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Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!

Z kolei w drugą niedzielę września odbyły się Dożynki Gminne,
Corocznie trzeci kwartał tym razem w Kosieczynie. Tradyobfituje w szereg ciekawych wy- cyjnie rozpoczęte mszą św., korodarzeń. Jest to czas różnego ro- wodem z chlebem dożynkowym i
dzaju uroczystości, a inwestycje wieńcami, a zakończone turniejem
są na etapie pełnej realizacji. Jest wsi i zabawą. Podczas tych uroto również okres wakacji i z tym czystości dziękowaliśmy naszym
związanych zadań remontowych i rolnikom za ich trud i pot, którego
organizacyjnych w szkołach.
w tym roku nie brakowało.
W sierpniu, tradycyjnie w drugim W tym czasie świętowaliśmy rówtygodniu, odbyły się Dni Zbąszyn- nież jubileusz 25-lecia współpracy
ka, przy na szczęście dobrej po- z naszą partnerską, holenderską
godzie, stąd i wysoka frekwencja. gminą Bedum. Podczas dożynek
To co ważne, były to imprezy bez- Rada Miejska wyróżniła pięć osób
pieczne, bez wandalizmów i de- tytułem „Honorowego Obywatela
wastacji. Potwierdziliśmy swoim Gminy Zbąszynek”. Były to dwie
zachowaniem, że potrafimy bawić Panie z Peitz z Niemiec i dwaj Pasię w sposób bezpieczny i kultu- nowie z Bedum z Holandii, oraz
ralny. Dotarły do nas jedynie na- znany chirurg Pan Dariusz Czarrzekania na rodzaj prezentowanej necki.
muzyki i wulgaryzmy jakie padały Okres wakacji to czas remontu w
ze sceny. W przyszłości musimy szkołach, ale również w tym roku
zwrócić więcej uwagi na dobór ar- szczególnie zdominowany przez
tystów. Tradycyjnie, podczas uro- sprawy organizacyjne związane
czystości, wręczyłem puchary dla z wygaszaniem Gimnazjum i ponajlepszych wędkarzy i co waż- wrotem 8-klasowych Szkół Podne kolejne wyróżnienie w posta- stawowych. Miały miejsce również
ci tytułu: „Zasłużony dla Gminy zmiany kadrowe oraz zmiana naZbąszynek”. Tytułem tym została zwy Zespołu Szkół Technicznych
obdarowana Pani Mariola Bobow- na Centrum Kształcenia Zawodoska. Od dzieciństwa związana ze wego i Ustawicznego.
Zbąszynkiem.
Z
wykształcenia W trzecim kwartale kilkakrotnie
opiekun medyczny, z pasją odda- nawiedzały nas burze połączone
jąca się opiece i niesieniu pomocy z intensywnymi opadami deszczu.
najbardziej potrzebującym, scho- Intensywne opady spowodowały
rowanym mieszkańcom Naszej zalewanie dróg pod wiaduktami
Gminy. Pełna ciepła i wyrozumia- kolejowymi i konieczność interłości dla naszych samotnych, naj- wencji straży pożarnych. Sprawstarszych i często chorobą przy- dziły się rozwiązania poczynione
kutych do łóżka. Wysiłek, trud i wcześniej, potwierdziły słuszność
praca jaką wykonuje Pani Mariola rozwiązań rozszczelniających koBobowska wzbudza mój ogromny lektory, poprzez wykopanie zbiorszacunek.
ników retencyjnych.
W tym czasie zakończyliBurmistrz Zbąszynka
śmy inwestycję
związaną z reoraz
montem boiska
Przewodniczący Rady Miejskiej
„ p i a s ko we g o ”
w Zbąszynku
i przebudową
parkingu przy
Zapraszają mieszkańców Gminy
ul. Sportowej.
Pozostało jena spotkanie,
dynie
nasaktóre odbędzie się
dzenie zieleni.
17 października 2017 roku
Mam nadzieję,
o godzinie 18:00
że
potrafimy
z tego terenu
w Domu Kultury w Zbąszynku
właściwie korzystać i długo
www.zbaszynek.pl

cieszyć się kolejnym „fajnym” miejscem. Po zakończeniu realizacji
inwestycji teren wrócił pod opiekę
Spółdzielni Mieszkaniowej i to ona
od 15 września br. jest jego gospodarzem.
18 i 19 sierpnia zakłady IKEA Industry obchodziły jubileusz 25-lecia działalności na terenie trzech
gmin:
Zbąszynek-Babimost-Zbąszyń, a 1 sierpnia wkopaliśmy
tablice informacyjne pod kolejne
dwie hale: jedną magazynową o
pow. 29.000m2 i drugą produkcyjną o pow. 35.500 m2. Są to kolejne
inwestycje tej firmy dające miejsca
pracy i gwarantujące obecność na
naszym terenie przez kolejne lata.
W tym kwartale rozstrzygnęliśmy
również przetarg na usługi związane ze zbieraniem i utylizacją
odpadów. Tu niestety oferty jakie
wpłynęły na przetarg zdecydowanie przewyższyły dotychczasowe
stawki. Powoduje to to, czego nie
lubimy, czyli konieczność podniesienia opłat za śmieci. Na wyższe
koszty swój
największy wpływ
miała konieczność zmiany odbiorcy odpadów z firmy Wexpool w
Dąbrówce Wlkp. na najbliższy, ale
w Nowej Soli. Tym samym wzrosła
odległość, a to oznacza koszty
transportu i cenę na tzw. „wadze”,
czyli opłatę za tonę odpadów u
tego nowego odbiorcy. Z Wexpoolem rozliczaliśmy się po kosztach.
Jeżeli chodzi o plany inwestycyjne to czekamy na rozstrzygnięcie
konkursów, w których startujemy
i ewentualne rozpoczęcie prac tj.:
konkurs na rozbudowę oczyszczali ścieków, budowę hali sportowej,
budowę ścieżek rowerowych i II
etap ul. Zachodniej. Są to nasze
priorytetowe zadania do realizacji
w najbliższym czasie, a niemożliwe do wykonania bez pozyskanego dofinansowania ze środków
zewnętrznych.
Życzę zdrowia i optymizmu w
czwartym kwartale.
Z poważaniem
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka
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KALENDARIUM BURMISTRZA
01.07.2017r. - Dąbrówka Wlkp., Festyn
Strażacki;
03.07.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Dyrektorem PKP PKL w
sprawie ul. PCK i wiaduktów kolejowych;
04.07.2017r. - Gorzów Wlkp., LUW,
spotkanie z Wojewodą Lubuskim w
sprawie jubileuszu IKEA;
05.07.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z przedstawicielami Fundacji
Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
w sprawie „Wczasów dla Seniorów”,
- Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;
06.07.2017r. - Gorzów Wlkp., Lubuskie
Kuratorium Oświaty, certyfikaty SIO;
07.07.2017r. - Zbąszynek, pożegnanie Ks.
Norberta Lasoty;
08.07.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z właścicielem Firmy „CAŁUS” w
spawie organizacji prac na prowadzonych
inwestycjach;
10.07.2017r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski, posiedzenie Rady Młodych
Samorządowców i Zbąszyneckiej Rady
Seniorów;
11.07.2017r. - Zbąszynek, ZST, spotkanie z
Lubuskim Kuratorem Oświaty, Panią Ewą
Rawa;- Zbąszynek, złożenie kwiatów pod
obeliskiem w związku z upamiętnieniem
74. Rocznicy Rzezi Wołyńskiej; -Zielona
Góra, Urząd Marszałkowski, spotkanie
w sprawie modernizacji oczyszczalni
ścieków; - Zbąszynek, Dom Kultury,
spotkanie z mieszkańcami;
12.07.2017r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;Zbąszynek, Jeziorko Koźlarskie, spotkanie
z członkami Związku Kombatantów
oraz Terenowej Organizacji Emerytów i
Rencistów;
15.07.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Prezesem Firmy AVIWA w
sprawie ubezpieczenia rolników;
17-28.07.2017r. - Przerwa urlopowa;
31.07.2017r. - Chlastawa, IKEA, spotkanie w
sprawie organizacji jubileuszu;
01.08.2017r. - Chlastawa, IKEA, wkopanie
tablic
informacyjnych
pod
nowe
inwestycje;
02.08.2017r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
03.08.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z przedstawicielem PKP OGN
w sprawie przejęcia nieruchomości;
04.08.2017r. - Zielone Góra, Urząd
Marszałkowski, spotkanie z Panią
Wicemarszałek Alicją Makarską w
sprawie projektu na dofinansowanie
oczyszczalni;
09.08.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Proboszczem Ks. Jerzym
Kordiakiem w sprawie rozbudowy
cmentarza;- Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z SZUK w sprawie bieżących
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modernizacji;
10.08.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z projektantem w sprawie
modernizacji II etapu ul. Zachodniej;
11.08.2017r. - Zbąszynek, spotkanie z byłymi
mieszkańcami Zbąszynka oraz złożenie
wiązanek kwiatów na cmentarzu;
12.08.2017r. Zbąszynek, udział w
uroczystościach i spotkaniach z okazji
otwarcia Dni Zbąszynka;
13.08.2017r. - Zbąszynek, wręczenie Pani
Marioli Bobowskiej tytułu „Zasłużony dla
Gminy Zbąszynek”;
15.08.2017r. - Zbąszynek, OSiR, Turniej
TORNEO
oraz
wręczenie
strojów
sportowych dla młodych piłkarzy
zasponsorowanych przez IKEA Industry;
16.08.2017r. - Świebodzin, Starostwo
Powiatowe, spotkanie w sprawie
wspólnych inwestycji;
17.08.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;
18-19.08.2017r. - Chlastawa, uroczystości
jubileuszowe 25-lecia IKEA;
22.08.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie uzgodnienia
szczegółów dotyczących zarządzania
cmentarzem;
23.08.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział we wspólnym posiedzeniu Komisji
Stałych Rady Miejskiej; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie z Proboszczami
w sprawie tzw. Funduszu Kościelnego;
26.08.2017r. - Stefanowo, udział w Festynie
„Święto konia”;
27.07.2017r. - Świebodzin, udział we mszy
św. w rocznicę powstania „Solidarności”;Siedlec, udział w festynie „Święto
smaków”;
28.08.2017r. - Świebodzin, Starostwo
Powiatowe, spotkanie w sprawie
dofinansowania wspólnych inwestycji;Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
pracach Komisji Egzaminacyjnej na
nauczyciela mianowanego Pani Agnieszki
Rucioch; - Rogoziniec, spotkanie w
sprawie zagospodarowania placu zabaw;
30.08.2017r. - Babimost, Nadleśnictwo,
odbiór certyfikowanej sadzonki dębu
szypułkowego w celu posadzenia jej na
placu przy ul. Sportowej; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie z właścicielem
Firmy CAŁUS w związku z prowadzonymi
inwestycjami; - Chlastawa, spotkanie
integracyjne Rady Pedagogicznej Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum;
31.08.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w sesji Rady Miejskiej;
02.09.2017r. - Bolesławiec, udział w
uroczystościach Dnia Weterana oraz
50.
rocznicy
sformowania
62.ks
„Commando”; - Zbąszynek, Dom Kultury,
narodowe czytanie fragmentów „Wesela”
Stanisława Wyspiańskiego;
04.09.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
rozstrzygnięcie przetargu na zakup
www.zbaszynek.pl

samochodu strażackiego;
06.09.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z właścicielem Firmy LS-PLUS
w sprawie poprawy jakości świadczonych
usług;
09.09.2017r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
Konferencja z okazji Jubileuszu 25-lecia
współpracy Zbąszynek-Bedum;
10.09.2017r. - Kosieczyn, udział w
uroczystościach z okazji Dożynek
Gminnych;
11.09.2017r. - Korwinów, BOCAR, wizyta w
związku z zakupem samochodu dla OSP;
12.09.2017r. - Brody, udział w Konwencie
Zrzeszenia
Gmin
Województwa
Lubuskiego;
13.09.2017r.
Wolsztyn,
Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
- Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
Dyrektorem ENEA w sprawie oświetlenia
miejskiego;Kosieczyn,
spotkanie
integracyjne z nauczycielami będącymi
na emeryturze;
14.09.2017r.
Zbąszynek,
Koleje
Wielkopolskie, próbny alarm pożarowy;Zbąszynek, Spółdzielnia Mieszkaniowa,
przekazanie placu przy ul. Sportowej;
16.09.2017r.
Kosieczyn,
zabawa
dożynkowa;
17.09.2017r. - Szczaniec, Powiatowe
Zawody Strażackie;
19.09.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wręczenie nagrody w krzyżówkowym
konkursie Zbąszyneckiego Kwartalnika;
20.09.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dyrektorem WIOŚ w sprawie
składowania odpadów na Depot i w
Kosieczynie; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział we wspólnym posiedzeniu Komisji
Stałych Rady Miejskiej;
21-22.09.2017r. - Świnoujście, udział w
szkoleniu organizowanym przez LUW;
24.09.2017r. - Kalsk, ODR, Targi Rolnicze;
26.09.2017r. - Gdańsk, udział w Konferencji
„Koleje
samorządowe
przyjazne
podróżnym”;
27.09.2017r.
Wolsztyn,
Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
Rogoziniec,
zebranie
sołeckie;
- Dąbrówka Wlkp., zebranie sołeckie;
28.09.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w sesji Rady Miejskiej.
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
01.07.2017r. – Dąbrówka Wlkp., festyn
OSP, turniej strzelecki z karabinku pneumatycznego dla mieszkańców;
04.07.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski –
Dzienny Dom „Senior-Wigor”, spotkanie
z Wojewodą Lubuskim; - Zbąszynek,
biuro Rady Miejskiej – dyżur;
05.07.2017r. – Zbąszynek, pogrzeb śp. Roberta Stechlińskiego członka OSP Zbąszynek;
08.07.2017r. – Niemcy, Peitz, Święto strzeleckie;
11.07.2017r. – Zbąszynek, Pomnik „Źródło”
- uczczenie pamięci mieszkańców Kresów, którzy zginęli w czasie rzezi Wołynia i Podola w 1943 r. oraz wygnanych
po wojnie; - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur; - Zbąszynek, ZOK, spotkanie Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady Miejskiej z mieszkańcami
Gminy Zbąszynek;
12.07.2017r. – Chlastawa, Jeziorko Koźlarskie, spotkanie kombatantów i emerytów PKP;
18.07.2017r. – Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur;
27.07.2017r. – Święto Policji, przekazanie
życzeń dla KPP w Świebodzinie;
01.08.2017r. – Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej – dyżur;
02.08.2017r. – Dąbrówka Wlkp., spektakl
pn. „Pipi Pończoszanka”;
06.08.2017r. – Mosina, XXI Memoriał im.
dr Tadeusza Jakubiaka, spotkanie samorządowe na terenie szpitala Ludwikowa;
09.08.2017r. – Zbąszynek, spotkanie w
sprawie rozbudowy pomnika Chrystusa
Króla pod kątem 100 rocznicy odzyskania niepodległości w 2018 r.
10-13.08.2017r. – Zbąszynek, „Spotkanie
po latach”, wizyta byłych mieszkańców
Zbąszynka;
12-13.08.2017r. – Zbąszynek, Dni Zbąszynka;
15.08.2017r. – Zbąszynek, OSiR, XXVIII turniej tenisa ziemnego o puchar Rady
Miejskiej w Zbąszynku, turniej „TORNEO” – piłka nożna, turniej strzelecki dla
mieszkańców Gminy Zbąszynek z okazji
Dni Zbąszynka;
17.08.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie rozbudowy pomnika Chrystusa Króla; - Zbąszynek,
biuro Rady Miejskiej, Konwent Rady
Miejskiej;
18.08.2017r. – Zbąszynek/Chobienice,
obchody 25 lecia działalności IKEA Industry; - Zbąszynek, ROD, spotkanie z
uczestnikami półkolonii Seniorów w ramach letniego wypoczynku;
21.08.2017r. - Rogoziniec, ZSL, podsumo-

wanie obchodów jubileuszu 70 lecia
szkoły, spotkanie z ks. bp. Tadeuszem
Lityńskim oraz Dyrektorem Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze;
22.08.2017r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
23.08.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
Komisja Regulaminowa, wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
26.08.2017r. – Forst oraz Gross Düben,
jubileusz strzelców z udziałem samorządu;
27.08.2017r. – Świebodzin, msza św. z
okazji 37 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ
„Solidarność”; - Dąbrówka Wlkp., III Piknik Rodzinny;
29.08.2017r. – Kosieczyn, spotkanie Świebodzińskiego Związku Kresowian- Koła
Terenowego Zbąszynek;
31.08.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
02.09.2017r. – Dolsk, „Strzelanie Królewskie”;
03.09.2017r. – Pałac Gmina Skąpe, dożynki gminne;
04.09.2017r. – Inauguracja roku szkolnego
w Gminie Zbąszynek;
05.09.2017r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej – dyżur;
09.09.2017r. – Zbąszynek, ZOK, obchody
jubileuszu 25 lecia współpracy partnerskiej Zbąszynek – Bedum;
10.09.2017r. – Kosieczyn, „Dożynki Gminne

www.zbaszynek.pl

Bernadetta
Utrata

2017”, „Międzynarodowy Turniej Miast i
Wsi”;
11.09.2017r. – Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Konwent Rady Miejskiej;
16.09.2017r. – Poznań, odsłonięcie pomnika Brata Kurkowego z okazji jubileuszu
25 lecia ZKBS RP;
16.09.2017 r. – Kosieczyn, sala wiejska,
spotkanie podsumowujące dożynki
gminne;
17.09.2017r. – Rogoziniec, Ogród Strzelecki,
turniej strzelecki o godność Króla Żniwnego A.D. 2017;
19.09.2017r. – Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej- dyżur;
20.09.2017r. – Zbąszynek, Urząd Miejski,
Komisja Regulaminowa, wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
23.09.2017r. – Kórnik, 30-lecie reaktywacji
KBBK;
26.09.2017r. – Zbąszynek, OSiR, „Dzień
Pieczonego Ziemniaka” dla przedszkolaków z terenu Gminy Zbąszynek;
27.09.2017r. – Dąbrówka Wlkp., CKiF, zebranie wiejskie;
27.09.2017r. – Rogoziniec, zebranie wiejskie;
28.09.2017r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
29.09.2017r. – Zbąszynek, Niepubliczne
Przedszkole „Pod Muchomorkiem”, „Noc
w Przedszkolu”;
30.09.2017r. – Zbąszyń, Biesiada Koźlarska.
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adw. Aleksandra
Walicka-Kotlarska

URZĘDNIK RADZI

SPADKOWE ABC
Jak rozdysponować swoim
majątkiem na wypadek śmierci?
Jak zabezpieczyć majątek dla najbliższych i rodziny? Na te pytania
znajdziecie Państwo odpowiedź w
poniższym artykule poświęconym
podstawom prawa spadkowego.
Sprawy związane z dziedziczeniem
regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi do dziedziczenia
może dojść na mocy przepisów
tego kodeksu (dziedziczenie ustawowe) albo na mocy sporządzonego przez spadkodawcę testamentu.
Do dziedziczenia ustawowego dochodzi w sytuacji, gdy zmarły nie
pozostawił po sobie ważnego testamentu lub gdy testament taki
co prawda istnieje, ale wskazane
w nim osoby nie chcą (np. odrzucą
spadek) lub nie mogą dziedziczyć
(np. zostaną uznane za niegodne
dziedziczenia).
W pierwszej kolejności zgodnie z
ustawą majątek po zmarłym dziedziczą jego małżonek i dzieci. Dziedziczą w równych częściach, z tym
zastrzeżeniem, że część przypadająca małżonkowi nie może być
mniejsza niż jedna czwarta całości
spadku. Jeśli małżonek spadkodawcy zmarł przed nim, całość spadku dziedziczą wyłącznie dzieci - w
równych częściach. Natomiast, jeśli
którekolwiek z dzieci spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku (tj.
dnia śmierci spadkodawcy), a pozostawiło własne dzieci (wnuki spadkodawcy), wówczas jego udział
spadkowy przechodzi na te dzieci
(wnuki) w częściach równych. Zasadę tę stosuje się także do dalszych
zstępnych, tj. wnuków, prawnuków,
itd. Posługując się przykładem należy wyjaśnić, że jeśli do spadku po
mężu powołana jest żona zmarłego
i jego troje dzieci, to udział spadkowy każdego z nich wynosi jedną
czwartą. Gdyby natomiast zmarły posiadał czwórkę dzieci, udział
żony wyniósłby gwarantowaną jedną czwartą, a udziały dzieci - po
trzy szesnaste spadku.
Jeśli spadkodawca nie posiada dzieci, dziedziczą po nim jego małżonek
oraz rodzice. W takim przypadku
udział małżonka wynosi połowę
spadku. Każde z rodziców dziedziczy
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zaś po jednej czwartej spadku. Jeśli
nie żyje małżonek spadkodawcy, na
rodziców przypada cały spadek po połowie. Jeżeli jedno z rodziców
spadkodawcy nie dożyje otwarcia
spadku, udział spadkowy, który by
mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach
równych. A jeżeli w takim przypadku którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych (czyli
swoje dzieci, wnuki, a bratanków
lub siostrzeńców dla spadkodawcy), udział spadkowy, który by im
przypadał, przypada jego zstępnym.
W sytuacji braku zstępnych spadkodawcy (dzieci, wnuków), jego rodziców, rodzeństwa i ich zstępnych,
cały spadek przypada małżonkowi
spadkodawcy.
Do dziedziczenia z mocy ustawy powołani są także dziadkowie
spadkodawcy. Dziedziczą, jeśli nie
żyją małżonkowie, dzieci, wnuki,
prawnuki, rodzice, rodzeństwo, siostrzeńcy i bratankowie - w równych
częściach. A jeśli dziadkowie nie
żyją - dziedziczą ciotki i wujowie
(zstępni dziadków). Jeśli spadkodawca nie pozostawił małżonka i
innych bliskich, ustawowo dziedziczą także pasierbowie.
W ostatniej kolejności, jeżeli okaże
się, że zmarły nie miał rodziny, która
mogłaby dziedziczyć, jego majątek
przechodzi na własność gminy, na
terenie której mieszkał przed śmiercią.
Przepisów o powołaniu do dziedziczenia z ustawy nie stosuje się do
małżonka spadkodawcy pozostającego w separacji. Tym samym także rozwiedziona osoba nie będzie
dziedziczyła po byłym małżonku.
Z kolei chcąc zapisać swój majątek po śmierci konkretnym osobom,
albo chcąc zmienić udział każdego
ze spadkobierców, spadkodawca
może spisać swoją ostatnią wolę
w formie testamentu. Testament
ma charakter osobisty, co oznacza, że nie można go sporządzić
ani odwołać przez pełnomocnika.
W testamencie można zawrzeć
rozporządzenia tylko jednej osoby. Tym samym testament spisany
wspólnie z inną osobą (np. z mał-
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żonkiem) będzie nieważny. Należy
także pamiętać, że testament wywołuje skutki na wypadek śmierci
– co oznacza, że skutki te pojawiają
się nie wcześniej, niż dopiero w momencie śmierci spadkodawcy.
Istnieje co najmniej kilka sposobów
sporządzenia testamentu. Najczęściej spotykanym rodzajem zapisu na wypadek śmierci jest testament własnoręczny. Spadkodawca
musi go napisać w całości pismem
ręcznym, podpisać i opatrzyć datą.
Tym samym testament napisany na
komputerze, a następnie wydrukowany i podpisany przez spadkodawcę jest nieważny. Tak samo jak
testament napisany ręcznie przez
jednego z małżonków, a podpisany
przez drugiego.
Inną, równie popularną formą testamentu jest testament notarialny sporządzony przez notariusza.
Ostatnią, zanikającą już raczej formą
testamentu, jest testament allograficzny, który jest ustnym oświadczeniem ostatniej woli wypowiedzianej
w obecności dwóch świadków przed
wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, starostą, marszałkiem
województwa, sekretarzem powiatu
albo gminy lub kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie
spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia, a potem odczytuje w obecności świadków. Protokół powinien
być podpisany przez spadkodawcę,
osobę przed którą wola została
oświadczona oraz przez świadków.
Co istotne, osoby głuche lub nieme
nie mogą sporządzić tego rodzaju
testamentu.
Wybór formy testamentu zależy
tylko i wyłącznie od testatora i od
okoliczności, w jakich się znalazł.
Testament może być wielokrotnie
zmieniany, a moc prawną będzie
miał tylko ten ostatnio sporządzony. Wszystkie wyżej opisane formy
testamentów mają jednakową moc,
o ile są prawidłowo i ważnie sporządzone.
W następnym wydaniu Zbąszyneckiego Kwartalnika zostaną opisane
sposoby uniknięcia dziedziczenia
długów po zmarłym spadkodawcy
i zasady odrzucenia niechcianego
spadku.
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INFORMACJE

POLITYKA INFORMACYJNA GMINY ZBĄSZYNEK
Jak co roku w sierpniu, na sesji
Rady Miejskiej przedstawione zostało
sprawozdanie z realizacji polityki informacyjnej. Informowanie mieszkańców i
komunikowanie się z nimi jest ważnym
elementem naszej codziennej pracy.
Realizowane przez nas zadania dotyczą różnych grup naszych mieszkańców. Dlatego kładziemy duży nacisk na
tworzenie wielu produktów informacyjnych, które są skierowane do różnych
odbiorców. Staramy się, aby tworzona przez nas informacja była przede
wszystkim prosta w swoim przekazie. Efekty graficzne i multimedialne
mają sprawić, aby nasze informacje
były rozpoznawalne przez odbiorców.
Od kilku już lat realizujemy ilościowe
optimum produktów informacyjnych.
Naszym celem jest utrzymanie osiągniętego poziomu, przy jednoczesnej
ewolucji form przekazu. Stali czytelnicy Zbąszyneckiego Kwartalnika z
pewnością zauważyli drobne zmiany
graficzne wprowadzone w ostatnich
numerach. Taka sama ewolucja dotyczy strony internetowej, czy programów emitowanych pod znakiem Zbąszyneckiej Telewizji Internetowej.
Poniżej znajduje się wykaz produktów
i form za pomocą których komunikujemy się z mieszkańcami:
Informacja wizualna - na terenie miasta ustawionych jest 5 słupów ogłoszeniowych, tablica informacyjna przy
Urzędzie Miejskim oraz gabloty na
przystankach autobusowych. Tablice
informacyjne znajdują się również na
terenie sołectw należących do Gminy.
System oznakowania wewnętrznego - w budynku Urzędu Miejskiego w
Zbąszynku umieszczona jest tablica
informacyjna z nazwami referatów, numerami biur i pięter. Przy drzwiach do
poszczególnych biur umieszczone są
informacje zawierające nazwę referatu, stanowiska osób tam pracujących i
zakres wykonywanych czynności.
Punkt informacyjny - usytuowany
na parterze w holu Urzędu Miejskiego, czynny jest w godzinach pracy
Urzędu. W punkcie informacyjnym
interesanci mogą pobrać druki urzędowe, złożyć pisma adresowane do
Urzędu i uzyskać informacje dotyczące załatwiania różnych spraw w
Urzędzie. Pracownik punktu informacyjnego obsługuje również petentów niepełnosprawnych, którzy mają
problem z wejściem po schodach.
Spotkania Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej z mieszkańcami - spotkania z mieszkańcami
odbywają się raz na kwartał lub częściej, gdy zaistnieje taka konieczność.

Dodatkowo indywidualne spotkania
Burmistrza odbywają się w każdy poniedziałek lub po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżur w każdy
pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w
godzinach od 16:00-17:30.
Strona internetowa (www.zbaszynek.pl) pozwala w prosty sposób na
dotarcie z informacją o działalności
naszej jednostki oraz jednostek organizacyjnych do nieograniczonego kręgu odbiorców. Od bieżącego miesiąca strona internetowa działa z nową
funkcjonalnością i jest dostosowana
do dzisiejszych standardów. Jest w pełni responsywna, co ma znaczenie przy
korzystaniu z niej za pomocą takich
urządzeń jak smartfony czy tablety.
Nowy portal dostosowany jest również
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)
Gminy Zbąszynek (www.bip.zbaszynek.pl) – W ramach BIP publikowane
są m.in prawo miejscowe (Uchwały
Rady Miejskiej, protokoły z posiedzeń
Rady, Zarządzenia Burmistrza). Ponadto publikowane są również informacje
dotyczące składu rady i poszczególnych komisji, skład kierownictwa urzędu, informacje dotyczące jednostek
organizacyjnych,
komunikaty, oferty
inwestycyjne, przetargi, ogłoszenia o
naborze, informacje o ochronie środowiska i wiele innych wymaganych
przez prawo informacji dot. Gminy Zbąszynek.
Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej (RBIP) - jest ogólnodostępną
bazą informacji publicznej obejmującą
obszar całego województwa lubuskiego. Informacje takie jak zamówienia
publiczne, akty prawne, przetargi, ogłoszenia o pracy, informacje o sposobie
załatwienia poszczególnych spraw w
Urzędzie, zamieszczane na lokalnym
BIP, są automatycznie przekierowywane na RBIP. Dzięki temu zwiększa się
zasięg publikowanych informacji.
Zbąszynecka Telewizja Internetowa
– lokalna telewizja internetowa już od
ponad 7 lat prezentuje mieszkańcom
najważniejsze informacje mijającego
miesiąca, wraz z podsumowaniem
działań głównie inwestycyjnych na
terenie Gminy Zbąszynek przez Burmistrza Wiesława Czyczerskiego oraz
prac Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura.
Portal
społecznościowy
Facebook - na profilu publikowane są najważniejsze
informacje
dotyczące
pracy Urzędu, komunikaty dla mieszkańców, informacje o najważniejszych
wydarzeniach i imprezach gminnych.

www.zbaszynek.pl

Mam pytanie - od 5 lutego 2016 roku
Zbąszynecka Telewizja Internetowa
emituje w każdy piątek nowy program,
w którym Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski odpowiada na pytania mieszkańców.
Zbąszynecki Kwartalnik - to lokalna
gazeta ukazująca się co kwartał i bezpłatnie udostępniana mieszkańcom
za pośrednictwem punktów handlowych na terenie Gminy Zbąszynek.
Elektroniczny formularz zadanie
osobistego pytania do Burmistrza
– znajduje się w panelu zadawania
pytań na stronie internetowej www.
zbaszynek.pl
Newsletter – Strona internetowa Gminy Zbąszynek oferuje możliwość skorzystania z newsletera, dzięki czemu
każda informacja zamieszczona na
stronie trafia za pośrednictwem poczty elektronicznej do zainteresowanych
osób.
Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych – nie pełni roli informacyjnej, ale
jest elementem promocyjnym naszej
Gminy i warto o tym wspomnieć.
E-administracja rozwija nam się bardzo
powoli, powodem może być ciągle niewielka ilość e-usług dla petentów. W
2017 roku potwierdziliśmy 29 osobom
profil zaufany, w większości mieszkańcom Gminy Zbąszynek, choć byli też
mieszkańcy Babimostu, czy Zbąszynia.
Warto jednak pamiętać, że posiadanie
profilu zaufanego otwiera nam drzwi
do e-administracji. Jest to ważna sprawa, zwłaszcza w kontekście projektu,
który Gmina Zbąszynek będzie realizować w 2018 roku. Informacje o tym
projekcie pojawią się w kolejnych numerach Kwartalnika.
Skuteczną i dobrą metodą przekazywania informacji jest także przygotowywanie filmów promocyjnych.
Obecnie mamy dwa filmy promocyjne,
szczególnie zachęcam do obejrzenia
filmu, którego premiera miała miejsce
w czerwcu br. podczas Zrzeszenia
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast i gmin województwa lubuskiego.
Film dostępny jest na naszej stronie internetowej, a także na naszym kanale
YouTube (ztvi zbaszynek).
Zapraszamy do aktywnego śledzenia
przygotowywanych przez nas ww.
produktów informacyjnych.
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NOWI OBYWATELE GMINY ZBĄSZYNEK
7 sierpnia br. Zarządzeniem
Burmistrza Zbąszynka przyznany został tytuł: „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” W tym roku tytuł otrzymała Pani Mariola Bobowska. Poniżej
przedstawiamy treść uzasadnienia

przyznania tytułu.
„Pani Mariola Bobowska Od dzieciństwa mieszka w Zbąszynku. Z wykształcenia jest opiekunem medycznym. Swoją drogę zawodową jako
opiekunka rozpoczęła w dniu 1 lipca
1997 roku podejmując zatrudnienie w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku. Od 20 lat p. Mariola niesie
pomoc i wsparcie najbardziej potrzebującym, doświadczonym przez
chorobę i niesamodzielnym mieszkańcom naszej gminy.
Jest tam
gdzie człowiek jest bezradny i bezsilny wobec tego co przynosi los.
W swojej codziennej pracy zajmuje
się pielęgnacją osób chorych i niesamodzielnych w ich środowisku zamieszkania, dba o zaspokojenie ich
podstawowych potrzeb życiowych,
załatwia niezbędne sprawy urzędowe, pomaga utrzymać kontakty z rodziną i środowiskiem. Dzięki wsparciu
p. Marioli wielu mieszkańców naszej
gminy mogło pokonać trudności
związane z przewlekłą chorobą, a
także godnie przeżyć swoją starość
bez konieczności opuszczania domu
i korzystania z pomocy instytucjonalnej. Pani Mariola pomogła niejednej
rodzinie przezwyciężyć kryzys związany z chorobą i brakiem samodzielności najbliższego członka rodziny.
Ciepło i życzliwość, które płyną od p.
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Marioli są nieocenione w jej kontaktach z podopiecznymi, wzmacniają
ich, pomagają w walce z chorobą i
słabościami, budują wzajemne zaufanie.
Jej codzienna praca to służba drugiemu człowiekowi w pełni tego słowa
znaczeniu, trudna i wymagająca ale
jakże nieoceniona i niezastąpiona
w sytuacji kryzysowej. Pani Mariola
jest niezwykle oddana swojej pracy,
wykonuje ją z czystego powołania,
praca jest dla niej źródłem radości i
satysfakcji. Wysiłek i trud Pani Marioli Bobowskiej oraz praca jaką wykonuje z niezwykłym poświęceniem
na rzecz mieszkańców Gminy Zbąszynek wzbudza nasz ogromny szacunek.”
31 sierpnia br. na Sesji Rady
Miejskiej w Zbąszynku podjęte zostały uchwały w sprawie nadania tytułu: „Honorowego Obywatela Gminy
Zbąszynek”. W tym roku tytuł został
przyznany pięciu osobom. Łącznie
od 1997 roku uhonorowano 31 osób,
w tym 17 z zagranicy.
Tytuł otrzymały następujące osoby:
Maria Szczesny mieszka w miejscowości Peitz w Niemczech. Od po-

czątku współpracy pomiędzy Gminą
Zbąszynek i Urzędem Peitz, brała
aktywny udział w organizowanych
spotkaniach grup roboczych. Od 2000
roku wnosiła nieoceniony wkład w
rozwój wzajemnych relacji. Jej otwartość, szczerość, zaangażowanie i
ciągła gotowość niesienia pomocy
spowodowały szybki rozwój wzawww.zbaszynek.pl

jemnych relacji pomiędzy Zbąszynkiem, a Peitz. Znajomość języka polskiego była dodatkowym ale jakże
ważnym elementem tych relacji. Z
żalem przyjęliśmy informację Pani
Marii o przejściu w 2015 roku na zasłużoną emeryturę. Straciliśmy cennego współpracownika, choć wierzymy, że wciąż mamy szczerego
przyjaciela.
Przez cały okres współpracy Pani
Maria brała aktywny udział w wielu różnych jej elementach ale zawsze, zarówno w miejscu swojego
zamieszkania, jak i wszędzie, gdzie
przebywała popularyzowała i promowała dobre imię Gminy Zbąszynek.
Pani Maria Szczesny swoją pracą i
zaangażowaniem pokazała jak należy budować trwałe relacje pomiędzy mieszkańcami naszych miejscowości.
Elvira Hölzner mieszka i pracuje w
miejscowości Peitz w Niemczech. Od

początku swojej pracy na stanowisku Dyrektora Urzędu w Peitz, brała
aktywny udział w organizowanych
spotkaniach grup roboczych. Wniosła nieoceniony wkład w rozwój
wzajemnych relacji. Jej otwartość,
szczerość i zaangażowanie spowodowały dynamiczny rozwój wzajemnych, pozytywnych relacji pomiędzy Zbąszynkiem, a Peitz. Dzięki
tym relacjom możemy wzajemnie
się poznawać i uczyć się od siebie,
możemy też wzajemnie korzystać z
doświadczeń w pracy samorządowej. Przez cały okres współpracy
Pani Elvira brała aktywny udział w
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wielu różnych jej elementach ale zawsze, zarówno w miejscu swojego
zamieszkania, jak i wszędzie, gdzie
przebywała popularyzowała i promowała dobre imię Gminy Zbąszynek. Pani Elvira Hölzner swoją pracą i
zaangażowaniem pokazała jak należy budować trwałe relacje pomiędzy
mieszkańcami naszych miejscowości.
Dariusz Czarnecki
Urodził się po to, żeby zostać chi-

rurgiem. Dyplom lekarza uzyskał w
1983 r., kończąc Akademię Medyczną w Poznaniu. W 1986 r. otrzymał
I stopień specjalizacji i uzyskał tytuł
„lekarz chirurgii ogólnej”, natomiast w
1991 r. otrzymał II stopień specjalizacji i tytuł „lekarz specjalista chirurgii
ogólnej”. Aktywny uczestnik wielu
szkoleń i konferencji medycznych. W
2000 r. zdobył certyfikat Menadżera
w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Pracę zawodową związał z Nowym Tomyślem. Pracował w nowotomyskim szpitalu, a następnie jako współzałożyciel, został
Prezesem
Zakładu
Profilaktyczno - Diagnostyczno – Leczniczego
„DAMED” Sp. z o.o. Pan Dariusz Czarnecki z Gminą Zbąszynek związany
jest od 2003 r., kiedy to aktywnie
zaangażował się w utworzenie od
podstaw, poradnictwa specjalistycznego w byłym ośrodku zdrowia PKP
w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej.
Rozpoczął także działania w kierunku utworzenia w Zbąszynku całodobowego domu pobytu dla osób starszych i chorych.
Jako członek zarządu Medycznego
Centrum „ZDROVITA” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu z powodzeniem rozwija działalność ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w
Zbąszynku. Poprzez swoją aktywność i merytoryczne argumenty jako
główny negocjator z LOW NFZ, przy-

czynił się do tego, że mieszkańcy
Gminy Zbąszynek i ościennych Gmin
mogą korzystać z jedenastu poradni
specjalistycznych, usług RTG i laboratoryjnych w Zbąszynku. Jest aktywnym lekarzem i dobrym specjalistą,
szczególnie pod kątem zabiegowym.
Posiada wiedzę medyczną i duże
doświadczenie, które wykorzystuje także dla dobra naszych mieszkańców, ratując ich zdrowie i życie.
Dodatkowo Pan Dariusz Czarnecki
wspiera działania charytatywne w
obszarach programów prozdrowotnych. Poprzez swoją pracę i szerokie
kontakty zawodowe bardzo aktywnie i skutecznie promuje dobre imię
Gminy Zbąszynek poza jej granicami.
Walter Hoekstra mieszka w miejscowości Bedum w Holandii. Od począt-

ku współpracy pomiędzy gminami
Bedum i Zbąszynek, brał aktywny
udział początkowo w pracach w
ramach grupy roboczej, a później
współpracował indywidualnie z każdym, kto takiej współpracy oczekiwał. Z każdej wizyty w Zbąszynku powstała bogata dokumentacja
zdjęciowa i filmowa, której autorem
był Walter Hoekstra. Dokumentacja
ta prezentowana była w lokalnych
wydaniach holenderskiej telewizji.
Prywatnie pasjonat gór – Himalajów,
gdzie jako reporter holenderskiej telewizji brał udział w wyprawie na K2
w 1993 roku. Wielokrotnie w szkołach na terenie Gminy Zbąszynek
nieodpłatnie organizował prezentacje, przedstawiając zdjęcia, filmy,
sprzęt używany do wspinaczki, a
przede wszystkim przekazywał realne przeżycia z tej wyprawy. Przez
cały okres współpracy brał aktywny udział w wielu różnych jej elementach ale zawsze, zarówno w
miejscu swojego zamieszkania, jak
i wszędzie, gdzie przebywał popuwww.zbaszynek.pl

laryzował i promował dobre imię
Gminy Zbąszynek. Jubileusz 25-lecia
współpracy Zbąszynka i Bedum był
okazją do podsumowania i podziękowania Panu Walterowi Hoekstra,
który przez cały ten okres wspierał i wspomagał tę współpracę, jest
to wytrwałość godna szacunku i
wspomnienia.
Pan Walter Hoekstra swoją pracą i
zaangażowaniem pokazał jak należy budować trwałe relacje pomiędzy mieszkańcami naszych gmin,
dodatkowo przez cały ten okres
bardzo aktywnie i skutecznie promuje dobre imię Gminy Zbąszynek
na poziomie międzynarodowym.
Stoffer Jan Haan od początku
współpracy
pomiędzy
gminami
Bedum i Zbąszynek, brał aktywny

udział w pracach w ramach grupy
roboczej. Aktywnie wspierał spotkania przedsiębiorców i rolników
zaprzyjaźnionych gmin organizując
spotkania, na których wymieniano
się doświadczeniami i uwagami dotyczącymi nowoczesnych technologii produkcji. Dzięki zaangażowaniu
Pana Stoffera szkoła w Kosieczynie
pozyskała sprzęt do wyposażenia
klas oraz maszynę myjącą na salę
gimnastyczną. Przez cały okres
współpracy brał aktywny udział w
wielu różnych jej elementach, zarówno w miejscu zamieszkania jak
i współpracujących gminach.
Od
początku współpracy rodzina pana
Stoffera utrzymuje dobre relacje z
wieloma mieszkańcami zaprzyjaźnionych gmin. W każdym działaniu
zawsze promuje dobre imię Gminy
Zbąszynek pokazując jej walory i
dobre strony.
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Aneta
Nawracała

INFORMACJE

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZBĄSZYNEK ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
Budżet Gminy Zbąszynek na
2017 rok, został uchwalony w dniu
22 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr
XXV/88/2016 Rady Miejskiej w Zbąszynku.
W trakcie I półrocza roku budżetowego, dokonano łącznie 19 zmian
budżetu gminy, 6 - krotnie zmian
dokonano w formie Uchwały Rady
Miejskiej oraz 13 - krotnie poprzez
Zarządzenia Burmistrza. Budżet na
30.06.2017 roku, po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego,
zamknął się planowanymi
kwotami:
L.P.
po
stronie
dochodów,
46 544 265,00 zł,
po
stronie
wydatków,
1.
45 953 789,00 zł,
- planowana nadwyżka budże2.
tu, 590 476,00 zł,
planowane
przychody,
3.
1 900 000,00 zł,
4.
planowane
rozchody,
2 490 476,00 zł.
5.
Wykonanie
docho6.
dów za I półrocze 2017
roku,
wyniosło
ogółem
20 857 052,13 zł, co stanowi
7.
44,8% planu, z tego:
- dochody własne, kwota
planowana 18 614 875,07 zł,
8.
wykonanie wyniosło 43,0%
planu, t.j. 7 995 453,56 zł,
9.
- dotacje celowe z budżetu
państwa na realizację zadań
własnych, inwestycji gmin,
zadań bieżących z zakresu
10.
administracji rządowej oraz
zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień, kwota
planowana 8 108 000,26 zł,
11.
wykonanie wyniosło 49,3%
planu, t.j. 3 994 774,32 zł,
12.
- pozostałe dotacje, środki od
13.
pozostałych jednostek sekto14.
ra finansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy
z innych źródeł, kwota plano15.
wana 921 458,00 zł, wykonanie wyniosło 15,9% planu, t.j.
16.
146 306,88 zł,
- subwencje, kwota planowa17.
na 8 405 409,00 zł, wykonanie wyniosło 60,7% planu, t.j.
17.
5 100 306,00 zł,
18.
- udziały gmin w podatkach,
stanowiących dochód budżetu państwa, kwota planowa10

na 6 363 635,00 zł, wykonanie wyniosło 43,2% planu, t.j. 2 750 455,94
zł,
- środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z
funduszy strukturalnych, programów
wspólnotowych, kwota planowana
4 130 887,67 zł, wykonanie wyniosło
21,1% planu, t.j. 869 755,43 zł.

W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu
gminy na dzień 30.06.2017 roku, wyszczególniamy:
- dochody bieżące, kwota planowana 42 146 429,00 zł, wykonanie
20 463 934,96 zł, t.j. 48,6% planu,
- dochody majątkowe, kwota planowana 4 397 836,00 zł, wykonanie
393 117,17 zł, t.j. 8,9% planu.

Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek za I półrocze 2017 roku
WYSZCZEGÓLNIENIE
DZIAŁU
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
WYTWARZANIE I
ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

WYKONANIE
W ZŁ

STRUKTURA
WYKONANIA
DOCHODÓW

198 449,03

201 216,67

0,97%

1 441 800,00

642 460,45

3,08%

2 599 282,00

121 488,00

0,58%

PLAN W ZŁ

2 602 907,13

985 207,39

4,72%

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

10 000,00

648,13

-

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

155 867,37

149 627,29

0,72%

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

1 680,00

840,00

-

OBRONA NARODOWA

1 700,00

1 700,00

0,01%

234 830,00

62 996,28

0,30%

DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM

17 824 390,00

7 607 543,11

36,47%

RÓŻNE ROZLICZENIA
(SUBWENCJE)

8 406 009,00

5 100 728,95

24,46%

3 572 734,24

986 565,70

4,73%

OCHRONA ZDROWIA

9 680,00

1 678,70

0,01%

POMOC SPOŁECZNA

572 941,23

290 488,99

1,39%

3 500,00

3 500,00

0,02%

20 489,00

20 489,00

0,10%

5 872 214,00

3 295 682,74

15,80%

2 965 325,00

1 356 786,25

6,51%

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OŚWIATA I WYCHOWANIE

POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
RODZINA
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
KULTURA FIZYCZNA

RAZEM

www.zbaszynek.pl

50 467,00

27 404,48

0,13%

46 544 265,00

20 857 052,13

100,00%
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Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień sprawozdawczy wynosiły ogółem 2 582
974,01 zł. W trakcie roku budżetowego wystawiono 228 upomnień na
kwotę 151 649,71 zł, 114 tytułów wykonawczych na kwotę 75 326,20 zł.
Należności zahipotekowane i należności objęte zastawem skarbowym,
wynoszą łącznie 481 100,73 zł i stanowią 18,6% ogółu zaległości. W relacji
do planowanych dochodów na 2017
rok, zaległości stanowią 5,5%.
Wykonanie planowanych wydatków
wyniosło 19 681 519,96 zł, co stanowi
42,8% planu, z tego:
- wydatki bieżące, kwota planowana 37 360 249,39 zł, wykonanie wyniosło 49,2% planu, t.j. 18 382 972,54
zł,
- wydatki majątkowe, kwota plano-

wana 8 593 539,61 zł, wykonanie wyniosło 15,1% planu, t.j. 1 298 547,42 zł.
Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawozdawczy, wynosiły 2 472 375,04 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły
zobowiązania wymagalne.
Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących,
dochodami bieżącymi w danym
okresie budżetowym. Za I półrocze roku 2017, różnica pomiędzy
dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła wartość
2 080 962,42 zł. Środki te zostały
zaangażowane na inwestycje oraz
spłatę zadłużenia z lat poprzednich.
W I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto kredytu przeznaczonego na
spłatę wcześniejszych zobowiązań

i pożyczek długoterminowych. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody. Ogółem spłacono
zadłużenie długoterminowe na kwotę 1 245 210,00 zł.
Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, ze stanem
na dzień sprawozdawczy, wynosiło 14.599.460,65 zł, co w relacji do
planowanych dochodów stanowiło 31,5%. Na koniec analizowanego
okresu łączna kwota długu w relacji
do planowanych dochodów wynosi
31,5%.
W myśl art. 243 ustawy o finansach
publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują
indywidualne wskaźniki zadłużenia,
które zostały zachowane w analizowanym okresie sprawozdawczym.

Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek za I półrocze 2017 rok
L.P.

WYSZCZEGÓLNIENIE
DZIAŁU

PLAN W ZŁ

WYKONANIE W ZŁ

STRUKTURA
WYKONANIA
WYDATKÓW

1.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

286 049,03

232 465,85

1,18%

2.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ
I WODĘ

1 141 800,00

466 179,11

2,37%

3.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

6 169 155,81

378 611,72

1,92%

4.

GOSPODARKA GRUNTAMI I
NIERUCHOMOŚCIAMI

1 202 684,49

758 578,45

3,85%

5.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

812 000,00

747 427,91

3,81%

6.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4 675 518,38

2 301 684,14

11,70%

1 680,00

608,85

-

3 200,00

0,00

-

7.

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

8.

OBRONA NARODOWA

9.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

787 411,00

193 567,18

0,98%

10.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

484 000,00

205 433,91

1,04%

11.

RÓŻNE ROZLICZENIA

12.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

13.

124 037,50

0,00

-

15 619 893,31

7 125 436,79

36,20%

OCHRONA ZDROWIA

214 100,00

102 351,84

0,52%

14.

POMOC SPOŁECZNA

1 820 581,23

857 431,83

4,36%

15.

POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

3 500,00

2 860,00

0,01%

16.

EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

50 489,00

23 607,00

0,12%

17.

RODZINA

5 924 214,00

3 308 822,88

16,81%

18.

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

4 372 730,60

1 585 725,55

8,06%

19.

KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

924 164,00

442 390,00

2,25%

20.

KULTURA FIZYCZNA

1 336 580,65

948 336,95

4,82%

45 953 789,00

19 681 519,96

100,00%

RAZEM

www.zbaszynek.pl
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Barbara
Niemiec-Kromska

INFORMACJE

DOWÓD OSOBISTY ONLINE
Wychodząc
naprzeciw
oczekiwaniom obywateli, Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z
Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Centralnym
Ośrodkiem Informatyki opracowało
nową i bardzo uproszczoną usługę umożliwiającą złożenie wniosku
o wydanie dowodu osobistego lub
zgłoszenie utraty dowodu osobistego w formie elektronicznej. Podstawowym warunkiem do skorzystania
z tej usługi jest założenie sobie profilu zaufanego na platformie ePUAP
(Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). To bezpłatne
narzędzie, dzięki któremu możemy
potwierdzać swoją tożsamość w
internecie (służy jako nasz elektroniczny podpis). Wniosek o założenie
profilu zaufanego wysyła się przez
internet, a swoje dane potwierdza
się osobiście w dowolnym punkcie

potwierdzającym (również za granicą). Przypominamy, że punkt potwierdzania Profilu Zaufanego znajduje się w naszym Urzędzie, biuro
nr 8 na parterze. Jak zatem złożyć
ten wniosek?
1. Obywatel wyświetla opis usługi
w systemie https://epuap.gov.pl lub
https://obywatel.gov.pl i zapoznaje
się z jej treścią;
2. Obywatel wybiera akcję złożenia
wniosku o dowód osobisty i loguje
się do systemu;
3. Wniosek o wydanie dowodu osobistego zostaje automatycznie wypełniony danymi z rejestru PESEL
oraz danymi z konta e-PUAP (obywatel może edytować dane we
wniosku pobrane z konta ePUAP,
natomiast nie może edytować danych pobranych z PESEL);
4. Obywatel załącza fotografię oraz
wypełnia pozostałe dane (powód

BEZPIECZEŃSTWO RODZINY
ZALEŻY OD NAS SAMYCH
Zaczynam artykuł od statystyk dając czytelnikom powód do
przemyśleń. W obecnym roku powstało już 9 pożarów kominowych,
czyli hipotetycznie 9 rodzin mogło
stracić swoje gniazdko rodzinne.
Czy warto lekceważyć swoje bezpieczeństwo? Niech na to pytanie
odpowiedzą sobie wszyscy, którzy
lekceważą nasze wskazówki i łamią
przepisy. Po raz kolejny prosimy o
poważne zwrócenie uwagi na bardzo poważny problem jakim jest
„Pożar kominowy”.
Na co powinniśmy zwrócić uwagę? W okresie jesienno-zimowym
występuje zagrożenie pożarowe,
związane z niewłaściwą eksploatacją instalacji grzewczych, zalecane
jest, a nawet nakazane przepisami
prawa budowlanego sprawdzenie
stanu technicznego przewodów kominowych: dymnych, spalinowych i
wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1
lit. C).
Kominy: instalacje dymową, spalinową oraz wentylacyjną powinni12

śmy poddawać kontroli okresowej
oraz czyszczeniu przez osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle
kominiarskim. Profesjonalna kontrola kominiarska, fachowe czyszczenie komina to nie tylko formalność,
lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom i
bardzo groźnym pożarom.
Przepisy przeciwpożarowe nakazują
usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymnych i spalinowych w
następujących terminach:
1. Od palenisk zakładów zbiorowego
żywienia i usług gastronomicznych
– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią
inaczej.
2. Od palenisk opalanych paliwem
stałym niewymienionych w pkt 1 –
co najmniej raz na trzy miesiące.
3. Od palenisk opalanych paliwem
płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na
sześć miesięcy.
4. Z przewodów wentylacyjnych co
najmniej raz w roku, jeżeli większa
www.zbaszynek.pl

ubiegania się o wydanie dowodu,
urząd, w którym chce odebrać gotowy dowód, brakujące dane do kontaktu);
5. Obywatel sprawdza dane i wysyła wniosek;
6. Po pomyślnym zapisaniu wniosku
w RDO, obywatel otrzyma wniosek
oraz UPP na swoją skrzynkę w systemie ePUAP w folderze „Wysłane”.
Jeśli obywatel podał we wniosku
adres e-mail, otrzyma również wiadomość e-mail z powiadomieniem
o złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wraz z numerem
wniosku automatycznie nadanym
przez RDO.
Zachęcamy do korzystania z usług
elektronicznej administracji i przypominamy o sprawdzaniu terminu ważności dowodów osobistych
swoich i swoich bliskich.

Leszek
Parandyk

częstotliwość nie wynika z warunków użytkownika. (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719). Spełniając powyższe warunki, zagwarantujemy bezpieczeństwo własnej rodzinie i sąsiadom
oraz spełnimy jeden z najważniejszych warunków ubezpieczyciela
domu. Brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może skutkować odmową wypłaty odszkodowania przez firmę
ubezpieczeniową.
Moja gorąca prośba: pozostawmy
kwestie kominów kominiarzom.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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NOWA LOKALIZACJA I REGULAMIN PSZOK

Jarosław
Mikołajczyk

1 lipca 2017 r. na placu przy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku został uruchomiony Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Zbąszynek. Odpady przyjmowane są w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanej przez właścicieli nieruchomości na rzecz Gminy.
W związku z koniecznością uporządkowania działalności PSZOK wprowadzony został Regulamin
jego funkcjonowania.
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE ZBĄSZYNEK
1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w
Gminie Zbąszynek, zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK w Gminie Zbąszynek prowadzony jest przez Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku, ul. PCK 2.
3. PSZOK zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków w Zbąszynku.
4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest z wyjątkiem dni ustawowo wolnych:
wtorek i czwartek w godzinach 8:00 - 14:30
sobota w godzinach 10:00 - 12:00
5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
7. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Zbąszynek, pochodzące z nieruchomości zamieszkałych.
8. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.
§ 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbąszynek. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Zbąszynek za bieżący okres rozliczeniowy i dokument tożsamości.
§ 2. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:
1. papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury,
2. tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,
3. opakowania szklane,
4. odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
5. odpady wielkogabarytowe,
6. zużyte opony,
7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8. odpady budowlane i rozbiórkowe,
9. chemikalia.
§ 3. Odpady wymienione w § 2 gromadzone są selektywnie w zamykanych pojemnikach i kontenerach oraz wiatach.
Kontenery i pojemniki są odpowiednio oznakowane dla poszczególnych rodzajów odpadów. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednim miejscu w kontenerach lub pojemnikach. Transport odpadów komunalnych do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
§ 4. 1. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być posegregowane oraz właściwie zabezpieczone, nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone.
2. Odpady niebezpieczne płynne (farby, lakiery, smary, oleje itp.) powinny znajdować się w oryginalnych, nieuszkodzonych
opakowaniach producenta oraz powinny zawierać etykiety.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny.
4. Odpady wielkogabarytowe dostarczane do PSZOK muszą być opróżnione z zawartości.
5. Opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów, motocykli oraz z samochodów osobowych.
§ 5. Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie
zgodnie z kategoriami odpadów wymienionymi w § 2.
§ 6. Obsługujący PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w przypadku gdy:
1. dostarczone zostaną odpady inne niż wymienione w § 2 Regulaminu,
2. dostarczone odpady, o których mowa w § 2 Regulaminu, zostaną niewłaściwie posegregowane,
3. dostawca odpadów nie okaże wymaganych dokumentów wskazanych w § 1 niniejszego Regulaminu,
4. dostarczone odpady pochodzić będą z działalności gospodarczej.
§ 7. Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:
1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK,
2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia,
3. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
§ 8. Wszelkich informacji o pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów udziela Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku pod numerem telefonu 68-3849465 wew. 22.
§ 9. Regulamin korzystania z PSZOK dostępny jest na stronie internetowej Gminy Zbąszynek
www.bip.zbaszynek.pl w zakładce Ochrona Środowiska/Gospodarka śmieciowa.

OBOWIĄZUJE ZAKAZ PRZYWOŻENIA DO PSZOK ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ODRĘBNE PRZEPISY W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI
www.zbaszynek.pl
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INFORMACJE

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK
Zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) organizacje pozarządowe mogą ubiegać się
o dofinansowanie (dotacje celowe) na
realizację zadań publicznych na dany
rok. Dotacje mogą być przyznawane w
dwóch formach: na podstawie art. 11
ust. 2 w/w ustawy w formie otwartego konkursu ofert lub na podstawie
art. 19a w/w ustawy w formie pominięcia otwartego konkursu ofert tzw.
małego grantu. Otwarte konkursy ofert
to najczęściej stosowany tryb przyznawania dotacji celowych na realizację zadań publicznych, gdyż dzięki tej
formie samorząd może ukierunkować
organizacje pozarządowe na realizację
konkretnych zadań, które odpowiadają
realnym potrzebom lokalnego społeczeństwa w zakresie zgodnym z art.
4 w/w ustawy. Zlecanie realizacji zadań publicznych obejmuje w pierwszej
kolejności zadania priorytetowe, które
określone są w rocznym programie
współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi. Właśnie
taki „Projekt programu współpracy
Gminy Zbąszynek z organizacjami po-

zarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018
rok” został poddany konsultacjom w
drugiej połowie września 2017 roku.
Po uwzględnieniu wszystkich uwag i
propozycji zmian program ten zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w
Zbąszynku do zatwierdzenia. Program
współpracy zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
musi zostać opracowany nie później
niż do 30 listopada 2017 r. Dopiero po
uchwaleniu przez Radę Miejską „Programu współpracy Gminy Zbąszynek
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
pożytku publicznym i o wolontariacie
na 2018 rok” i na podstawie projektu
uchwały budżetowej przekazanej Radzie Miejskiej może zostać ogłoszony
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawiera
informacje dotyczące:
- rodzaju zadań;
- wysokości środków publicznych

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
Zarządzanie mieniem w gminie odbywa się głównie w oparciu o
regulacje prawne zawarte w ustawie o
samorządzie gminnym oraz w ustawie
o gospodarce nieruchomościami. Gminy zasadniczą część swojego obecnego majątku nabyły w drodze tzw. komunalizacji, czyli nabycia własności w
miejsce Skarbu Państwa, które odbyło
się na podstawie przepisów ustawy z
dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym. Ponadto majątek do zasobu
mienia nabywany jest w wyniku przekazania przez administrację rządową,
w związku z utworzeniem lub zmianą
granic gminy, w wyniku prowadzonej
własnej działalności gospodarczej (np.
zakup lub zamiana nieruchomości),
przejęcia w wyniku wydanych decyzji administracyjnych (np. wywłaszczanie, nabywanie gruntu pod drogi
przy zatwierdzaniu podziałów nieruchomości) czy też dokonania innych
czynności prawnych (np. pierwokup,
zasiedzenie lub dziedziczenie spadku).
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Ustawodawca przyznał gminom swobodę w zarządzaniu mieniem, dzięki
czemu samodzielnie decydują one o
przeznaczeniu i sposobie wykorzystania posiadanych składników majątkowych. Nieruchomości znajdujące się
na stanie mienia sprzedawane są w
drodze przetargów – jest to zasada
niekwestionowana ani w orzecznictwie ani w literaturze prawniczej. Wyjątek od tej zasady i dozwolone odstępstwa stanowią bezprzetargowe
tryby zbycia nieruchomości gminnych
szczegółowo określone w ustawie o
gospodarce nieruchomościami. Nieruchomości przeznaczone do zbycia
przygotowywane są sukcesywnie, aktualnie ogłoszono przetargi dotyczące
zbycia nieruchomości przewidzianych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod zabudowę garażową oraz
przewidziane do prowadzenia działalności inwestycyjnej. Poza tym do
sprzedaży przetargowej wyznaczona
została również nieruchomość stanowiąca las. Przygotowane do zbycia

www.zbaszynek.pl

przeznaczonych na realizację tych zadań;
- zasad przyznawania dotacji;
- terminów i warunków realizacji zadań;
- terminu składania ofert;
- trybu i kryteriów stosowanych przy
wyborze ofert oraz terminu dokonania
wyboru ofert;
- realizacji zadań z roku ogłoszenia
konkursu ofert oraz roku poprzedniego.
Gmina Zbąszynek planuje ogłoszenie
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 na
pierwszą połowę grudnia 2017 roku.
Tak by z początkiem roku 2018 mogły zostać zawarte umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację
poszczególnych zadań. Informacja o
otwartym konkursie ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Zbąszynka oraz na tablicy ogłoszeń
przy Urzędzie Miejskim w Zbąszynku,
ul. Rynek 1.

Halina
Kaczmarek

nieruchomości wyposażone są w niezbędną infrastrukturę – media znajdują
się w drodze, czyli w sąsiedztwie zbywanych terenów. Ogłoszenia o zorganizowanych przetargach znajdują się
na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce
przetargi. Warunkiem uczestnictwa w
zorganizowanym przetargu jest wpłacenie wadium w terminie określonym
w ogłoszeniu o przetargu. Czynności
związane z przeprowadzaniem przetargów wykonuje komisja przetargowa, która z przeprowadzonych przetargów sporządza protokoły, będące
podstawą zawarcia aktu notarialnego.
Ogłoszenia dotyczące zbywania terenów i warunki uczestnictwa w zorganizowanych przetargach są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej
– www.bip.zbaszynek.pl w zakładce
przetargi. Szczegółowe informacje na
temat nieruchomości wyznaczonych
do sprzedaży udzielane są w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 17 lub
telefonicznie 68 3849140 wew. 37.
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BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
O G Ł A S Z A
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony nr 3 położony w
Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 29. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 77,35 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 13,04 m2.
Lokal przeznaczony do sprzedaży znajduje się na I piętrze w budynku w skład, którego wchodzi 5 lokali (4 lokale mieszkalne i 1 lokal o innym przeznaczeniu). Sprzedawany lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Wyposażony jest
w instalacje: elektryczną, wodno – kanalizacyjną, ogrzewanie centralne na opał stały.
Budynek jest podpiwniczony o trzech kondygnacjach, położony na działce geodezyjnej
nr 195/4 o pow. 166 m2, KW ZG1S/00028318/3/Świebodzin/.
Udział nabywcy we współwłasności budynku i działce gruntu wynosi 235/1000.
Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z planem miejscowym, ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy
Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej
- usługowej.
Na sprzedaż lokalu mieszkalnego odbyły się dwa przetargi - pierwszy przetarg został
przeprowadzony w dniu 09 grudnia 2016 r., a drugi 19 maja 2017 r. oba zakończyły się
wynikiem negatywnym.
C E N A

W Y W O Ł A W C Z A

89 000,00 zł
w tym wartość: lokalu mieszkalnego 87 807,00 zł
wartość udziału w działce gruntu 1 193,00 zł
Wysokość wadium - 17 000,00 zł
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz okazanie w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do
rejestru - aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu tylko na konto Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Wpłaty należy dokonać na konto nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 listopada 2017 r. (włącznie). O terminowym dokonaniu wpłaty decyduje data wpływu środków na konto Urzędu – tzn. wadium musi w dniu 21 listopada 2017 r. wpłynąć na konto Urzędu. W związku z powyższym, polecenie przelewu winno być dokonane odpowiednio wcześniej.
Wadium zwraca się najpóźniej w trzecim dniu po zakończeniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Minimalne postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 890,00 zł/.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZBĄSZYNKU
w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 10:30 sala nr 25
Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto gminy najpóźniej do dnia
zawarcia aktu notarialnego. Nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku - biuro nr 23 tel. 3 849 140 wew. 34. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 18 września
2017 r. do 21 listopada 2017 r.

www.zbaszynek.pl
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Agnieszka
Ratyńska

WYDARZENIA

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
MINIONEGO KWARTAŁU

Festyn Strażacki w Dąbrówce
Wlkp.
Każdego roku w naszej Gminie
w okresie wakacyjnym organizowane są imprezy plenerowe i
festyny dla mieszkańców. Festyn
Strażacki w Dąbrówce Wlkp. rozpoczął się Turniejem Piłki Wodnej
o Puchar Burmistrza Zbąszynka,
z udziałem jednostek z naszej
Gminy oraz OSP Jelenia Góra i
OSP Szczaniec. Zwycięstwo przypadło jednostce OSP Rogoziniec.
Wśród wielu atrakcji festynu był
również Turniej ulic, który zwyciężyli mieszkańcy ulicy Poznańskiej, Turniej Weteranów OSP
(Rogoziniec i Dąbrówka Wlkp.),
Gminny Turniej w Kopa oraz Letni Turniej Strzelania z Wiatrówki, prowadzony przez Kurkowe
Bractwo Strzeleckie ze Zbąszynka. Jedną z atrakcji wieczoru był
pokaz Teatru Ognia Fobia, przed
którym wystąpił kabaret „Klakoty”. Wieczór zakończył się zabawą taneczną.

w obchodach Jubileuszu 70– lecia Zespołu
Szkół Leśnych w Rogozińcu. Obchody Jubileuszu rozpoczęła msza
św. w kościele pw. Św.
Józefa w Rogozińcu, odprawiona przez Biskupa
diecezji zielonogórsko gorzowskiej Tadeusza
Lityńskiego. Część oficjalna Jubileuszu odbyła się na terenie szkoły. W
obchodach udział wzięli m.in.: przedstawiciele
samorządu
lokalnego
i powiatowego, resortu leśnictwa i oświaty,
dyrektorzy szkół leśnych w Polsce, dawni
pracownicy, a przede
wszystkim absolwenci
szkoły.
W ramach Jubileuszu
Szkoły
świętowano
również 50-lecie Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Głos Kniei działających przy ZSL w
Rogozińcu. Zaproszeni
goście wzięli udział w
koncercie sygnalistów
oraz zespołu muzyki
myśliwskiej „De Luxe”,
zwiedzali szkołę, wystawę kronik szkolnych
oraz ośrodek rehabilitacji ptaków szponiastych. Z okazji Jubileuszu Szkoły wydana
została monografia, na
którą złożyło się 70 lat
z życia szkoły i wspomnienia absolwentów.
(zdj. ZSL)
Wizyta Wojewody Lubuskiego w Gminie
Zbąszynek
Na zaproszenie Burmistrza
Wiesława
Czyczerskiego,
Gminę
Zbąszynek 4 lipca br.
odwiedził
Wojewoda
Lubuski
Władysław

Jubileusz
70-lecia
Zespołu
Szkół Leśnych
1 lipca br. Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski uczestniczył
16

Dajczak.
Podczas wizyty w Urzędzie, Wojewoda Lubuski spotkał się m.in. z
przedstawicielami władz samorządowych, przedstawicielami zbąwww.zbaszynek.pl

szyneckich seniorów z Dziennego
Domu „Senior – Wigor”, Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zakończeniem wizyty w naszej Gminie było
spotkanie Wojewody z kierownictwem IKEA Industry Zbąszynek,
obchodzącej w tym roku 25-lecie
działalności oraz zwiedzanie zakładu produkującego.
Upamiętniono 74. rocznicę rzezi
wołyńskiej

11 lipca przypadała 74. rocznica
rzezi wołyńskiej i ustanowionego
przez Sejm RP Narodowego Dnia
Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.
Z tej okazji przy pomniku poświęconym pomordowanym mieszkańcom Kresów na Placu Dworcowym w Zbąszynku odbyło się
okolicznościowe spotkanie. Pamięć pomordowanych uczczono
składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicą. Modlitwę za pokój wieczny dla pomordowanych
odmówił wraz z zebranymi Ksiądz
Proboszcz Jerzy Kordiak.
Spotkanie z mieszkańcami
11 lipca br. w Zbąszyneckim Ośrod-
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ku Kultury odbyło się spotkanie
Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z
mieszkańcami Gminy. W spotkaniu
uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel.
Burmistrz Zbąszynka rozpoczął
spotkanie od omówienia spraw
organizacyjnych związanych z powołaniem Rady Seniorów i Rady
Młodych Samorządowców oraz
zmianami w oświacie, wygaszanie działalności gimnazjów i utworzenie 8-klasowych szkół podstawowych.
Następnie Burmistrz omówił aktualnie realizowane inwestycje. W
związku ze zmianą cen na wywóz
odpadów
komunalnych,
zmienią się również opłaty za odbiór
tych odpadów od mieszkańców.
Następnie Przewodniczący Jan
Mazur podsumował prace Rady
Miejskiej w II kwartale br. Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Jokiel wspomniał o najważniejszych aspektach działalności
Rady, tj. absolutorium i realizowanych inwestycjach związanych z
przebudową ulicy Sulechowskiej
w Świebodzinie. Na zakończenie
pytania zadawali mieszkańcy, a
dotyczyły one m.in. bezpieczeństwa na drogach, poruszania się
pojazdami jednośladowymi, remontu ulicy Zielonogórskiej, ograniczenia prędkości na terenie
miasta, utworzenia wspólnego
ogrzewania gazowego dla ulic
w Zbąszynku, ogródków działkowych należących do PKP.
25-lecie Urzędu w Peitz
Delegacja Gminy Zbąszynek z
Zastępcą Burmistrza Zbąszynka
Janem Makarewiczem na czele,
wzięła udział w obchodach 25-lecia Urzędu Peitz, z którym Gmina Zbąszynek współpracuje od
2000 roku. Obok delegacji z naszej
Gminy, udział w Jubileuszu wzięli
również przedstawiciele z Gminy
Zielona Góra oraz holenderskiej
Gminy Bedum.

W ramach jubileuszu odbył się
też pokaz miejsca, gdzie na wyrobiskach pokopalnianych, w ciągu najbliższych 10 lat powstanie
„Jezioro Bałtyckie”. Obchody Jubileuszu zorganizowano w ramach
realizacji
projektu
Euroregionu
„Sprewa-Nysa-Bóbr”.
Nowa inwestycja IKEA INDUSTRY
1 sierpnia wkopano tablice infor-

macyjne o rozpoczęciu nowych inwestycji realizowanych przez IKEA
Industry na terenie Gminy Zbąszynek.
W uroczystym rozpoczęciu udział
wzięli Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski,
Wicestarosta
Świebodziński Mirosław Czepukowicz, przedstawiciele
wykonawcy i projektanta oraz Dyrektor Generalny Zakładu Wojciech Waligóra.
Celem inwestycji jest
budowa
magazynów
o
powierzchni
29 000 m2 oraz hal
produkcyjnych o powierzchni 35 000 m2, z
czym wiąże się utworzenie ok. 300 nowych
miejsc pracy. Zakończenie robót
budowlanych i oddanie do użytku nowych
obiektów,
planowane
jest na koniec września
2018 roku.
Wizyta byłych mieszkańców
W dniach od 10 do 13
sierpnia nasze miasto odwiedziła grupa
byłych
mieszkańców
Zbąszynka.
Tradycyjnie wizyta rozpoczęła
www.zbaszynek.pl

się od spotkania na cmentarzu
w Zbąszynku, gdzie po wspólnej
modlitwie, goście z Niemiec wraz
z Burmistrzem Zbąszynka oraz
Przewodniczącym Rady Miejskiej
Janem Mazurem, złożyli kwiaty i
zapalili znicze na grobach śp. Joachima Veila oraz śp. Jana Mazurka. Goście wzięli również udział
w spotkaniu, które odbyło się w
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Wizyta odbyła się w ramach kil-

kudniowej podróży sentymentalnej byłych mieszkańców Zbąszynka.
Dni Zbąszynka 2017 już za nami
Kolejna edycja Dni Zbąszynka
tym razem podzielona została na
część kulturalną i sportową. Ob-

chody święta naszego miasta oficjalnie otworzyli w dniu 12 sierpnia Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski i Dyrektor ZOK Malwina
Kubicka.
Część koncertową rozpoczął występ ekipy ZOK, następnie na scenie pojawiły się zespoły w Mini
Gali Disco Polo. Wieczór zakończył się zabawą taneczną. Niedzielne świętowanie rozpoczęło
się od animacji dla dzieci, a w
dalszej części zaprezentowali się
17

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Agnieszka
Ratyńska

WYDARZENIA
artyści z Gminy Zbąszynek. Zakończeniem części koncertowej było
wręczenie pucharów dla najlepszych wędkarzy, które otrzymali:
Mariusz Spychała, Henryk Kaczmarek i Tadeusz Krystianc. Wręczono również tytuł: „Zasłużony
dla Gminy Zbąszynek”, który z rąk
Burmistrza Zbąszynka odebrała
Pani Mariola Bobowska.
Dwudniowa impreza zakończyła
się koncertem Grubsona oraz pokazem sztucznych ogni.
Dni Zbąszynka na sportowo
Dni Zbąszynka to wieloletnia tradycja, która przyciąga mieszkańców wszystkich zakątków naszej
Gminy. Tegoroczne święto miasta
obfitowało również w atrakcje
sportowe.
15 sierpnia na obiektach sportowych działała bezpłatna strefa
zabaw dla dzieci, oferująca najmłodszym m.in. dmuchane atrakcje, fotobudkę, malowanie twarzy.
Zmagania sportowe rozpoczął
XXVIII Turniej Tenisa Ziemnego o
Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej. Zwycięzcą Turnieju został Wojciech Guśniowski.
Równorzędnie do Turnieju Tenisa
na płycie głównej stadionu najmłodsi miłośnicy piłki nożnej rozegrali Turniej Piłkarski „Torneo
Lubuskie Żaków” o Puchar Burmistrza Zbąszynka w kategorii wiekowej Żak (rocznik 2009, 2010). W
turnieju uczestniczyło 12 zespołów.
Zwycięzcą turnieju został zespół
Błękitnych Dobiegniew.
Jedną z atrakcji dnia było również
strzelanie z karabinka sportowego oraz pneumatycznego dla
mieszkańców,
przygotowane
przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie ze Zbąszynka.

mentalistów wyróżnienie w kategorii młodzieżowej otrzymała Kornelia
Kleszka (klarnet), a w kategorii dziecięcej I miejsce zajął Piotr Bimek
(kozioł biały), a III miejsce Oliwier
Niemiec (kozioł biały). W konkursie

wodniczący Sejmiku Czesław
Fiedorowicz,
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur.
Pierwsze zakłady IKEA Industry

śpiewu solowego I miejsce w kategorii dziecięcej uzyskał Hubert Wittke. Gratulujemy osiągniętych wyników!

powstały w 1992 roku, na bazie
Spółdzielni Meblarskich, znajdujących się w Zbąszyniu i Babimoście. Na terenie Gminy Zbąszynek IKEA rozpoczęła swoją
działalność w 1999 roku.
25 lat działalności IKEA Industry Zbąszynek jest najlepszym
świadectwem
dynamicznego
rozwoju oraz profesjonalnego
i sprawnego zarządzania. Podczas uroczystości obchodów
jubileuszu, pracownikom firmy
wręczone zostały odznaczenia
państwowe nadane przez Kan-

25 lat IKEA Industry Zbąszynek
18 sierpnia odbyły się uroczyste obchody 25-lecia istnienia IKEA Industry Zbąszynek.
W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, samorządowcy, goście
oraz pracownicy,
m.in. Wojewoda
Lubuski Władysław Dajczak, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Stanisław Tomczyszyn, Prze-

Festiwal Folkloru Polskiego 51.
„Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej
Grupa muzyków, gawędziarzy,
śpiewaków z Dąbrówki Wlkp.
wraz z Mistrzem Janem Prządką
uczestniczyła w 51. „Sabałowych
Bajaniach” w Bukowinie Tatrzańskiej, które odbyły się od 9 do
13 sierpnia 2017 r. Tegorocznymi
laureatami zostali prezentując
i promując
Gminę Zbąszynek
podopieczni Ludowego Ogniska
Muzycznego z Dąbrówki Wlkp.:
w konkursie gawędziarzy w kategorii dziecięcej II miejsce zajęła
Maja Bimek, w konkursie instru18

www.zbaszynek.pl
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celarię Prezydenta. W ramach jubileuszu odbyło się zwiedzanie
fabryki w Babimoście.
(zdj. Ikea
Industry Zbąszynek)
Wczasy dla seniorów
Lubuski Zarząd Wojewódzki Pol-

skiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy
współpracy z Urzędem Miejskim w
Zbąszynku oraz Zarządem Ogródków Działkowych „Kolejarz” zaprosili zbąszyneckich seniorów na
wczasy na działkach.
Turnus trwał dwa tygodnie, od 14
do 25 sierpnia, w zajęciach uczestniczyło 42 seniorów.
Wczasy na działkach były powiązane z cyklem szkoleniowym, zapraszani byli różni prelegenci.
W trakcie turnusu zorganizowa-

no wycieczkę do Zielonej Góry do
Planetarium Keplera, było również
spotkanie z muzyką, konkursy, zabawy.
II Rajd Koziołka
2 września na terenie Nadleśnictwa Babimost odbył się II Rajd Koziołka. Organizatorem Rajdu byli
mieszkańcy Dąbrówki Wlkp. Grupa
Nieformalna „Wiesioło” oraz OSiR
Zbąszynek.
Liczyła się przede
wszystkim dobra zabawa, ale nie
zabrakło
sportowej
rywalizacji.
Start i meta Rajdu były zlokalizowane na terenie firmy „Bestem” w
Dąbrówce Wlkp. Do wyboru były
dwie trasy piesze: 13 i 25-kilome-

trowa i rowerowa ok 40-kilometrowa. W zmaganiach udział
wzięło ponad 100 zawodników z
województwa lubuskiego i wielkopolskiego. Zadaniem uczestników było pokonanie dystansu w
jak najkrótszym czasie i odnalezienie punktów kontrolnych na
podstawie
otrzymanej
mapy. Wspaniała atmosfera i profesjonalna
organizacja
dowiodły,
że Rajd Koziołka okazał
się bardzo udanym wydarzeniem sportowym.
Rozpoczęcie
roku
szkolnego w Gminie
Zbąszynek
Uczniowie szkół na terenie naszej Gminy uroczyście zainaugurowali
rozpoczęcie
nowego
roku szkolnego 4 września. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole
Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.,
a kierownik Referatu Oświaty
Urzędu Miejskiego - Barbara Stasik – w Szkole Podstawowej w
Zbąszynku.
W bieżącym roku szkolnym naukę w szkołach naszej Gminy będzie pobierała następująca liczba uczniów: Szkoła Podstawowa
w Zbąszynku – 526, w tym 51 w

klasach
pierwszych,
Szkoła
Podstawowa w Dąbrówce Wlkp.
108 (19 w klasie pierwszej), Szkoła Podstawowa w Kosieczynie 95
(14 w klasie pierwszej) i CKZiU 358
(LO 81, Branżowa 79 i Technikum
197). Uczniom życzymy sukcesów
w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom wytrwałości i satysfakcji z
pracy.
50. rocznica sformowania 62. ks
„Commando”
2 września br. Burmistrz Zbąszynwww.zbaszynek.pl

ka Wiesław Czyczerski na zaproszenie Stowarzyszenia
Byłych
Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej
„Commando” z Bolesławca, z którym Gmina Zbąszynek współpracuje, wziął udział w uroczystości
związanej z 50 rocznicą sformowania spec jednostki. Żołnierski
apel przed Pomnikiem Poległych
Żołnierzy Pierwszej Samodzielnej
Kompanii Commando i Zmarłych
Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej,
poprzedził zorganizowany w godzinach porannych IV Cross Commando o statuetkę „Brunatnego
Niedźwiedzia”. Blisko 300 biegaczy
z całego kraju stanęło do walki
na trudnym, zróżnicowanym terenie na dystansie 8,5 kilometrów.
Reprezentantka Gminy Zbąszynek
Weronika Minta zdobyła 2 miejsce.
Zakończeniem apelu była tradycyjna już defilada żołnierzy kompanii specjalnej. W ramach obchodów rocznicy odbyło się również
wręczenie odznak pamiątkowych
50-lecia
Sformowania
Kompanii Specjalnej „Commando”, którą
otrzymał również Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Zakończenie Lata w Gminie Zbąszynek
W ostatnią niedzielę sierpnia odbyło się słoneczne pożegnanie z
latem,w ramach III Dąbrowieckiego
Pikniku Rodzinnego, zorganizowa-

nego przez aktywnie działających
mieszkańców Dąbrówki Wlkp.
Atrakcji nie brakowało, była część
sportowa, rozrywkowa i konkursowa. Piknik odwiedzili również Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur.
Dużą popularnością cieszyła się
Fotobudka oraz wizyta maskotki
Falubaz Zielona Góra.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
usmażyły racuchy, a strażacy OSP
19

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Agnieszka
Ratyńska

WYDARZENIA
z Dąbrówki Wlkp.
prezentowali sprzęt strażacki. Na wesoło i
przede wszystkim rodzinnie - tak
bawili się mieszkańcy Dąbrówki
Wlkp. i okolicy. Dopisała zarówno
pogoda jak i frekwencja uczestników.
Jubileusz 25-lecia współpracy
partnerskiej Zbąszynek - Bedum
19 września 1992 roku w Zbąszynku podpisano porozumienie
o współpracy pomiędzy samorządem Gminy Zbąszynek i holenderską Gminą Bedum. Ze strony władz samorządowych Gminy
Zbąszynek dokument podpisał
ówczesny Burmistrz Zdzisław
Nowacki, natomiast Gminę Bedum reprezentował Burmistrz
Wilte Everts.
9 września br. w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia podpisania ww. porozumienia.
Okolicznościowe
przemówienia wygłosili Burmistrz Wiesław
Czyczerski, przedstawiciel Gminy
Bedum Jan Willem v/d Kolk oraz
Dyrektor Urzędu w Peitz Elvira
Hölzner. W części artystycznej

wystąpiły uczennice ze Studia
Piosenki działającego przy ZOK-u,
Kamila Suwiczak i Patrycja Spychała.
Dożynki Gminne 2017
10 września br. w Kosieczynie
odbyły się Dożynki Gminne. Uroczystości
rozpoczęto Mszą Św.
dożynkową, po której Kapela Koźlarska, Zespół „Dąbrowszczanka” i
RZPiT im. T. Spychały z Dąbrówki
Wlkp. poprowadzili Korowód Dożynkowy na boisko szkolne, gdzie
odbyła się część oficjalna obchodów dożynkowych.
W części obrzędowej Starostowie
Ewelina i Arkadiusz Sarbak przekazali chleb Burmistrzowi Zbą20

szynka i sołtys wsi. Rozstrzygnięto
konkurs na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy: I miejsce Dąbrówka
Wlkp., II – Kręcko, III-Kosieczyn, IV
– Rogoziniec i V- Chlastawa.
W części oficjalnej odbyło się
również wręczenie tytułów dla
Honorowych
Obywateli
Gminy
Zbąszynek.

została reprezentacja z Rogozińca, która wyprzedziła Chlastawę
i Dąbrówkę Wlkp. Poza podium
znalazło się odpowiednio Kręcko,
Kosieczyn, Zbąszynek i Bedum.
Organizatorem Turnieju był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.

W części koncertowej zaprezentował się zespół
śpiewaczy
„Dąbrowszczanka”,
grupa taneczna
seniorów
„Tęcza” oraz zespół
„Echo
Kresów”
ze Świebodzina.
Następnie
równolegle
odbyły
się animacje dla
dzieci i Międzynarodowy Turniej

Powiatowe Zawody Sportowo
– Pożarnicze jednostek OSP
17 września br. na stadionie sportowym w Szczańcu odbyły się
Powiatowe
Zawody
Sportowo
– Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
powiatu świebodzińskiego. Rywalizację druhów jednostek OSP
przeprowadzono w dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe
dla oddziałów „Smerfów” i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50
m z przeszkodami i ćwiczenie bojowe dla kobiet i mężczyzn. W
końcowej klasyfikacji reprezentanci Gminy Zbąszynek „Smerfy” OSP
Kosieczyn zajęły I miejsce, MDP
chłopcy OSP Rogoziniec II miejsce
i OSP Kręcko kobiety I miejsce i
OSP Kręcko mężczyźni II miejsce.
(zdj. Gmina Świebodzin).

Miast i Wsi.
Tegoroczne święto zakończyło się
koncertem zespołu After Party.

Międzynarodowy Turniej Miast i
Wsi
Tradycyjnie już podczas obchodów
Dożynek Gminnych, 10 września br.
w Kosieczynie rozegrano Międzynarodowy Turniej Miast i Wsi. W
tegorocznych zmaganiach udział
wzięli
przedstawiciele
sześciu
miejscowości z Gminy Zbąszynek
oraz reprezentacja holenderskiej
Gminy Bedum.
Reprezentacje zmierzyły się w 6
konkurencjach sportowo – rekreacyjnych. W ostatecznej klasyfikacji najlepszą drużyną w Turnieju
www.zbaszynek.pl

Lekcje o samorządzie
Od 15 do 22 września br. uczniowie klas trzecich Gimnazjum w
Zbąszynku, wraz z nauczycielką
p. Agatą Nehring wzięli udział w
lekcji samorządowej, która miała
miejsce w budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
Na sali sesyjnej uczniów powitał
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Sekretarz Gminy Jan Makarewicz,
który opowiedział o działalności
samorządu terytorialnego. Uczniowie usłyszeli także o podziale
administracyjnym państwa, strukturze i zadaniach samorządu terytorialnego, kompetencjach organu
uchwałodawczego i wykonawczego, a także o zasadach funkcjonowania i zakresie spraw, które
można załatwić w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Spotkanie z młodymi mieszkańcami Gminy Zbąszynek, to cenna
inicjatywa, mająca na celu m.in.

kształtowanie postawy obywatelskiej motywującej do uczestnictwa
w życiu publicznym, rozbudzenie
zainteresowania sprawami społeczności lokalnej.
Dzień Pieczonego Ziemniaka
26 września br. po raz kolejny
Niepubliczne „Przedszkole Pod
Muchomorkiem w Zbąszynku” obchodziło Dzień Pieczonego Ziemniaka. W przedszkolnym święcie
udział wzięli również zaproszeni
goście, m.in. Zastępca Burmistrza
Jan Makarewicz oraz przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola

www.zbaszynek.pl

„Gucio” z Rogozińca. Świętowanie
rozpoczęto od przemarszu wspólnie z Kapelą Koźlarską z Dąbrówki
Wlkp. ulicami Zbąszynka na stadion OSiR-u, gdzie z harcerzami
Związku Drużyn ze Zbąszynka
przeprowadzono szereg ziemniaczanych zabaw. Przedszkolakom
towarzyszyli
też bohaterowie
tego dnia Państwo Pyra. Zakończeniem świątecznego dnia był
ziemniaczany poczęstunek i zajęcia plastyczne w salach.
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REMONTY SZKÓŁ
Okres wakacji to czas, w którym tradycyjnie przeprowadzane są
prace remontowe w obiektach szkolnych. I tak w Szkole Podstawowej w
Kosieczynie wymieniono 4 komplety drzwi do pomieszczeń klasowych,
wyremontowano dwie klasy lekcyjne,
w których zrobiono nowe posadzki,
wykładziny, malowanie, oświetlenie.
Doprowadzono wodę do klasy przyrodniczej i odnowiono fragment korytarza. Łączny koszt robót wyniósł
33 000 zł. W Szkole Podstawowej w
Zbąszynku przy ul. Sportowej odmalowano 3 sale lekcyjne, zmodernizowano
łazienkę na parterze, przeprowadzono remont części dachu, wymieniono
podłogę w gabinecie dyrektora. Środki
poniesione na remonty wyniosły 47
000 zł, a część z nich to sponsoring firm prywatnych, Rady Rodziców
i wypracowane środki przez nauczycieli szkoły. W Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków, obecnie budynku Szkoły Podstawowej przy Placu Wolności
w Zbąszynku, wymieniono wykładzi-

ny podłogowe
w 5 klasach,
zmodernizowano
pracownię
chemiczną, odmalowano toalety, a w szatni dziewczęcej
wymieniono
zawory termostatyczne. Łączny koszt robót
31 416 zł. W
Szkole Podstawowej w Dąbrówce
Wlkp.
na remonty wydano 5 738 zł
natomiast aula
szkolna, została
pomalowana przez Koło Gospodyń
Wiejskich. Od 1 września Zespół Szkół
Technicznych w Zbąszynku zmienił
nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła
II. Koszt remontów wyniósł 40 000 zł,

w ramach którego z 3 pomieszczeń
powstała nowa pracownia biologiczno
-chemiczna. Przy wejściu od strony
podwórza zainstalowano metalową
rampę – podjazd dla osób niepełnosprawnych.

BUDOWA ULIC JANA PAWŁA II, PRYMASA WYSZYŃSKIEGO, ZAUŁEK
KOŚCIELNY I ZACHODNIEJ OBWODNICY ZBĄSZYNKA – ETAP I
Od 5 kwietnia trwają prace
przy zadaniu inwestycyjnym „Budowa
dróg gminnych: Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego, Zaułek Kościelny
i Zachodniej obwodnicy Zbąszynka –
etap I” oraz „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego”.
Wykonano już wszystkie roboty przy

ulicach Zaułek Kościelny, Jana Pawła
II i Prymasa Wyszyńskiego. Pozostaje
ul. Zachodnia, która jest przygotowana do układania nawierzchni bitumicznej. Tam też są układane chodniki i
ścieżka rowerowa z kostki betonowej.
Wykonano również większość prac
przy skrzyżowaniu z ul. Okrężną. Prace związane z ułożeniem sieci kana-

lizacyjnej i wodociągowej zakończono
już wcześniej. Również wcześniej zakończono roboty przy budowie oświetlenia ulicznego. Obecnie Wykonawcę
robót czeka montaż oznakowania pionowego ulic i porządkowanie terenu.
Termin umowny zakończenia inwestycji, 15 listopada br.

BUDOWA PARKINGÓW I BOISKA PRZY
ULICACH SPORTOWA – DŁUGA
Zakończono prace przy zadaniu p.n. „Remont, przebudowa i
budowa parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, chodnika, boiska i zjazdów
w Zbąszynku”. 30 sierpnia komisja
dokonała odbioru technicznego prac.
15 września bieżącego roku oficjalnie
otwarto i przekazano do użytkowania,
Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej
Kolejarz, Pani Grażynie Buchert, wielofunkcyjne boisko sportowe i parking
przy ulicy Sportowej - Długiej. W ramach projektu przebudowano stary
parking wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydzielono 59 miejsc parkingowych, powstało ogrodzone wielo-
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funkcyjne boisko do gry w siatkówkę
i koszykówkę oraz miejsce rekreacji
z ławkami i zdrojem ulicznym. Obok
ustawiono stojak na rowery i ławkę
do jazdy na rolkach typu SKATE. Powierzchnię parkingów, jezdni i chodników wykonano z kostki betonowej.
Komunikacja w obrębie parkingów
odbywa się jezdnią jednokierunkową
z wjazdem przy ul. Sportowej i wyjazdem na ulicę Długą. Przebudowano również przylegające do obiektu
chodniki i ustawiono kosze na śmieci.
Cały teren został oświetlony lampami
typu LED. W związku z porządkowaniem obszaru działki, usunięto stare

www.zbaszynek.pl

drzewa. W ich miejscu nasadzono
nowe drzewa i krzewy. Nasadzenia
te przekraczają ilościowo elementy usunięte. Na obszarach czynnych
biologicznie założono trawniki. Dodatkowo plac został wyposażony w kanalizację deszczową i teletechniczną
do miejskiego monitoringu. Zadanie o
wartości 785 000 zł w całości zostało sfinansowane ze środków budżetu
gminy. Wykonawcą była firma „Całus”
z Borui Nowej a nadzór nad realizacją
sprawował projektant, Bogdan Radny
z Babimostu.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

DALSZA MODERNIZACJA
STACJI UZDATNIANIA WODY W ZBĄSZYNKU
wodę
zostało
wykonane
ze
stali nierdzewnej. Warto nadmienić w tym
momencie, że
montaż dodatkowych filtrów
nie byłby możliwy
gdyby
nie
pozwoliły
na to możliwości budowlane
hali filtrów w
budynku
Stacji Uzdatniania
Wody. Hala została zaprojektowana i wybudowana
w
taki sposób, że
już w roku 1994
zakładała możliwość montażu
sześciu filtrów i
żwirowych do płukania wody oraz
W roku 2017 Samorządo- jednego aeratora również pojemno- dwóch aeratorów. W tamtych czawy Zakład Usług Komunalnych w ściowo identycznego jak istniejący. sach nie było potrzeby instalacji tak
Zbąszynku prowadzi dalsze prace W czerwcu tego roku podpisaliśmy dużego zestawu filtrów dlatego wymodernizacyjne na głównym uję- umowę na dostawę filtrów, aerato- konano tylko połowę założonego
ciu wody w Gminie. Jest to konty- ra oraz niezbędnego orurowania do projektu. Całość prac montażowych,
nuacja zadań z roku poprzedniego, podłączenia nowej części filtrów. w skład których wchodzi montaż,
w którym to powstały dwie nowe Całość dostawy została zrealizowa- rozbudowa, próby i unormowanie
studnie głębinowe zabezpieczające na zgodnie z umową, czyli do końca wody uzdatnionej do odpowiednich
miasto i pobliskie miejscowości w sierpnia 2017 roku. W chwili obecnej parametrów przewidywana jest do
wodę. Zwłaszcza w okresie wzmo- na Stacji Uzdatniania Wody znajdują końca 2017 roku.
żonego ciepła jaki miał miejsce w się już wszystkie elementy gotowe Oprócz tych prac przez cały rok 2017
latach ubiegłych. W tym roku chce- do montażu, w najbliższych dniach- przeprowadzano generalną modermy zwiększyć wydajność filtrowania nasi pracownicy przystąpią do mon- nizację szafy sterowniczej zestawu
wody na Stacji Uzdatnia Wody w tażu nowego zestawu filtracyjnego. hydroforowego. Pracę przy moderZbąszynku poprzez dołożenie do ist- Nowe zbiorniki posiadają wszystkie nizacji wykonywał wykwalifikowany
niejącego stanu trzech filtrów i jed- atesty, zabezpieczone są specjalną pracownik Samorządowego Zakłanego aeratora nowych filtrów wraz farbą, a co za tym idzie są bezpiecz- du Usług Komunalnych w Zbąszynz drugim aeratorem. Od początku ne w użytkowaniu z wodą pitną. ku elektryk- automatyk. Zakończeroku Samorządowy Zakład Usług Natomiast orurowanie do zbiorni- nie tych prac przewidywane jest na
Komunalnych w Zbąszynku zbierał ków i aeratora napowietrzającego koniec roku 2017.
informacje oraz poRównież w chwili
szukiwał dostawcy
obecnej prowadzone
wyżej
wymieniosą prace brukarskie
IV KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
nych
elementów
na Stacji Uzdatniania
niezbędnych
do
Wody w Zbąszynku
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych przypomirozbudowy całego
polegające na wyna o opłatach za odpady. Termin wpłat za IV kwartał
zestawu filtracyjnemianie części kostki
2017 roku mija 31 października 2017 roku (opłata za
go. Po dokładnych
brukowej i ułożeniu
analizach i wstępnowej części wokół
październik, listopad, grudzień). Wpłat można dokonynych wyliczeniach
budynku,
wykonywać na nr konta:
z d e c yd o wa l i ś m y
wane przez firmę
62 9660 0007 0010 1710 2000 0020
się na dołożenie do
Pana Ryszarda Koistniejącego układu
stery ze Zbąszynka.
lub w KASIE SZUK przy ul. PCK 2 w Zbąszynku od
dwóch identycznych
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00.
wielkościowo i parametrowo filtrów
www.zbaszynek.pl
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Barbara
Stasik

OŚWIATA

CO NOWEGO W OŚWIACIE?
Rozpoczął się rok szkolny
2017/2018.
W poniedziałek 4 września 2017
roku naukę w zbąszyneckich szkołach podjęło 1084 uczniów, z czego
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 357, w szkołach podstawowych 727, w tym 83
uczniów klas pierwszych w szkole
podstawowej. Szkoły rozpoczęły
funkcjonowanie w strukturach nałożonych przez reformę oświatową. Wszystkie szkoły podstawowe
stały się szkołami ośmioklasowymi,
a w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II, przekształconego z Zespołu
Szkół Technicznych im. Jana Pawła
II w Zbąszynku, utworzono w miejsce Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Branżową Szkołę I-go stopnia. Klasy
gimnazjalne do czasu ich wygaszenia są oddziałami w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego
w Zbąszynku. Ponadto nastąpiły
zmiany kadrowe w niektórych szkołach na stanowiskach dyrektorskich.
Pani Urszula Szymkowiak została
z dniem 1 września br. wicedyrektorem Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, drugim wicedyrektorem tej
szkoły została Pani Anna Szczesiak.
W Szkole Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp. stanowisko
dyrektora szkoły objęła Pani Małgorzata Gruchała, a Pani Ewa Kubicka dotychczasowy dyrektor szkoły,
przeszła na zasłużoną emeryturę.
Zmiany
systemowe
nałożone
przez reformę oświaty
Po reformie Szkoła Podstawowa w
Zbąszynku działa w dwóch budynkach szkolnych: przy Placu Wolności 1 uczą się klasy II i III wygaszanego gimnazjum i klasy VII szkoły
podstawowej, a w budynku przy
ul. Sportowej 1 uczą się klasy od
I do VI szkoły podstawowej. Szkoła
Podstawowa w Kosieczynie i Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w
Dąbrówce Wlkp. powiększyły się o
odziały klas VII, przy dotychczasowych obwodach szkolnych.
Rok szkolny 2017/2018 wprowadza
przede wszystkim poważną zmianę systemową. Mianowicie, chodzi o pożegnanie z gimnazjami.
Uczniowie, którzy skończyli klasy VI
24

w czerwcu tego roku, zamiast do
gimnazjów poszli do VII klasy szkoły podstawowej, która będzie teraz
trwała 8 lat. Wiosną tego roku nie
przeprowadzano rekrutacji do I klas
gimnazjum, więc rok szkolny w gimnazjach rozpoczęli tylko gimnazjaliści z klas II i III. Wraz ze zmianami w
etapach nauczania, wprowadzono
nowe podstawy programowe. Zmieniony program obowiązuje przede
wszystkim uczniów pierwszej klasy szkoły podstawowej. Przede
wszystkim chodzi o uwzględnienie
powrotu siedmiolatków do pierwszych klas. Zmiany obejmą również
uczniów klas czwartych i siódmych.
Edukacja w szkole podstawowej
składa się z dwóch etapów:
- I etap edukacyjny obejmujący klasy I-III – tzw. edukacja wczesnoszkolna;
- II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII.
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klasy V i VI szkoły podstawowej
będą nadal uczyli się przyrody. Natomiast od klasy VII zostaną wprowadzone sukcesywnie nowe przedmioty: biologia, chemia, fizyka i geografia.
Rozwiązania dla niepromowanych
uczniów gimnazjów:
- Uczeń klasy I gimnazjum, który w
roku szkolnym 2016/2017 nie otrzymał promocji do klasy II, z dniem 1
września 2017 r. staje się uczniem
klasy VII szkoły podstawowej;
- Uczeń klasy II gimnazjum, który w
roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1
września 2018 r. stanie się uczniem
klasy VIII szkoły podstawowej;
- Uczeń klasy III gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie
ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. stanie się uczniem
klasy VIII szkoły podstawowej.
Egzaminy jeszcze trzy
Uczeń kończący VIII klasę będzie
zdawał obowiązkowy egzamin końcowy. W latach szkolnych 2018/2019,
2019/2020 i 2020/2021 egzamin zostanie przeprowadzony z trzech
przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki. Od roku szkolnego 2021/2022
do przedmiotów obowiązkowych
dołączy także jeden fakultatywny:
www.zbaszynek.pl

biologia, chemia, fizyka, geografia
lub historia.
Po 1 września 2017 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna na swojej stronie internetowej (www.cke.edu.pl)
opublikuje informatory o zasadach
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe pytania egzaminacyjne. Z kolei w grudniu 2017 r. CKE ma zaprezentować
arkusze pokazowe egzaminu ósmoklasisty.
Egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzany dla uczniów dotychczasowych klas gimnazjalnych do roku
szkolnego 2018/2019. Przystąpią do
niego również słuchacze gimnazjum
dla dorosłych oraz osoby zdające
egzamin eksternistyczny z zakresu
obowiązkowych zajęć edukacyjnych
określonych w ramowym planie
nauczania dla gimnazjum dla dorosłych. Egzamin ten przeprowadzany
będzie do roku szkolnego 2019/2020
włącznie. W 2018 r. rozpocznie się 18
kwietnia.
Egzamin maturalny w 2018 r. odbędzie się na dotychczasowych zasadach i rozpocznie się 4 maja. Nowa
matura po raz pierwszy zostanie
przeprowadzona w roku szkolnym
2022/2023. Do tego czasu uczniowie
będą zdawali egzamin na dotychczasowych zasadach.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

Małgorzata
Czaczyk

„NOWA - LEPSZA SZKOŁA”
4 września 2017 to był dzień
wyjątkowy dla uczniów, rodziców,
ale i też nauczycieli. Wraz z nim
zostały
wprowadzone
zmiany
w edukacji, które są wieloletnim
rozpoczętym tego dnia procesem.
Za nami osiemnaście lat istnienia
6 - letniej Szkoły Podstawowej
w
Zbąszynku,
to
czas
realizacji ogromnej ilości zadań
dydaktycznych,
wychowawczych
i opiekuńczych. Upłynął on w
atmosferze szacunku, lojalności
i zrozumienia. Można powiedzieć
„Szkoło osiągnęłaś pełnoletniość
- dojrzałość, przeobrażasz się, ale
na skrzydłach pamięci przynosisz
tamte dni” i po latach wracasz do
tego, co było - dwa budynki, ale jeden
zintegrowany zespół pracowniczy.
Nową kartę historii podstawowej
edukacji otworzyło 526 uczniów w
tym 151 z klas gimnazjalnych oraz 51
pierwszoklasistów.
Jako nowa 8- letnia szkoła, chętnie
podejmujemy
nowe
wyzwania,
licząc na zaangażowanie wszystkich
nauczycieli, uczniów i rodziców.
Chcemy, aby w naszej nowej
szkole podstawowej przyświecała

przede wszystkim integracja na
płaszczyźnie uczniowie, pracownicy
oraz rodzice. Nasze wspólne dobro
to właściwa droga w przyszłą
edukację...
Obecny rok szkolny przebiega wg
wskazanych kierunków realizacji
polityki
oświatowej
państwa,
którymi
są
m.in.
wdrażanie
nowej
podstawy
programowej,
podniesienie
jakości
edukacji
matematycznej,
przyrodniczej
i
informatycznej,
wzmacnianie
wychowawczej roli szkoły. Mając
to na względzie w trwającym
roku szkolnym, obok stałych,
różnorodnych działań, podejmujemy
nowy program wspierania zdolności
i talentów, który ma zachęcić dzieci
i młodzież do rozwijania pasji i
zainteresowań
oraz
umożliwić
im odnoszenie sukcesów, co na
pewno zaowocuje w ich dorosłym
życiu. Planuje się szereg zajęć
terenowych, odkrywanie tajemnic
nauki poprzez eksperymenty i
doświadczenia.
Zaplanowane
są również inne zajęcia, m.in.
zajęcia szachowe dla klas I-III,
dzięki którym uczniowie nabędą
umiejętności
matematycznych,

www.zbaszynek.pl

szczególnie w zakresie logiki,
orientacji
przestrzennej,
myślenia
analitycznego.
Klasy
gimnazjalne
skorzystają
z
zajęć
z
zakresu
tworzenia
stron
internetowych,
podstaw
programowania
komputerów
i
sposobów wykorzystania urządzeń
stacjonarnych z mobilnymi. Zajęcia
te będą realizowane w ramach
unijnego projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 – Nowoczesna Edukacja
,,Kompetencje informatyczne i
umiejętność wykorzystania TIK
szansą na lepszą przyszłość”.
Po przerwie wakacyjnej
swoją
działalność wznowił Szkolny Klub
Turystyczny w jego ramach odbyły
się wycieczki rowerowe, które
propagują zdrowy styl spędzania
wolnego czasu wśród naszych
podopiecznych.
Przed nami wiele wydarzeń i
uroczystości
zaplanowanych
w
naszym
szkolnym
kalendarzu,
o których będziemy informować
zainteresowanych
na
łamach
niniejszego Kwartalnika.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Małgorzata
Gruchała

WYSTARTOWALIŚMY

W związku z reformą
oświaty
Szkoła
Podstawowa
Pomnik Rodła od września 2017
roku została przekształcona z
sześcioletniej w ośmioletnią szkołę
podstawową. 4 września naukę
rozpoczęło 108 uczniów w siedmiu
oddziałach.
Najważniejszymi
osobami tego dnia byli uczniowie
klasy pierwszej. W obecności
całej
społeczności
szkolnej
oraz zaproszonych gości zostali
pasowani na uczniów. Ich debiut
w szkole obserwowali: Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
Sołtys Piotr Kociołek, radni Henryk
Budych, Marek Pych, Maciej Szulc,
Ksiądz
Proboszcz
Stanisław
Jedliński, Przewodnicząca Rady
Rodziców Izabela Spychała, Mistrz
Jan
Prządka,
Przewodnicząca
Ludowego Ogniska Muzycznego
Bożena Jędrzejczak, Władysław
Kłos, nauczyciele, rodzice i starsi
koledzy.
Na
dobry
początek
19-stu
pierwszoklasistów
zostało obdarowanych rożkiem
niespodzianką.
Uroczystość
przygotowała
wychowawczyni
klasy
pani
Katarzyna
Trochanowska, a apel prowadził
Samorząd
Uczniowski
pod
opieką pani Adrianny Pawelskiej.
W szkole trwa realizacja Projektu:
„Podniesienie jakości kształcenia
ogólnego poprzez doposażenie
gminnych jednostek oświatowych
w niezbędny sprzęt dydaktyczny
26

w
gminach
Świebodzin
i
Zbąszynek”. W ramach projektu
powstają 3 pracownie: pracownia
nauk przyrodniczych, pracownia
matematyczna
i
pracownia
informatyczna.
Wszystkie
pracownie
dostosowane
będą
do
potrzeb
uczniów
niepełnosprawnych.
Dzięki
pomocy
Rady
Rodziców
uczniowie klas czwartych już
niedługo
będą
korzystać
z
nowych, indywidualnych szafek
uczniowskich. 14 września klasa
pierwsza i dwie klasy trzecie wzięły
udział w programie społecznoedukacyjnym
przygotowanym
przez Autostradę Wielkopolską
SA pod hasłem „Autostrada do
szkoły”. Dzieci mogły przenieść się
na wirtualną ulicę, gdzie starały
poruszać się zgodnie z przepisami
drogowymi. Takie narzędzia jak
VR, czyli wirtualne gogle podniosły
atrakcyjność zajęć. Wszyscy mieli
okazję uczyć
się zasad ruchu
drogowego,
mając
przy
tym
jednocześnie wspaniałą zabawę.
Patronami honorowymi programu
są
Komenda
Główna
Policji,
Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa
Rada
Bezpieczeństwa
Ruchu
Drogowego, Kuratorium Oświaty
w Poznaniu, Wielkopolski Urząd
Marszałkowski,
Lubuski
Urząd
Marszałkowski oraz Wojewódzka
Rada
Bezpieczeństwa
Ruchu
Drogowego
w
Poznaniu.
20
www.zbaszynek.pl

września tradycyjnie cała szkoła
wzięła udział w Jesiennych
Biegach Przełajowych. Natomiast
26 września odbył się Piknik
przygotowany
przez
Radę
Rodziców we współpracy z
harcerzami ZHP w Zbąszynku
i
7
Drużyny
Wędrowniczej
Pluton z Zespołu Szkół Leśnych
w
Rogozińcu.
Działaniami
koordynował
Komendant
Związku Drużyn Zbigniew Buśko.
Nowy rok szkolny rozpoczęty,
ale warto wspomnieć minione
wakacje. W sierpniu na terenie
naszej szkoły trwały warsztaty
dla 60-ciu dzieci poprowadzone
przez
profesjonalnych
animatorów teatralnych z Łodzi
i z Warszawy. A wszystko to
w ramach projektu pn. „Pipi
Pończoszanka”, który podpisał
ZOK z Instytutem Teatralnym
im.
Zbigniewa
Raszewskiego
w Warszawie i Teatrem Pinokio
w Łodzi. Po warsztatach dzieci
barwnym korowodem przeszły
do
parku,
gdzie
odbył
się
niezwykły koncert na mobilnej
scenie.
Natomiast
następnego
dnia
w
namiocie
cyrkowym
rozstawionym przy pałacu odbył
się darmowy spektakl pn. Pipi
Pończoszanka. Gratulacje należą
się grupie muzyków, gawędziarzy,
śpiewaków, którzy
z Mistrzem
Janem Prządką uczestniczyli
w
51. „Sabałowych Bajaniach” w
Bukowinie
Tatrzańskiej,
które
odbyły się od 9 do 13 sierpnia
2017 r. Tegorocznymi laureatami
zostali
podopieczni Ludowego
Ogniska Muzycznego z Dąbrówki
Wlkp.: w konkursie gawędziarzy w
kategorii dziecięcej II miejsce zajęła
Maja Bimek, III miejsce
Oliwier
Niemiec (kozioł biały). W konkursie
śpiewu solowego I miejsce w
kategorii dziecięcej uzyskał Hubert
Wittke. Kapela Ludowego Ogniska
Muzycznego działająca przy naszej
szkole witała dnia 19 września
gości przybyłych na Jubileusz
25-lecia współpracy partnerskiej
Zbąszynek – Bedum. Nie zabrakło
ich również podczas Gminnych
Dożynek w Kosieczynie. Pojawili
się
w
barwnym
korowodzie
dożynkowym oraz wzięli udział w
obrzędach dożynkowych.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

DOBRE ZMIANY
Za nami pierwszy miesiąc
nowego roku szkolnego, pełnego
nowości i zmian. Najważniejszą
z nich jest, wynikająca z reformy
oświaty, ośmioklasowa struktura
naszej szkoły. Swą edukację, w
murach
„starej
podstawówki”,
kontynuują
zatem
absolwenci
klasy szóstej, czyli
obecnie
uczniowie
„historycznej”,
bo
pierwszej po wielu latach, klasy
siódmej. W gronie pedagogicznym
powitaliśmy 6 nowych nauczycieli.
Cieszymy się, że po roku przerwy, do
społeczności uczniowskiej znowu
dołączyli pierwszoklasiści. Zmiany
w naszej szkole dotyczą także
modernizacji oraz
wyposażenia
budynku i poszczególnych klas.
Pomieszczenie
dawnej
szatni

zaadaptowane zostało na nową
salę lekcyjną. W ramach projektu
„Podniesienie jakości kształcenia
ogólnego poprzez doposażenie
jednostek
oświatowych
w
niezbędny sprzęt dydaktyczny w
gminach Świebodzin i Zbąszynek”
pozyskaliśmy
nowe
meble,
tablice, pomoce dydaktyczne do
klasopracowni
matematycznej
i
przedmiotów
przyrodniczych.
Powstała
nowoczesna,
klimatyzowana,
wyposażona
w najnowszy sprzęt pracownia
informatyczna z 26 stanowiskami
komputerowymi. Obecnie w każdej
klasie jest tablica multimedialna, a
na korytarzach pojawiły się szafki
dla uczniów, zakupione z budżetu
szkolnego. Zmiany cieszą… Niech
świadczą
o
tym
wypowiedzi
naszych siódmoklasistów: „Nowy

rok
szkolny
zapowiada
się
znakomicie”,
„Wszyscy cieszą się ze zmian,
jakie mają miejsce w szkole:
nowa klasa, nowy sprzęt, nowe
szafki,
nowe
komputery…”,

www.zbaszynek.pl

„Dowiedzieliśmy się, że będziemy
mieć nowe szafki. To była dla nas
wspaniała wiadomość!”
Wszyscy
mamy
nadzieję,
że
będzie to rok dobrych zmian.
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Urszula
Szymkowiak

GIMNAZJUM W ZBĄSZYNKU

ZACZYNAMY KOLEJNY ROK
Od 4 września 2017 r. uczniowie klas gimnazjalnych zostali wcieleni w poczet zbiorowości
Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. II Armii Wojska
Polskiego w Zbąszynku. W uroczystości rozpoczęcia nowego roku
szkolnego w nowych strukturach
brali udział uczniowie klas I - VII, II
i III klasy gimnazjalne, nauczyciele i
pozostali pracownicy, towarzyszyli
nam również rodzice oraz zaproszeni goście. Wśród nich gościł
były dyrektor szkoły podstawowej
pan Tadeusz Sierżant, były dyrektor gimnazjum pan Krzysztof Krzywak. Kierownik Referatu Oświaty, Barbara Stasik oraz dyrektor
szkoły, Małgorzata Czaczyk. W
tym roku szkolnym naukę będzie
pobierało 526 uczniów w tym 151
uczniów klas gimnazjalnych oraz 51
pierwszoklasistów. Uczniowie klas
VII wraz z uczniami klas gimnazjalnych będą uczęszczać do budynku
na Placu Wolności.
Życzymy, aby w tym przełomowym
roku nasi uczniowie osiągali dobre
wyniki w nauce i zachowaniu.
Nasi sportowcy znowu górą!
14 września 2017 liczni reprezentanci naszej szkoły wzięli udział
w XXIII Zawodach Lekkoatletycznych im. Mariana Frasza, który był
zasłużonym działaczem kultury
fizycznej. Organizatorami imprezy
byli Międzyszkolny Klub Sportowy
„WICHER” w Zbąszyniu oraz Zbąszyńskie Centrum Sportu, Turystyki
i Rekreacji. W zawodach zmierzyli
się uczniowie ze Zbąszynka, Zbąszynia, Nądni, Chrośnicy, Opalenicy,
Leszna i Babimostu w dwóch kategoriach: klas IV-VI SP oraz klas VII
SP, II-III gimnazjum. W rywalizacji
chłopców przeciwników zdeklasował Jakub Szeląg, który zdobył aż
cztery pierwsze miejsca – w biegach na 100 i 400 m oraz skoku
wzwyż i w dal. Ponadto Jakub Konieczek zajął I miejsce w pchnięciu
kulą, a Wiktor Doering III miejsce w
biegu na 400 m. Dziewczęta również pokazały swoje umiejętności.
W biegu na 100 m II miejsce zajęła
Joanna Wróblewska, a III – zarówno w biegu na 100 m, jak i na 400
m – Oliwia Gliniecka. Na III miejscu
w biegu na 800 m uplasowała się
Gabriela Bil. Nasze dwie kolejne
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reprezentantki zdobyły II miejsca –
Kornelia Matysik w pchnięciu kulą,
a Zuzanna Wróbel w skoku wzwyż.
Nasi sportowcy nie spoczywają na
laurach i trenują dalej, a my możemy być z nich dumni!
Jakub Szeląg uczeń klasy III trenuje
lekką atletykę pod okiem trenera
Zielonogórskiego Ludowego Klubu
Lekkoatletycznego. Treningi odbywają się codziennie na stadionie w
Zielonej Górze. Jego główną konkurencją jest skok w wzwyż, a rekord
życiowy 1,78 cm daje mu dziesiąte
miejsce w Polsce. W dniach 23-24
września 2017 r. brał udział w Mistrzostwach Polski U16 2017 / Mały
Memoriał Janusza Kusocińskiego w
Białej Podlaskiej, gdzie uplasował
się na 9 pozycji. Natomiast Miłosz
Gallas w Klubie Sportowym ,,Obra”
trenuje boks i w VII Otwartych
Gwardyjskich Mistrzostwach Polski
w Busku Zdroju zajął III miejsce.
Życzymy im dalszych sukcesów.
Inne sukcesy
Konkurs plastyczny „Kontynuujemy tradycję” ogłoszony przez Bibliotekę Publiczną w Zbąszyniu
wsparło Stowarzyszenie „Lokalna
Grupa Działania Regionu Kozła”.
Jury w składzie: Piotr Muszalski
(prof. nadzw. UAP, prodziekan Wydziału Animacji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu), Krzysztof
Rożek (realizator filmowy, od lat
90. współpracuje przy organizacji
zbąszyńskich biesiad koźlarskich,
z zamiłowania artysta - malarz) i
Wojciech Winiarz (kierownik artystyczny zespołu folklorystycznego
„Wesele Przyprostyńskie”) oceniło
prace plastyczne i wyłoniło laureatów i wyróżnionych. Uczennica
Aneta Tratwal przygotowała pracę
pod okiem Elżbiety Szymańskiej i
została laureatką w kategorii klas
gimnazjalnych.
Pieniądze unijne
Nasi uczniowie mają okazję włączyć się w realizację projektu
unijnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – Nowoczesna Edukacja ,,Kompetencje informatyczne
i umiejętność wykorzystania TIK
szansą na lepszą przyszłość”.
Rodzaje zajęć w ramach projektu
przewidziane dla uczniów klas 2 i
www.zbaszynek.pl

3 gimnazjum to:
1)tworzenie stron internetowych z
wykorzystaniem narzędzi dostępnych w sieci,
2) podstawy programowania komputerów,
3) zapoznanie z dostępnymi narzędziami działającymi w chmurze
integrującymi urządzenia stacjonarne z mobilnymi, sposoby ich
wykorzystania.
Przewidziane są również kursy doskonalące dla nauczycieli. Dotyczą:
obsługi urządzeń cyfrowych oraz
sprzętu informatycznego przydatnego podczas prowadzenia lekcji,
wykorzystania aplikacji wspomagających nauczanie oraz dydaktycznych serwisów internetowych, a
także wykorzystania w nauczaniu
e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych. W
fazie końcowej jest również realizacja dostawy sprzętu (komputery,
tablice multimedialne, drukarka),
mebli oraz materiałów dydaktycznych w ramach Projektu 9.3.1
,,Podniesienie kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych
jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w gminach
Świebodzin i Zbąszynek”. W ten
sposób wyposażonych zostanie 6
gabinetów: pracownia chemiczna,
fizyczna, biologiczna, geograficzna, informatyczna i matematyczna.
Uczniowie dzięki temu będą zdobywać wiedzę w warunkach na
miarę XXI wieku.
Niniejszy artykuł jest ostatnim na
stronie Gimnazjum im. Polskich
Olimpijczyków w Zbąszynku. Zgodnie z reformą edukacji, gimnazjum
jest wygaszane, a klasy II i III weszły w struktury Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w
Zbąszynku, stąd też to, co będzie
udziałem klas szkoły podstawowej, będzie też dotyczyć oddziałów gimnazjalnych. Odnosi się to
również do nauczycieli gimnazjum,
którzy od 1 września stali się nauczycielami szkoły podstawowej
oraz dyrekcji – dyrektor gimnazjum
stał się z mocy ustawy wicedyrektorem szkoły podstawowej.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Ewa
Omelczuk

NOWA NAZWA NASZEJ SZKOŁY
		
Nowy rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy pod
nową nazwą. Jednakże dla naszych
uczniów nic się nie zmienia, ci, którzy rozpoczęli naukę w poszczególnych typach szkół tj. Liceum Ogólnokształcące czy też Technikum nadal
pozostają ich uczniami i w przyszłości, mamy nadzieję, staną się ich
absolwentami. Jedynie dla uczniów
Zasadniczych Szkół Zawodowych
zmienia się fakt, że od 1 września
stali się uczniami Branżowej Szkoły I
Stopnia.
W nowym roku szkolnym 2017/2018
rozpoczęło w naszej szkole naukę
w klasach pierwszych 119 uczniów:
28 w Liceum Ogólnokształcącym, 67
w Technikum oraz 24 w Branżowej
Szkole I Stopnia. Obecnie w naszej
szkole uczy się 358 uczniów.
Trochę o egzaminach
Nasi absolwenci przysporzyli nam w
tym roku ponownie powód do dumy.
Już od trzech lat odnotowujemy coraz
lepszą zdawalność na egzaminie maturalnym, która w porównaniu do wyników osiąganych w naszym Okręgu
(województwo lubuskie, wielkopolskie
i zachodniopomorskie) oraz do wyników osiąganych w kraju jest wyższa.
Również na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie nasi
uczniowie osiągają coraz lepsze wyniki, a nawet stuprocentową zdawalność (np. Technik mechatronik – 100%
absolwentów otrzymało dyplom).
Naszym absolwentom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów na
ścieżce edukacyjno-zawodowej.
Zajęcia integracyjne klas pierwszych
Tradycyjnie, jak co roku w dniach 11.
– 18.09.2017 r., uczniowie klas pierwszych mieli okazję do lepszego
poznania się i podjęcia pierwszych
prób żeglarskich pod czujnym okiem
swoich wychowawców: pani Renaty
Lichtarowicz, pani Magdaleny Krajkowskiej, pani Natalii Łupkowskiej,
pani Anny Stachowiak oraz pana
Mariusza Króla, jak również pani pedagog Marioli Szukalskiej oraz pana
Mariusza Mazurka, na zorganizowanych nad jeziorem w Niesulicach
zajęciach integracyjnych.

Projekty, doposażenie, modernizacja…
W naszej szkole, dzięki przychylności
organu prowadzącego, Gminy Zbąszynek, realizujemy projekty współfinansowane ze środków UE. Obecnie
kontynuujemy działania umożliwiające uczniom i nauczycielom podniesienie swoich umiejętności oraz nabycie
nowych kwalifikacji poprzez udział
w różnego rodzaju kursach np. Kurs
florystyczny, Uprawnienia SEP do 1 kV,
Kurs Technik automatyk sterowania
ruchem kolejowym, AutoCad, Techniki efektywnego uczenia się, jak również doradztwo zawodowo-edukacyjne. Również podczas wakacji nasi
uczniowie mieli możliwość odbycia
miesięcznych staży zawodowych we
współpracujących ze szkołą przedsiębiorstwach: IKEA Industry, TFP Babimost, ZEM Świebodzin, addgreen oraz
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JokoFLORA. Uczniowie otrzymywali
wynagrodzenie w wysokości 1500 zł,
ubranie robocze oraz zwrot kosztów
dojazdu. W ramach projektu doposażona zostanie również baza dydaktyczna. Szkoła otrzyma nową pracownię językową, zmodernizowany
zostanie sprzęt komputerowy w pracowniach informatycznych oraz doposażona zostanie baza dydaktyczna
na kierunku Technik architektury krajobrazu. Obecnie przygotowujemy się
do realizacji kolejnego projektu mającego na celu modernizację i doposażenie pracowni zawodowych na łączną kwotę 870 000 zł.
Naszym uczniom i całej kadrze życzymy powodzenia w nowym roku
szkolnym.
Więcej informacji na www.zst.zbaszynek.pl oraz https://www.facebook.
com/zstzbaszynek/
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

NASTĘPNE 70 LAT W NOWEJ ODSŁONIE…

		
Dnia 1.07.2017 r. Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu obchodził 70 lecie swojego istnienia. Z
tej okazji pracownicy szkoły przygotowali podniosłą uroczystość. Mszę
św. w intencji absolwentów, uczniów,
nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, odprawił biskup diecezji
zielonogórsko-gorzowskiej
Tadeusz
Lityński. Podczas uroczystego apelu,
dyrektor szkoły Antoni Pawłowski powitał przybyłych gości licznie zgromadzonych absolwentów szkoły, wielu
przedstawicieli: RDLP, nadleśnictw, kuratorium oświaty, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu
Marszałkowskiego, samorządów terytorialnych, dyrektorów wszystkich 11
szkół leśnych w Polsce, proboszczów.
Oprócz pięknego jubileuszu szkoły, obchodziliśmy także 50- lecie Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Głos
Kniei”, który działa przy Zespole Szkół
Leśnych w Rogozińcu. Z tej okazji,
kierownikowi zespołu Agnieszce Rybickiej, wręczono odznaczenie „Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego”,
za propagowanie i promowanie kultury i tradycji łowieckich.
Pracownicy szkoły i inni z nią związani także otrzymali odznaczenia o
dużej randze. Były to m.in. Kordelasy
Leśnika Polskiego, które otrzymali: Dyrektor szkoły Antoni Pawłowski, emerytowani nauczyciele Józef Jaśkowski i
Wacław Adamski. W trakcie uroczystości wręczono także odznaki „Za zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, „Honorowe Odznaki Szkoły
Leśnej w Rogozińcu” oraz medale KEN.
Po oficjalnych uroczystościach odbyła
się zabawa przy dźwiękach muzyki.
Mimo deszczu, który tego dnia nas nie
oszczędzał zabawa trwała do białego
rana.
Przez 70 lat mury szkoły opuściło
około: 2244 techników leśników, 840
absolwentów
wydziału
zaocznego
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oraz 66 uczniów Zasadniczej Szkoły
Zawodowej- operatorów maszyn leśnych.
Obecnie szkoła w obliczu reformy edukacji, przeobraziła Zasadniczą
Szkołę Zawodową w szkołę branżową pierwszego stopnia. Jest to jedyna taka szkoła w kraju, kształcąca w
zawodzie operator maszyn leśnych.
Nauka trwa trzy lata i odbywa się w
systemie 2 dni zajęć praktycznych i 3
dni zajęć lekcyjnych. W trakcie trzech
lat nauki uczeń zdobywa umiejętności
obsługi hydraulicznych urządzeń samozaładowczych, kończące się zdobyciem certyfikatu z Urzędu Dozoru
Technicznego, który daje uprawnienia
do pracy na maszynach leśnych. Nauka obsługi maszyn odbywa się na
symulatorze harwestera i forwardera firmy Komatsu a także przy obsłudze żelaznego konia firmy Capsen.
Uczeń uzyskuje także prawo jazdy kat.
T (ciągnik z przyczepą), i uprawnienia
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do obsługi pilarki spalinowej i kosy,
potwierdzone egzaminem i zdobyciem
certyfikatu.
Szkoła realizuje projekty, dzięki którym uczniowie dodatkowo mogą zdobyć prawo jazdy kat. B, uprawnienia
spawacza MAG, odbywają także płatne staże u przedsiębiorców leśnych.
Jeden z projektów p.t. Modernizacja
kształcenia zawodowego w ZSL w
Rogozińcu został wyróżniony i wybrany do wydarzenia „Tydzień Umiejętności Zawodowych” na wystawę
projektów kształcenia i szkolenia
zawodowego (VET) współfinansowanych przez Erasmus +i EFS.
Zajęcia praktyczne, w których
uczestniczą uczniowie organizowane
są przez szkołę i współpracujące ze
szkołą Nadleśnictwo Babimost, które
zapewnia sprzęt do pracy, dojazdy,
ubrania ochronne i posiłki w trakcie
praktyk.
Każdy uczeń szkoły branżowej ma
możliwość zamieszkania w przyszkolnym internacie, gdzie może korzystać
z pełnej oferty zajęć pozalekcyjnych
t.j. zajęcia sokolnicze, łowieckie, nauka
gry na rogu myśliwskim, zajęcia przyrodnicze i ekologiczne, łucznicze, ASG,
ZHP, pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wiele innych wynikających z
bieżących potrzeb uczniów. Wszyscy
uczniowie objęci są też opieką szkolnych pedagogów i pomocą w nauce.
Po trzech latach nauki uczeń przystępuje do egzaminu
R.1 „Obsługa
maszyn stosowanych do prac leśnych” i otrzymuje dyplom potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zawodzie Operator Maszyn Leśnych.
Płynące informacje z rynku pracy
potwierdzają, że jest to rzadki ale
atrakcyjny zawód, dobrze płatny i poszukiwany przez pracodawców.
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Katarzyna
Rucioch

DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

SENIORZY I ICH LETNIE PRZYGODY
Lato to tradycyjnie okres
odpoczynku, urlopów i wakacyjnych
wyjazdów ale nie w Dziennym Domu
„Senior-Wigor”. Tutaj nie ma czasu na
nudę. Życie w naszym Domu tętni i
obfituje codziennie w niezapomniane
dla seniorów wydarzenia. Oto przegląd letnich przygód seniorów…..
WIZYTA WOJEWODY LUBUSKIEGO
W dniu 04 lipca 2017 roku gościem
Dziennego Domu „Senior-Wigor” był
Wojewoda Lubuski -Władysław Dajczak. Wojewoda odwiedził seniorów
w czasie ich codziennych zajęć, rozmawiał z nimi, zaśpiewał wspólnie
piosenkę podczas zajęć muzycznych.
Seniorzy byli zachwyceni spotkaniem
z gościem. Wojewoda, zwiedzając
nasz Dom był pod dużym wrażeniem
jego przestronności i funkcjonalności.
Pogratulował dotychczasowych osiągnięć i życzył kolejnych sukcesów w
realizacji działań na rzecz zbąszyneckich seniorów.
SPOTKANIA
PRZY
JEZIORKU
KOŹLARSKIM.
W okresie letnim zajęcia z seniorami
odbywały się kilkakrotnie przy Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie. Był to
czas na poznawanie tego urokliwego miejsca oraz aktywne i miłe spędzanie czasu na świeżym powietrzu.
Pracownicy Domu przygotowywali
na zajęcia wiele atrakcji w postaci
gier i zabaw ruchowych, w których
seniorzy bardzo chętnie uczestniczyli.
Podczas spotkań przy jeziorku dopisywała nam zarówno pogoda jak i
humory. Seniorzy nie kryją zadowolenia z tej formy zajęć i możliwości
spędzenia czasu w tym pięknym za-

kątku naszej Gminy.
SPOTKANIE Z SIOSTRĄ LAURĄ
W dniu 20 lipca 2017 roku gościliśmy
w naszym Domu pochodzącą ze
Zbąszynka misjonarkę-siostrę Laurę,
która obecnie pracuje w Afryce w
mieście Kambia. Siostra opowiedziała seniorom o kulturze, obyczajach
i codziennym życiu mieszkańców
Afryki oraz pokazała zdjęcia dokumentujące jej pracę i ukazujące
piękno kontynentu afrykańskiego.
Wizyta siostry wywarła ogromne
wrażenie na seniorach, którzy na
zakończenie spotkania nie kryli łez
wzruszenia i swojej życzliwości.
ZAJĘCIA W OGRODZIE
W okresie letnim, przy sprzyjającej
pogodzie zajęcia z seniorami odbywały się w przydomowym ogrodzie.
Świeże powietrze i promienie słoń-

ca pozytywnie wpływały na uczestników zajęć wprawiając wszystkich
w dobry nastrój i poprawiając samopoczucie. Ogród to wspaniałe
miejsce do aktywizacji seniorów, a
zajęcia tam prowadzone to świetna
forma relaksu i integracji.
TROSZCZMY SIĘ O PSZCZOŁY
W dniu 8 sierpnia 2017 roku, z okazji
Święta Pszczoły odbyło się w naszym Domu 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. Bardzo duże zainteresowanie
wzbudziła prezentacja akcesoriów
potrzebnych do pracy pszczelarzowi.
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.
GUZIK, SZCZĘŚCIE I KOMINIARZ
W dniu 18 sierpnia 2017 roku gościem
w naszym Domu był kominiarz Pan Wojciech Wittke, który opowiedział seniorom o swojej pracy, jak
również pokazał sprzęt, który jest
mu niezbędny do codziennej pracy.
Systematyczna wizyta kominiarza w
każdym budynku to nie tylko dobra
wróżba dla mieszkańców, ale przede
wszystkim odpowiedzialność i troska
c.d. na stronie 32

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

SENIORZY I ICH LETNIE PRZYGODY c.d.
o bezpieczeństwo i zdrowie własne
i rodziny. Seniorzy mieli mnóstwo pytań, dzięki którym uświadomili sobie
korzyści, jakie niesie ze sobą praca
kominiarza.
WIZYTA KSIĘDZA JÓZEFA BIAŁASIKA
W miesiącu wrześniu br. po raz kolejny gościliśmy w naszym Domu
księdza-misjonarza Józefa Białasika, który podczas każdego swojego
pobytu w Zbąszynku nie zapomina
o seniorach i przychodzi do nas z
„dobrym słowem”. Spotkania z księdzem Józefem są okazją do bliższego poznania jego pracy na misjach,
tradycji i zwyczajów ludności Boliwii
oraz problemów z jakimi borykają się w codziennym życiu, a także
dają seniorom możliwość zadawania pytań zarówno na temat religii
jak i życia na misjach. Duchowny
chętnie odpowiadał na wszystkie

pytania, dzieląc się przy tym swoimi
uwagami i doświadczeniami. Ksiądz
Józef wziął również udział wspólnie
z seniorami w zajęciach rehabilitacyjnych, po których wyraził ogromne
uznanie dla ich sprawności i wytrzymałości, bo jak sam stwierdził, nie
dorównuje im kondycyjnie. Spotkanie upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.
BLISKIE SPOTKANIE Z ZUS-em
W ramach ogólnopolskiej kampanii „Bezpieczny i Aktywny Senior” ,
w miesiącu wrześniu br. w naszym
Domu odbyła się prelekcja przedstawiciela ZUS Świebodzin na temat
bezpieczeństwa kontaktów ZUS-Klient oraz działań ZUS na rzecz
seniorów. Spotkanie było okazją do
wyjaśnienia seniorom nurtujących
ich spraw związanych z otrzymywanymi świadczeniami z ubezpieczenia
społecznego oraz zasad obowiązu32

jących przy ubieganiu się o powyższe
świadczenia.
MORZE NASZE MORZE
W dniach 22-25 września 2017 roku grupa
seniorów z Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
przebywała nad morzem w miejscowości Pustkowo. Był to
czas poświęcony na
zwiedzanie naszego pięknego kraju, wzajemną integrację, wspaniałą
aktywizację ruchową na świeżym
powietrzu oraz odpoczynek. Seniorzy byli pod wielkim wrażeniem nadmorskiego krajobrazu. Dla niektórych
było to pierwsze w życiu spotkanie
z naszym polskim morzem. Wszyscy chętnie spacerowali po plaży, karmili mewy, zbierali
muszelki i kamienie
korzystając przy tym
z pięknej pogody,
która towarzyszyła
nam w trakcie całego pobytu. Seniorzy
nie kryli zmęczenia
po długich spacerach ale jednocześnie wyrażali ogromne zadowolenie i
wdzięczność
za
umożliwienie
spędzenia kilku dni nad morzem. Podczas wycieczki seniorzy zwiedzili
Międzyzdroje, Pustkowo i Rewal.
WYCIECZKA DO ROGOZIŃCA
W dniu 27 września 2017 roku, na zaproszenie młodzieży szkolnej, seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszynku udali się do Zespołu
Szkół Leśnych w
Rogozińcu. Spotkanie miało charakter
integracji
międzypokoleniowej. Seniorzy
zostali powitani
przez Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Głos Kniei”,
którzy zagrali kilka utworów na
rogach. Następnie
wraz z młodzieżą zwiedzili teren
www.zbaszynek.pl

szkolny i udali się na grzybobranie.
Po obfitych zbiorach grzybów wypili wspólnie gorącą kawę i zaśpiewali piosenki przy akompaniamencie akordeonu. Podczas spotkania
uczestnikom dopisała zarówno pogoda jak i humor. Seniorzy byli zachwyceni gościnnością i życzliwością
z jaką się spotkali. Młodzieży i nauczycielom jeszcze raz serdecznie
dziękujemy za zorganizowanie spotkania i zapraszamy na kolejne, tym
razem do naszego Domu.
CO JESZCZE PRZED NAMI….
Zbliża się miesiąc październik, który od kilku lat jest w naszym kraju
miesiącem poświęconym seniorom.
Już dziś zapraszamy wszystkich seniorów z naszej gminy do udziału
w obchodach Zbąszyneckiego Tygodnia Seniora, który potrwa od 09
do 21 października 2017 roku. Szczegółowy program imprezy dostępny
jest na plakatach i stronach internetowych gminy, DD „S-W”, ZOK, OSiR
oraz ZUTW. Zapraszamy do zapoznania się z bogatą ofertą programową,
w której każdy na pewno znajdzie
coś dla siebie.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

PROJEKT „MŁODZI PRZECIW PRZEMOCY”
Od lipca 2017 r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku prowadzi działania projektu
„Młodzi przeciw przemocy”, realizowanego w ramach Programu
Osłonowego pn. „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,
współfinansowanemu ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2017.
Celem projektu jest zwiększenie
świadomości wśród dzieci i mło-

dzieży na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W okresie wakacyjnym młodzi
mieszkańcy Gminy Zbąszynek
brali aktywny udział w happeningach, które odbyły się we
wszystkich miejscowościach naszej gminy. Podczas zajęć dzieci
wykonały plakaty, które wykorzystano jako transparenty podczas przemarszu symbolizującego sprzeciw wobec przemocy.
Za udział w happeningach dzieci
otrzymały gadżety, min. odblaskowe plecaczki, notatniki, długopisy, gwizdki,
klekotki
oraz
ulotki informacyjne. W powyższych
działaniach wsparcia
udzielały wolontariuszki:
Marta
Graczyk,
Natalia
Skałecka
oraz
Alekandra Zmuda,
za których pomoc
serdecznie
dziękujemy.
Koordynatorem projektu
ze strony OPS jest

Jacek Szymendera - asystent rodziny.
W ramach projektu „Młodzi przeciw przemocy” Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zbąszynku przeprowadzi jeszcze konkurs na filmik
profilaktyczny w szkołach oraz
serię pogadanek dla uczniów i rodziców. Ponadto, od września br.
na terenie OPS przyjmuje psycholog dziecięcy.

SUPERWIZJA PRACY NAD PRZEMOCĄ DOMOWĄ
W dniach 15-16 września
2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zorganizował
szkolenie „Superwizja pracy nad
przemocą domową w kontekście
funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych”. Szkolenie zostało
przeprowadzone przez Pracownię Badań Społecznych Psychoedukacji i Wspierania Rozwoju dla

członków
Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego, psychologa i
pedagogów szkolnych,
dzielnicowych, przedstawiciela służby zdrowia oraz pracowników
socjalnych.
Szkolenie
miało na celu uzyskanie lepszej skuteczności działań
pomocowych
przez członków Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych.
Przeprowadzone zostało w formie
wykładów
i
warsztatów. Szczególną uwagę
poświęcono
specyfice
rozmów z osobami doświadczającymi przemowww.zbaszynek.pl

cy domowej, z diagnozowaniem
problemów,
z pracą z rodziną,
z opracowaniem planu pomocy
oraz ewaluacją. Szkolenie objęło
również kwestie komunikacji w
zespole oraz efektywną współpracę pomiędzy członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
i Grup Roboczych.
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SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Od dnia 1 sierpnia 2017r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zbąszynku przyjmuje wnioski na
nowe okresy świadczeniowe i
zasiłkowe 2017/2018 o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz
zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami. Do wniosku należy dołączyć
komplet niezbędnych dokumentów. W przypadku przedłożenia
kserokopii dokumentów należy
okazać również ich oryginały celem potwierdzenia zgodności.
Wnioski wydawane i przyjmowane
są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku w biurze nr 15
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 10:00 oraz od
13:00 do 15:00.
ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE
500+
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zbąszynku informuje, iż w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ złożonych:
- od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r.
wypłata świadczenia nastąpi do
dnia 31.10.2017 r.
- od 01.09.2017 r. do 30.09.2017r.
wypłata świadczenia nastąpi do
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30.11.2017 r. z wyrównaniem za
październik 2017 r.
W celu otrzymania kontynuacji
wypłaty świadczenia wychowawczego, należy złożyć
kompletne wnioski do dnia 31.10.2017r. W
przypadku złożenia wniosku po
w/w terminie przyznanie świadczenia następuje od miesiąca
złożenia wniosku.
Do dnia 25.09.2017 r. 431 rodzin
złożyło wnioski na 500+ na nowy
okres świadczeniowy 2017/2018. W
okresie świadczeniowym 2016/2017
świadczenie wychowawcze otrzymały 553 rodziny.
ŚWIADCZENIA
Z
FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO
W przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia z Funduszu alimentacyjnego złożonych:
- od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r.
wypłata świadczenia nastąpi do
dnia 31.10.2017 r.
- od 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.
wypłata świadczenia nastąpi do
30.11.2017 r.
W celu utrzymania kontynuacji
wypłaty
świadczenia z Funduszu alimentacyjnego, należy złożyć
kompletne wnioski do dnia
31.10.2017 r. W przypadku złożenia
wniosku po w/w terminie przy-
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znanie świadczenia następuje od
miesiąca złożenia wniosku.
ZASIŁEK RODZINNY Z DODATKAMI
W przypadku wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego z
dodatkami złożonych:
- od 01.08.2017 r. do 31.08.2017 r.
wypłata świadczenia nastąpi do
dnia 30.11.2017 r.
- od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r.
wypłata świadczenia nastąpi do
31.12.2017 r. z wyrównaniem za listopad 2017 r.
W celu utrzymania kontynuacji
wypłaty zasiłku rodzinnego, należy złożyć kompletne wnioski do
dnia 30.11.2017 r. W przypadku
złożenia wniosku po w/w terminie przyznanie zasiłku następuje od miesiąca złożenia wniosku.
ZASIŁKI I STYPENDIA SZKOLNE
Do dnia 15 września 2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku przyjmował wnioski o
przyznanie pomocy materialnej
dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny
2017/2018. Łącznie złożono wnioski dla 35 uczniów z terenu Gminy
Zbąszynek.
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BADANIA PROFLAKTYCZNE
Najskuteczniejszą metodą walki z
nowotworami złośliwymi są działania profilaktyczne. Od 10 lat prowadzone są bezpłatne badania
mammograficzne co 24 miesiące u
kobiet w wieku od 50 do 69 lat;
a dla pań, u których wystąpił rak
piersi wśród członków rodziny (u
matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub
BRCA co 12 miesięcy. Rokrocznie
wysyłane są zaproszenia na badania i prowadzone są działania
budujące świadomość kobiet. Niestety, mimo prowadzonej szerokiej
kampanii edukacyjnej, zgłaszalność na badania jest jeszcze niezadowalająca.
W tym roku mammobus w Zbąszynku wykonywał badania trzykrotnie, w tym w październiku
przebywał trzy kolejne dni.
Z
uwagi na mniejszy udział w badaniach kobiet mieszkających w
sołectwach naszej Gminy, zwiększyliśmy informację plakatową na
wsiach oraz zaproponowaliśmy
bezpłatny dowóz na badania.
Mammografia polega na prześwietleniu
piersi
promieniami
rentgenowskimi,
co
umożliwia
zobrazowanie i ocenę gruczołu
piersiowego. Jest najlepszym sposobem wykrycia wielu zmian łagodnych, w tym raka we
wczesnej fazie rozwoju.
W tym celu wykonuje
się 2 zdjęcia. Ponieważ
konieczne jest uciśnięcie badanego narządu,
niektóre kobiety odczuwają dyskomfort lub ból
o zmiennym nasileniu.
Urządzenia do mammografii podlegają kontroli,
dzięki czemu podawana
jest bezpieczna, niska
dawka promieni a uzyskiwane obrazy cechuje
wysoka jakość wykrywcza.
Z danych na dzień 1
września br. z bezpłatnego programu skorzystało w województwie
lubuskim 49,95 % kobiet. Zbąszynek z wynikiem 61,3 % znajduje się
w pierwszej dziesiątce
– na siódmym miejscu

wszystkich gmin województwa
lubuskiego. Im szybsze działanie,
tym skuteczniejsze i szybsze wyleczenie.
Dla Kobiet w wieku 25-59 lat
co 3 lata, a w przypadku kobiet
obciążonych czynnikami ryzyka
(zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne,
zakażonych HPV – typem wysokiego ryzyka) co 12 miesięcy, wykonywane są bezpłatne badania
cytologiczne, w ramach programu
profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. W chwili obecnej profilaktyka raka szyjki
macicy polega na przeprowadzaniu cyklicznie badań cytologicznych oraz stosowaniu szczepionki
przeciwko niektórym typom wirusa HPV. Cytologia szyjki macicy
polega na pobraniu wymazu komórkowego, który następnie jest
poddany badaniu mikroskopowemu. Jest całkowicie bezbolesnym
badaniem. Umożliwia wykrycie
różnych schorzeń szyjki macicy,
których leczenie chroni przed rozwojem raka. W przypadku rozpoznania obecności nowotworowych
komórek, wdraża się skuteczne
leczenie, dające gwarancje 100%
wyleczenia.
W Polsce aż 40% nowodiagnozo-
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wanych przypadków raka szyjki
macicy jest bardzo zaawansowanych i szanse na wyleczenie tych
kobiet są niemal zerowe. Zaledwie 27 proc. Polek robi badania
cytologiczne.
Polska ma jedne
z najwyższych wskaźników zachorowań i umieralności z powodu nowotworów złośliwych szyjki
macicy w Europie. W takich krajach, jak np. Holandia czy Szwecja,
gdzie kobiety regularnie poddawane są profilaktycznym badaniom
cytologicznym, aż o 80% udało
się zmniejszyć liczbę przypadków
śmiertelnych.
Z danych na dzień 1 września br.
z bezpłatnego programu skorzystało w województwie lubuskim
tylko 20,92% kobiet. Zbąszynek
z wynikiem 27,1% znajduje się w
pierwszej dziesiątce gmin województwa lubuskiego. Skorzystajcie Panie chociażby z możliwości
diagnostycznej, jaką Wam daje
Program, zgłoście się na badania
i zadbajcie o swoje zdrowie. Ideałem byłoby, aby każda kobieta
wprowadziła do swego życia zasadę - MOGĘ ZAPOBIEC CAŁKOWICIE NOWOTWOROWI, MUSZĘ ROBIĆ
BADANIE GINEKOLOGICZNE ORAZ
CYTOLOGICZNE RAZ W ROKU! Koniec kropka.
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FINANSOWANIE LECZENIA
CUDZOZIEMCÓW W POLSCE
Z uwagi na coraz częstsze
sytuacje korzystania z opieki zdrowotnej przez cudzoziemców w Zbąszynku (najczęściej mieszkańców zza
wschodniej granicy) przedstawiamy
obowiązujące przepisy w tym względzie.
Jeśli jesteś ubezpieczony w państwach członkowskich UE/EFTA.
Jeśli Twój pobyt ma charakter czasowy (np. wakacje) możesz otrzymać
tylko niezbędną opiekę medyczną.
Poniższe świadczenia uzyskasz na
takich samych zasadach, co osoby
ubezpieczone w Polsce: gwarantowane świadczenia zdrowotne, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze, leki
refundowane.
Kto zapłaci za Twoje leczenie?
Koszty Twojego leczenia pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia jeśli okażesz: Europejską Kartę Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ) albo Certyfikat
tymczasowo zastępujący EKUZ – jeśli
nie możesz sam zwrócić się do swojego ubezpieczyciela o przesłanie
Certyfikatu, świadczeniodawca (np.
lekarz lub przychodnia) może skontaktować się z oddziałem wojewódzkim NFZ. Oddział ten pośredniczyć
będzie w uzyskaniu tego dokumentu
od instytucji, w której masz ubezpieczenie zdrowotne.
Uwaga: Jeśli nie masz EKUZ lub Certyfikatu, lekarz może wystawić Ci rachunek za leczenie. Możesz następnie starać się o zwrot kosztów od
instytucji, w której masz ubezpieczenie zdrowotne.
Do jakiego leczenia masz prawo?
To, do jakich świadczeń opieki zdrowotnej masz prawo, zależy od charakteru Twojego pobytu w Polsce. Na
stronie Narodowego Funduszu Zdrowia dowiesz się m.in.: jakie świadczenia możesz otrzymać, jeśli jesteś
w Polsce: czasowo (np. w związku
z planowanym leczeniem lub jego
kontynuacją), na stałe; jakich dokumentów potrzebujesz, aby uzyskać
te świadczenia.
Jeśli jesteś ubezpieczony w Polsce,
masz taki sam dostęp do opieki medycznej jak ubezpieczeni obywatele
polscy.
Jeśli jesteś obywatelem państwa, z
którym Polska podpisała umowę lub
dwustronne porozumienie, możesz
skorzystać z niezbędnej opieki medycznej jeśli przebywasz w Polsce
legalnie i: nagle zachorujesz, ulegniesz wypadkowi. W takiej sytuacji
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koszty leczenia pokryje Ministerstwo
Zdrowia.
Z którymi państwami Polska ma
umowy?
Polska podpisała umowy o zabezpieczeniu społecznym lub współpracy w
ochronie zdrowia z: Albanią, Bośnią
i Hercegowiną, Czarnogórą, Federacją
Rosyjską, Republiką Macedonii, Serbią.
Jeśli nie masz ubezpieczenia w
Polsce ani w innym państwie
członkowskim UE/EFTA i nie jesteś
obywatelem państwa, z którym
Polska podpisała dwustronne porozumienie.
Możesz skorzystać z opieki medycznej odpłatnie. Jeśli masz odpowiednią polisę ubezpieczenia medycznego, np. wymaganą do uzyskania
wizy wjazdowej Schengen lub wizy
krajowej, świadczeniodawca (np. lekarz lub przychodnia) rozliczy koszty
opieki medycznej z Twoim towarzystwem ubezpieczeniowym.
Informacje szczegółowe dotyczące
finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych cudzoziemcom
spoza państw członkowskich UE/
EFTA.
Przepisy dot. funkcjonowania strefy
Schengen oraz polskie przepisy o cudzoziemcach nakładają na większość
cudzoziemców z państw trzecich (w
tym np. na obywateli Federacji Rosyjskiej i Ukrainy) obowiązek posiadania
podróżnego ubezpieczenia medycznego przy przekraczaniu granic zewnętrznych UE (w tym granicy RP).
Umowy i porozumienia dwustronne
zawarte przez RP z państwami trzecimi.
„W przypadku nagłych zachorowań
lub wypadków Obie Strony zapewniają bezpłatną opiekę medyczną
obywatelom każdej ze Stron w czasie ich pobytu na terytorium drugiej
Strony”.
Rozliczanie
kosztów
świadczeń
opieki
zdrowotnej
udzielonych
na terytorium Polski obywatelom
państw trzecich zgodnie z postanowieniami zawartych umów i porozumień dwustronnych.
Koszty świadczeń zdrowotnych są
zwracane polskim świadczeniodawcom przez ministra właściwego ds.
zdrowia. Wnioski o sfinansowanie
kosztów leczenia cudzoziemca na
mocy umowy międzynarodowej/porozumienia dwustronnego należy kierować do Departamentu Ubezpieczenia

www.zbaszynek.pl

Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia
(tel. 22 86 11 147). Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- kopię dokumentu potwierdzającego dane osobowe pacjenta (kopię paszportu wraz z wizą Schengen,
w
przypadku
dyplomatów
– kopię legitymacji dyplomatycznej),
- fakturę VAT wystawioną na Ministerstwo Zdrowa, ul. Miodowa 15, 00952 Warszawa, NIP 5251918554, - kartę informacyjną leczenia szpitalnego
lub ambulatoryjnego,
- tabelaryczne zestawienie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych
osobom uprawnionym do świadczeń
opieki zdrowotnej na mocy umów/
porozumień
międzynarodowych,
- świadczenie Dyrektora placówki medycznej, potwierdzające, że
cena za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej zawarta w zestawieniu jest zgodna z umową zawartą
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Ponadto w przypadku udzielenia pomocy medycznej obywatelom Federacji Rosyjskiej, których nie obejmuje
zwolnienie z obowiązku wizowego
strefy Schengen, a co za tym idzie
z obowiązku posiadania podróżnego
ubezpieczenia medycznego, placówka medyczna powinna w pierwszej
kolejności starać się o uzyskanie
zwrotu kosztów świadczeń zdrowotnych od zakładu ubezpieczeń (wystawcy polisy). Dopiero w przypadku,
gdy uzyskanie zwrotu kosztów na tej
drodze okaże się niemożliwe, należy
skierować wniosek o pokrycie poniesionych kosztów do Ministerstwa
Zdrowia.
Akty prawne: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166
z dn. 30.04.2004, s. 1 i n.), rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia
16.09.2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004 (Dz.
Urz. UE L 284 z dn. 30.10.2009, s. 1 i
n.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z
późn. zm.), ustawa z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,
z późn. zm.). Więcej szczegółów na
stronie www.mz.gov.pl
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PRÓCHNICA ZĘBÓW
Rada Miejska w Zbąszynku
na sesji 31 sierpnia 2017 r. przyjęła
do realizacji od 2018 r. „Program
profilaktyki próchnicy zębów dla
dzieci w wieku 11-13 lat na lata
2018 – 2020”. Wcześniej Program
otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznej i
Taryfikacji w Warszawie oraz Wojewody Lubuskiego. Celem
programu jest w okresie trzech lat obniżenie
występowania
próchnicy
zębów wśród dzieci 1113 letnich z terenu Gminy
Zbąszynek poprzez promocję zachowań prozdrowotnych oraz zwiększenie
o 100 % dostępności do
zabiegu lakowania zębów
stałych („siódemek”), co
w konsekwencji powinno
obniżyć nakłady ponoszone na leczenie choroby
próchnicowej i jej skutków. Oczekiwane efekty
do 2020 r. to: zmniejszenie
częstotliwości występowania próchnicy u dzieci biorących udział w Programie;
wzrost świadomości dzieci

i ich rodziców (opiekunów prawnych) jak ważna jest prawidłowa
higiena jamy ustnej i regularne wizyty kontrolne u lekarza dentysty;
obniżenie kosztów leczenia stomatologicznego w późniejszych
latach. Program został zgłoszony
do konkursu o dofinansowanie z
LOW NFZ w Zielonej Górze. Czeka-

my na pozytywną decyzję.
Programem w okresie trzech lat
objętych zostanie 264 uczniów.
Burmistrz Zbąszynka liczy na dobrą współpracę Realizatora Programu z rodzicami i szkołami.
Trzyletni całkowity koszt realizacji
Programu to kwota 23 100,00 zł.

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Alina
Jagaciak

TU OTRZYMASZ POMOC
W
Gminie
Zbąszynek
punkty w których można uzyskać informację i pomoc na temat uzależnień od alkoholu, od
środków psychoaktywnych, behawioralnych oraz odnośnie przemocy domowej działają w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zbąszynku przy ul. Długiej 1.
Usługi dostępne są w godzinach
pracy i po godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej. Porady i
pomoc oferują: GKRPA, terapeuci
uzależnień, psycholog oraz samopomocowe grupy wsparcia AA i
Al-Anon. Wszystkie porady udzielane są bezpłatnie.
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych – ob-

raduje w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. od 17:30 do
19:00.
Specjalista terapii uzależnień
od alkoholu – przyjmuje w każdy
ostatni poniedziałek miesiąca w
godz. od 16:00 do 19:00.
Specjalista terapii uzależnień
behawioralnych (alkohol, narkotyki, hazard, komputer, gry, zakupy, telefon komórkowy, itp.) –
przyjmuje w każdą środę od godz.
14:00 do 18:00.
Psycholog – przyjmuje w każdy
czwartek od godz. 15:00 do 18:00.
Grupa Anonimowych Alkoholików „TRIO” – spotkania odbywają
się w każdy piątek od godz. 18:00
do 20:00.
www.zbaszynek.pl

Grupa wsparcia Al-Anon „Pogoda Ducha” – pomoc dla rodzin i
przyjaciół alkoholika - spotkania
odbywają się w każdą środę od
godz. 18:00 do 20:00, a w ostatni
poniedziałek miesiąca odbywa się
spotkanie grupy z terapeutką od
godz. 16:00 do 19:00.
Porady dla osób dotkniętych
przemocą i stosujących przemoc
– pomoc uzyskają w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
u
pracowników
Ośrodka Pomocy Społecznej, na
Policji, w Prokuraturze.
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

LATO W MIEŚCIE

Tegoroczna akcja odbywała się w miesiącu lipcu. Bajki na
poduchach oglądały dzieci, które
uczestniczyły w półkolonii Muchomorka. Podczas Tygodnia Twórczych Pomysłów dzieci malowały
napis gigant, tworzyły modele z
wytłaczanek, rekwizyty do zabawnych sesji zdjęciowych i wiele

innych ciekawych konstrukcji. W
lipcu odbył się trzeci koncert w
reaktywowanym Klubie Muzycznym Bongo. W klimaty pop rock
widownię wprowadziła grupa muzyczna Arena (ZOK Zbąszynek) i
zespół Create z Gniezna. Miesiąc
ten zakończył się Piknikiem Wakacyjnym Pod Platanami. Podczas

Pikniku odbyły się animacje dla
dzieci i ognisko. Na zakończenie
Daniel Walkowiak (Teatr Ognia Fobia) zaprezentował znakomity pokaz ognia.

PIPI POŃCZOSZANKA
Pippi Pończoszanka to tytuł wydarzenia jakie odbyło się
na początku sierpnia w Dąbrówce
Wlkp. Jeden dzień poświęcony był
na warsztaty teatralno – cyrkowe
dla dzieci. Drugiego dnia odbył
się spektakl teatralny i koncert
muzyczny zespołu Bura Kura w
wielkim namiocie cyrkowym. Akcja organizowana była w ramach
projektu Lato w Teatrze, który pilotował Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy. Inicjatorem przedsięwzięcia
był Marek Pych (radny z Dąbrówki
Wlkp.). Projekt realizowany był w
partnerstwie z miejscowościami
Ośno Lubuskie i Świebodzin.

NASI ARTYŚCI – WYJAZDOWO
*Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka:
- V Biesiada Zespołów Śpiewaczych, Bojadła
- Międzynarodowy Festiwal Folkloru „Oblicza Tradycji 2017”, Ochla
- Spotkania Artystyczne Seniorów, Międzyzdroje
38
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DNI ZBĄSZYNKA
Tradycyjnie już w połowie sierpnia odbyły się Dni Zbąszynka. Dwudniowe święto Miasta to szereg
atrakcji dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, ale to również praca wielu zaangażowanych w wydarzenie osób. Szeroka relacja znajduje się na stronie www.zok.zbaszynek.pl

DOŻYNKI GMINNE W KOSIECZYNIE
W tym roku gospodarzem i głównym organizatorem Dożynek było sołectwo w Kosieczynie. W tym
roku przybrało formułę jednodniową i tego będziemy się trzymać w kolejnych latach. W przyszłym roku
Gminne Święto Plonów odbędzie się w Rogozińcu.

www.zbaszynek.pl
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

NARODOWE CZYTANIE
Już po raz drugi ZOK wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego włączył się do akcji Narodowego
Czytania. Jak to z nami bywa – było niebanalnie i inaczej. W przedsięwzięciu wzięli udział aktorzy z Teatru
18+ tworząc artystyczne tło, głosu użyczyli Znani i Lubiani z Gminy Zbąszynek. W odczytanie fragmentu „Wesela”, autorstwa Stanisława Wyspiańskiego zaangażowało się blisko 30 osób. Dziękujemy za uczestnictwo
i wszystkie owacje na stojąco.

KONCERT ROCK/ HARD ROCK
Sezon jesienny w Bongo otworzyły zespoły Obraz Pierwotny i Drunk ‘n’ Rolled. Koncert zgromadził
liczną publiczność. Klub tętnił dobrą rockową muzyką do późnych godzin nocnych.

NASZA POMOC
Zbąszynecki
Ośrodek
Kultury bardzo chętnie wspiera projekty kulturalne placówek
oświatowych oraz innych organizacji i jednostek organizacyjnych
w naszej gminie. Pomogliśmy w
przygotowaniu takich imprez jak:
70-lecie Szkoły Leśnej w Rogozińcu, Półkolonia w Muchomorku,
Atomic Vibes Strzyżewo, Zbiórka
40

Krwi PCK, Piknik
Rodzinny w Dąbrówce
Wlkp.,
Wystawa
„Wołyń 1943”.
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SEZON KULTURALNY 2017/2018
– GRUPY STAŁE
BALET – zajęcia odbywają się w poniedziałki w sali nr 15. Grupa I startuje o godz. 16:00, grupa II
o godz. 17:00. Koszt udziału w zajęciach 35pln/miesiąc. Prowadząca Anna Tyc.
NAUKA GRY NA GITARZE – zajęcia odbywają się we wtorki i w środy w sali nr 24 – według podziału grup, ustalonych na spotkaniu organizacyjnym. Koszt udziału w zajęciach 60pln/ kwartał.
Prowadzący Michał Łysiak.
STUDIO PIOSENKI – zajęcia odbywają się w środy w sali nr 24 – godzina zajęć ustalana jest indywidualnie. Koszt udziału w zajęciach - bezpłatnie. Prowadzący Michał Łysiak.
KÓŁKO MODELARSKIE – zajęcia odbywają się w czwartki w sali nr 14 – godzina zajęć ustalana jest
indywidualnie z prowadzącym. Koszt udziału w zajęciach - bezpłatnie. Prowadzący Piotr Mikułko.
ZAJĘCIA TWÓRCZE – zmiana formuły zajęć. Informacje pojawią się na oddzielnych plakatach.
JUMP / HIP-HOP – zajęcia odbywają się w środy w godz. 16:00 – 18:00. Grupy podzielone są na
kategorię wiekowe. Zajęcia są odpłatne. Prowadząca Barbara Rakucka.
ZUMBA – zajęcia odbywają się w sali tanecznej w poniedziałki i czwartki o godz. 18:30. Prowadząca Wioletta Muszyńska.
CHÓR MILLENIUM – spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 18:00 w sali nr 24. Prowadzący
Marian Dobak.
ZWIĄZEK DRUŻYN ZHP – spotkania ustalane są indywidualnie z prowadzącymi.
TEATR 18+ - grupa teatralna rozpoczęła prace nad nowym spektaklem. Tym razem o mężczyznach i o kobietach trochę też. Termin premiery: 16/12/2017.
ZESPÓŁ ŚPIEWACZY DĄBROWSZCZANKA – zespół spotyka się w każdy wtorek o godz. 18:00 w
Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp.
KLUB SENIORA POGODNA JESIEŃ – seniorzy spotykają w każdy czwartek o godz. 16:00 w sali nr
15.
TERENOWA ORGANIZACJA EMERYTÓW I RENCISTÓW KOLEJOWYCH - seniorzy spotykają się w co
drugą środę o godz. 16:00 w sali nr 15.
EMERYTKI Z BYŁEGO ZESPOŁU HARMONIA – seniorki spotykają się w co drugi piątek o godz. 16:00
w sali nr 15.
REGIONALNY ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA IM. TOMASZA SPYCHAŁY - termin spotkań ustalany jest
indywidualnie.
ROK 2018
Spadają pierwsze liście z drzew. To znak, że zaczynamy myśleć o kalendarzu imprez na rok
2018. Zdanie mieszkańców naszej gminy ma ogromne znaczenie, w związku z tym pytamy was
w ankiecie o wasze propozycje i uwagi. Wyniki ankiety przedstawimy w kolejnym kwartalniku.

www.zbaszynek.pl
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

PODSUMOWANIE
Za nami letni okres wydarzeń sportowych na terenie Gminy
Zbąszynek. Tradycyjnie w tym czasie realizowaliśmy wspólnie wakacyjną akcję „Letnia Siła Sportu”,
rozegrana została kolejna edycja
grand prix w siatkówce plażowej

„Wróbel Cup” oraz odbywały się
imprezy w ramach Dni Zbąszynka.
W sierpniu zostały zainagurowane
rozgrywki piłki nożnej z udziałem
naszych drużyn, a na początku
października na parkiety wyjdą
również siatkarki z SPS Zbąszy-

nek. Fajnie rozwija się inicjatywa
Biegam Bo Lubię Zbąszynek z
udziałem naszych mieszkańców.
W tym czasie na terenie Zbąszynka powstał kolejny obiekt sportowy – tzw. boisko piaskowe na
terenie Spółdzielni Mieszkaniowej.

08.07 - GRAND PRIX ZBĄSZYNKA W SIATKÓWCE
PLAŻOWEJ – WRÓBEL CUP (II TURNIEJ)

01.07 – 28.07 – SPORTOWE WAKACJE „SIŁA SPORTU”

05.08 - GRAND PRIX ZBĄSZYNKA W SIATKÓWCE
PLAŻOWEJ – WRÓBEL CUP (FINAŁ)

12.08 – MECZ ZAP SYRENA – LUBUSZANIN DREZDENKO
– INAUGURACJA IV LIGI LUBUSKIEJ

15.08 – XXVIII TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

15.08 – STRZELANIE OTWARTE DLA MIESZKAŃCÓW

www.zbaszynek.pl
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

15.08 - TORNEO LUBUSKIE – OGÓLNOPOLSKI
TURNIEJ PIŁKARSKI ŻAKÓW

Marcin
Minta

01.09 - NOWA ELEWACJA BUDYNKU OSIR

02.09 – II RAJD KOZIOŁKA

03.09
–
TESTY
KADRA CZEKA

10.09 – MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ MIAST I WSI

15.09 – OTWARCIE „BOISKA PIASKOWEGO”

16.09 – PKO BIEG CHARYTATYWNY – BBL ZBĄSZYNEK

24.09 – OGÓLNOPOLSKI BIEG ZBĄSKICH
– UDZIAŁ NASZYCH MIESZKAŃCÓW
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KRZYZÓWKA

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 października 2017 roku.

imię i nazwisko

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16

telefon lub adres kontaktowy

17 18 19 20 21 22 23
POZIOMO

3. Polityka służąca informowaniu mieszkańców i komunikacji,
prowadzona przez Urząd Miejski
4. Nazwa programu, w którym Burmistrz Zbąszynka odpowiada na
pytania mieszkańców
6. Nowa funkcjonalność, która umożliwia przeglądanie naszej strony
internetowej na smartfonach i tabletach
7. „Tydzień…………”, obchodzony w październiku
9. Hala ujęta do realizacji w priorytetowych planach inwestycyjnych
10. „Profil” umożliwiający dostęp do e-administracji
11. Nowy sposób na złożenie wniosku o dowód osobisty
16. „…………….. Telewizja Internetowa” działająca od ponad 7 lat na
terenie naszej Gminy
17. Przeznaczenie „mniejszej” hali budowanej właśnie przez firmę IKEA
INDUSTRY
18. Określa zasady działalności Selektywnego Punktu Zbierania
Odpadów Komunalnych w Gminie Zbąszynek

26 27 28 29 30 31 32 33 34

19. Program Profilaktyki dotyczący zębów przyjęty przez Radę Miejską w
Zbąszynku
20. Gmina, z którą Zbąszynek współpracuje od 25 lat

PIONOWO

1. Miesiąc, do końca którego należy zapłacić za tzw. „śmieci” za IV
kwartał
2. Imię jednego z nowych Honorowych Obywateli Gminy Zbąszynek
5. Rodzaj testamentu sporządzany w obecności dwóch świadków
8. Najlepsza Drużyna Turnieju Miast i Wsi rozegranego w trakcie
Dożynek Gminnych
12. Jeden z elementów budżetu gminy
13. Skrót nowej nazwy Zespołu Szkół Technicznych w Zbąszynku
14. Aby zapobiec pożarowi – sprawdź przed sezonem grzewczym
15. Należy zawsze wpłacić przed przystąpieniem do przetargu

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”

Hasło: „Wszędzie lato i przygoda”
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie.
Otrzymaliśmy ponad 40 prawidłowych odpowiedzi,
spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon.
Nagrodę – bon o wartości 100 zł otrzymała Amelia
Jakimczuk. Nagroda ufundowana została przez firmę „Maxihaus” Justyna i Krzysztof Piętka ze Zbąszynka, zajmującą się od prawie 20 lat sprzedażą
materiałów i artykułów budowlanych zarówno dla
odbiorców indywidualnych, firm wykonawczych i
hurtowników.
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