIEMNEGO

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ W STEEL DARTA

BUDOWA HALI SPORTOWEJ

BĘDZIE CZUJNIK POMIARU JAKOŚCI POWIETRZA

ZAPOWIEDZI NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ:

14 – 20 stycznia – sportowe ferie zimowe
27 stycznia – tenis stołowy (III turniej)
1 lutego – Turniej bilardowy
10 lutego – tenis stołowy (IV turniej)
15 lutego – Walentynkowy Turniej Darta
3 marca – tenis stołowy (turniej finałowy)
23 marca – inauguracja IV liga w Zbąszynku – ZAP Syrena Zbąszynek - TS Przylep

www.zbaszynek.pl
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ZBASZYNECKI KWARTALNIK
Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 STYCZNIA 2019 roku.

imię i nazwisko

1

2

telefon lub adres kontaktowy

3

4

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

POZIOMO

1. Nowy, komunalny oddany do użytku, nadzorowany przez Samorządowy
Zakład Usług Komunalnych
4. Jeden z obowiązków każdego właściciela nieruchomości w czasie zimy
5. Dokument do podpisania, na podstawie którego będzie można skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej
8. Działa od października 2018 do czerwca 2019 w Ośrodku Pomocy Społecznej
11. Zawierana z dłużnikiem lokalu mieszkalnego należącego do zasobu
Gminy Zbąszynek
15. Miesiąc w którym należy uiścić opłatę za I kwartał za odpady
17. Nowy rodzaj budżetu w 2019 roku, do którego mogą zgłaszać swoje
propozycje mieszkańcy
18. Imię mieszkańca Zbąszynka którego wernisaż odbył się w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury
19. Miejsce, które zajęła gmina Zbąszynek w Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju jednostek Samorządu terytorialnego
20. Miesiąc, w którym można składać wnioski na usuwanie azbestu

PIONOWO

2. Od początku nowej kadencji wszystkie obrady sesji Rady
Miejskiej są utrwalane i …………
3. Nowa ławka, która będzie zamontowana przed Domem Kultury
6. Najdroższa inwestycja wpisana do budżetu Gminy Zbąszynek
na 2019 rok
7. Zarządca dzięki któremu przedsiębiorstwo zachowa ciągłość
funkcjonowania w przypadku śmierci właściciela
9. Urząd Stanu Cywilnego w Zbąszynku przyjmuje zgłoszenia par
obchodzących …………………….. np. 50lecia pożycia
10. Przyszpitalny oddział pomocy osobom w stanie nagłym
12. Wybory, które odbyły się m.in. w Gminie Zbąszynek 21
października 2018 r.
13. Akt wmurowany w pomnik Chrystusa Odkupiciela w Zbąszynku
14. Jednostka OSP która w 2019 roku otrzyma nowy wóz strażacki
16. Miejsce gdzie publikuje się interpelacje i zapytania radnych.

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: Kiedy wrzesień to jest jesień
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 75 prawidłowych odpowiedzi, spośród
których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę –
bon o wartości 100 zł otrzymała Pani Leokadia Nowicka. Nagroda ufundowana została przez Zakład
Usługowo-Handlowy Tadeusz Bordych ze Zbąszynka, zajmujący się sprzedażą i montażem okien, rolet,
drzwi i bram.
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