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aby radość, szczęście i dostatek
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Niech ten piękny, rodzinny czas,
w blasku świec i przy dźwiękach
staropolskich kolęd, będzie dla Was czasem
wytchnienia i dobrych refleksji,
a Nowy 2020 Rok spełni pokładane
w nim nadzieje i przyniesie sukcesy
w realizacji osobistych planów.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Zbąszynka

Jan Mazur
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CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN

SZANOWNI MIESZKAŃCY
GMINY ZBĄSZYNEK!
Czwarty kwartał to czas
finalizowania prac, zadań inwestycyjnych i szeregu przedsięwzięć realizowanych w danym
roku. Koniec roku to również praca nad budżetem na następny tj.
2020 rok. Budżet w dużym uproszczeniu to strona dochodowa i wydatkowa, czyli w pierwszej kolejności trzeba dobrze zaplanować i
przewidzieć dochody, aby można
było trafnie planować wydatki, w
tym na bieżące potrzeby i inwestycje. Zaplanowany budżet na
2020 rok jest bardzo wysoki, ale
też obciążony dużymi wydatkami na nasze sztandarowe inwestycje: modernizację oczyszczalni
ścieków, halę sportową i ścieżki
rowerowe.
Mimo
palącej
potrzeby
zwiększania dochodów, udało się
utrzymać podatki na poziomie
2019 r. z niewielkimi korektami,
jednak poniżej wskaźnika infla-

cji. Kończący się rok 2019 przybliża nieuchronnie prace nad
przetargiem na odbiór odpadów
komunalnych. Zmienione przepisy,
opłaty stałe i wzrost cen energii
powodują mój niepokój, co do cen
jakie we wspomnianym przetargu możemy osiągnąć. Już obecnie mamy problem utrzymać się
w cenach, jakie uzyskaliśmy w
ostatnim i jeszcze do połowy 2020
roku obowiązującym przetargu. Z
jednej strony cieszy fakt, że coraz
więcej odpadów trafia do systemu
utylizacji ale z drugiej taka sytuacja drastycznie zwiększa koszty
obsługi tego systemu, jak również
świadczy o tym, że jesteśmy coraz
większymi wytwórcami odpadów.
Koniec tego roku to również problemy z „naszą” podstawową
opieką zdrowotną. Troje lekarzy
rodzinnych w listopadzie br. poinformowało nas o zamiarze przejścia na emeryturę i zakończeniu
z końcem 2019 roku pracy w naszej przychodni. Ich praktyki obsługują ponad 3.300 mieszkańców.
Podjęliśmy różne i wszechstronne

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
14.01.2020 r.
o godzinie 18:00
w Domu Kultury w Zbąszynku
www.zbaszynek.pl

działania aby zapewnić ciągłość
opieki dla tych pacjentów, jednak
czas nagli i jest bardzo krótki. Liczę jednak, że się uda i poradzimy
sobie z tym problemem.
Ostatni kwartał to również
analiza zaawansowania prac przy
najważniejszych inwestycjach prowadzonych w gminie. Już o tych
najważniejszych informowaliśmy
wielokrotnie. Uzupełnię tylko informację o stanie zaawansowania:
- rozbudowa oczyszczalni ścieków
przebiega planowo i zakończy się
w 2020 r. zdecydowanie poprawiając nasze możliwości ochrony
środowiska;
- hala sportowa- tu mamy kilkumiesięczne opóźnienie, ale na wakacje zdążymy;
- ścieżki rowerowe- prace przy tej
inwestycji wyraźnie przyspieszyły i
powinny zakończyć się zgodnie z
planem, do końca tego roku.
Wykonaliśmy też kilka mniejszych
inwestycji, takich jak kotłownia
pod stołówką i internatem CKZiU,
fragmenty dróg z płyt w Rogozińcu, zakup samochodu strażackiego dla OSP Rogoziniec, inwestycje
w ramach „Funduszu Obywatelskiego”.
Natomiast w 2020 roku najważniejsze zadania inwestycyjne to
dokończenie modernizacji oczyszczalni, hala sportowa, budowa
dwóch dróg, na które uzyskaliśmy
dofinansowanie tj. ul. Zielonogórska i II etap ul. Zachodniej, kotłownia w szkole na Placu Wolności.
Wykonywane również będą naprawy, przeglądy i działania interwencyjne na zgłoszenie. Jednym
słowem patrzę z optymizmem na
2020 rok.
Jest to ostatnie wydanie naszego
kwartalnika w tym roku. Proszę
więc przyjąć najserdeczniejsze życzenia świąteczne i noworoczne.
Zdrowia i uśmiechu. Niech wszystkie sprawy, które dzisiaj wydają
się trudne i niewykonalne rozwiążą się pomyślnie. Niech Nowy Rok
wleje w nasze serca nową energię i nadzieję.
Z poważaniem
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka
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KALENDARIUM BURMISTRZA
01.10.2019r. - Zielona Góra, PROW,
podpisanie umowy na dofinansowanie
remontu schodów w Domu Kultury;
02.10.2019r. - Zbąszynek, CKZiU, lekcja
obywatelska;
04.10.2019r.
Zbąszynek,
CKZiU,
zakończenie inwestycji modernizacji
kotłowni;
09.10.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z przedstawicielami OGN
PKP w Poznaniu w sprawie przejęcia
gruntów pod drogi publiczne;
10.10.2019r. - Zbąszynek, OSiR, udział
w spotkaniu w ramach obchodów
Dni Seniora; - Zbąszynek, Szkoła
Podstawowa, spotkanie z okazji Dnia
Edukacji Narodowej;
11.10.2019r. - Dąbrówka Wlkp, Szkoła
Podstawowa, spotkanie z okazji DEN;
- Kosieczyn, Szkoła Podstawowa,
spotkanie z okazji DEN;
13.10.2019r.
Zbąszynek,
CKZiU,
spotkanie z okazji DEN;
14.10.2019r. - Babimost, Urząd Miejski,
konsultacje
w
sprawie
realizacji
projektu budowy ścieżek rowerowych;Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
Konwencie Rady Miejskiej;
15.10.2019r.
Zbąszynek,
Senior
Wigor, udział w spotkaniu w ramach
obchodów Dni Seniora; - Zbąszynek,
spotkanie z okazji Światowego Dnia
walki z cukrzycą, - Zbąszynek, Dom
Kultury, spotkanie z mieszkańcami;
16.10.2019r.
Zbąszynek,
Zakłady
Mięsne ZYGUŁA, spotkanie z Zarządem
Firmy w sprawie dalszych inwestycji;Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie
nagród i wyróżnień z okazji Dnia
Edukacji Narodowej;
- Kosieczyn, spotkanie z seniorami
Gminy Zbąszynek
17.10.2019r. - Zbąszynek, Przedszkole
Niepubliczne, spotkanie z okazji DEN;
18.10.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z dyrektorem ENEA w
sprawie świadczenia usług;- Zbąszynek,
spotkanie na Skwerze Kotkowiaka;
19.10.2019r.
Rogoziniec,
OSP,
przekazanie samochodu;
20.10.2019r. - Zbąszynek, ZOK, premiera
bajki pt. „Zaczarowana Szkatułka”
dziecięcego teatru „Semaforek”;
21.10.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
Komisje Stałe Rady Miejskiej;
22.10.2019r. - Zbąszynek, spotkanie w
sprawie ścieżki rowerowej KosieczynKręcko;
23.10.2019r. - Kosieczyn, spotkanie z
emerytowanymi nauczycielami z okazji
Dnia Edukacji Narodowej;
28.10.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w sesji Rady Miejskiej;
30.10.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie budowy kręgielni;
- Zielona Góra, Urząd Marszałkowski,
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spotkanie w sprawie realizacji projektu
w CKZiU; - Zbąszynek, OSP, spotkanie
z jednostkami OSP wchodzącymi w
skład Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego;
31.10.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie ze Starostą Świebodzińskim
w sprawie inwestycji na ul. Kosieczyńska
- Okrężna; - Babimost, IKEA, spotkanie
dotyczące inwestycji fotowoltaicznych;
04.11.2019r. - Zbąszynek, odwiedzenie
grobów byłych pracowników oraz
zasłużonych dla Gminy Zbąszynek;
05.11.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z lekarzami przechodzącymi
na emeryturę; - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z deweloperem w
sprawie zagospodarowania terenu;
07.11.2019r. - Siedlec, udział w Kapitule
Regionu Kozła;
08.11.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie
z
członkiem
Zarządu
ZDROVITA;
Zbąszynek,
Urząd
Miejski, spotkanie z Komendantem
Powiatowym Straży Pożarnych w
sprawie współpracy;
11.11.2019r. - Zbąszynek, udział we
mszy św. oraz złożenie wiązanek pod
Pomnikiem Chrystusa Odkupiciela z
okazji Święta Niepodległości;
12.11.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;
13.11.2019r. - Rogoziniec, ZSL, udział
w
Komisji
Rolnictwa
Sejmiku
Województwa Lubuskiego; - Siedlec,
spotkanie
wójtów
i
burmistrzów
Regionu Kozła;
16.11.2019r.
Zbąszynek,
POD,
podsumowanie
sezonu
lotowego
gołębi;
18.11.2019r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski, Komisje Stałe Rady Miejskiej;
- Zbąszynek, OSiR, udział w radzie
budowy hali sportowej;
19.11.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z lekarzami Podstawowej
Opieki Zdrowotnej;
20.11.2019r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, Konferencja dotycząca
realizacji programów związanych ze
szkolnictwem zawodowym;
21.11.2019r. - Zbąszynek, OPS, Dzień
Pracownika Socjalnego;
22.11.2019r. - Zbąszynek, odsłonięcie
tablicy upamiętniającej W. Scheuringa;
24.11.2019r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
Biesiada
Andrzejkowa
Zespołów
Śpiewaczych;
25.11.2019r. - Zbąszynek, udział we
mszy św. z okazji Święta Kolejarza
oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki
kolejarzy; Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w sesji Rady Miejskiej;
26.11.2019r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
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notarialnych;
Zbąszynek,
Urząd
Miejski spotkanie z Prezesem PKPS w
sprawie letniego wypoczynku seniorów
w 2020r.;
02.12.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Firmą VOLTRA w sprawie
kontraktu na zakup energii elektrycznej;
-Świebodzin, Postęp, spotkanie w
sprawie POZ; - Dąbrówka Wlkp., CKiF,
spotkanie z myśliwymi i rolnikami w
sprawie ASF;
03.12.2019r. - Zbąszynek, Senior Wigor,
Mikołaj dla dzieci niepełnosprawnych,
- Kosieczyn, spotkanie z myśliwymi i
rolnikami w sprawie ASF;
04.12.2019r. - Dąbrówka Wlkp., Turniej
Mikołajowy
Szkół
Podstawowych
w piłkę nożną; - Zielona Góra, NFZ,
spotkanie w sprawie opieki zdrowotnej;
07.12.2019r. - Zbąszynek, Targowisko
Miejskie, V Wigilia Miejska;
09.12.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
Komisje Stałe Rady Miejskiej;
10.12.2019r. - Świebodzin, Starostwo
Powiatowe, spotkanie ze Starostą;
- Dąbrówka Wlkp. podsumowanie
działalności Zespołu „Dąbrowszczanka”
w 2019r.;
11.12.2019r. - Zielona Góra, Komitet
Monitorujący
LRPO,
Szczaniec,
Konwent ZGWL, -Zbąszynek, udział w
spotkaniu opłatkowym organizowanym
przez
Kombatantów
i
Związek
Emerytów Kolejowych;
12.12.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie POZ;
13.12.2019r. - Świebodzin, udział w
uroczystościach z okazji 38. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego;
14.12.2019r.
Zbąszynek,
CKZiU,
Turniej Ministrantów w piłce nożnej;Zbąszynek, Dom Kultury, premiera
Teatru 18+; - Dąbrówka Wlkp., KGW,
spotkanie opłatkowe;
16.12.2019r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;- Zbąszynek, Urząd Miejski,
wręczenie nagród w krzyżówkowym
konkursie Zbąszyneckiego Kwartalnika;
17.12.2019r. - Zbąszynek, OPS, spotkanie
opłatkowe; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
podsumowanie kontroli RIO;
18.12.2019r. - Zbąszynek, Przedszkole
Niepubliczne, udział w Jasełkach;
19.12.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z architektem w sprawie
zagospodarowania terenu po byłym
ogrodnictwie;
23.12.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w sesji Rady Miejskiej;
30.12.2019r. - Zbąszynek, udział w
spotkaniu opłatkowym organizowanym
przez Stowarzyszenie Klub Seniora
„Pogodna Jesień”.
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PODSUMOWANIE ROCZNEJ
DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ
Rada Miejska w Zbąszynku
(VIII
kadencja
2018-2023)
wybrana została w wyborach
samorządowych 21 października
2018 r. w następującym składzie
osobowym:
1. Budych Andrzej
2. Bielecki Grzegorz
3. Budych Henryk
4. Fedko Tomasz
5. Graczyk Mariusz
6. Kaczmarek Patrycja
7. Kumke Marcin
8. Mazur Jan
9. Muszyńska Wioleta
10. Pielichowski Jacek
11. Pych Marek
12. Rucioch Agnieszka
13. Szulc Maciej
14. Szymański Łukasz
15. Woźniak Grzegorz
W tej kadencji radni obdarzyli
mnie po raz kolejny zaufaniem
i
powierzyli
mi
funkcję
Przewodniczącego Rady. Funkcję
Wiceprzewodniczącego pełni Pan
Andrzej Budych.
Rok 2019 powoli dobiega końca,
więc
wzorem
lat
ubiegłych
przedstawiam Państwu roczne
podsumowanie
z
działalności
organu uchwałodawczego Gminy
Zbąszynek,
obejmującej
okres
od listopada 2018 roku (I Sesja
Inauguracyjna
odbyła
się
19
listopada 2018 roku) do końca 2019
roku.
Rada i jej komisje wypełniały
swoje bieżące zadania ustawowe
i statutowe związane z przyjętym
planem pracy oraz wynikające z
funkcji kontrolnej. Plany pracy
poszczególnych
Komisji
Rady
przyjęte
zostały
20
grudnia
2018 roku i 25 lutego 2019 roku.
Na każdym posiedzeniu Rada
zapoznawana była z informacjami z
działalności Burmistrza Zbąszynka
i Przewodniczącego Rady Miejskiej
w
okresie
międzysesyjnym.
Rada na sesjach podejmowała
przedłożone projekty uchwał.
W tym okresie Rada Miejska
obradowała na 14 sesjach, w
czasie których podjęto 131 uchwał
dotyczących
najistotniejszych
aspektów
życia
wspólnoty
samorządowej. Najważniejsze z
nich dotyczyły m.in.:
- warunków udzielenia bonifikaty
od opłaty za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności,
wysokości
ekwiwalentu
pieniężnego
dla
członka

ochotniczej
straży
pożarnej,
który uczestniczył w działaniach
ratowniczych
lub
szkoleniu
pożarniczym
organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną
lub gminę,
- wyboru metody ustalenia opłaty
za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
oraz
ustalenia
wysokości stawki tej opłaty,
- określenia zasad udzielania
dotacji celowej z budżetu Gminy
Zbąszynek na zadania służące
poprawie jakości powietrza,
- określenia wysokości stawek
i zasad poboru podatków od
nieruchomości,
- nadania statutów sołectwom
Gminy Zbąszynek,
Połączenia
jednostek
organizacyjnych Gminy Zbąszynek,
nadania
nazw
ulicom
w
Zbąszynku.
Wykaz
wszystkich
uchwał
znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Zbąszynek w
zakładce „Akty prawne”.
W 2019 roku Rada rozpatrywała
następujące
informacje
i
sprawozdania:
z
działalności
jednostek
organizacyjnych gminy, instytucji
kultury,
- dot. oceny zasobów pomocy
społecznej,
- z wykonania budżetu za 2018 r.,
- nt. bezpieczeństwa w Gminie
Zbąszynek,
w
tym
działania
podejmowane
przez
Komendę
Powiatową Policji w Świebodzinie,
Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Świebodzinie,
OSP, Straż Ochrony Kolei i Strażnika
Miejskiego,
- ze stanu realizacji zadań
oświatowych, w roku szkolnym
2018/2019,
- z wykonania budżetu za I
półrocze 2019,
- ze współpracy Gminy Zbąszynek
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami,
- z promocji i polityki informacyjnej
Gminy,
- ze stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy
Zbąszynek za 2018 r.
Od początku kadencji odbyło się 12
posiedzeń Komisji Stałych Rady, tj.
Komisji Gospodarki
i Budżetu, Komisji Oświaty i
Pomocy Społecznej, 1 posiedzenie
Komisji Porządku Publicznego
i
Praworządności
oraz
2
posiedzenia
Komisji
Skarg,
Wniosków
i
Petycji.
Ponadto
www.zbaszynek.pl

w
okresie
sprawozdawczym
odbyło się 12 posiedzeń Komisji
Rewizyjnej,
4
posiedzenia
Komisji Regulaminowej oraz 12
posiedzeń Konwentu, który jest
organem doradczym i opiniującym
Przewodniczącego Rady.
W ramach swoich kompetencji
Rada Miejska przekazała 16 skarg
do rozpatrzenia wg właściwości.
W ramach swoich kompetencji
Rada Miejska rozpatrzyła 1 skargę,
którą uznała za bezzasadną. W
trakcie 2019 roku radni na bieżąco
kierowali do Burmistrza Zbąszynka
interpelacje
i
zapytania
w
sprawach aktualnych problemów
Gminy,
które
dotyczyły
m.in.
organizacji ruchu, stanu dróg,
budynków i porządku na terenie
Gminy.
Zgodnie z art. 28aa Ustawy o
samorządzie gminnym Burmistrz co
roku, do dnia 31 maja, przedstawia
radzie raport o stanie gminy.
Po raz pierwszy w 2019 roku
przygotowany został
„Raport o
stanie Gminy Zbąszynek za 2018
rok”, który został jednogłośnie
przyjęty przez Radę Miejską, na
posiedzeniu w dniu 27 maja 2019
roku.
W
okresie
sprawozdawczym
Rada
Miejska
zatwierdziła
sprawozdanie
finansowe
wraz
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy oraz jednogłośnie
udzieliła Burmistrzowi Zbąszynka
absolutorium
za
wykonanie
budżetu Gminy w 2018 roku.
Rada
przyznała
2
tytuły
„Honorowego Obywatela Gminy
Zbąszynek”: dla Pana Przemysława
Michalskiego i Henryka Zdunka.
W 2019 roku Rada Miejska wybrała
ławnika do Sądu Rejonowego w
Świebodzinie, na kadencję 20202023.
W roku 2019, po raz drugi,
przeprowadzona została procedura
Budżetu Obywatelskiego Gminy
Zbąszynek. W pracach związanych
z
tym
przedsięwzięciem
uczestniczyli radni Rady Miejskiej
w Zbąszynku.
Podsumowując roczną działalność
Rady
Miejskiej
w
Zbąszynku
należy podkreślić,
że
wszystkie
działania
podejmowane
były
z
myślą
o wspólnocie samorządowej i
mieszkańcach Gminy Zbąszynek,
a podejmowane uchwały były
zgodne z prawem i potrzebami
mieszkańców.
5
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IV KWARTAŁ 2019 r.

KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
30.09.2019r. – XI sesja Rady Miejskiej;
01.10.2019r. – dyżur Biuro Rady;
10.10.2019r. - Zbąszynek, Movember
Polska badania profilaktyczne;
11.10.2019r. - Zbąszynek, Kościół Parafialny pw. MNMP – odpust
13.10.2019r. - Zbąszynek, Wybory
Parlamentarne;
14.10.2019r. - Konwent Rady Miejskiej;
16.10.2019r. - Zbąszynek, DD „Senior
– Wigor” śniadanie z Burmistrzem z
okazji Tygodnia Seniora; dyżur, Biuro Rady; ZOK Zbąszynek, spotkanie Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej z mieszkańcami
Gminy Zbąszynek;
16.10.2019r. - Urząd Miejski Zbąszynek, obchody Dnia Edukacji Narodowej, spotkanie pod Patronatem
Burmistrza Zbąszynka, wręczenie
Nagród Burmistrza;
17.10.2019r. - ZOK Zbąszynek, Dzień
Edukacji Narodowej w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku;
18.10.2019r. - Zbąszynek, skwer Kotkowiaka – uroczystości z inicjatywy
Rady Seniorów w związku z 110- tą
rocznicą urodzin Tomasza Kotkowiaka; Zbąszynek, Kościół Parafialny, msza św. w intencji Seniorów
Gminy Zbąszynek;
19.10.2019r. - Rogoziniec, uroczystości w OSP Rogoziniec z okazji
nowego wozu strażackiego (średni
samochód ratowniczo – gaśniczy),
nadanie imienia Edek;
20.10.2019r. - ZOK Zbąszynek, Teatr
młodych aktorów Semaforek „Zaczarowana Szkatułka” – premiera;
21.10.2019r. - UM Zbąszynek, Komisja Rewizyjna, Gospodarki i Budżetu, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej;
28.10.2019r. - XII sesja Rady Miejskiej;
01-02.11.2019r. – Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – odwiedziny
grobów samorządowców i przyjaciół Gminy Zbąszynek;
05.11.2019r. – dyżur Biuro Rady;
07.11.2019r. – Siedlec, Kapituła Regionu Kozła (projekt budżetu na
2020 rok);
10.11.2019r. - Bolewicko, VIII Niepodległościowy Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Rady Miejskiej w Zbąszynku;
- I m. Krzysztof Kucharski, Michał
Marek, Nowy Tomyśl,
6

- II m. Mikołaj Furman, Dawid Furman, Zbąszyń/Zbąszynek,
- III m. Hubert Cichy, Maciej Matuszewski, Zbąszynek,
- IV m. Rafał Gród, Adrian Pieńkorz,
Zielona Góra;
11.11.2019r. – Zbąszynek, Narodowe
Święto Niepodległości, msza św.
w intencji Ojczyzny, przemarsz pod
pomnik Chrystusa Odkupiciela –
złożenie kwiatów przez delegacje
z okazji 101 rocznicy Niepodległości, posadzono Dąb Wolności (idea
tworzenia alei „Wolności na Wzgórzu”);
12.11.2019r. – Konwent Rady Miejskiej;
13.11.2019r. – Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w
Zbąszynku, obchody Narodowego
Święta Niepodległości;
15.11.2019r. – UM Zbąszynek, Biuro
Rady, złożenie przez Burmistrza
projektu budżetu Gminy Zbąszynek
na 2020 rok;
16.11.2019r. – Zbąszynek, podsumowane sezonu lotowego gołębi
pocztowych;
18.11.2019r. - UM Zbąszynek, Komisja
Rewizyjna, Gospodarki i Budżetu,
Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Regulaminowa;
19.11.2019r. - dyżur, Biuro Rady;
21.11.2019r. – OPS Zbąszynek, spotkanie z okazji Dnia Pracownika
Socjalnego;
22.11.2019r. – Zbąszynek, odsłonięcie tablicy pamiątkowej Witolda
Scheuringa, wybitnego lekarza weterynarii, dr hab. nauk weterynaryjnych, zasłużonego dla Gminy Zbąszynek, inicjatywa Rady Lubuskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej
oraz Burmistrza Zbąszynka; Sesja
popularno – naukowa poświęcona
pamięci dr Witolda Scheuringa;
24.11.2019r. – X Biesiada Andrzejkowa Zespołów Śpiewaczych;
25.11.2019r. – Zbąszynek, Dzień Kolejarza, msza św., przemarsz pod
pomnik św. Katarzyny; XIII - sesja
Rady Miejskiej;
27.11.2019r. – Dąbrówka Wlkp., pogrzeb śp. Jana Znamirowskiego,
radnego (III kadencja 1998-2002)
Rady Miejskiej w Zbąszynku;
28.11.2019r. – Zielona Góra, udział
we mszy św. w intencji ks. Kan.
Zdzisława Przybysza Zasłużonego
dla Gminy Zbąszynek;
02.12.2019r. – Konwent Rady Miejskiej;
www.zbaszynek.pl

Agnieszka
Ratyńska

03.12.2019r. – dyżur, Biuro Rady; DD
„Senior – Wigor” – Mikołaj dla niepełnosprawnych;
04.12.2019r. – ZOK, XIX Przegląd
Piosenki Dziecięcej, organizator SP
Zbąszynek;
06.12.2019r. – ZOK, Mikołaj dla Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku;
07.12.2019r. – Targowisko Miejskie
Zbąszynek, V Wigilia Miejska dla
mieszkańców Gminy Zbąszynek;
09.12.2019r. - UM Zbąszynek, Komisja Rewizyjna, Gospodarki i Budżetu, Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej, Regulaminowa;
10.12.2019r. – Dąbrówka Wlkp., Zespół Śpiewaczy „Dąbrowszczanka”
podsumowanie działalności Zespołu w 2019 roku; Kosieczyn WDK,
spotkanie z Mikołajem Kresowym;
11.12.2019r. – Zbąszynek, Terenowa
Organizacja Emerytów i Rencistów
Kolejowych w Zbąszynku, spotkanie opłatkowe;
13.12.2019r. – ZOK Zbąszynek, spotkanie Rady Seniorów, Świebodzin
kościół pw. NMP Królowej Polski,
msza św. w rocznicę stanu wojennego;
14.12.2019r. – CKZiU Dekanalny Turniej Piłki Nożnej Ministrantów, Babimost, Jarmark Bożonarodzeniowy;
ZOK, premiera Teatru 18+;
17.12.2019r. - Ośrodek Pomocy Społecznej, spotkanie wigilijne, dyżur,
Biuro Rady;
18.12.2019r. – Zbąszynek, Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” – Jasełka;
23.12.2019r. – XIV sesja Rady Miejskiej, przyjęcie budżetu Gminy Zbąszynek na 2020 rok;
30.12.2019r. – Zbąszynek, Klub Seniora „Pogodna Jesień”, spotkanie
opłatkowe.
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SYSTEM GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W nadchodzącym roku czekają nas kolejne zmiany dotyczące
systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Rada Miejska będzie
musiała podjąć szereg uchwał dostosowujących obowiązujące teraz
uchwały do zmienionych przepisów.
W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Rada Miejska będzie musiała określić m.in. wymagania w zakresie:
- selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale,
tworzywa sztuczne, szkło, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe i
bioodpady,
- selektywnego zbierania odpadów
komunalnych przez odpowiednie
punkty, które będą musiały zapewnić przyjmowanie co najmniej: papieru, metali, tworzyw sztucznych,
szkła, odpadów opakowaniowych
wielomateriałowych i bioodpadów,
odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów,
niektórych odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- rodzaju i minimalnej pojemności
pojemników; warunków rozmieszczania tych pojemników i worków
oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów.
- określić wymagania dotyczące
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w
kompostownikach przydomowych
(chodzi o domy jednorodzinne) i
zwolnić ich właścicieli (w całości
lub w części), z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady,
- określić warunki uznania, że odpady komunalne obejmujące: papier, metale, tworzywa sztuczne,
szkło, odpady wielomateriałowe
oraz bioodpady zbierane są w sposób selektywny.
Istotną zmianą jest obowiązek segregowania odpadów, a nie jak do
tej pory wybór jednej z opcji segreguję lub płace więcej i nie segreguję. Przepisy nie dopuszczają braku

prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów w zamian za podwyższoną opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych (tj. brak
możliwości składania deklaracji o
niesegregowaniu odpadów i wnoszenia z tego tytułu wyższej opłaty). W związku z tym osoby które mają zadeklarowany sposób
zbiórki jako nieselektywny prosimy o zmianę deklaracji. Nowe
przepisy urealniają różnicę między
stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty, gdy obowiązek selektywnego zbierania nie jest realizowany.
Rada Miejska określi stawki opłaty
podwyższonej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów w
selektywny sposób, w wysokości
nie niższej niż 2-krotna wysokość i
nie wyższej niż 4-krotna wysokość
stawki za gospodarowanie odpadami zebranymi w sposób selektywny. Podwyższona stawka opłaty
ma charakter sankcyjny i będzie
nakładana decyzją Burmistrza Zbąszynka w stosunku do osób nie
wypełniających obowiązku segregowania odpadów. Rada Miejska
określi również zasady zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym,
proporcjonalnie do zmniejszenia
kosztów gospodarowania odpadami z gospodarstw domowych.
W lipcu przyszłego roku kończy się
okres obowiązywania umowy na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawartej z firmą
LS-PLUS z Opalenicy. W związku z
tym zostanie ogłoszony przetarg w
celu wyłonienia firmy obsługującej
nas w następnych latach. Po rozstrzygnięciu przetargu, znając koszty jakie będziemy musieli ponosić,
zostanie ustalona nowa stawka
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Duży wpływ
na wysokość stawek ma ilość
„produkowanych” przez nas śmieci, stopień ich segregacji oraz ilość
osób zgłoszonych do systemu. W
przeciągu ostatnich dwóch lat ilość
odpadów zbierana z terenu gminy
ciągle rośnie, nie zmienia się za to
udział procentowy odpadów zebra-
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nych w sposób selektywny, zachęcamy do segregowania odpadów
zwłaszcza, że jest to teraz wymóg
ustawowy.
Liczba
mieszkańców
zgłoszonych do systemu jest ciągle dużo mniejsza (około 15%) od
ilości osób zameldowanych w naszej gminie, co powoduje niższe od
oczekiwanych wpływy środków na
finansowanie systemu, a w konsekwencji konieczność podnoszenia
wysokości stawek opłat. Dlatego
prosimy o wykazywanie w deklaracjach wszystkich osób zamieszkujących nieruchomości.
JAK SEGREGOWAĆ
Szczegółowy sposób segregacji
określa rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016
r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017
r. poz. 19). Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów
(JSSO) jest jedna – należy oddzielać
surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy?
Są to: metale i tworzywa sztuczne,
papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem,
a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać
najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Przy segregacji bezwzględnie
trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają
się zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących
chemikaliach (np. środkach ochrony
roślin), a także zużyty sprzęt RTV
i AGD (tzw. elektroodpady). Tych
odpadów nie wolno wyrzucać do
śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych
punktach w sklepach i aptekach,
a także w punkcie selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, czyli
tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych),
zorganizowanym przez gminę. W
celu przypomnienia jak powinno
wyglądać prawidłowe segregowanie odpadów zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku, gdzie w
zakładce „Gosp. odpadami komunalnymi” zamieszczone są materiały informacyjne.
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WYBORY DO SEJMU I SENATU RP
13 października 2019 roku osób. Frekwencja wyniosła 59,86%. wodowej komisji wyborczej nr 3
odbyły się wybory do Sejmu i Najwyższa frekwencja była w ob- w Zbąszynku i wyniosła 65,04%.
Senatu RP. Na terenie
Gminy Zbąszynek głoNumer
Liczba głosów oddanych na poszczególne komitety wyborcze
sowanie odbywało się
Obwodowej
tradycyjnie w 5 lokalach
PSL
PIS
Lewica
Konfederacja
KO
Komisja wyborczej
wyborczych: numer 1, 2,
3 w Zbąszynku, numer
1
89
258
152
69
255
4 w Dąbrówce Wlkp. i
2
84
278
137
62
213
numer 5 w Kosieczynie.
3
107
257
165
33
257
W lokalach wyborczych
na wyborców czekali
4
164
256
90
48
199
członkowie
5
76
192
53
44
148
obwodowych
komisji wyborczych. ŁączRazem
520
1241
597
256
1072
nie uprawnionych do
głosowania było 6350

NOWE NAZWY ULIC W ZBĄSZYNKU
Zbąszynek
rozbudowuje
się systematycznie od wielu lat.
Dotychczas nowe budynki powstawały m. in. w rejonie ulic
Kościelnej, Zachodniej, Wyszyńskiego, Ogrodowej i innych. Nowe
domy jednorodzinne budowane
są przez osoby indywidualne.
Budynki wielomieszkaniowe budowane są przez deweloperów.
Między innymi w rejonie ulic PCK
i Kasprowicza na terenie po byłym przedszkolu budowane są
przez dewelopera budynki jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Obecnie stan zaawansowania prac budowlanych tej części
miasta spowodował konieczność
nadania nowych numerów zarówno budynkom, jak i mieszkaniom
oddawanym do użytku. W związku
z tym Rada Miejska w Zbąszynku
na sesji w dniu 25 listopada 2019
r. podjęła Uchwałę nr XIII/88/2019
w sprawie nadania nazwy ulicy
wydzielonej geodezyjnie działce
oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem 128/8, obręb
– 0001 Zbąszynek – miasto. Nowa
ulica otrzymała nazwę „Przedszkolna”. Nazwa związana jest z
faktem, że w miejscu powstającego osiedla przez wiele lat funkcjonowało gminne przedszkole.
Na sesji w dniu 23 grudnia podjęte zostaną kolejne uchwały w
sprawie nadania nowych nazw
8

ulic. Na posiedzeniu Komisji Regulaminowej oraz na posiedzeniu
Komisji Stałych w dniu 9 grudnia
br. uzgodnione zostały następujące propozycje nazw:
1) wydzielonym geodezyjnie działkom oznaczonym w ewidencji
gruntów i budynków numerami
950/7 i 953, obręb – 0001 Zbąszynek – miasto, nadana zostanie nazwa: „Prałata Ferensowicza”;
2) wydzielonym geodezyjnie działkom oznaczonym w ewidencji
gruntów i budynków numerami
950/14 i 956, obręb – 0001 Zbąszynek – miasto, nadana zostanie
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nazwa: „św. Floriana”;
3) wydzielonym geodezyjnie działkom oznaczonym w ewidencji
gruntów i budynków numerami
961 i 962, obręb – 0001 Zbąszynek
– miasto, nadana zostanie nazwa:
„Świerkowa”;
4) wydzielonej geodezyjnie działce
oznaczonej w ewidencji gruntów i
budynków numerem 949/7, obręb
– 0001 Zbąszynek – miasto, nadana zostanie nazwa: „Kresowa”.
Stosowne projekty uchwał zostały przedłożone radnym pod głosowanie, które odbędzie się 23
grudnia br.
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ŚWIATŁOWÓD
Od wielu miesięcy trwa na
terenie naszej Gminy inwestycja
dotycząca budowy światłowodu.
Wielokrotnie na łamach naszego
Kwartalnika ukazywały się informacje dot. postępu prac i zasad
przyłączania nieruchomości do
ultra szybkiego internetu. Zakres
inwestycji został określony na
podstawie listy adresowej przygotowanej przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej - regulatora rynku telekomunikacyjnego. Wykaz
punktów adresowych, do których
będzie podłączany internet w ramach realizowanego projektu znajduje się na stronie internetowej

Orange (powyżej kod QR). Jak już
pisaliśmy inwestycja podzielona
została na dwa etapy. W pierwszym etapie światłowody zostały
doprowadzone do budynków szkół
na terenie Gminy. Internet działa
już w Szkołach Podstawowych w
Dąbrówce Wlkp. i Kosieczynie, a
także w dwóch budynkach Szkoły
Podstawowej w Zbąszynku, ponadto podłączony został Zespół
Szkół Leśnych w Rogozińcu.
Obecnie (17 grudnia br.) mocno
zaawansowane są prace przyłączeniowe do nieruchomości indywidualnych w Kręcku i Rogozińcu.
Jeszcze w grudniu (informacja uzy-

skana od Wykonawcy) mieszkańcy tych miejscowości otrzymają
dostęp do internetu światłowodowego. W pozostałych miejscowościach inwestycje prowadzone są
systematycznie i według otrzymanych informacji ich zakończenie
planowane jest pod koniec 2020 r.
Na stronie internetowej Gminy
Zbąszynek w zakładce „LUŚ” znajduje się baner: „Zielonogórski
Orange Światłowód w naszej
gminie”. Pod tym banerem na
bieżąco zamieszczamy informacje
które otrzymujemy od firmy Orange. Zachęcam do korzystania.

PROJEKT BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK
NA 2020 ROK
Dochody w projekcie budżetu na rok 2020, zaplanowano
w wysokości 70.171.125,39 zł.
W
ogólnej
kwocie
planowanych
dochodów
wyszczególniamy, dochody bieżące w wysokości 56.527.652,25 zł oraz
dochody majątkowe, w wysokości 13.643.473,14 zł.
Na sumę dochodów bieżących,
składają się planowane subwencje, dotacje na zadania własne i
zlecone, udziały gmin w podatkach od osób prawnych i fizycznych oraz dochody własne gminy,
w tym przede wszystkim dochody
z tytułu podatków i opłat lokalnych.
Źródła dochodów majątkowych,
projektowanych na rok 2020,
przedstawiają się wg poniższego

3.991.836,42 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020,
- budowa dróg gminnych: Ogrodowa i Zachodnia w Zbąszynku –
etap II, dofinansowanie na kwotę
82.083,30 zł z Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, kwota planowanych
dochodów, 1.550.400,00 zł,
- wdrożenie i rozwój e-usług w
administracji samorządowej oraz
podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
planowana
dotacja z Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020 na
kwotę 561.354,36 zł,

Wyszczególnienie

Aneta
Nawracała

modernizacja
i
rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Zbąszynku, planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na kwotę 6.237.164,58
zł,
- budowa schodów z podjazdem
dla niepełnosprawnych do Domu
Kultury w Zbąszynku, planowane
dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w
kwocie 57.263,00 zł,
- programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014 – 2020, dofinansowanie z Ministerstw Kultury i
Sportu / Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej na kwotę 1.000.000,00
zł. Na przestrzeni ostatnich lat dochody wykazują wyraźną tendencję wzrostową co obrazuje przedstawiona tabela.

Wielkości w tys. zł
2016

2017

2018

2019

2020

Dochody ogółem

39 927

44 555

44 970

59 686

70 171

Dochody bieżące

37 504

41 126

42 345

51 100

56 528

Dochody majątkowe

2 423

3 429

2 625

8 586

13 643

wyszczególnienia:
- budowa ścieżek rowerowych
(Gmina Zbąszynek, Babimost, Kargowa), dofinansowanie na kwotę

- utworzenie Centrum opiekuńczo
– mieszkalnego w Zbąszynku, planowa dotacja z budżetu państwa
na kwotę 163.371,48 zł,
www.zbaszynek.pl

Wydatki na rok 2020 zostały zaplanowane w wysokości
75.314.719,06 zł.
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W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków na rok 2020, wyszczególnia się wydatki bieżące,
na kwotę 48.080.481,27 zł oraz
wydatki majątkowe na kwotę
27.234.237,79 zł, które stanowią
36,2% zaplanowanych wydatków
ogółem.
Wydatki bieżące, zaplanowane na
2020 rok, obejmują: wydatki bieżące jednostek budżetowych, wydatki na dotacje na zadania bieżące, wydatki na świadczenia na
rzecz osób fizycznych, wydatki na
zadania realizowane z dofinansowaniem, wydatki na obsługę długu publicznego, wydatki na realizację zadań własnych i zleconych,
w tym świadczenia społeczne.
W ogólnej kwocie wydatków majątkowych widnieją zadania realizowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE w
łącznej wartości 12.684.045,12 zł.
Projektowane wydatki majątkowe
na 2020 rok, dotyczą:
- budowa sieci ścieżek rowerowych (Gmina Zbąszynek, Babimost,
Kargowa), kwota 3.370.200,00 zł,
- budowa dróg gminnych: ulica

Aneta
Nawracała

wiatowe Wojewódzkie Straży Pożarnej jako partycypacje w kosztach zakupu lekkiego samochodu
specjalnego do celów operacyjno
– kontrolno - rozpoznawczych,
- przebudowa pomieszczeń kotłowni gazowej oraz instalacji gazowej w budynku szkolnym na
Placu Wolności w Zbąszynku, na
kwotę 350.000,00 zł,
dotacje
do
przydomowych
oczyszczalni ścieków w wysokości 15.000,00 zł,
- dotacje na ochronę powietrza
atmosferycznego i klimatu w wysokości 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę ogrzewania
na ekologiczne,
modernizacja
i
rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Zbąszynku, kwota 16.089.598,08 zł,
- budowa schodów z podjazdem
dla niepełnosprawnych w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, kwota
167.692,83 zł,
- wydatków majątkowych w ramach Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zbąszynku, w kwocie 110.000,00
zł,
- budowa hali sportowej w Zbą-

Wyszczególnienie

Wielkości w tys. zł
2016

2017

2018

2019

2020

Wydatki ogółem

38 775

44 561

43 845

62 250

75 315

Wydatki bieżące

32 567

37 407

38 482

43 150

48 080

Wydatki majątkowe

6 208

7 154

5 364

19 100

27 234

Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku – etap II, kwota 205.649,00
zł,
rozbudowa drogi gminnej ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku, kwota
78.730,00 zł,
- wydatki inwestycyjne Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, kwota
542.000,00 zł,
- utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Zbąszynku,
kwota 167.065,51 zł,
- wdrożenie i rozwój e-usług w
administracji Samorządowej oraz
podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego, kwota 662.109,96
zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne
w ramach pozostałej działalności w Rozdziale - Urzędy gmin na
kwotę planu 85.597,43 zł,
- kwotę 100.000,00 zł zaplanowano jako wpłatę na państwowy
fundusz celowy dla Komendy Po10

48.080.481,27 zł.
Różnica, stanowi kwotę 8.447.170,98
zł , którą w planie w całości przeznacza się na projektowane wydatki majątkowe.
W ramach zadłużenia na koniec
bieżącego okresu sprawozdawczego, tj. roku 2019, planuje się
kwotę ogółem 21.427.422,00 zł, z
tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.
Plan budżetu na 2020 rok, zakłada wielkość planowanych przychodów w postaci kredytów
i pożyczek długoterminowych, w
wysokości 7.500.000,00 zł, które
przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek
długoterminowych
w
kwocie
2.356.406,33 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu w
wysokości 5.143.593,67 zł.
Patrząc obrazowo, relacja długu w
stosunku do planowanych dochodów na 2020 rok, wynosi 37,9%.
Biorąc pod uwagę obwarowania
wskaźnikowe, gmina spełnia relacje, wynikające z art. 243 ustawy
o finansach publicznych, gdzie li-

szynku, kwota planowanych wydatków wynosi 5.265.594,98 zł.
Przyrost wielkości wydatków bieżących i majątkowych w ostatnich
latach obrazuje poniższa tabela.
Projektowany budżet Gminy Zbąszynek na 2020 rok jest deficytowy. Planowane wydatki budżetu
są większe od strony dochodowej
o kwotę 5.143.593,67 zł. Planowany deficyt na 2020 rok zostanie
pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.
Patrząc na zasadę przy konstrukcji
projektowanego budżetu, dotyczącą pokrycia wydatków bieżących,
dochodami bieżącymi gminy, widzimy, że w ramach planowanych
dochodów bieżących na kwotę,
56.527.652,25 zł, pokrycie znajdują planowane wydatki bieżące, w
wysokości projektowanej ogółem,
www.zbaszynek.pl

czony indywidualnie dla każdej
jednostki, wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty zobowiązań, przypadający na projektowany rok budżetowy, wynosi 7,79%
i jest mniejszy od dopuszczalnego wskaźnika spłaty, ustalonego
w oparciu o średnią arytmetyczną dochodów z trzech ostatnich
lat, wyliczoną na podstawie obligatoryjnego wzoru, który wynosi 17,61%, biorąc po uwagę wykonanie roku 2017, 2018 i plan na III
kw. 2019. Z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dla roku
2019, wskaźnika spłaty, ustalony
w oparciu o średnią arytmetyczną
dochodów z trzech ostatnich lat,
wynosi 18,49%.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

INFORMACJE

Aneta
Nawracała

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

ostatniego dnia roku podatkowego,
tj. 31 grudnia), powinna rozliczyć się
z fiskusem w Urzędzie Skarbowym
w Świebodzinie. Przepisy jedno, a
praktyka drugie - wiele osób z różnych powodów składa PIT w miejscu zameldowania, a nie tam, gdzie
rzeczywiście mieszka.
PRAWIE 40% PODATKU DOCHODOWEGO POPRZEZ UDZIAŁY Z MINISTERSTWA FINANSÓW TRAFIA DO
GMIN
Zachęcając do składania PIT-ów
w miejscu zamieszkania odnosimy
się przede wszystkim do korzyści,
jakie mogą mieć z tego „oficjalni”
mieszkańcy. Do każdej gminy trafia
co rok określony procent podatku dochodowego. W każdym roku
jest on nieco większy – obecnie do
gmin wraca 38,08% podatku płaconego przez mieszkańców. Pieniądze
te przeznaczane są przede wszystkim na inwestycje gminne. Podkreślamy, że jakość i liczba nowych
inwestycji jest uzależniona przede
wszystkim od udziału w podatku
dochodowym, który stanowi jeden
z głównych źródeł dochodów. Pragniemy uświadomić mieszkańcom,
że im więcej osób będzie płaciło

NOWE STAWKI PODATKÓW W 2020 ROKU
W dniu 25 listopada 2019 r.
Rada Miejska w Zbąszynku podjęła Uchwałę nr XIII/85/2019 w sprawie określenia wysokości stawek
i zasad poboru podatku od nieruchomości.
Podatki, jak co roku płatne są w
czterech
ratach, proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku
podatkowego. Terminy ich płatności dla osób fizycznych określone
zostały w Ustawie o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 1170 ze zm.), a mianowicie: do dnia 15 marca, 15 maja,
15 września oraz 15 listopada roku
podatkowego.
Osoby prawne wpłacają podatek
od nieruchomości, rolny i leśny
bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Podatek od nieruchomości w terminie do 15-go każdego miesiąca,
a za styczeń do 31 stycznia. Podatek leśny w terminie do 15-go
każdego miesiąca. Podatek rolny
w czterech ratach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Kwotę stanowiącą średnią
cenę skupu żyta, ogłaszaną corocznie przez GUS Rada Miejska w
Zbąszynku Uchwałą nr XIII/84/2019
z dnia 25 listopada 2019 r. obniżyła
do kwoty 50,00 zł. i tak też stawka podatku rolnego wynosi na rok
2020:
a)
od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych,
wynosi 125,00 zł.
b)
od 1 ha fizycznego gruntów, użytków rolnych poniżej 1 ha
wynosi 250,00 zł.
www.zbaszynek.pl

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

Stawka podatku leśnego 42,7328
zł/ha
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2020 ROKU
1. Od samochodu ciężarowego o
dopuszczalnej masie całkowitej
pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony
włącznie - 550 zł,
b)
powyżej 5,5 tony do 9 ton
włącznie - 850 zł,
c) powyżej 9 ton do poniżej 12
ton - 1050 zł.
2. Od samochodu ciężarowego w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej równej
lub wyższej niż 12 ton i rodzaju
zawieszenia (tabela A):
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NOWE WYSOKOŚCI STAWEK PODATKÓW LOKALNYCH,
OBOWIĄZUJĄCE OD 01 STYCZNIA 2020
WYSOKOŚĆ
STAWEK
PODATKU W
ZŁ/M2

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

0,90

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

4,80 / 1 HA

0,50

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

3,10

12

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

NIE MNIEJ
NIŻ

MNIEJ
NIŻ

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA

12

13

1100

1150

13

14

1170

1200

14

15

1220

1250

1270

1310

15

TRZY OSIE
12

17

1270

1310

17

19

1310

1325

19

21

1350

1375

21

23

1400

1425

23

25

1450

1650

1450

1650

25

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

2) OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:
WYSOKOŚĆ
STAWEK
PODATKU W
ZŁ/M2

MIESZKALNYCH

0,80

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

21,50

12

25

1450

1500

25

27

1580

1650

27

29

1680

1750

29

31

1850

2560

1900

2560

31

TABELA B
LICZBA OSI I
DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA ZESPOŁU
POJAZDÓW: CIĄGNIK

ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OBROTU
KWALIFIKOWANYM MATERIAŁEM SIEWNYM

11,18

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

4,60

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

6,00

GARAŻY

7,70

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

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

DWIE OSIE

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

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

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

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

SIODŁOWY + NACZEPA;
CIĄGNIK BALASTOWY +
PRZYCZEPA (W TONACH)

OŚ JEZDNA
(OSIE JEZDNE)
ZAWIESZENIEM
NIE MNIEJ NIŻ

MNIEJ

PNEUMATYCZNYM

NIŻ

LUB
ZAWIESZENIEM
UZNANYM ZA

DWIE OSIE
12

18

1150

1250

18

25

1250

1350

25

31

1350

1500

1550

2030

31

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
40

www.zbaszynek.pl

ZAWIESZENIA
OSI JEZDNYCH

RÓWNOWAŻNE

zależności od liczby
osi i rodzaju zawieszenia (tabela B):
5. Od przyczepy i
naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają
dopuszczalną masą
całkowitą od 7 ton i
poniżej 12 ton,

INNY SYSTEM

40

1780

1880

1980

2660
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TABELA C
LICZBA OSI I
DOPUSZCZALNA
MASA CAŁKOWITA
ZESPOŁU
POJAZDÓW:
NACZEPA/
PRZYCZEPA +
POJAZD SILNIKOWY
(W TONACH)

NIE
MNIEJ
NIŻ

MNIEJ
NIŻ

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

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

INNY
SYSTEM
ZAWIESZENIA
OSI
JEZDNYCH

JEDNA OŚ
12

18

900

925

18

25

925

950

975

1000

25

DWIE OSIE
12

28

1050

1100

28

33

1150

1200

33

38

1250

1350

1380

1780

38

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
38

38

1250

1300

1350

1550

z wyjątkiem związanych wyłącznie
z
działalnością
rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - 900 zł.
6. Od przyczepy
i naczepy, które
łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają
dopuszczalną masą
całkowitą równą
lub wyższą niż
12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną
przez
podatnika
podatku rolnego,
w zależności od
liczby osi i rodzaju
zawieszenia
(tabela C):
7. Od autobusu,
w zależności od
liczby miejsc do

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ
GMINY ZBĄSZYNEK
W listopadzie br. został udostępniony do informacji publicznej
poprzez stronę internetową Gminy
Zbąszynek (zakładka „Mapa Gminy”
- powyżej kod QR) System Informacji
Przestrzennej (SIP). Portal pozwala
m. in. na sprawdzenie sposobu zagospodarowania określonej działki
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, sprawdzenie powierzchni działek czy pobranie rysunków i tekstów uchwał
obowiązujących dokumentów planistycznych. Dostępne w serwisie
dane są podzielone na warstwy
tematyczne. Po wybraniu odpowiedniej warstwy możemy uzyskać
szczegółowe informacje z interesującego nas zakresu np. granice
działek i ich numery ewidencyjne,
obręby geodezyjne, tereny zalewowe, tereny objęte ochroną przyrody,
itp. Ponadto aplikacja wyposażona
jest w narządzie umożliwiające wyszukiwanie konkretnej nieruchomości, jeśli znamy jej adres lub numer ewidencyjny działki. Możliwe
jest również zmierzenie odległości

między interesującymi nas punktami, obliczenie powierzchni (np.
działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru. Gminny Portal Mapowy służy zarówno
mieszkańcom jak i pracownikom
samorządowym; można od teraz w
prosty sposób gromadzić wszystkie

www.zbaszynek.pl

siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 900
zł.
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca - 1250 zł.
Wysokość stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Zbąszynek określa
Uchwała nr XIII/75/2015 z dnia 26
listopada 2015 r. Podatek od środków transportowych jest płatny w
dwóch ratach proporcjonalnie do
czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i
do 15 września każdego roku.
Właściciel środka transportowego
zobowiązany jest do składania,
w terminie do dnia 15 lutego, deklaracji na podatek od środków
transportowych na dany rok podatkowy, sporządzonej na formularzu zgodnym z obowiązującym
rozporządzeniem Ministra Finansów (Dz.U. z 2018 r., poz. 2436), a
jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie
14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie
tego obowiązku.

Błażej
Błoch

dane przestrzenne w jednym miejscu. Pracownicy mają w ten sposób szybki wgląd do informacji o
terenie i środowisku, a inwestorzy i
turyści mogą samodzielnie uzyskać
ważne informacje dotyczące interesujących ich działek.
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MIENIE GMINY PRZEWIDZIANE DO ZBYCIA
Ogłoszone na dzień 2
grudnia 2019 r. przetargi dotyczące zbycia 3 działek budowlanych
przeznaczonych pod zabudowę
budynkami garażowymi okazały
się nieskuteczne. Zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa
w kolejnych przetargach, które zostaną ogłoszone styczniu 2020 r.
Działki budowlane przeznaczone
pod zabudowę garażową znajdują
w Zbąszynku przy ul. Bydgoskiej.
Gmina dysponuje również 2 działkami budowlanymi przewidzianymi pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną – dz. 243/48 o pow.

0,1707 ha położona w Zbąszynku przy ul. Zachodniej i dz. 958 o
pow. 0,1362 ha położona w Zbąszynku przy zbiegu ulic Akacjowa i
Św. Piotra i Pawła. Poza tym, dysponujemy również terenami oznaczonymi geodezyjnie nr działek
21/106 o pow. 1,8457 ha oraz 21/49
o pow. 2,4123 ha, które mogą zostać przeznaczone do przetargowej sprzedaży, z przeznaczeniem
na prowadzenie zorganizowanej
działalności inwestycyjnej związanej z wytwórczością, przemysłem
i składami. Nieruchomości gminne przygotowywane są do zbycia

PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO – BONIFIKATY
Z dniem 1 stycznia 2019 r.
nastąpiło przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na
cele mieszkaniowe należy rozumieć
nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
lub mieszkalnymi wielorodzinnymi,
w których co najmniej połowę liczby
lokali stanowią lokale mieszkalne.
Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej
oraz w ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wydane
przez Burmistrza Zbąszynka. Takie
zaświadczenia zostały wydane do
chwili obecnej w 99% na gruntach
gminnych. Z tytułu przekształcenia
nowy właściciel gruntu ponosi na
rzecz dotychczasowego właściciela
gruntu tj. Gminy Zbąszynek opłatę.
Opłata jest wnoszona przez okres
20 lat, licząc od dnia przekształcenia. W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie
gruntu osobom fizycznym będącym
właścicielami
budynków
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom
mieszkaniowym przysługują bonifikaty od tej opłaty w wysokości 60%
- w przypadku gdy wniosek zostanie
złożony do końca 2019 roku, 50% w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim
roku po przekształceniu; 40% - w
przypadku gdy opłata jednorazowa
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zostanie wniesiona w trzecim roku
po przekształceniu; 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku
po przekształceniu; 20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po
przekształceniu; 10% - w przypadku
gdy opłata jednorazowa zostanie
wniesiona w szóstym roku po przekształceniu. 99% bonifikaty przy jednorazowej zapłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
we własność, to jedna ze zmian
przyjęta w połowie roku 2019 przez
Sejm. Bonifikata w wysokości 99%
przysługuje osobom, w stosunku do
których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16
roku życia, lub zamieszkującym w
dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,
członkom rodzin wielodzietnych, o
których mowa w ustawie z dnia 5
grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),
inwalidom wojennym i wojskowym
w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja
1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019
r. poz. 39 i 752), kombatantom oraz
ofiarom represji wojennych i okresu
powojennego w rozumieniu ustawy
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bę-

www.zbaszynek.pl

sukcesywnie, w miarę zainteresowania terenami przez inwestorów.
Wszelkie informacje dotyczące
zorganizowanych przetargów są
dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Zbąszynek w
zakładce przetargi. Zainteresowanych terenami budowlanymi zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych przetargach. Więcej
informacji na temat nieruchomości przewidzianych do sprzedaży
można uzyskać w tut. Urzędzie w
biurze nr 14 lub telefonicznie nr
telefonu 68 3849140 wew. 37.
Renata
Kitta

dących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego (Dz. U. z 2018
r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
świadczeniobiorcom do ukończenia
18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które powstały w
prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których
mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym - będącym właścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych
osób. W razie zbiegu praw do bonifikat, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.
Gotowe druki zgłoszeń wniesienia
opłaty jednorazowej z wnioskiem
o udzielenie bonifikaty i dodatkowe
informacje w sprawie można uzyskać w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku lub telefonicznie
pod nr 68 3849 140 wew. 37. Osoby,
w stosunku do których nastąpiło naliczenie bonifikaty od opłaty jednorazowej w 2019 r. w wysokości 60%,
a które mają prawo do wyższej 99%
bonifikaty mogą złożyć wniosek o
ponowne przeliczenie wysokości
jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności.
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Patrycja
Lisek

OGŁOSZENIE OTWARTEGO
KONKURSU OFERT
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz.
688 z późn. zm.) Burmistrz Zbąszynka ogłosił Otwarty Konkurs
Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego na 2020 rok. Treść tego
ogłoszenia została zamieszczona
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy
Zbąszynek oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Na 2020 rok zaplanowano
łącznie 414.000,00 zł, w tym na:
1). Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej - 334.000,00 zł;
2). Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego
- 36.500,00 zł;
3). Ochrona i promocja zdrowia 6.000,00 zł;
4). Działalność na rzecz osób w
wieku emerytalnym - 37.500,00 zł.
Oferty na realizację zadań publicznych w ww. zakresach można
było składać od 25 listopada do 16
grudnia 2019 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 19 ofert,
które zostaną zaopiniowane przez
Komisję Konkursową powołaną
przez Burmistrza Zbąszynka. Komisja Konkursowa będzie oceniać
oferty opierając się na kryteriach
formalnych i merytorycznych. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty

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

ZAGROŻENIE UZALEŻNIENIEM
Żyjemy w świecie, w którym w bardzo łatwy i niedostrzegalny dla siebie sposób można
się uzależnić. Powszechnie znane
są uzależnienia od alkoholu, narkotyków i internetu czy korzysta-

nia z mediów społecznościowych,
ale w dzisiejszych czasach łatwo
uzależnić się od grupy zaburzeń
nawyków i popędów – uzależnień
behawioralnych.
Uzależnienie
behawioralne
( c z y n n o ś c i o we )
–
zespół
objawów związanych z
utrwalonym,
wielokrotnym powtarzaniem
określonej czynności (lub
grupy
czynności)
w
celu
uzyskania takich stanów
emocjonalnych jak
przyjemność, eufowww.zbaszynek.pl

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

Alina
Jagaciak

ria, ulga, uczucie zaspokojenia.
Objawy uzależnienia - występują wtedy, kiedy określona czyn-

15

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

INFORMACJE

ność (lub grupa czynności) staje
się nałogowa; gdy towarzyszy jej
silne pragnienie lub wewnętrzny
przymus jej podejmowania (tzw.
głód) z coraz większą częstotliwością (zwiększanie się tolerancji)
oraz narastające trudności w kontrolowaniu zachowań z nią związanych. W sytuacji ograniczenia
lub przerwania czynności występują objawy abstynencyjne (fizjologiczne: bezsenność, nadmierna
potliwość, drżenie rąk, ból głowy;
psychologiczne: wstyd, poczucie
winy, nasilona lękliwość, rozdrażnienie, zachowania agresywne). Osoba uzależniona powtarza określone zachowania
pomimo ich wyraźnej szkodliwości dla jej codziennego funkcjonowania w różnych sferach
życia (zawodowej, rodzinnej,
zaniedbywanie innych źródeł
zainteresowań).
Przykłady uzależnień behawioralnych:
- patologiczny hazard,
- uzależnienie od komputera/
sieci internetowej,
- pracoholizm,
- zakupoholizm,
- uzależnienie od seksu/pornografii,
- uzależnienie od ćwiczeń fizycznych,
- uzależnienie od telefonu komórkowego,
- kompulsywne objadanie się.
Leczenie uzależnień behawioralnych:
- w formie psychoterapii uza16

leżnień – proces, w którym uczestniczy grupa specjalistów (lekarz
psychiatra, terapeuta uzależnień,
psycholog), którego celem jest
m.in. uświadomienie sobie przez
osobę uzależnioną mechanizmów
chorobowych, zmiana destrukcyjnych nawyków, nauka konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami,
- poprzez pracę w grupach samopomocowych – ich program oparty
jest na 12 Krokach wypracowanych
przez Anonimowych Alkoholików;
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przykłady grup: Anonimowi Jedzenioholicy, Anonimowi Hazardziści,
Anonimowi Seksoholicy,
- farmakoterapia – wspierać osobę uzależnioną lekami; może mieć
swoje zastosowanie w sytuacjach,
kiedy nasilenie objawów u pacjenta w sposób znaczny utrudnia mu
skorzystanie z leczenia; stanowi
środek doraźny, wspierający proces terapii.
Uzależnienie
behawioralne
to
uzależnienie od czynności, a nie
od substancji. Właściwie nie ma
różnic w zasadniczych cechach
zachowania ludzi uzależnionych
od substancji czy od czynności.
Ci pierwsi poszukują kontaktu z
substancją, drudzy zaś możliwości
zrealizowania zachowania. W jednym i drugim przypadku występuje silne pragnienie wykonywania
danej czynności, następuje utrata
kontroli, pojawiają się objawy zespołu abstynencyjnego w postaci
różnych dolegliwości i niepokoju
oraz kompulsywne (przymusowe)
pragnienie kontynuowania aktywności pomimo jej negatywnego
wpływu na funkcjonowanie psychospołeczne jednostki.
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PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ
GMINĘ ZBĄSZYNEK W 2019
PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
LUBUSKIE 2020
Projekt: ”Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu: 25 161 445,53 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 9 999 999,97 zł
Opis projektu: Projekt zakłada modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zbąszynku z wykorzystaniem OZE jako źródła produkcji energii elektrycznej w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych obiektu.
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku uwzględnia wykonanie instalacji do przeróbki osadów ściekowych i budowę budynku socjalno-technicznego oraz realizację nowego ciągu technologicznego mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, w którym częściowo wykorzystane zostaną obiekty istniejące na
terenie oczyszczalni. Przewiduję się ich przebudowę i dostosowanie do pełnienia nowych funkcji w układzie
technologicznym.
Projekt: „Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek”
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu: 15 934 044,98 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 9 899 998,88 zł
Opis projektu: Zakres projektu obejmuje budowę ośmiu ciągów ścieżek rowerowych o łącznej długości ok.
22 km, w tym:
• na terenie gminy Babimost: 9230 m,
• na terenie gminy Zbąszynek: 7857 m,
• na terenie gminy Kargowa: 4 996 m.
Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którego skład wchodzą gminy: Zbąszynek, Babimost i Kargowa oraz powiaty: świebodziński i zielonogórski.
Projekt: „Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Zbąszynku- elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy”
Termin realizacji: 2017-2019
Wartość projektu: 956 831,96 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 738 577,85 zł
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do
potrzeb rynku pracy w Gminie Zbąszynek poprzez wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku w nowoczesne pracownie zawodowe. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na
poprawę warunków kształcenia zawodowego oraz przebiegu procesu egzaminowania w szkole.

Projekt: Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Zbąszynek
Termin realizacji: 2016-2022
Wartość projektu: 3 829 099,46 zł
Dofinansowanie: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020
Wysokość dofinansowania: 3 571 018,16 zł
Opis projektu: Projekt ma na celu zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Realizowane
działania ukierunkowane będą na rozwój kompetencji, kwalifikacji i umiejętności przyszłych pracowników,
m.in. dzięki wsparciu nauczania zawodowego poprzez praktyczną i nowoczesną naukę zawodu oraz podnoszenie kompetencji kadry w zakresie kształcenia zawodowego, a także poprzez współpracę z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.
www.zbaszynek.pl
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INFORMACJE

Joanna
Kwaśna

PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
2014-2020

Projekt: Budowa schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych do Domu Kultury w Zbąszynku
Termin realizacji: 2018-2020
Wartość projektu: 165 672,20 zł
Dofinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Wysokość dofinansowania: 57 263,00 zł
Opis projektu: W ramach projektu powstaną nowe schody i pochylnie, chodniki oraz wejście do Domu Kultury w Zbąszynku od strony ul. Klubowej w miejsce istniejących schodów będących w bardzo złym stanie
technicznym. Celem operacji jest rozwój gminnej infrastruktury kulturalnej umożliwiającej równy i nieograniczony barierami architektonicznymi dostęp do niej wszystkim zainteresowanym.

PROJEKTY REALIZOWANE
Z POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW

Projekt: BUDOWA HALI SPORTOWEJ W ZBĄSZYNKU
Termin realizacji: 2017-2020
Wartość projektu: 12 387 145,50 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 2 426 800,00 zł
Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki
Opis projektu: W ramach projektu powstanie dwukondygnacyjny budynek pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, ciągi piesze, zagospodarowanie terenu,
zieleń), który stanowić będzie doskonałe uzupełnienie kompleksu sportowo-rekreacyjnego im. B. Niemca w
Zbąszynku.
Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy-2.718,55 m2,
Powierzchnia całkowita-5.437,10 m2,
Powierzchnia użytkowa-3.375,00 m2.
Projekt: ”Budowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku-etap II”
Termin realizacji: 2019-2021
Wartość projektu: 1 798 485,06 zł
Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych
Wysokość dofinansowania: 744 729,93 zł
Opis projektu: Projekt obejmuje rozbudowę: 411 mb jezdni dróg gminnych klasy L i D (ul. Zachodniej-323 mb,
ul. Ogrodowej cz. I-88,00 mb), chodników, ścieżek rowerowych oraz poboczy. W ramach projektu zostaną
wybudowane 2 skrzyżowania. Projekt przewiduje również rozbudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia
drogowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Ponadto Gmina Zbąszynek ze środków własnych
wykona II odcinek ul. Ogrodowej o długości 112 mb.
18
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Projekt: „Budowa drogi gminnej ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku”
Termin realizacji: 2019-2022
Wartość projektu: 1 773 572,00 zł
Dofinansowanie: Fundusz Dróg Samorządowych
Wysokość dofinansowania: 765 000,00 zł
Opis projektu: Zakres inwestycji obejmuje: budowę drogi gminnej o długości 332,57 mb, budowę chodnika
prawostronnego o szerokości 2,00 m, budowę 1 zatoki postojowej prostopadłej do osi jezdni dla osoby niepełnosprawnej o szerokości nominalnej 3,60 m i długości 5,00 m, budowę 13 zatok postojowych prostopadłych do osi jezdni o szerokości 2,50 m i długości 5,00 m, budowę 1 zatoki postojowej równoległej do osi
jezdni dla samochodów ciężarowych o szerokości 3,00 m, budowę skrzyżowania ul. Zielonogórskiej do ul.
PCK/Kasprowicza (skrzyżowanie typu T), budowę zjazdów do posesji, budowę odwodnienia ulicy zabezpieczenie w obrębie inwestycji sieci urządzeń obcych nie wymagające przebudowy, przebudowę/budowę istniejącego oświetlenia drogowego, przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z planowanym
przedsięwzięciem, wycinkę kolidujących drzew i krzewów ograniczających widoczność. W ramach projektu
zostaną również wykonane prace związane z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.
Projekt: „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU”
Termin realizacji: 2018-2020
Wartość projektu: 15.000,00 euro
Wysokość dofinansowania: 15.000,00 euro
Dofinansowanie: Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA).
Opis projektu: Bon WiFi4EU pokryje koszty sprzętu i instalacji hotspotów Wi-Fi na terenie gminy Zbąszynek.

Projekt: Międzynarodowe spotkania ze smakiem 2019
Wartość projektu: 4 965,75 Euro
Wysokość dofinansowania: 4 220,89 Euro
Dofinansowanie: Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Opis projektu: Celem projektu była promocja kuchni regionalnej oraz miast uczestniczących w projekcie-Zbąszynka i Peitz, poprzez zaprezentowanie utożsamianych z regionalną kuchnią tradycyjnych potraw i
produktów kulinarnych oraz wspólne sportowe konkurencje.

Projekt: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek
Termin realizacji: I-X 2019 r.
Wartość projektu: 13 714,51 zł
Dofinansowanie: Program priorytetowy NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów
zawierających azbest” na lata 2019 - 2023.
Wysokość dofinansowania: 2 539,72 zł (20% kosztów kwalifikowanych) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 10 158,90zł (80% kosztów kwalifikowanych) Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Opis projektu: W ramach projektu zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 1079,8 m2 płyt azbestowych
o wadze 15,658 Mg. Zebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono 685,3 m2 płyt azbestowych o wadze 9,938
Mg. Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono 25,596 Mg wyrobów zawierających
azbest.
Z 9 posesji usunięto azbest z demontażem, a z 10 posesji odebrano już zdemontowany azbest.

www.zbaszynek.pl
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PRZEGLĄD MINIONEGO KWARTAŁU
LEKCJA OBYWATELSKA
2 października br. w CKZiU w
Zbąszynku odbyła się Lekcja
Obywatelska.
Wydarzenie
to
zostało zorganizowane z okazji
15-lecia przynależności Polski do
Unii Europejskiej. Udział w nim
wzięli uczniowie z klas 2A, 2B i
3A, którzy na co dzień uczestniczą
w
zajęciach
z
rozszerzonej
wiedzy o społeczeństwie. Lekcję
Obywatelską
przygotowali
nauczyciele:
Robert
Baksalary,
Marcin Kumke i Ryszard Pietrzak.
Więcej
informacji
na
temat
wydarzenia na stronie Nr 33
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
15 października, w Zbąszyneckim
Ośrodku
Kultury,
odbyło
się
cokwartalne
spotkanie
Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego i Przewodniczącego
Rady
Miejskiej
Jana
Mazura
z
mieszkańcami.
Na
wstępie
Burmistrz Zbąszynka podsumował
III kwartał 2019 roku, a przede
wszystkim wykonane i planowane
inwestycje: prace trwające przy
budowie sieci ścieżek rowerowych,
modernizacji oczyszczalni ścieków,
zaawansowanie prac związanych
z
budową
hali
sportowej,
modernizację kotłowni gazowej
w budynku bursy szkolnej przy
ul. Kolejowej w Zbąszynku oraz
remont odcinka drogi gminnej od
Technikum Leśnego w Rogozińcu.
Następnie Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur podsumował
prace Rady w III kwartale 2019
roku oraz przedstawił plan pracy
Rady na kolejny kwartał. W
dalszej części spotkania pytania
zadawali mieszkańcy. Dziękujemy
zainteresowanym
mieszkańcom
za udział w spotkaniu, na kolejne
zapraszamy w styczniu.

Przewodniczący Rady Seniorów
– Jan Mikuła, Ksiądz Proboszcz
Jerzy
Kordiak,
przedstawiciele
środowisk i organizacji senioralnych
działających na terenie Gminy
Zbąszynek, Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej Katarzyna
Rucioch oraz pracownik Urzędu
Miejskiego
Krzysztof
Krzywak.
Burmistrz Zbąszynka podsumował
działalność organizacji senioralnych
na terenie Gminy i współpracę
z Urzędem Miejskim, omówił
ważniejsze działania inwestycyjne
na terenie Gminy. Pan Krzysztof
Krzywak, na co dzień zajmujący
się sprawami związanymi ze
służbą
zdrowia,
podsumował
działania podejmowane w ramach
profilaktyki zdrowotnej na rzecz
mieszkańców, udział mieszkańców
w
bezpłatnych
badaniach
profilaktycznych oraz poruszył
kwestie dotyczące zdrowia osób
w wieku 60+.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
16 października 2019 r. w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku odbyło się
spotkanie Burmistrza Zbąszynka z
wyróżnionymi nauczycielami oraz
osobami pracującymi z dziećmi i
młodzieżą z Gminy Zbąszynek. W
spotkaniu uczestniczyli również:
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku Jan Mazur, dyrektorzy
szkół i Kierownik Referatu Oświaty
Barbara Stasik. Burmistrz Wiesław
Czyczerski podziękował wszystkim
nauczycielom,
pedagogom,
pracownikom oświaty za ich
wychowawczy i dydaktyczny trud.

ŚNIADANIE Z SENIORAMI
15
października
w
ramach
obchodów Zbąszyneckiego Święta
Seniora w Dziennym Domu „Senior
– Wigor”
odbyło się Śniadanie
z
Burmistrzem.
W
Śniadaniu
oprócz
Burmistrza
Wiesława
Czyczerskiego,
uczestniczył
również
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
Jan
Mazur,
20
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Wszystkim
zaangażowanym
w
nauczanie
i
edukację
życzył
wszelkiej pomyślności, zdrowia,
radości z osiągnięć w pracy
zawodowej,
wytrwałości
w
pokonywaniu
codziennych
trudności i powodzenia w życiu
osobistym. W bieżącym roku
nagrodzono następujące osoby:
Ewa Omelczuk – Dyrektor Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i
Ustawicznego
w
Zbąszynku,
Anna
Szczesiak
–
Dyrektor
Szkoły
Podstawowej
w
Zbąszynku,
Ewa
Spychała
–
nauczyciel Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w
Zbąszynku, Izabela Michalak –
nauczyciel Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w
Zbąszynku, Elżbieta Krzywak –
nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Zbąszynku, Monika Przybyła nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Kosieczynie, Wioletta WachowskaHyszka
–
nauczyciel
Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.,
Magdalena Olender – nauczyciel
Niepublicznego Przedszkola „Pod
Muchomorkiem”
w
Zbąszynku,
Anna Kutzmann – nauczyciel
Zespołu
Szkół
Leśnych
w
Rogozińcu, Ewa Löchert – pracownik
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Wlkp.,
Hieronim
Muszyński
Prezes Zbąszyneckiej Akademii
Piłkarskiej w Zbąszynku, Krzysztof
Olejniczak – Prezes Strefy Piłki
Siatkowej, Marek Bonecki – trener
Akademii Kolarskiej w Zbąszynku.
Gratulujemy! 17 października w
Zbąszyneckim
Ośrodku
Kultury
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WYDARZENIA
dla swoich pań i pracowników
Przedszkola
wystąpiły
przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
w Zbąszynku, przygotowani przez
Radę
Rodziców.
W
koncercie
uczestniczył również Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
oraz Przewodniczący Rady Jan
Mazur.

W dniach 16-17 października br.
odbyły się ćwiczenia dla służb
strażackich
współdziałających
podczas
zdarzeń
w
zakresie
masowej
katastrofy
kolejowej.
Pierwszy dzień ćwiczeń to dzień

podczas zdarzeń z udziałem
taboru
kolejowego
przez
poszczególne służby. Jednym z
punktów
było
przedstawienie
analizy działań podczas katastrofy
kolejowej
w
Szczekocinach
z 2012 roku, zaprezentowane
przez prelegentów z KW PSP
w
Katowicach,
którzy
jako
pierwsi brali udział w zdarzeniu.
Następnego
dnia,
na
terenie
bazy Kolei Wielkopolskich w
Zbąszynku
przeprowadzono
ćwiczenia praktyczne. Założenia
taktyczne były podzielone na
dwie części. W pierwszej założono
zderzenie szynobusa z dwoma
samochodami
osobowymi
na
przejeździe kolejowym, w wyniku
którego było kilkadziesiąt osób
poszkodowanych
–
wypadek
masowy. Oprócz sił i środków
Państwowej
Straży
Pożarnej,
Pogotowia Ratunkowego, Policji,
Ochrony
Kolei
wzięły
udział
nasze
jednostki
ochotniczych
straży pożarnych z Dąbrówki
Wielkopolskiej, Kosieczyna, Kręcka
i
Zbąszynka
w
ćwiczeniach
wzięła udział Grupa Kolejowego
Ratownictwa
Technicznego,
a
także Strażacy z THW w ramach
realizacji
dwuletniego
planu
współpracy
polsko-niemieckiej
PSP-THW na lata 2018-2019 dla
województw przygranicznych. W
drugiej części ćwiczeń scenariusz
zakładał
uderzenie
dwóch
wagonów towarowych w budynek

teoretyczny, który odbył się na
terenie
Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i
Ustawicznego
im. Jana Pawła II w Zbąszynku.
Zaprezentowano
i
omówiono
zakres współpracy służb oraz
sposobu
prowadzenia
działań

kolei,
w
którym
znajdowały
się trzy osoby poszkodowane.
Konstrukcja
budynku
została
naruszona, dlatego dostęp do
poszkodowanych był utrudniony.
Tego typu ćwiczenia, które bardzo
realnie odzwierciedlały zdarzenie

BAŁKAŃSKIE RYTMY
W środę 16.10.2019 r. Seniorzy z
Dziennego Domu „Senior-Wigor” i
Gminy Zbąszynek bawili się w sali
wiejskiej w Kosieczynie. Wspólne
biesiadowanie rozpoczął zespół
„Tęcza” ze Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury, następnie wystąpiła grupa
śpiewacza
„Dąbrowszczanka”
i grupa „Akademia” śpiewając
znane i lubiane utwory i przeboje.
Gościnnie wystąpił zespół „Vitre
Moi” z Bolesławca, który odtwarzał
piękne
bałkańskie
melodie.
Przy rytmach lokalnej muzyki i
bałkańskim brzmieniu utworów
bawili się wszyscy obecni.
ĆWICZENIA
KATASTROFA
ZBĄSZYNKU

STRAŻACKIE
KOLEJOWA

–
W
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niewątpliwie
są
idealnym
sposobem
na
doskonalenie
prowadzenia działań ratowniczo
– gaśniczych oraz współpracy
z
różnego
rodzaju
służbami.
W
zajęciach
teoretycznych
i
praktycznych
między
innymi
wzięli udział: Lubuski Komendant
Wojewódzki PSP w Gorzowie
Wlkp. – bryg. Patryk Maruszak,
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski, Prezesi Spółek Kolei
Wielkopolskich,
Komendant
Powiatowy PSP w Świebodzinie
st. kpt. Mariusz Wójcik. Wszystkim
uczestnikom ćwiczeń serdecznie
dziękujemy.
ZAKOŃCZENIE
ZBĄSZYNECKIEGO
ŚWIĘTA SENIORA
18 października br., przy pięknej,
słonecznej pogodzie, w urokliwym
miejscu Zbąszynka jakim jest
skwer
Tomasza
Kotkowiaka
odbyło się uroczyste zakończenie
Zbąszyneckiego Święta Seniora.
Była to także okazja do uczczenia
110
rocznicy
urodzin
śp.
T.
Kotkowiaka, budowniczego kozłów,
mistrza gry na tych instrumentach.
Na
uroczystość
przygotowano
specjalną broszurę z informacjami
o artyście. W spotkaniu udział
wzięli:
władze
samorządowe,
dzieci, młodzież, nauczyciele i
dyrektorzy szkół podstawowych ze
Zbąszynka, Kosieczyna i Dąbrówki
Wlkp. oraz CKZiU w Zbąszynku,
seniorzy z Dziennego Domu „SeniorWigor”,
członkowie
organizacji
pozarządowych,
mieszkańcy.
Kierownik
OPS
w
Zbąszynku
Katarzyna Rucioch podziękowała
wszystkim
współorganizatorom
Zbąszyneckiego Święta Seniora
oraz mieszkańcom za uczestnictwo
w wielu ciekawych i atrakcyjnych
spotkaniach, które odbyły się w
trakcie
święta.
Podziękowania
skierowała także w kierunku pani
dyrektor, nauczycieli i uczniów
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego za opracowanie
i realizację nowej wizualizacji
skweru.
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław Czyczerski w swoim
wystąpieniu
podkreślił
wagę
takich i podobnych inicjatyw dla
rozwoju i tożsamości naszej Gminy.
Zauważył, że jest wiele miejsc w
Gminie ukazujących osoby, które
w znaczący sposób wpływały na
rozwój naszej Gminy, jak np. Tomasz
Spychała czy Bogdan Niemiec.
Dołączył do podziękowań za nową
wizualizację skweru. Następnie
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wraz z
Przewodniczącym Rady
Miejskiej
wręczył
certyfikat
powierzenia opieki nad skwerem
Radzie
Seniorów
Gminy
Zbąszynek.
Podziękowania
za rewitalizację skweru z rąk
Burmistrza i Przewodniczącego
Rady Seniorów otrzymali:
Ewa
Omelczuk, Katarzyna
Rucioch,
Magdalena Krajkowska, Jolanta
Kulesza, Maria Dobry i uczniowie
klasy architektury krajobrazu CKZiU
w Zbąszynku. Zabierając głos
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur podkreślił jak ważne jest
kształtowanie od najmłodszych
lat właściwej postawy wobec
dziedzictwa
i
przeszłości
własnego
regionu.
Pozwala
to na odnalezienie własnych
korzeni, tożsamości kulturowej
i znalezienie swojego miejsca
we współczesnym świecie. Daje
możliwość zachowania ciągłości
własnej
(regionalnej)
kultury,
będącej
równocześnie
częścią
kultury narodowej, europejskiej i
światowej. Przewodniczący Rady
Miejskiej wraz z Burmistrzem

Zbąszynka
wręczyli
uczniom
i
przedstawicielom
organizacji
pozarządowych bilety do edukacji
regionalnej w kulturze. W trakcie
spotkania
na
skwerze
swoje
utwory
prezentowała
Kapela
Koźlarska
składająca się z
uczniów Szkoły Podstawowej w
Dąbrówce Wlkp. pod opieką Jana
Prządki. Na zakończenie spotkania
Przewodniczący Rady Seniorów
Jan
Mikuła
podziękował
za
22

wszelkie dobro w trakcie Święta
Seniora i wspólnie z pozostałymi
organizatorami
w
obecności
jednego
z
uczniów
Tomasza
Kotkowiaka - Piotra Cegłowskiego
przy dźwiękach kozła złożyli
kwiaty pod obeliskiem z tablicą
Artysty, Muzyka i Wychowawcy.
Organizatorem
spotkania
na
skwerze była Rada Seniorów Gminy
Zbąszynek i OPS w Zbąszynku.
Spotkanie
prowadził
Krzysztof
Krzywak. Dziękujemy wspólnocie
domu przy ulicy Kilińskiego 92 za
udostępnienie mediów.
NOWY WÓZ STRAŻACKI DLA OSP
ROGOZINIEC
19 października br.
odbyło się
uroczyste przekazanie jednego
z
osiemnastu
samochodów
ratowniczo
gaśniczych
zakupionych
przez
Zarząd
Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP Województwa Lubuskiego.
Zakup wozu został sfinansowany
w 85% z Europejskiego Funduszu
Rozwoju
Regionalnego
w

ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Partnerami w projekcie jest 18
gmin z całego województwa, które
zapewniły wkład finansowy do
projektu w wysokości 15% wartości
pojazdu. Wóz dla jednostki OSP
Rogoziniec
został
zakupiony
również
dzięki
zaangażowaniu
Członka
Prezydium
Zarządu
Głównego Związku OSP RP Edwarda
Fedko. W uroczystości udział
wzięli m.in.
Członek Prezydium
www.zbaszynek.pl

Zarządu
Głównego
Związku
OSP RP Edward Fedko, Członek
Zarządu Głównego Związku OSP
RP Ryszard Dąbrowa, Członek
Głównego
Sądu
Honorowego
Leszek Cabel, Członek Głównej
Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP
Andrzej Brachmański, były Lubuski
Komendant PSP w Gorzowie Wlkp.
Stanisław Węsierski, Członkowie
Prezydium
Zarządu
Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Lubuskiego Hubert
Harasimowicz i Leszek Parandyk,
Zastępca Lubuskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Gorzowie
Wlkp. Janusz Drozd, Zastępca
Komendanta Powiatowego PSP
w Świebodzinie Marcin Bohuszko,
Zastępca Dyrektora Departamentu
Infrastruktury
i
Komunikacji
UM
w
Zielonej
Górze
Piotr
Tykwiński,
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski z małżonką,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur z małżonką, Wicestarosta
Powiatu
Świebodzińskiego
Andrzej
Chromiński,
Dyrektor
Departamentu Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego
UM
w
Zielonej
Górze
Waldemar
Michałowski,
Przewodniczący
Związku
Zawodowego
Leśników
Polskich
RP
Jarosław
Szałata, Prezes Zarządu
Oddziału
Gminnego
Związku
OSP
RP
w
Zbąszynku
Wojciech
Wittke, proboszcz parafii
Chociszewo Ryszard Fido,
Dyrektor ZSL W Rogozińcu
Antoni
Pawłowski,
byli
i
obecni
mieszkańcy
Rogozińca,
druhowie
strażacy
z
gminnych
jednostek OSP. W trakcie
uroczystości
pośmiertnie
Honorowym Medalem „Za
Zasługi dla Województwa
Lubuskiego” uhonorowany
został śp. prof. dr hab.
Zbigniew
Zaleski,
były
mieszkaniec
Rogozińca,
który będąc Europosłem z
dużym zaangażowaniem wspierał
działania Zarządu Województwa
Lubuskiego. Odznaczenie odebrała
siostra śp. prof. Zbigniewa Pani
Maria
Zaleska.
Końcowym
akcentem
uroczystości
było
pożegnanie starego, 48-letniego
wozu bojowego marki MERCEDES,
który przechodzi na zasłużoną
emeryturę, ale nie kończy swojej
misji. Zapewne będzie można go
oglądać na wielu festynach, ale
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Adrian
Kepke

WYDARZENIA
już na żółtych tablicach.
101 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Naród, który nie szanuje swojej

polskiego.
Po
przemówieniu
Pana Wiesława Czyczerskiego,
uczniowie Szkoły Podstawowej
w
Zbąszynku
wyrecytowali
okolicznościowe wiersze. W trakcie

Okolicznościowe
przemówienie
wygłosił
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski,
życząc
pomyślnej przyszłości dla polskiej
kolei, nowoczesnej, bezpiecznej
i
szybkiej,
spełniającej
oczekiwania klientów.
ODSŁONIĘCIE
TABLICY
UPAMIĘTNIAJĄCEJ WITOLDA
SCHEURINGA
Z
inicjatywy
Rady
Lubuskiej Izby LekarskoWeterynaryjnej w Zielonej
Górze,
przy
aktywnym
wsparciu
Burmistrza
Zbąszynka, dnia 22 listopada
br. odbyła się uroczystość
odsłonięcia
tablicy
upamiętniającej
WITOLDA
SCHEURINGA
wybitnego
lekarza weterynarii dr hab.
nauk
weterynaryjnych,
Zasłużonego
dla
Gminy
Zbąszynek.
(więcej
informacji na str. 36)
V WIGILIA MIEJSKA

przeszłości, nie zasługuje na
szacunek teraźniejszości i nie ma
prawa do przyszłości – to słowa
Józefa Piłsudskiego, o których
pamiętać powinien każdy Polak.
Święto niepodległości to okazja
do
przypomnienia
kluczowych
dla naszego kraju wydarzeń, jakie
rozegrały się 101 lat temu. Jak co roku,
nie zapomnieli o nich mieszkańcy
Gminy
Zbąszynek.
Lokalne
obchody
Dnia
Niepodległości
rozpoczęła msza św. w Kościele
Parafialnym w Zbąszynku. W
uroczystości udział wzięły poczty
sztandarowe gminnych organizacji i
stowarzyszeń pozarządowych oraz
gminnych placówek oświatowych.
Nie zabrakło również delegacji
jednostek organizacyjnych gminy,
władz gminy oraz mieszkańców.
Po mszy św. odbył się przemarsz
pod
pomnik
Chrystusa
Króla,
prowadzony przez uczniów z
Ogniska Muzycznego działającego
przy
Szkole
Podstawowej
w
Dąbrówce
Wlkp.
Przybyłych
mieszkańców
i
gości
powitał
Komendant Związku Drużyn ZHP
w Zbąszynku harcmistrz Zbigniew
Buśko. Następnie głos zabrał
Burmistrz Zbąszynka, który w
krótkim przemówieniu podziękował
za obecność i wspólne uczczenie
jednego
z
najważniejszych
wydarzeń
w
historii
narodu

uroczystości dokonano również
uroczystego
wkopania
dębu.
Odczytano tym samym akt nadania
jego imienia. Posadzone drzewo
zapoczątkowało powstanie „Alei
Dębów Pamięci”. W dalszej części
uroczystości delegacje instytucji,
stowarzyszeń i zakładów pracy
oddały hołd i złożyły wiązanki
kwiatów pod pomnikiem Chrystusa
Króla. Zakończeniem oficjalnych
obchodów była uroczysta salwa
armatnia
na cześć naszej
niepodległości.
DZIEŃ KOLEJARZA 2019
Dzień Kolejarza to święto kolejarzy
i
pracowników
kolei,
które
obchodzimy w Polsce od 1981 roku.
Na datę jego obchodów wybrano
dzień, w którym wspomina się
świętą Katarzynę Aleksandryjską patronkę kolejarzy. Z tej okazji 25
listopada w kościele parafialnym
w Zbąszynku odbyła się uroczysta
Msza Św. w intencji kolejarzy, po
której uczestnicy prowadzeni przez
delegacje pocztów sztandarowych
przemaszerowali pod pomnik św.
Katarzyny Aleksandryjskiej przy
Placu Dworcowym. Po wspólnej
modlitwie pod przewodnictwem
ks. Kanonika Jerzego Kordiaka
złożono kwiaty pod pomnikiem
dla uczczenia pamięci kolejarzy.

www.zbaszynek.pl

W sobotę, 7 grudnia 2019
r. na Targowisku Miejskim odbyła
się już po raz 5. Wigilia Miejska.
Tradycyjnie wydarzenie oficjalnie
otworzył
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław Czyczerski oraz Dyrektor
ZOK Malwina Kubicka. Wigilia, jak
co roku, bogata była w prezentacje
artystyczne lokalnych artystów.
Na małej scenie prezentowali się:
Kapela Koźlarska, Dąbrowszczanka
i uczniowie szkoły z Dąbrówki
Wlkp. Ze Zbąszynka wystąpiły
przedszkolaki
z
miejscowego
przedszkola,
uczniowie
szkoły
podstawowej i szkoły średniej
CKZiU,
oraz
wokalistki
Studia
Piosenki i grupa taneczna JUMP
(ZOK). Kosieczyn reprezentowali
uczniowie
miejscowej
Szkoły
Podstawowej. Dodatkową atrakcją
dla mieszkańców były Jasełka
Uliczne, które z uwagi na silny
wiatr i deszcz oraz bezpieczeństwo
animatorów
miały
utrudniony
odbiór. Podczas tegorocznej Wigilii
Miejskiej
odbył
się
kiermasz
rękodzieła oraz degustacja potraw
świątecznych. W podsumowaniu,
w tym roku wyjątkowo pogoda
nam nie dopisała, ale atmosfera
była gorąca dzięki pomocy OSP
Zbąszynek. W przyszłym roku
impreza będzie miała nieco inny
charakter. Dziękujemy wszystkim
za zaangażowanie i uczestnictwo
w wydarzeniu.
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INWESTYCJE

Hubert
Cichy

INWESTYCJE

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku
Obecnie w trakcie rozbudowy oczyszczalni ścieków wykonywane są bądź zakończone zostały następujące
prace: Reaktor biologiczny: zabetonowano wsporniki pod rotory, wykonano pomosty, zamontowano rurociągi
technologiczne. Zagęszczacz osadu - wykonano izolacje wewnętrzne zbiornika i rozpoczęto ocieplanie ścian
zewnętrznych. Budynek socjalny – zamontowano okna, ocieplono ściany, częściowo wykonano elewację,
wewnątrz trwają prace tynkarskie. Budynek techniczny - zakończono dach, tynki wewnętrzne i posadzkę
w hali. Trwa układanie płytek ściennych. Wykonano wykładziny ścian podziemnych z żywicy, trwa montaż
systemu stabilizacji osadu. Droga dojazdowa: wykonano krawężniki, podbudowę i 70 % nawierzchni. Zakończono prace montażowe fotowoltaiki. Niezależnie od robót trwają dostawy i montaż urządzeń technologicznych. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada w czerwcu 2020 r. Inwestycja jest dofinasowana
w kwocie blisko 10 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Hala sportowa
Zawarto z Wykonawcą aneks zmieniający termin zakończenia budowy. Nowy termin to 30 marca 2020 r.
W obiekcie układane są instalacje wod-kan i c.o., instalacje wentylacyjne. Gruntowane są tynki pod gładzie gipsowe i płytki. Trwa montaż stolarki okiennej. Na zewnątrz budowany jest parking dla samochodów
osobowych i prowadzone są prace związane z przyłączami. Inwestycja jest dofinansowywana ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Budowa ścieżek rowerowych
Obecnie prowadzone są roboty na wszystkich zakontraktowanych odcinkach. Wykonawca, którym jest firma
BRUBET, Ryszard Winnicki z Międzyrzecza zakończył już układanie nawierzchni bitumicznych i w fazie końcowej są prace przy nawierzchniach z kostki betonowej. Pozostają tzw. roboty wykończeniowe polegające
głównie na uporządkowaniu terenu i montażu oznakowania. Inwestycja jest realizowana w ramach partnerskiego projektu Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych na terenie gmin Babimost, Kargowa i Zbąszynek
przy dofinasowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Termin zakończenia inwestycji
to 30.12.2019 r.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

NOWE SIECI WODNO-KANALIZACYJNE
NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK
go. Sieć ułożono z rur PE
Ø 90 i zastąpiła dotychczasową rurę o średnicy
Ø 50, wymieniając przy
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku, w
tym część przyłącza wodociągowego do budynku
związku z modernizacją i rozbudową Oczyszczalni Ścieków
mieszkalnego jak i wybuw Zbąszynku, zatrudni w wymiarze pełnego etatu (4 etadowano nowe przyłącze
ty) osoby na stanowisku Konserwator Oczyszczalni Ścieków.
wodociągowe do zakładu
Praca w systemie 12 - godzinnym na Oczyszczalni Ścieków
usługowo –produkcyjnego,
w Zbąszynku. Termin rozpoczęcia pracy od II kwartału 2020
zabezpieczając go również
przeciwpożarowo w nowy
roku. CV prosimy dostarczać osobiście do Samorządowego
hydrant ppoż. Odcinek wyZakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku od poniedziałku
mienionej sieci o długości
do piątku w godz. 7:00 – 15:00 lub wysyłać na adres Samook. 70 mb w całości został
rządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku ul. PCK 2
wybudowany przez pracowników Samorządowe66-210 Zbąszynek.
go Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku.
Również w miejscowoWykonawcą
zamówienia Św. Piotra i Pawła. Pozostało dopublicznego pod nazwą „Budowa prowadzenie przykanalików sieci ści Samsonki został wymieniony
sieci wodociągowej i kanalizacyj- kanalizacyjnej do granicy działek znaczny odcinek sieci wodociąnej na ul. Zachodniej, Św. Piotra oraz wybudowanie odcinka głów- gowej. Zastąpiono dotychczasową
i Pawła, Ogrodowa, Akacjowa w nego kolektora w ul. Św. Piotra i rurę wodociągową Ø 50 na rurę
Zbąszynku”, które zostało roz- Pawła. Po wykonaniu tej części PE Ø 90. Nowa rura poprowadzostrzygnięte we
wrześniu 2019 zadania nastąpi rozliczenie ETAPU na od budynku hydroforni poprawi
roku została Firma EKO-BUDOWA I, a następnie wykonawca przystą- ciśnienie wody w ww. miejscowoGrzegorz Oniszczuk mająca swoją pi do dalszych prac przewidzia- ści oraz pozwoli na zaopatrzenie
siedzibę w Św. Wojciech 31C Mię- nych w ETAPIE II. Całość robót zo- w odpowiednią ilość wody miejdzyrzecz. W chwili obecnej wy- stanie zrealizowana za kwotę 633 scowe, rozwijające się gospodarstwo rolne. Zamontowano również
konawca zorganizował sobie plac 450 000,00 zł brutto.
budowy na terenie inwestycji, do- W listopadzie Samorządowy Za- nowy hydrant ppoż. na końcówce
starczył niezbędne rury, studnie kład Usług Komunalnych w Zbą- nowej sieci wodociągowej. Wykanalizacyjne i armaturę. Rozpo- szynku rozbudował odcinek sieci mieniono ok. 130 mb sieci wodoczęcie prac nastąpiło z opóźnie- wodociągowej
w
miejscowości ciągowej. Całość zadania również
niem, jednak wykonawca zapew- Rogoziniec. Nowa nitka została została wykonana przez pracownia, że z całością zadania zdąży w wybudowana od budynku hydro- ników Samorządowego Zakładu
deklarowanym terminie, do końca fornii w Rogozińcu do pobliskiego Usług Komunalnych w Zbąszynku.

OGŁOSZENIE O PRACĘ!

lutego 2020 roku. Aktualnie Firma zakładu produkcyjno - usługoweEKO-BUDOWA wykonała sieć wo- go oraz do budynku mieszkalnedociągową wzdłuż ulicy Zachodniej i Św. Piotra i Pawła
w Zbąszynku z rur PE Ø 160,
I KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
zamontowała
wymagane
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH PRZYPOMINA
hydranty ppoż. oraz zasuwy
O OPŁATACH ZA ODPADY. TERMIN WPŁAT ZA I KWARTAŁ 2020
wodociągowe, wyprowadziła
odnogi na połączenie sieci
ROKU MIJA 31 STYCZNIA 2020 ROKU (OPŁATA ZA STYCZEŃ,
wodociągowej w ETAPIE II.
LUTY, MARZEC).
Do wykonania z sieci wodociągowej zostało połączenie
STAWKA OPŁAT ZA ODPADY W I KWARTALE 2020 ROKU NIE
z istniejącą siecią w ul. Jana
ULEGA ZMIANIE I WYNOSI:
Pawła II oraz doprowadzenie
ODPADY
SELEKTYWNE – 15,00 ZŁ
przyłączy
wodociągowych
do granicy działek. Z sieci
ODPADY NIESELEKTYWNE – 30,00 ZŁ
kanalizacyjnej zostało wykoWPŁAT DOKONUJEMY NA NOWE INDYWIDUALNE NUMERY RAnane połączenie z istniejącą
CHUNKÓW BANKOWYCH
siecią oraz część nowego
kolektora sieci kanalizacyjLUB W KASIE SZUK PRZY UL. PCK 2 W ZBĄSZYNKU OD POnej z rur PVC Ø 200 na ul.

NIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00 – 12:00

www.zbaszynek.pl
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Barbara
Stasik

OŚWIATA

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW
KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
UWAGA PRACODAWCY
Od 1 września 2019 roku
weszła w życie Ustawa z dnia 22
listopada 2018r. o zmianie ustawy
– Prawo oświatowe, ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz.
2245, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz.
1148, późn. zm.) pracodawcom,
którzy zawarli umowę o pracę z
młodocianymi pracownikami w
celu przygotowania zawodowego,
przysługuje
dofinansowanie
kosztów kształcenia, jeżeli:
a)
pracodawca
lub
osoba
prowadząca zakład w imieniu
pracodawcy
albo
osoba
zatrudniona
u
pracodawcy
posiada kwalifikacje wymagane
do prowadzenia przygotowania
zawodowego
młodocianych
określone w przepisach w sprawie
przygotowania
zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania
– Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 28 maja 1996 r. (Dz. U. z
2018 r. poz. 2010, z późn.zm),
b) młodociany pracownik ukończył
naukę zawodu i zdał egzamin,
zgodnie z przepisami:
- w przypadku młodocianego
zatrudnionego
w
celu
przygotowania
zawodowego
u
pracodawcy
będącego
rzemieślnikiem
–
egzamin
czeladniczy zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 3
ust. 4 ustawy o rzemiośle z dnia
22 marca 1989 r. (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1267, z późn. zm.) – egzamin
przeprowadza Izba Rzemieślnicza;
- w przypadku młodocianego
zatrudnionego
w
celu
przygotowania
zawodowego
u
pracodawcy
niebędącego
rzemieślnikiem
–
egzamin
zawodowy
(Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna),
- młodociany pracownik ukończył
przyuczenie
do
wykonywania
określonej pracy i zdał egzamin
zgodnie z przepisami.
PRACODAWCA – RZEMIEŚLNIK to:
Osoba fizyczna, która wykonuje
działalność
gospodarczą
z
wykorzystaniem
swoich
zawodowych kwalifikacji i pracy
26

własnej, w imieniu własnym i
na własny rachunek – jeżeli jest
ona mikro przedsiębiorcą, małym
przedsiębiorcą
albo
średnim
przedsiębiorcą
w
rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018r. –
Prawo Przedsiębiorców, lub
Osoby fizyczne – wspólnicy spółki
cywilnej w zakresie wykonywanej
przez nich wspólnie działalności
gospodarczej – jeżeli spełniają oni
indywidualnie i łącznie warunki
określone wyżej.
Pracodawca
nie
będący
rzemieślnikiem,
w
przypadku
kiedy zatrudnia osobę prowadzącą
zakład w imieniu pracodawcy
albo zatrudnia osobę, która jest
instruktorem i posiada kwalifikacje
wymagane
do
prowadzenia
przygotowania
zawodowego
młodocianych. Wówczas kształci
młodocianego pracownika, który
zdaje egzamin zawodowy przez
OKE.
W myśl art. 2 ust. 4 ustawy
o
rzemiośle,
do
rzemiosła
nie
zalicza
się
działalności
handlowej, usług hotelarskich,
działalności transportowej, usług
świadczonych w wykonywaniu
wolnych
zawodów,
usług
leczniczych
oraz
działalności
wytwórczej i usługowej artystów
plastyków i fotografików.
INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI
ZAWODU
Instruktor
praktycznej
nauki
zawodów
musi
spełniać
wymagania
określone
w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 lutego 2019r.
w sprawie praktycznej nauki
zawodu (Dz. U. 2019 r. poz. 391)
– dotyczy umów zawartych od
1 września 2019r.
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Kwota
dofinansowania,
po
uwzględnieniu pomocy publicznej,
kosztów
kształcenia
jednego
młodocianego pracownika wynosi:
do 8.081 zł – w przypadku nauki
zawodu przy okresie kształcenia
wynoszącym
36
miesięcy,
jeżeli
okres
kształcenia
jest
krótszy niż 36 miesięcy, kwotę
dofinansowania wypłaca się w
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wysokości
proporcjonalnej
do
okresu kształcenia;
do 254 zł – w przypadku
przyuczenia
do
wykonywania
określonej pracy, za każdy pełny
miesiąc kształcenia.
W
przypadku
nauki
zawodu
prowadzonej
w
zawodach
wskazanych
przez
ministra
właściwego do spraw oświaty i
wychowania w prognozie, o której
mowa w art. 46b ust. 1 – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.
1148, z późn. zm.) – wysokość
kwoty dofinansowania kosztów
kształcenia jednego młodocianego
pracownika, o której mowa w ust. 2
pkt 1 wynosi do 10.000 zł. – dotyczy
umów zawartych od 1 września
2019r. Prognoza zapotrzebowania
na pracowników w zawodach
szkolnictwa branżowego, o której
mowa w art. 46b ust. 1 – Prawo
oświatowe,
minister
właściwy
do spraw oświaty i wychowania
ogłasza w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym „Monitor
Polski”, w terminie do dnia 1 lutego
danego roku.
Więcej
informacji
na
stronie
internetowej Gminy Zbąszynek w
zakładce „Dla Mieszkańca” i dalej
„Ogłoszenia”.
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

W OSTATNICH MIESIĄCACH MUCHOMORKA...
ŚWIĘTO PYRY
02.10. w naszym przedszkolu odbyło
się święto Pieczonego Ziemniaka. W
tym dniu uroczystość ze względu
na pogodę odbyła się w murach
przedszkola. Przedszkolaki wzięły
udział w grach i zabawach, które
związane były z głównym bohaterem
czyli „Ziemniakiem”. Każda grupa
musiała zaprojektować na brystolu
swojego ziemniaka. Po zakończonej
zabawie wszyscy zjedli pieczone
ziemniaki i kiełbasę z grilla.
„NA PIRACKIM SZLAKU”
04.10. pod takim hasłem dzieci z
Niepublicznego
Przedszkola
pod
Muchomorkiem
uczestniczyły
w
kolejnej nocy w przedszkolu. Udział
brały dzieci 5-letnie i 6-letnie. Piraci
zabrali nas w nieznane miejsca w
poszukiwaniu skarbu. Było mnóstwo
atrakcji i zabaw. Dzieci na długo
zapamiętają tę noc.
DZIEŃ SENIORA
11 października dzieci z grupy
„wiewiórki” wraz z p. Magdaleną
Olender udały się do Senior- Wigor,
aby złożyć życzenia i wręczyć
upominki
seniorom.
Na
twarzy
seniorów
zagościł
uśmiech
i
wzruszenie, że dzieci pamiętały o
ich święcie.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W
październiku
swoje
święto
obchodzą
wszyscy
pracownicy
oświaty. 17.10. rodzice i dzieci naszego
przedszkola przygotowali przemiłą
niespodziankę na sali widowiskowej
w Domu Kultury.
Nauczyciele
byli
bardzo
mile
zaskoczeni.
PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
28 października w sali krasnoludków
odbyła
się
ważna
uroczystość
dla tych najmłodszych. Pasowane
zostały dzieci z grupy: „Biedronki” p. Aurelii Czepek, „Zajączki”– p. Alicji
Jankowiak i grupy „Krasnoludków”p.
Magdaleny
Jokiel.
Nowym
Przedszkolakom życzymy samych
miłych
chwil
spędzonych
w
przedszkolu.
PAMIĘTAMY...
Dzieci z grupy: „Motylki”-p. Joanna
Piwecka, „Żabki”- p. Anna Bock,
„Pszczółki”- p. Anna Matysiak i
„Biedronki”- p. Aurelia Czepek udały
się pod ważne historyczne pomniki w
naszym mieście, aby uczcić Święto
Zmarłych, okazać szacunek i pamięć.
Każde dziecko zapaliło znicz.
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
5 listopada w naszym Przedszkolu

było bardzo kolorowo i wesoło.
Dzieci tego dnia mogły przebrać
się za ulubioną postać z bajki.
Nauczycielki z grup wraz z dziećmi
wspólnie śpiewali, tańczyli i bawili
się.
HYMN DLA NIEPODLEGŁEJ
W piątek 8.11. wszystkie dzieci z
Przedszkola wraz z grupą Gucio
z Rogozińca i p. Karoliną Hassą
zebrały się w holu przedszkola,
aby wspólnie zaśpiewać Hymn
Polski z okazji zbliżającego się
święta Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Również z tej okazji
13.11. dzieci z grupy „Wiewiórki” z
wychowawcą p. Magdaleną Olender,
p. Wiktorią Baran i z nauczycielem
od muzyki p. Tomaszem Gawrońskim
przygotowali Akademię z okazji
Odzyskania Niepodległości. Dzieci
wspaniale poradziły sobie z tą
jakże trudną tematyką, udało im
się w prosty i zrozumiały sposób
przedstawić polską historię. Również
seniorzy w Senior-Wigor wystąpiły
z dziećmi w Akademii. Wśród
zaproszonych gości nie zabrakło
Dyrektora Przedszkola p. Tadeusza
Wróbla, Dyrektora ZOK-u Malwiny
Kubickiej, Przewodniczącego Rady
Miejskiej p. Jana Mazura, seniorów z
Senior - Wigor oraz wielu naprawdę
ważnych gości.
POMAGAMY...
Muchomorki bardzo lubią pomagać,
po raz kolejny wzięły udział w akcji
„Puszka dla głodnego brzuszka”,
w której dzieci przynoszą do
przedszkola karmę dla zwierząt ze
schroniska. Cała zbiórka zostanie
przekazana
dla
Schroniska
w
Nowym
Dworze.
Dzieci
także
włączyły się w akcję „Góra Grosza”.
Zebrane pieniądze zostaną policzone
i
przekazane
na
pomoc
dla
najbardziej potrzebujących dzieci,
które nie wychowują się w swojej
rodzinie. Wszystkim włączającym się
w nasze akcje bardzo dziękujemy.
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada obchodziliśmy Dzień
Pluszowego Misia. Owego dnia każde
dziecko przyniosło do przedszkola
swojego
misia,
z
którym
się
bawiliśmy, śpiewaliśmy i tańczyliśmy.
Tego dnia także swoje święto mieli
Kolejarze. Dzieci z grupy „Motylków” i
„Żabek” wraz z panią Kierownik Kolei
Wielkopolskich Anną Sołtysik udały
się na Dworzec Kolejowy, gdzie mogły
zapoznać się z pracą kolejarza.
Zwiedzili wiele pomieszczeń oraz
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pociąg ELF. Dzieci były bardzo
zafascynowane i szczęśliwe.
XIX
PRZEGLĄD
PIOSENKI
ARTYSTYCZNEJ
4.12 na sali widowiskowej w Domu
Kultury odbył się XIX Przegląd
Piosenki Artystycznej, gdzie również
udział wzięły dzieci z naszego
przedszkola. Z grupy „Motylków”
wystąpiły Zosia Budniak z Zosią
Leśnik, z grupy „Żabki” wystąpili:
Zosia Fedko z Wiktorem Mintą oraz z
grupy „Wiewiórki” wystąpili w duecie
Marietta Wójcik z Zuzanną Nowotnik
oraz solo Blanka Cieślak.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy
odwagi i wygranych.
MIKOŁAJKI
6.12
dzieci
z
Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
przywitały Mikołaja na sali tanecznej
w Domu Kultury. Dzieci z grupy
„Pszczółki” recytowały Mikołajowi
wiersze, a pozostałe grupy śpiewały
piosenki. Mikołaj był zachwycony i
wręczył dzieciom prezenty.
WIGILIA MIEJSKA
Dnia 7.12. dzieci z grupy „Motylków”
i „Żabek” uczestniczyły w Wigilii
Miejskiej śpiewając pastorałkę „Od
serca do ucha”. Podczas wigilii nie
zabrakło pięknie wykonanych ozdób
świątecznych, które można było
kupić na kiermaszu.
ŚWIĘTA, CZAS MAGII...
18 grudnia dzieci z grupy „Jagódki”
z p. Renatą Nowicką przygotowały
Jasełka, w których uczestniczyły
dzieci z przedszkola oraz zaproszeni
goście. Po raz kolejny została w
przedszkolu zorganizowana „Żywa
Szopka”, którą mogli podziwiać
mieszkańcy naszego miasta idący do
przedszkola. 20 grudnia odbyły się
wigilie w grupach. Wszystkie dzieci,
nauczyciele i pracownicy Przedszkola
dzielili się opłatkiem, składając sobie
życzenia,
kosztowali
świąteczne
potrawy, oraz śpiewali kolędy.
Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia wszyscy
pracownicy
Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
wraz z przedszkolakami życzą
by nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia były dla was wszystkich
niezapomnianym czasem spędzonym
bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Niech Nowy Rok przyniesie tę
odrobinę szczęścia, która sprawi,
że wszystkie podjęte działania
zakończą się sukcesem.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

Anna
Szczesiak

PODSTAWÓWKA W OSTATNIM KWARTALE
PATRIOTYZM W NASZEJ SZKOLE
Uczniowie na lekcjach historii zapoznali się z dziejami powstania warszawskiego i losami powstańców
biorących w nim udział. Następnie
przygotowali własnoręcznie ponad
40 kartek, laurek oraz napisali listy
do wybranych Powstańców. Zebrane
prace zostały wysłane do fundacji
Sensoria promującej tę kampanię.
BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników
Powstania Warszawskiego. Projekt
ma edukować Polaków, bazując na
historiach Powstańców, wzmacniać
poczucie
tożsamości
narodowej,
krzewić postawy patriotyczne oraz
budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji ma również sygnalizować
chęć włączenia do świadomości
społecznej indywidualnych historii
Powstańców poprzez nowoczesny
patriotyzm. W ramach kontynuacji
ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla
Niepodległej” nasza szkoła włączyła
się w akcję Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży
„Szkoła do hymnu”. 8 listopada o godzinie 11:11 uczniowie wraz z nauczycielami odśpiewali 4 zwrotki Mazurka
Dąbrowskiego, składając hołd tym,
którzy walczyli o niepodległość naszej Polski.
MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
Święto bibliotek szkolnych ustanowione zostało przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa
Szkolnego w 1999 roku. Tegoroczne
obchody Święta Bibliotek Szkolnych
odbyły się pod hasłem „Wyobraź
sobie...”. W bibliotekach odbyły się
imprezy promujące książkę, bibliotekę i czytelnictwo. Uczniowie chętnie
zaangażowali się w działania biorąc
udział w konkursach plastycznych,
literackich, dzieląc się książkami
w akcji „Podaruj książkę bibliotece
szkolnej”. Uczniowie klas II uroczyście
zostali przyjęci w poczet czytelników
biblioteki.
KONKURSY
Uczniowie klas starszych zmagali
się w etapie szkolnym konkursów
przedmiotowych
organizowanych
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Do kolejnego etapu zakwalifikowali
się uczniowie z: historii, biologii, języka angielskiego, matematyki oraz
fizyki. Klasy II i III wystartowały w
Ogólnopolskim Projekcie Stypendial-

28

nym Stypendiada Wczesnoszkolna w
zakresie ortografii, matematyki i prac
plastycznych. Liczna grupa uczniów
klas 8 zmagała się w teście Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia pod patronatem PCK.
Olimpiada to ogólnopolski konkurs
dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i
aktywnie żyć. Uczestnicy muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, ekologii oraz znajomością
zasad udzielania pierwszej pomocy.
Za nami kolejny już XIX Przegląd Piosenki Dziecięcej. Na scenie zaprezentowały się dzieci z przedszkoli i szkół
z Kosieczyna, Dąbrówki Wielkopolskiej oraz ze Zbąszynka. W przerwie
czas umilił swym występem tanecznym zespół Słoneczny Blask.
W konkursie organizowanym przez
Wojewodę Lubuskiego na kartkę bożonarodzeniową nasza uczennica z
klasy pierwszej otrzymała wyróżnienie.
Na przełomie października i listopada
został przeprowadzony konkurs SKO
na projekt monety lub banknotu.
Wpłynęło 30 prac, z których komisja
wyróżniła 13 najciekawszych.
,,Nie ma dzieci, są ludzie...”
Słowa Janusza Korczaka stanowiły
motto przewodnie działań związanych z obchodami Dnia Praw Dziecka oraz ustanowioną przez ONZ 10
grudnia 1948 r. Deklaracją Praw Człowieka.
26 listopada klasy I-IV uczestniczyły
w spotkaniu związanym z obchodami 30- lecia ustanowionej przez ONZ
Konwencji o Prawach Dziecka. Prawa
Dziecka zostały zaprezentowane w
formie montażu słowno-muzycznego. Nagrodzeni zostali uczniowie biorący udział w konkursie plastycznym.
Podczas apelu odbyło się spotkanie
z policjantem z działu prewencji Komendy Powiatowej Policji dotyczące
zasad bezpieczeństwa. Klasy IV -VIII
uczestniczyły w konkursie poetyckim
na temat praw dziecka. W przeddzień ustanowienia Deklaracji Praw
Człowieka - 9 grudnia uczniowie z
klas V - VIII uczestniczyli w spotkaniu
z dzielnicowym miasta Zbąszynek.
Policjant przybliżył tematykę praw
dzieci. Podczas rozmów poruszono
tematy odpowiedzialności nieletnich
za swoje czyny oraz unikania zachowań ryzykownych.
POMAGAMY
Cała społeczność szkolna włączyła
się w zbiórkę nakrętek dla Dawidka,
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by wspomóc jego leczenie i rehabilitację. Wolontariusze zaangażowali
się w akcję Caritasu biorąc udział w
zbiórce żywności w lokalnych sklepach. Ponadto zorganizowali zbiórkę
zabawek, słodyczy i odzieży dla dzieci z Domu Dziecka w Świebodzinie.
Nie zapomnieli również o czworonożnych milusińskich organizując zbiórkę karmy i koców do schroniska dla
zwierząt w Nowym Dworze. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego
odwiedzili seniorów Domu Senior-Wigor ze świątecznymi życzeniami.
PRZEDŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA
Tradycyjnie 6 grudnia obchodziliśmy
Mikołajki. Klasy I-IV wzięły udział
w Mikołajkowym turnieju. Radosne
konkurencje, zabawy integracyjne,
śpiewy i tańce rozbrzmiewały w murach naszej szkoły. W klasach starszych Mikołaj częstował cukierkami.
Klasy wystrojono pod hasłem: „Dawno temu w Betlejem” wprowadzając
wszystkich w świąteczny nastrój.
Drzwi do klas zostały pomysłowo
udekorowane w ramach konkursu
zorganizowanego przez Samorząd
uczniowski i Radę Rodziców. Dzięki
pomocy Rodziców szkoła kolejny raz
uczestniczyła w Wigilii Miejskiej. Całej
imprezie sprzyjała ciepła i świąteczna atmosfera. Rodzice zorganizowali
również Kiermasz szkolny. Sprzedawano świąteczne stroiki, wypieki.
Dziękujemy wszystkim Rodzicom za
wykonanie pięknych wytworów symbolizujących bożonarodzeniowe tradycje. Środki zdobyte ze sprzedaży
zasilą budżet Rady Rodziców, która
wspiera działania szkoły. Korzystając
z okazji serdecznie dziękujemy Zarządowi Rady Rodziców za dofinansowanie imprez kulturalnych oraz
ufundowanie gier korytarzowych
dla naszych uczniów. Ostatni dzień
szkolny spędziliśmy przy wspólnym
kolędowaniu oraz na klasowych spotkaniach przy opłatku.
Z
okazji
nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia, życzymy
Państwu, chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i
odpoczynek, by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera. Wielu budujących myśli, energii potrzebnej do osiągnięcia
wszystkich zamierzonych celów oraz
wspaniałego 2020 Nowego Roku, obfitującego w pasmo sukcesów!
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Małgorzata
Gruchała

SZKOLNE WYDARZENIA
Jesienne miesiące minęły
pod znakiem intensywnej nauki.
Trwały przedmiotowe konkursy
kuratoryjne oraz próbne egzaminy
dla uczniów klas ósmych. Jednak
nie samą nauką żyje uczeń. Podejmowanych było wiele innych działań. W ramach projektu DEUTSCH
PLUS w październiku młodzież
klasy ósmej oraz siódmej wzięła
udział w koncercie Rogera Reklessa – niemieckiego, hiphopowego
piosenkarza z Monachium, który
odbył się w klubie studenckim „U
Bazyla” w Poznaniu. W kolejnym
miesiącu uczniowie klasy 6 gościli w murach Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wzięli udział w
pokazie naukowym „Science is fun!”
z Joachimem Heckerem – autorem książek i eksperymentalnych
show. Pokazy zorientowane były
na eksperymenty i ciekawostki ze
świata fizyki, astronomii oraz chemii. Ponadto rozpoczęliśmy zajęcia
przygotowujące młodzież do egzaminu z języka niemieckiego FIT IN
DEUTSCH, który odpowiada pierwszemu poziomowi (A1) kompetencji
sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia
Językowego (ESOKJ). W ramach
współpracy międzyszkolnej w listopadzie br. uczniowie naszej
szkoły wraz z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu oraz
Przyprostyni udali się na wycieczkę
do Słubic oraz Frankfurtu nad Odrą.
Celem wycieczki było promowanie
nauki języka niemieckiego, kształtowanie postaw społecznych oraz
integracja międzyszkolna. Poza
udziałem w grze miejskiej młodzież
miała możliwość poznania tętniącej życiem naukowym i studenckim
uczelni – Collegium Polonicum. W
listopadzie szkoła włączyła się do
dwóch akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej: #SZKOŁA PAMIĘTA,
w ramach której uczniowie wraz
z nauczycielami odwiedzili lokalne miejsca pamięci, zapalili znicze
w miejscach związanych z historycznymi wydarzeniami Dąbrówki
Wlkp., odwiedzili groby osób zasłużonych i cenionych w społeczności wsi, oraz w akcji #SZKOŁA
DO HYMNU – w piątek, 8 listopada uczniowie odśpiewali 4-zwrotki
hymnu narodowego o symbolicznej

godz. 11:11.
Przedsięwzięcie to
jest kontynuacją
ubiegłorocznej
inicjatywy
„Rekord
dla
Niepodległej”. Jak
co
roku
Szkoła
Podstawowa w
Dąbrowce
Wielkopolskiej
włączyła się do programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc. W
dniu 7 listopada uczniowie wraz
z nauczycielami przygotowywali zdrowe śniadania. Pomysły na
zdrowy posiłek były bardzo różne.
Na stołach pojawiły się sałatki warzywne i owocowe, kanapki z ciemnego pieczywa przyozdobione w
bardzo apetyczny sposób, były też
szaszłyki owocowe, koreczki, gofry
z mąki jaglanej, tosty, ciasteczka z
bakaliami, koktajle i soki, babeczki
z marchewki. Uczniowie wspólnie z
wychowawcami zasiedli w swoich
klasach do najważniejszego posiłku dnia. Pierwszego grudnia, w
sali wiejskiej, znajdującej się przy
naszej szkole, odbył się ŚWIĄTECZNY KIERMASZ. Inicjatorem tego wydarzenia była RADA RODZICÓW, ale
oprócz niej, w organizację i przebieg zaangażowali się nauczyciele,
a artystyczną, niezwykle nastrojową oprawę stworzyli najmłodsi. W
piosenkach i tańcach popisały się
dzieci z przedszkola, a swój program zaprezentowała dziecięca
grupa REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA im. TOMASZA SPYCHAŁY. Uczniowie naszej szkoły umilali
przebieg kiermaszu pastorałkami,
kolędami, wierszami i tańcem, a
cały program artystyczny zamknęły swoim niezwykle klimatycznym
występem dziewczynki ze szkolnego kółka wokalnego. Dzieci odwiedził oczywiście ŚWIĘTY MIKOŁAJ, który dla każdego miał słodki
poczęstunek. Dzięki zaangażowaniu rodziców, można było skosztować słodkich wypieków i powww.zbaszynek.pl

dziwiać oraz nabywać świąteczne
stroiki. Każdy mógł dołożyć własną
cegiełkę na potrzeby szkoły oraz
miło, w świątecznej atmosferze,
spędzić to niedzielne popołudnie.
4 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. odbył
się Mikołajkowy Powiatowy Turniej
Piłki Nożnej. Organizatorami Turnieju był LKS ,,Sokół” w Dąbrówce
Wlkp. i Szkoła Podstawowa. Turniej udało się przeprowadzić dzięki sponsorom, którymi byli: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie,
Burmistrz Zbąszynka, Rada Sołecka Dąbrówki Wlkp., Gospodarczy
Bank Spółdzielczy w Międzyrzeczu
oddział w Zbąszynku. W Turnieju
brały udział reprezentacje szkół
ze Zbąszynka, Kosieczyna, Przyprostyni, Szczańca i gospodarze
– Dąbrówka Wlkp. Na zakończenie
turnieju wszyscy uczestnicy otrzymali puchary, medale, piłki i słodycze. 7 grudnia nie zabrakło nas na
V Wigilii Miejskiej w Zbąszynku. Na
małej scenie zaprezentowała się
grupa wokalna oraz Kapela Koźlarska; Rada Rodziców przygotowała
stoisko z kiermaszem. 18 grudnia
na szkolnych Jasełkach złożyliśmy
sobie świąteczne życzenia.
Wszystkim czytelnikom życzymy
Świąt wypełnionych radością i
miłością, niosących spokój i odpoczynek, Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia, pełnego
optymizmu, wiary, szczęścia i
powodzenia.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

KOLEJNE MIESIĄCE ZA NAMI
Jesienne miesiące to czas
intensywnej pracy uczniów i nauczycieli. Trwały przedmiotowe konkursy kuratoryjne, odbyły się próbne
egzaminy dla uczniów klas ósmych.
W naszej szkole, obok codziennych
zajęć i obowiązków, doświadczaliśmy wielu ciekawych wydarzeń i
przedsięwzięć.
ZBIERALIŚMY,
ODDAWALIŚMY,
SPRZĄTALIŚMY… POMAGALIŚMY
W nawiązaniu do międzynarodowej akcji Sprzątanie Świata nasza
szkoła włączyła się do ogólnopolskiego konkursu pod hasłem: Oddaj
używany telefon komórkowy – pomagając innym – pomagasz swojej
szkole. Przedsięwzięcie polegało na
zebraniu używanych i wadliwych
telefonów komórkowych, które po
ewentualnej naprawie i usunięciu
wszelkich danych, będą mogły służyć dzieciom w Azji i Afryce.
Tradycyjnie z okazji 1 listopada
uczniowie wraz z opiekunami naszej placówki sprzątali cmentarz
parafialny, zapalali znicze i modlili
się przy grobach poległych żołnierzy, zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły czy przy pomnikach
upamiętniających ofiary wojenne.
Oprócz tego nauczyciele prowadzili
pogadanki z dziećmi na temat pamięci o tych, którzy odeszli. Wpisaliśmy się w ten sposób w ogólnopolską kampanię pt. Szkoła Pamięta.
Wzorem lat poprzednich w październiku i listopadzie przeprowadzona została zbiórka plastikowych
nakrętek, a także zbiórka karmy
i innych potrzebnych rzeczy dla
zwierząt przebywających w schronisku w Nowym Dworze pod hasłem:
Dorośli i Dzieciaki, pomóżcie nakarmić psiaki i kociaki. Cała społeczność szkolna włączyła się w ww.
akcje, za co wszystkim serdecznie
dziękujemy.
NASZE WIELKIE I MAŁE SUKCESY
Od poniedziałku 04.11. do czwartku 07.11. odbywała się rywalizacja
szkół powiatu świebodzińskiego w
unihokeju. Rywalizowali chłopcy i
dziewczęta, młodsi i starsi. Dwa z
turniejów odbyły się u nas. Uczniowie grali ambitnie i walecznie, ale
nie zawsze dopisywało im szczęście. Drużyna Młodszych dziewcząt
zakończyła udział w turnieju zdobywając IV miejsce, natomiast grupa
chłopców zajęła II miejsce i stanęła
na podium tuż za utytułowanymi
przeciwnikami – SP Międzylesiem.
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4 grudnia w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbył się XIX Przegląd
Piosenki Dziecięcej. Na scenie prezentowały się dzieci z przedszkoli
i szkół podstawowych naszej Gminy. Jury uważnie przysłuchiwało się
wszystkim wykonawcom, wyróżniając najlepszych. Naszą szkołę w
kategorii klas I – III reprezentował
duet z klasy I: Blanka Fabiańczyk
i Wiktor Gajdecki, w kategorii klas
IV – VIII: Zuzanna Burczak, Agata
Buśko i Marta Kucharska. Wszystkie
dziewczęta otrzymały wyróżnienie,
za które im serdecznie gratulujemy.
24 listopada odbyło się uroczyste
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod nazwą Ortograficzne
ilustracje – piktogramy. Zadaniem
uczniów było przedstawienie, za
pomocą ilustracji – piktogramu, wyrazu z wybraną trudnością ortograficzną. Konkurs miał na celu pomoc
w zapamiętaniu pisowni wybranych
słów. Jury miało niełatwe zadanie,
ponieważ wszystkie prace były
wykonane estetycznie i poprawnie
ortograficzne. Wyróżnione zostały
następujące osoby: Agata Baszko,
Paweł Bilecki, Igor Poniedziałek,
Martyna Poniedziałek, Zofia Kumke,
Kuba Wawrzyniak, Kacper Stasiak.
Szczególne wyróżnienie otrzymał
Karol Dulat. Nagrodzone prace zostały powieszone na szkolnym korytarzu, aby przypominały uczniom
o pisowni danych wyrazów. Konkurs
zorganizowały Panie Ewa Buczna i
Patrycja Kaczmarek.
ANDRZEJKOWE WRÓŻBY I ZABAWY
28 listopada uczniowie wspólnie z
nauczycielami obchodzili andrzejki
szkolne podczas dyskoteki. Poza
muzyką, tańcami i świetną zabawą,
mieli okazję sprawdzić, co przyniesie im przyszłość. Wszyscy, nie tylko uczniowie, bawili się doskonale.
BIBLIOTEKA ODCZAROWANA I KOLEJNY ETAP AKCJI CAŁA GMINA
CZYTA DZIECIOM
W październiku obchodziliśmy w
naszej szkole Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Podsumowaniem tego wydarzenia było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
dla klas 1-3 i dla klas 5 -8 w formie
opowiadania z dialogiem.
9 grudnia spotkaliśmy się w naszej szkole z zaproszonymi przedstawicielami Ikea Industry Poland
Sp. z o.o. Oddział Fabryki West w
Zbąszynku, panią Sylwią Spalle i
panem Markiem Komarnickim, aby
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podsumować prace w ramach projektu opracowanego przez Panią Elżbietę Niemiec - Nie klikam, a czytam.
Został on przyjęty do realizacji we
wrześniu tego roku. Całość przedsięwzięcia została sfinansowana
przez Ikea Industry Poland Sp. z o.o.
w ramach Społecznego Zaangażowania. Dzięki wsparciu finansowemu
stworzyliśmy w naszej szkole dwa
kąciki czytelnicze i zakupiliśmy ciekawe książki do biblioteki szkolnej.
W podsumowanie pomysłu włączyliśmy prowadzoną od wielu lat w
naszej szkole akcję Cała Gmina Czyta Dzieciom, której koordynatorem
jest p. Ewa Buczna. Tym razem rodzice, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, przeczytali fragmenty książki
Dzieci w sieci, czyli dobre maniery w
Internecie Z. Staniszewskiej. Wychowankowie bardzo uważnie słuchali,
czego dowodem były trafne odpowiedzi podczas quizu dotyczącego
przeczytanych tekstów.
Na zakończenie uczniowie wręczyli
przybyłym gościom upominki w formie podziękowań z gromkimi brawami. Spotkanie przebiegło w bardzo
miłej atmosferze, a nowe, ciekawe
książeczki w szkolnej bibliotece i
kąciki czytelnicze będą przypominać
o wyjątkowym spotkaniu.
CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA …
W sobotę, 7 grudnia na Targowisku Miejskim w Zbąszynku grupa
uczniów naszej szkoły zaprezentowała się w świątecznej piosence,
biorąc tym samym udział w V Wigilii
Miejskiej. Ponadto, rodzice zadbali
o sprzedaż pięknych stroików, które uczniowie samodzielnie wykonali
pod kierunkiem P. Ewy Prążyńskiej.
Ostatni dzień zajęć szkolnych w
2019 r. zakończyliśmy udziałem w
Wigilii Szkolnej. Cała społeczność
naszej placówki, łamiąc się opłatkiem, składała sobie świąteczne
życzenia. Następnie odśpiewaliśmy
kilka kolęd i pastorałek.
Wobec zbliżających się wielkimi
krokami Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, spokoju, dobrego świątecznego wypoczynku w
gronie najbliższych, a z Nowym
Rokiem wiele nadziei, sił do pracy
i postanowień możliwych
do zrealizowania.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Ewa
Omelczuk

GRUDNIOWY FEEDBACK
Z ŻYCIA CODZIENNEGO W CKZIU
Codzienność szkolna jest
bogata w różnego rodzaju wydarzenia, żaden dzień nie jest taki
sam jak poprzedni, mnożą się różnego rodzaju problemy, ale zawsze
można dostrzec pozytywne strony
w pracy z młodzieżą i na ich rzecz.
STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW
W dniu 9 grudnia odbyła się w Gorzowie Wlkp. uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020.
Było nam bardzo miło, że również
nasi najlepsi uczniowie znaleźli się
w gronie najlepszych w województwie lubuskim. W Liceum Ogólnokształcącym stypendium otrzymała Julia Lemańska – uczennica
klasy drugiej, natomiast w Technikum – Mikołaj Zienkowicz, uczeń
klasy trzeciej (Technik informatyk).
Dyplomy wręczyła im pani Ewa
Rawa – Lubuski Kurator Oświaty.
Stypendystom bardzo serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
VI EDYCJA LUBUSKIEGO SEJMIKU
MŁODZIEŻOWEGO
Już po raz piąty uczniowie naszej
szkoły wcielili się w role radnych
wojewódzkich i dziennikarzy. 4 listopada br. odbył się VI Lubuski
Sejmik Młodzieżowy. W tym roku
młodzież przedstawiała propozycje
przedsięwzięć, które ich zdaniem
powinny zostać sfinansowane ze
środków unijnych w perspektywie
2021-2027. Wszystko dlatego, że
minęło 15 lat od wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej, jednocześnie
zaś trwają prace nad nową perspektywą finansową. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice:
Kamila Augustyniak oraz Weronika
Marciniec z klasy trzeciej LO. Obrady Sejmiku Młodzieżowego prowadziła Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Lubuskiego Wioleta
Haręźlak, a o działaniach skierowanych do młodych realizowanych przez województwo lubuskie
mówiła pani Elżbieta Anna Polak
– Marszałek Województwa Lubuskiego.
SZKOLENIA, SZKOLENIA, SZKOLENIA…..
Nasza szkoła w dalszym ciągu realizuje zadania w ramach prowadzonego przez Gminę Zbąszynek
projektu pt. Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Gminie Zbą-

szynek” finansowanego ze środków
UE. W bieżącym roku szkolnym
realizujemy ponownie szkolenie
Uprawnienia SEP do 1 kV oraz kurs
„Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym” prowadzony we
współpracy z PLK Zielona Góra,
jak również wyjazdy studyjne do
pracodawców: TFP Babimost oraz
SECO/WARWICK Świebodzin.
LEKCJA OBYWATELSKA
W maju bieżącego roku nasza
szkoła wzięła udział w konkursie
„Lubuska Szkoła Europejska” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Dzięki otrzymanemu wyróżnieniu
zdobyliśmy nagrodę w wysokości 10.000 zł na przeprowadzenie
działań pod nazwą „Lekcja obywatelska”. W ramach realizacji tego
mini projektu zorganizowaliśmy w
dniu 2 października lekcję z okazji piętnastolecia przynależności
Polski do Unii Europejskiej. Udział
w nim wzięli uczniowie, którzy na
co dzień uczestniczą w zajęciach z
rozszerzonej wiedzy o społeczeństwie. W pierwszej części spotkania
zostały przedstawione pozytywne
skutki członkostwa Polski w UE.
Następnie zaprezentowano filmy
promocyjne ukazujące inwestycje
na terenie Gminy Zbąszynek, które
zostały dofinansowane z funduszy
europejskich. Po krótkiej przerwie
na poczęstunek odbyła się druga
część spotkania, czyli konferencja,
w której udział wzięli: Członek Zarządu Województwa Lubuskiego –
pan Tadeusz Jędrzejczak, Radny
Powiatu Świebodzińskiego – pan
Marcin Minta, Burmistrz Zbąszynka – pan Wiesław Czyczerski oraz
dyrektor naszej szkoły – pani Ewa
Omelczuk. Uczniowie mogli zadawać pytania dotyczące przeznaczenia i pozyskiwania środków
unijnych w naszej Gminie, powiecie i województwie, a także
o plany dotyczące finansowania
naszej szkoły. Także uczestnicy
konferencji skierowali kilka pytań w
stronę uczniów. Druga część lekcji
obywatelskiej obejmowała wyjazd
do Poznania w celu uczestniczenia
w lekcji „POZnaj Ławicę” połączonej m. in. ze zwiedzaniem terminalu pasażerskiego, zwiedzeniem
hali odlotów oraz salonu Business
Executive Lounge oraz boardingiem
przy wyjściu do samolotu i objaz-
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dem po płycie lotniska autokarem
udostępnionym przez WELCOME
Airport Services, jak również przejazdem do strażnicy Lotniskowej
Służby Ratowniczo-Gaśniczej prezentacją z udziałem strażaków.
KADRY DLA PRZEMYSŁU
3 października w siedzibie POLREGIO w Warszawie zostało nawiązane porozumienie o współpracy pomiędzy naszą szkołą a
firmą POLREGIO w ramach programu „Kadry dla przemysłu”
w zakresie programów edukacyjnych, praktyk i programów stażowych. Jego celem jest wsparcie
rozwoju kierunków zawodowych,
a jego uczestnikami są jednostki edukacji zawodowej (szkoły
techniczne, branżowe oraz centra
kształcenia zawodowego), POLREGIO oraz pozostałe spółki należące do Grupy Agencji Rozwoju
Przemysłu.
Współpraca może przyjmować
różne formy w zależności od potrzeb i możliwości konkretnych
szkół i jednostek Spółki spośród
poniższego katalogu: organizowanie praktyk zawodowych i zajęć
praktycznych dla uczniów; organizowanie wycieczek zapoznawczych do zakładów pracy; organizowanie staży dla absolwentów
szkół zawodowych i technicznych;
wspólne ustalanie programu praktyk uwzględniającego potrzeby
przedsiębiorców; współudział w
opracowaniu programów szczegółowych dla kierunków kształcenia
lub przedmiotów zawodowych;
wymianę informacji oraz doświadczeń naukowych i dydaktycznych;
udział przedstawicieli zakładów
pracy w lekcjach przedmiotowych
oraz udział we wspólnie organizowanych przedsięwzięciach.
Ponieważ nie jesteśmy w stanie
opisać wszystkich wydarzeń, zapraszamy na naszą stronę internetową
www.ckziu.zbaszynek.pl
lub www.facebook.com/ckziuzbaszynek.
Z okazji nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia życzymy
spokoju i radości oraz aby Nowy
Rok 2020 przyniósł wszystko, co
najpiękniejsze.

31

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,
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CO NOWEGO W ROGOZIŃCU……..
W październiku gościliśmy w naszej szkole dzieci ze
Szkół Podstawowych
nr 2 i nr 3 ze Świebodzina oraz uczniów z
klasy V i VI z Tomaszowa. Licznymi grupami zajmowała się
młodzież zrzeszona
w
Szkolnym
Kole
Wolontariatu oraz ta,
która odbyła kursy
edukatorów leśnych.
30
października
uczniowie klasy IIITL
oraz IVTL wybrali się
do Poznania, gdzie
wzięli udział w zajęciach i warsztatach zorganizowanych przez
pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczniowie
zostali zapoznani z tajnikami rekrutacji na studia, zwiedzili ogród
dendrologiczny
i
poznawali
leśne smaki i przysmaki, czyli
„ekologię” w słoiku i butelce.
W listopadzie na jednej ze ścian biblioteki szkolnej
powstawał „Mural niepodległościowy” według pomysłu naszego ucznia Dominika Wolniczaka.
Razem z Panią Aleksandrą Banak z Pracowni Twórczej „Dworzec Tworzec” przenieśli projekt
z kartki na ścianę.
6 listopada, zgodnie z tradycją
szkoły, obchodzony był dzień
św. Huberta patrona myśliwych
i leśników. Jak co roku klasa III
zajmowała się przygotowaniem
konkurencji i różnych quizów o
tematyce łowieckiej. Całą uroczystość poprzedziła msza święta
polowa i posiłek przy ognisku.
13 listopada klasy I przygotowały
uroczystą akademię z okazji 11 listopada. W akademii wzięli udział
wszyscy uczniowie i nauczyciele
szkoły.
22 listopada w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbył się
Konkurs Wiedzy Ekologicznej. Z
naszej szkoły wzięli w nim udział
uczniowie klasy pierwszej, którzy
wygrali eliminacje szkolne - Michał Kulak i Stanisław Karalus.
W dniach 27 - 29.11.2019 roku odbyły się VIII „Mistrzostwa Szkół
Leśnych w Pierwszej Pomocy
32

Przedmedycznej Brynek 2019”. Mistrzostwa składały się z części
praktycznej i teoretycznej. Poszczególne scenki były oceniane
przez Komisję Sędziowską złożoną z przedstawicieli Oddziału Re-

jonowego PCK Bytom oraz Straży
Pożarnej w Bytomiu i Tarnowskich
Górach. Podobnie jak w ubiegłym
roku, w Mistrzostwach uczestniczyli uczniowie z Techników Leśnych w: Biłgoraju, Brynku, Lesku,
Miliczu, Rogozińcu, Starościnie i
Zagnańsku. W tym roku miejsca
na podium zajęli: I miejsce - ZSLiE
w Brynku, II miejsce - ZSL w Lesku, III miejsce – ZSL w Rogozińcu.
4 grudnia liczna grupa młodzieży
wzięła udział w wycieczce do Muzeum Powstania Warszawskiego
w ramach projektu Odkryj Bohatera realizowanego przez Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość. - finansowanego
przez MON.
5 grudnia uczniowie klasy IV mieli
www.zbaszynek.pl

możliwość spotkania się - z Naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej zielonogórskiej RDLP - Panią
Martą Wiler. Podczas spotkania
usłyszeli między innymi o specyfice lasów Dyrekcji i o problemach
związanych z monokulturami
sosnowymi. Zapoznali się też
z warunkami związanymi z
odbyciem stażu w nadleśnictwach RDLP po ukończeniu
technikum.
6 grudnia, jak co roku, obchodzone były w szkole Mikołajki. Z tej okazji wszyscy
obdarowywali się prezentami
i słodyczami. Na prośbę Samorządu Szkolnego osoby,
które miały na sobie kolor
czerwony były zwolnione z
kartkówek i odpowiedzi.
Dnia 19 grudnia, dzień przed
wyjazdem uczniów na święta
Bożego Narodzenia tradycyjnie cała społeczność szkolna
zebrała się przy wigilijnym stole,
dzieląc się opłatkiem i składając
sobie najserdeczniejsze życzenia.
W związku ze zbliżającymi się
świętami Bożego Narodzenia,
życzymy uczniom, pracownikom
szkoły oraz sympatykom naszej
leśnej społeczności zdrowych
spokojnych i pełnych rodzinnego
ciepła świąt Narodzenia Pańskiego, odpoczynku od codziennego
zabiegania oraz chwili zadumy.
Z leśnym pozdrowieniem
Darz Bór
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SENIORZY PEŁNI WIGORU
Słotna i szara jesień nie
jest straszna seniorom w Dziennym
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku.
Dzięki organizowanym imprezom i
wydarzeniom Dom tętni życiem a
świat seniorów staje się radosny i
kolorowy. Oto przegląd wybranych
wydarzeń…
ŚWIĘTO SENIORA
Początek
października
br.
to
tradycyjnie
czas
poświecony
obchodom
Zbąszyneckiego
Święta Seniora. W programie
tegorocznego święta trwającego
od 7 do 18 października br. znalazły
się takie imprezy jak: inauguracja
Święta
Seniora
z
recitalem
aktorki
Lidii
Stanisławskiej,
Turniej Chińczyka, Śniadaniowa
Spartakiada Seniorów oraz Rajd
Rowerowy „Szlakiem kościołów
w Gminie Zbąszynek”, spotkanie
Rady Seniorów z Burmistrzem
Zbąszynka, Wieczór z humorem
– kabaret Klakoty i kabaret
Dziura, spotkanie z podróżnikiem
– „Wyprawa do Stambułu”, Msza
św. w intencji seniorów, Jesienna
potańcówka dla seniorów, Biały
Dzień - badania profilaktyczne
dla seniorów, Bałkańskie rytmy
z zespołem Vitre Moi, wieczór
poetycki pt. „Wesołe jest życie
seniora”. Seniorzy z naszego
Domu brali czynny i aktywny
udział we wszystkich imprezach.
Program Święta Seniora cieszył
się
dużym
zainteresowaniem
wśród zbąszyneckich seniorów, co
przekładało się na ich liczny udział
w organizowanych imprezach.

INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA
ROZKWITA
Częstymi gośćmi w naszym Domu
są dzieci i młodzież z gminnych
placówek
oświatowych.
W
październiku br., z okazji Święta
Seniora nasz Dom odwiedziły
przedszkolaki z grupy „Jeżyki”
razem z wychowawczynią p.
Magdaleną
Olender.
Podczas
spotkania były wspólne tańce i
zabawy, śpiewanie piosenek oraz
pamiątkowe
zdjęcia.
Seniorzy
zostali obdarowani przez dzieci
własnoręcznie
wykonanymi
laurkami.
W
listopadzie
i
grudniu br. seniorów odwiedzili
pierwszoklasiści
ze
Szkoły
Podstawowej w Zbąszynku z
wychowawczynią Panią Agnieszką
Rucioch. Podczas wizyt seniorzy
czytali dzieciom znane i lubiane
bajki,
wspólnie
rozwiązywali
zagadki i rebusy, a przed świętami
wykonywali świąteczne ozdoby
i robili pierniki. Każde spotkanie
z dziećmi i młodzieżą jest przez
seniorów bardzo wyczekiwane i
wywołuje u nich ogromne emocje.
UMOCNIENI DUCHOWO
W Dziennym Domu „Senior-Wigor”
dbamy
o
wsparcie
duchowe
seniorów. Odwiedzają nas księża
z naszej parafii oraz ksiądz
proboszcz z Kosieczyna. Podczas
spotkań jest czas na wspólne
rozważania Pisma Św., rozmowy,
śpiew i modlitwę. Każde spotkanie
z księdzem daje naszym seniorom
szczególne wsparcie i umocnienie
duchowe.

SPOTKANIE Z POLICJANTEM
23 października 2019 roku seniorzy
spotkali się z funkcjonariuszem
Komendy
Powiatowej
Policji
w
Świebodzinie
rzecznikiem
prasowym
Panem
Marcinem
Rucińskim.
Celem
spotkania
było
jak
zawsze
zwrócenie
uwagi seniorów na temat ich
bezpieczeństwa w codziennym
życiu.
Poruszono
kwestie
sposobu
działań
przestępców,
wskazano na skuteczne metody
ochrony przed zagrożeniami oraz
przypomniano numery alarmowe
do służb ustawowo powołanych
do niesienia pomocy.
www.zbaszynek.pl

O CZYM SZUMI LAS…
8 listopada 2019 roku seniorzy
spotkali się z leśniczym Panem
Jackiem
Pielichowskim
z
Nadleśnictwa
w
Świebodzinie,
który przygotował prelekcję na
temat środowiska leśnego oraz
zagrożeniach
dla
ekosystemu
ze
strony
zmieniającego
się
klimatu. Spotkanie było bardzo
interesujące, upłynęło w miłej
atmosferze, a uzyskane informacje
poszerzyły wiedzę przyrodniczą
seniorów.
OBCHODY ROCZNICY ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
W ramach obchodów 101 rocznicy
odzyskania
niepodległości
w naszym Domu odbyły się
okolicznościowe zajęcia. W dniu
11 listopada br. delegacja seniorów
wzięła
udział
w
uroczystej
mszy św. odprawionej w intencji
Ojczyzny w Kościele Parafialnym
w Zbąszynku, a następnie złożyła
wiązankę kwiatów pod pomnikiem
Chrystusa
Króla.
W
dniu
13
listopada br. seniorzy gościli w
Niepublicznym Przedszkolu „Pod
Muchomorkiem”
w
Zbąszynku,
gdzie wspólnie z dziećmi z
grupy
„Jeżyki”
zorganizowali
uroczystą akademię, w której
słowem, piosenką i tańcem oddali
szacunek symbolom narodowym
oraz wyrazili miłość do Ojczyzny.
WIZYTA W KARGOWEJ I ZBĄSZYNIU
W ramach współpracy między
Dziennymi
Domami
„SeniorWigor” nasi seniorzy brali udział
w
spotkaniach
integracyjnych
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w Kargowej i Zbąszyniu. Okazją
do spotkania w Kargowej był
obchodzony
w
listopadzie
Ogólnopolski Dzień Seniora a w
Zbąszyniu - tradycyjne Andrzejki.
Seniorzy integrowali się podczas
wspólnego
biesiadowania.
Wspólne śpiewy, zabawy i tańce
ukazały wigor naszych seniorów,
z
czego
oczywiście
jesteśmy
niezwykle dumni. Dobry humor
dopisywał wszystkim. Aż żal było
się rozstawać ….
SPOTKANIE
SENIORÓW
ZE
STUDENTAMI PRAWA
3 grudnia 2019 roku w naszym Domu
odbyło się spotkanie seniorów ze
studentami prawa Uniwersytetu
Zielonogórskiego,
w
ramach
realizacji projektu pt. Aktywni,
Świadomi i Zdrowi - Seniorzy 2019”
współfinansowanego przez Urząd
Marszałkowski
Województwa
Lubuskiego. Podczas spotkania
studenci zwrócili seniorom uwagę
na zagrożenia, z jakimi najczęściej
spotykają
się
w
codziennym
życiu oraz uświadomili ich o
przysługujących
im
prawach.
Cenne
informacje
i
porady
młodych
prawników
pozwolą
seniorom postępować z duchem
czasu i unikać nieprzyjemności
czyhających w codziennym życiu.
SPOTKANIE MIKOŁAJA Z OSOBAMI
NIEPEŁNOSPRAWNYMI
3 grudnia 2019 roku w Dziennym
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
odbyło się „Spotkanie Mikołajkowe”
dla osób niepełnosprawnych z
terenu Gminy Zbąszynek, w którym
uczestniczyli: Burmistrz Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku – Jan Mazur. Goście
złożyli
uczestnikom
spotkania
życzenia z okazji przypadającego
w tym dniu Międzynarodowego
Dnia
Osób
Niepełnosprawnych
oraz zbliżających się Świąt Bożego
34

Narodzenia.
Osoby
n i e p e ł n o s p ra w n e
zaprezentowały się
w
klimatycznym
występie na bębnach
i
drewnianych
instrumentach
muzycznych
a
Milena Jakubowska
i
Piotr
Grobys
zaśpiewali kolędy i
utwory świąteczne.
Do
uczestników
spotkania
przybył
oczywiście
Św.
Mikołaj, który wzbudził wiele
radości i emocji. Dostojny gość
nie zapomniał o prezentach i
obdarował
każdego
drobnym
upominkiem.
Organizację
i
przebieg
spotkania
wsparli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Zbąszynku z wychowawcą
Panią Agnieszką Rucioch.
MIKOŁAJKOWY
WYJAZD
DO
ŚWIEBODZINA
5 grudnia 2019 roku Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku
przy współpracy z Fundacją „To
My” zorganizował „Spotkanie z
Mikołajem” dla dzieci z rodzin
objętych wsparciem asystenta
rodziny, które odbyło się w
Świebodzinie. Podczas imprezy
dzieci brały aktywny udział w
zabawach przygotowanych przez
animatorów, malowaniu twarzy
czy doczepianiu warkoczyków.
Nie zabrakło również słodkiego
poczęstunku. Na koniec spotkania
Św. Mikołaj wręczył dzieciom
drobne upominki.
MIKOŁAJ U SENIORÓW
6 grudnia 2019 roku Mikołaj wraz
ze Śnieżynkami nie zapomniał
o seniorach i odwiedził również
nasz Dom. Podczas spotkania
złożył wszystkim uczestnikom
zajęć życzenia i obdarował ich
drobnym upominkiem. Seniorzy
nie kryli zaskoczenia z wizyty
niezapowiedzianego
gościa.
Zaprosili go do stołu, gdzie
przy kawie i pysznym ciastku,
prowadzili wspólne rozmowy i
śpiewali piosenki. Dobry humor
był gwarantowany!
Z PRAC GMINNEGO ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
4 grudnia 2019 roku, w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku, odbyło się szkolenie
z
zakresu
przeciwdziałania
www.zbaszynek.pl

przemocy
w
rodzinie,
które
poprowadził
prokurator
Adam
Grochoła. Motywem przewodnim
szkolenia
było
prowadzenie
postępowania
w
sytuacjach
szczególnych tj. gdy ofiarami lub
sprawcami przemocy są osoby
nieletnie, niepełnosprawne lub
chorujące psychicznie.
11 grudnia 2019 roku odbyło się
kwartalne spotkanie Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego
w
Zbąszynku,
na
którym
podsumowano
działalność
Zespołu w 2019 roku. Członkowie
GZI spotkali się z terapeutami z
Ośrodka dla Osób Uzależnionych
z Nowego Dworku – Grażyną
Zugaj i Dariuszem Dobrowolskim.
Celem spotkania było poszerzenie
wiedzy członków GZI nt. zasobów
instytucjonalnych powiatu przy
realizacji działań pomocowych.
Terapeuci
zapoznali
członków
Zespołu
z
funkcjonowaniem
Ośrodka, procedurami przyjęcia
do Ośrodka oraz prowadzoną
pracą
terapeutyczną.
Ponadto
omówili
działalność
Stowarzyszenia JOKER, w którym
pracują
i
realizują
programy
terapeutyczne
m.in.
program
FRED. Spotkanie było pierwszym
z cyklu zaplanowanych spotkań
i n f o r m a c y j n o - s z k o l e n i o w yc h
związanych
z
podnoszeniem
kompetencji Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego.
Kolejne
spotkanie GZI odbędzie się w
marcu 2020 roku.
Z KOŃCEM ROKU….
13 grudnia 2019 roku odbyło się
spotkanie Rady Seniorów Gminy
Zbąszynek
podsumowujące
działalność Rady w 2019 roku.
17 grudnia 2019 roku seniorzy z
Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszynku spotkali się przy
wigilijnym stole, aby złożyć sobie
świąteczne życzenia i wspólnie
kolędować.
Spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia,
spędzonych z bliskimi w
rodzinnej atmosferze
oraz samych szczęśliwych dni w
nadchodzącym Nowym Roku
życzą:
Seniorzy i pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku
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ZDROWIE W GMINIE ZBĄSZYNEK
prawni opiekunowie wyrażą pisem- sił mieszkańców w wieku 60 lat i
DZIECI Z PRÓCHNICĄ
Próchnica – w definicji WHO (Świa- ną zgodę na objęcie dziecka tymi więcej na profilaktyczne badania w
towej Organizacji Zdrowia) – to pro- świadczeniami. Natomiast profilak- kierunku osteoporozy, słuchu oraz
ces patologiczny umiejscowiony, tycznymi świadczeniami stomatolo- badania hormonu tarczycy TSH i
pochodzenia
zewnątrzustrojowe- gicznymi objęci zostaną uczniowie, antygenu prostaty PSA. Badania
go, który prowadzi do odwapnienia których rodzice, prawni opiekunowie cieszyły się sporym zainteresowai proteolitycznego rozpadu twardych nie wyrazili pisemnego sprzeciwu niem. I tak 71 osób przebadało się
tkanek zęba. Głównym czynnikiem na objęcie dziecka tymi świadcze- w osteobusie, słuch zbadało 65
odpowiedzialnym za jej rozwój są niami.
osób, natomiast 91 osób wykonało
bakterie, które rozkładając cukry Opieka stomatologiczna realizowa- badanie na tarczycę, jedynie tylko
obecne w produktach żywnościo- na będzie nieodpłatnie dla objętych 47 mężczyzn przebadało swoją prowych, wytwarzają kwasy niszczą- opieką dzieci i młodzieży, a finan- statę. W następnym roku planujece szkliwo. Bardzo istotny jest czas sowanie jest realizowane w ramach my badania dla osób 40 - 60 lat.
zalegania pokarmu w jamie
ustnej. Im bardziej lepki poBadanie
30-40
40-50
50+
karm i dłużej przetrzymywany
morfologia krwi,
raz w roku
raz w roku
raz w roku
w jamie ustnej, tym większe
OB, glukoza, ogólne
ryzyko rozwoju próchnicy. Do
badania moczu
czynników ryzyka zalicza się
pomiar ciśnienia
raz w roku
raz w roku
raz w roku
także: uwarunkowania geneEKG
co 3 lata
co 1-3 lata
raz w roku
tyczne, schorzenia drobnolipidogram
(pomiar
co
3-5
lat
co
2
lata
(mężczyźni
raz w roku
ustrojowe, nawyki higieniczne,
choresterolu i trójraz w roku)
Badania
nawyki dietetyczne.
glicerydów we krwi|)
ogólne
Próchnica jest chorobą pobadanie wzroku
co 3 lata
co 1-2 lata
co 1-2 lata
jawiającą się już w zębach
badanie słuchu
co 5 lat
co 3-5 lat
co 2-3 lata
mlecznych w pierwszym roku
badanie stomatoloco pół roku
co pół roku
co pół roku
życia dziecka. Między 2 a 3
giczne
r.ż. występuje u 35-50% dzieRTG klatki piersioco 2 lata
co dwa lata, palecze co dwa lata,
ci, między 3 a 4 r.ż. próchnica
wej
co rok
palecze co rok
występuje u 56-60% dzieci,
badanie gin. i cyraz w roku
raz w roku
raz w roku
a w wieku 6-7 lat u prawie
tologia
100% dzieci. Próchnica zębów
mamografia
po 35 r. ż. co 3 lata
stałych rozpoczyna się już
Kobiety
samobadanie piersi
raz w miesiącu
raz w miesiącu
raz w miesiącu
w 6 r.ż. zaraz po wyrznięciu
pierwszych trzonowców. BliUSG piersi
co 2-3 lata
co 2-3 lata
sko 90% dzieci 12-letnich w
dynsytometria
co 3 lata
co 2 lata
Polsce ma próchnicę.
wskaźnik PSA
raz w roku
raz w roku
Burmistrz Zbąszynka, zgodsamobadanie
jąder
raz
w
miesiącu
raz
w
miesiącu
raz w miesiącu
nie z zapisami nowej ustaMężczyźni
badanie
per
rectum
raz
w
roku
raz w roku
wy o opiece zdrowotnej nad
uczniami, spotkał się lekarzami dentystami w sprawie
zawarcia porozumienia dotyczącego udzielania świadczeń zdro- i na podstawie umowy zawartej z Badania profilaktyczne to podstawotnych z zakresu opieki stomato- Narodowym Funduszem Zdrowia. Po wowe bezpłatne badania, które
logicznej świadczonej w gabinetach podpisaniu porozumienia praktyki powinien wykonywać każdy doPrzychodni w Zbąszynku przy stomatologiczne kontaktować będą rosły człowiek. Żyjemy w niezbyt
ul. Długiej 1.
się ze szkołami w celu opracowania higienicznych czasach, jesteśmy
Ustawa określa obowiązki szko- harmonogramu świadczeń.
w ciągłym biegu, towarzyszy nam
ły, rodziców i Gminy Zbąszynek Dodatkowo Gmina Zbąszynek pod- stres, nie dbamy o siebie, o zdrową
jako organu prowadzącego szkoły pisała porozumienie na świadcze- dietę. To wszystko sprawia, że ryw obszarze opieki zdrowotnej nad nia stomatologiczne prowadzone w zyko związane z chorobami cywiliuczniami w szkole, w tym opieki dentobusie. Już 12 grudnia przeba- zacyjnymi jest większe niż nam się
stomatologicznej. Uzgodniono, że dano dzieci w Szkole Podstawowej wydaje. Wiele osób boi się wykryw ramach opieki stomatologicznej w Kosieczynie. W nowym roku den- cia choroby, ale większość badań
praktyki lekarza dentysty działające tobus odwiedzi Dąbrówkę Wlkp.
jest bezbolesna, a tylko wczesne
w Przychodni w Zbąszynku obej- W całym tym przedsięwzięciu sto- wykrycie choroby daje możliwość
mują wszystkich uczniów świad- matologicznym najważniejszą rolę wyzdrowienia. Wystarczy poprosić
czeniami ogólnostomatologicznymi odgrywają rodzice i ich dzieci.
lekarza pierwszego kontaktu o zlei profilaktycznymi świadczeniami
cenie na badania.
stomatologicznymi. Świadczeniami BADAMY SIĘ PROFILAKTYCZNIE
W tabeli rozpisane są propozycje
ogólnostomatologicznymi mogą być Z okazji Zbąszyneckiego Tygodnia badań, jakie powinniśmy robić w
objęci uczniowie, których rodzice lub Seniora, Burmistrz Zbąszynka zapro- zależności od wieku i płci.
www.zbaszynek.pl
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Lekarsko-Weterynaryjnej Pani
Dorota Suchecka,
Burmistrz
Zbąszynka
Pan
Wiesław
Czyczerski
i
syn
Witolda
Scheuringa,
Pan
Krzysztof
Scheuring, dokonali
odsłonięcia
tablicy
p a m i ą t ko we j
znajdującej się
na
kamienicy
przy ul. Kilińskiego 92, gdzie
mieszkał Witold

TABLICA PAMIĄTKOWA
Z inicjatywy Rady Lubuskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej w Zielonej Górze, przy aktywnym wsparciu Burmistrza Zbąszynka, dnia 22
listopada br. odbyła się uroczystość
odsłonięcia tablicy upamiętniającej
WITOLDA SCHEURINGA, wybitnego
lekarza weterynarii dr hab. nauk
weterynaryjnych, Zasłużonego dla
Gminy Zbąszynek.
Dr hab. Witold Scheuring aktywnie
działał w strukturach samorządu
zbąszyneckiego. Pełnił mandat radnego III kadencji Samorządu Gminy
Zbąszynek. Pracował w Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej
w Zbąszynku. Burmistrz Zbąszynka,
za szczególne zasługi na rzecz promocji i rozwoju Gminy Zbąszynek,
Zarządzeniem Nr 16/2009 z dnia 27
marca 2009 r. przyznał Panu Witoldowi Scheuringowi tytuł „Zasłużony
Obywatel Gminy Zbąszynek”.
Dr hab. Witold Scheuring był człowiekiem o wyjątkowym znaczeniu
zarówno dla nauki, jak i środowiska
lekarzy weterynarii województwa
lubuskiego. Prawy, wspaniały człowiek. Wzorzec przyzwoitości i koleżeńskości. Tą wielkość budował z
właściwą tylko sobie skromnością,
szacunkiem dla kolegów, szacunkiem dla człowieka.
Uroczystość rozpoczęła się na
cmentarzu parafialnym w Zbąszynku złożeniem kwiatów na grobie
Rity i Witolda Scheuringów. Następnie o godz. 13:00 w obecności sztandarów Lubuskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Mazursko-Warmińskiej
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii WP w Zbąszynku oraz Zespołu Szkół Leśnych
w Rogozińcu, mieszkańców Gminy
Zbąszynek, zaproszonych gości,
po okolicznościowych przemówieniach, Prezes Rady Lubuskiej Izby
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Scheuring.
Ze słowem podziękowania i refleksji zwrócił się do zebranych osób
wicestarosta świebodziński Andrzej
Chromiński oraz Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Ostatnią częścią uroczystości była
sesja popularno-naukowa poświęcona Witoldowi Scheuringowi, która
odbyła się w Domu Kultury „Kolejarz” w Zbąszynku. W wystąpieniach
okolicznościowych zaprezentowali
swoje tematy: prof. dr hab. Michał
Stosik, temat: „Biografia dr hab.
nauk wet. Witolda Scheuringa”, prezes Rady Warmińsko – Mazurskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej Zbigniew Wróblewski, temat: „Dr hab.
nauk wet. Witold Scheuring laureatem Medalu im. Kurta Obitza Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej”, dr nauk wet. Jerzy
Szenfeld, temat: „Dr hab. nauk wet.
Witold Scheuring we wspomnieniach własnych” oraz Burmistrz Zbąszynka mgr inż. Wiesław Czyczerski,
temat: „Dr hab. nauk wet. Witold
Scheuring – Zasłużony dla Gminy
Zbąszynek”. Na zakończenie sesji
refleksją o współpracy z Witoldem
Scheuringiem podzielił się dr nauk
tech. Tadeusz Sierżant.
Dziękujemy
mieszkańcom
oraz
uczniom Szkoły Podstawowej w
Zbąszynku za udział w uroczystości. Wspólnocie mieszkaniowej kamienicy przy ul. Kilińskiego 92 za
wsparcie i pomoc w przygotowaniu
uroczystości. Szczególne podziękowania za obecność na uroczystości
kierujemy do pocztów sztandarowych: Szkoły Podstawowej w Zbąszynku i Zespołu Szkół Leśnych w
Rogozińcu oraz do Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „GŁOS KNIEI” Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu.
Z upoważnienia Burmistrza Zbąszynka przygotowaniem i przebiegiem
uroczystości koordynował Krzysztof
www.zbaszynek.pl

Krzywak we współpracy z Malwiną
Kubicką, Bogusławem Drzewieckim i
Katarzyną Rucioch.
DOKUMENTACJA MEDYCZNA
Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla,
że po wejściu w życie RODO, pierwsza kopia dokumentacji medycznej
powinna być przekazana pacjentowi
bezpłatnie. 25 maja zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwane RODO.
Wprowadza ono zmiany dotyczące
obowiązku udostępnienia za darmo
kopii danych osobowych. Zdaniem
Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) te
przepisy mają wpływ na sposób
wydawania kopii dokumentacji medycznej.
Rzecznik podkreśla, że przepisy
RODO nałożyły na administratorów
danych, którymi są również podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, nowe obowiązki. Jednym
z tych obowiązków jest obowiązek
dostarczania kopii danych osobie,
której te dane dotyczą. Zgodnie z
m.in. 15 ust. 3 RODO administrator
dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci
się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w
rozsądnej wysokości wynikającej z
kosztów administracyjnych.
Przyjmując zatem prezentowane
wyżej stanowisko, pierwsza kopia
dokumentacji medycznej jest bezpłatna. Przy czym za kolejne kopie
uznaje się w szczególności dokumentację medyczną w zakresie, w
jakim była uprzednio udostępniona. Jeżeli dokumentacja medyczna
udostępniona była już w tym trybie
za dany okres, a wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
dotyczy okresu późniejszego, który
nie był uprzednio objęty wnioskiem
– powinna być udostępniona bezpłatnie. Jeżeli osoba, której dane
dotyczą, zwraca się o kopię drogą
elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy
inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.
RPP podkreśla, że nośnikiem danych
osobowych pacjenta jest w szczególności dokumentacja medyczna.
Nie można bowiem sporządzić dokumentacji medycznej bez danych
osobowych pacjenta.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

RODO w m.in. 4 pkt 15 definiuje również pojęcie „danych dotyczących
zdrowia”, przez które należy rozumieć dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby
fizycznej – w tym o korzystaniu z
usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia.
Zdaniem RPP z treści motywu 35
RODO wynika, że: „do danych osobowych dotyczących zdrowia należy zaliczyć wszystkie dane o stanie
zdrowia osoby, której dane dotyczą,
ujawniające informacje o przeszłym,
obecnym lub przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą. Do
danych takich należą informacje o
danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji do usług opieki
zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej; informacje pochodzące z badań laboratoryjnych lub lekarskich części
ciała lub płynów ustrojowych, w
tym danych genetycznych i próbek
biologicznych; oraz wszelkie informacje, na przykład o chorobie, niepełnosprawności, ryzyku choroby,
historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie fizjologicznym lub
biomedycznym osoby, której dane
dotyczą, niezależnie od ich źródła,
którym może być na przykład lekarz
lub inny pracownik służby zdrowia,
szpital, urządzenie medyczne lub
badanie diagnostyczne „in vitro”.
RPP podaje, że przykładem dokumentacji medycznej jest m.in. historia choroby, którą podmiot leczniczy
prowadzący szpital jest obowiązany
sporządzić i prowadzić. Historia choroby zawiera pogrupowane informacje dotyczące: przyjęcia pacjenta
do szpitala; przebiegu hospitalizacji i
wypisania pacjenta ze szpitala oraz
rozpoznania onkologicznego ustalonego po wypisaniu pacjenta ze szpitala, na podstawie wyniku badania
diagnostycznego, który nie był znany w dniu wypisu ze szpitala (§ 14
rozporządzenia). Do historii choroby
dołącza się dokumenty dodatkowe,
w szczególności: wyniki badań diagnostycznych wraz z opisem, jeżeli
nie zostały wpisane w historii choroby.
UPRAWNIENIA SZCZEGÓLNE
Niektórym pacjentom przysługują
uprawnienia szczególne takie jak
m.in. bezpłatne leki, korzystanie ze
świadczeń bez skierowania, czy też
pobyt w sanatorium. Zakres takich
uprawnień może być różny w zależności od tego, do jakiej grupy uprzywilejowanych należysz.
Ważne! Aby skorzystać z przysłu-

gującego uprawnienia powinieneś
przedstawić odpowiedni dokument
potwierdzający.
Jeżeli posiadasz szczególne uprawnienia do świadczeń, a nie są one
respektowane, powinieneś zwrócić
się do kierownictwa placówki lub
działu skarg i wniosków oddziału
wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Uprawnienia szczególne: osoby o
znacznym stopniu niepełnosprawności, dzieci i młodzież do ukończenia 26. roku życia, kobiety w ciąży i w
okresie połogu, cywilne niewidome
ofiary działań wojennych, inwalidzi
wojenni, inwalidzi wojskowi, kombatanci, małżonkowie inwalidów
wojennych i osób represjonowanych pozostający na ich wyłącznym
utrzymaniu, osoby chore na gruźlicę, osoby pracujące w zakładach
produkujących wyroby zawierające
azbest, osoby represjonowane, działacze opozycji antykomunistycznej
oraz osoby represjonowane z powodów politycznych, osoby deportowane do pracy przymusowej oraz
osadzone w obozach pracy przez III
Rzeszę i ZSRR, osoby uzależnione
od alkoholu, środków odurzających
i substancji psychotropowych, osoby
zakażone wirusem HIV, uprawnieni
żołnierze lub pracownicy wojska w
zakresie leczenia urazów lub chorób
nabytych podczas wykonywania zadań za granicą, weterani poszkodowani w działaniach poza granicami
państwa w zakresie leczenia urazów, zasłużeni dawcy przeszczepu,
dawcy przeszczepu, osoby po ukończeniu 75 roku życia, zasłużeni honorowi dawcy krwi
Szczegóły: nfz.gov.pl/dla-pacjenta/
prawa-pacjenta/uprawnienia-szczegolne/

ważnieniu osoby do dostępu do dokumentacji medycznej, wyrażeniu
zgody na udzielenie określonych
świadczeń zdrowotnych, wystawionych zaświadczeniach lekarskich w
razie choroby i macierzyństwa, wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Korzystając z IKP: uzyskasz recepty
niezbędne do kontynuacji swojego
leczenia bez konieczności wizyty u
lekarza, otrzymasz recepty od pielęgniarki lub położnej zarówno po
osobistym badaniu, jak i po konsultacji telemedycznej, na odległość
upoważnisz inną osobę do dostępu
do Twoich danych medycznych lub
informacji o stanie Twojego zdrowia, już niedługo w łatwy sposób
sprawdzisz i pobierzesz pełną dokumentację medyczną.
Jak zalogować się do IKP? Jeśli
masz konto w ZIP, wejdź na www.
pacjent.gov.pl, wybierz „Zaloguj się
kontem ZIP”, wpisz dane, którymi
logowałeś się do ZIP i gotowe.
Jeśli nie masz konta w ZIP: sposób
I – Załóż Profil Zaufany (jeżeli jeszcze go nie masz), zaloguj się do IKP
za pomocą Profilu Zaufanego.
Sposób II – masz e-dowód? Zaloguj
się do IKP za pomocą e-dowodu. W
każdym Oddziale NFZ potwierdzisz
Profil Zaufany i dostaniesz dostęp
do IKP.
Więcej informacji:
nfz-zielonagora.pl/PL/1177/Internetowe_Konto_Pacjenta/

INTERNETOWE KONTO PACJENTA
Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to
internetowa aplikacja, dzięki której
w szybki i bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o swoich danych medycznych. Możliwości systemu będą coraz większe, dlatego z
czasem zyskasz dostęp do jeszcze
większej bazy przydatnych danych
o swoim zdrowiu.
W IKP znajdziesz informacje o: miejscach, w których możesz się leczyć,
receptach i skierowaniach wystawionych dla Twoich bliskich, wysokości kwot podlegających refundacji
dla poszczególnych produktów leczniczych oraz świadczeniach, których
udzielono Ci w ramach NFZ, posiadanym prawie do świadczeń opieki
zdrowotnej i podstawie tego prawa,
składanych oświadczeniach o upowww.zbaszynek.pl
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

KULTURA Z PRZYTUPEM !
SPIS WYDARZEŃ TEGO KWARTAŁU:
Zbliżeniowe Kino Visa * FEST JAZZ CANADA W LUBUSKIEM * Recital Lidii Stanisławskiej *
Dzień Edukacji Narodowej SP Zbąszynek * Biały dzień * Jesienna Potańcówka * Wieczór
poetycki * Wieczór Bałkański * Dzień Edukacji Narodowej NP. Pod Muchomorkiem * Zaczarowana Szkatułka – premiera Semaforka * Zaczarowana Szkatułka – spektakle popremierowe * Lubuskie Biuro Koncertowe (3 koncerty) * TIK show * Impreza „Cukierek albo
psikus” * Zbliżeniowe Kino Visa * Teatr Artenes dla szkół * Akcja zbiórki krwi * Obchody
Niepodległościowe * Narodowe Czytanie * Koncert Obraz Pierwotny & Drunk’n’Rolled *
Sesja Popularno – Naukowa * Polsko – Niemiecka Biesiada Andrzejkowa * Gala Śląskich
Szlagierów * Spotkanie z Mikołajem Ikea Industry Zbąszynek * Spotkanie z Mikołajem
NP. Pod Muchomorkiem * V Wigilia Miejska * „Statek bez miłości, czyli podróż w dobrze
znane” – premiera Teatru 18 + * Zbliżeniowe Kino Visa * Teatr 18+ Spektakl popremierowy.
OBJAZDOWE KINO VISA – PODSUMOWANIE
W 2019 roku, dzięki nawiązanej współpracy ze Zbliżeniowym Kinem Visa, udało
się zrealizować 6 spotkań filmowych (luty, marzec, czerwiec, październik - 2 spotkania
i grudzień). Łącznie wyemitowano 30 filmów, a Zbąszyneckie kino odwiedziło ponad 3000
osób. Dziękujemy!!
PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG VA BRANDENBURGIA –
POLSKA 2014-2020
W niedzielę, 24 listopada br. zrealizowaliśmy projekt pn. „Polsko
– Niemiecka Biesiada Andrzejkowa”. W projekcie wzięli udział
mieszkańcy Gminy Zbąszynek
oraz artyści wraz z delegacją z
Drewitz. Głównym celem projektu była promocja tradycji andrzejkowych miast partnerskich
wraz z prezentacją strojów i
piosenek z wybranych regionów.
Uczestnicy projektu przygotowali piosenki, elementy stroju ludowego, regionalny taniec i wiersz.
Komisja oceniająca nagradzała
najlepsze wykonania. Podczas
biesiady zaprezentowały się artystycznie zespoły śpiewacze:
Akademia i Tęcza ze Zbąszynka,
Dąbrowszczanka z Dąbrówki Wlkp.,
Wesoła Ferajna ze Zbąszynia, Osoria ze Szczańca, Wiwat z Podmokli
Małych, Perły Sumsiodki z Siedlca,
Duszniczanka z Duszników, Bojadlanie z Bojadeł oraz Gemitsche Chor z
Drewitz. Wśród zaproszonych gości
obecni byli: goście z Pietz w osobie:
byłego burmistrza Drewitz (Heinz
Schweitzer) wraz z delegacją oraz
38

Edward Fedko (Radny Województwa Lubuskiego), Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej Katarzyna Rucioch, emerytowany dyrektor Domu
Kultury Marian Dobak i inni zacni
goście. Gości przywitała Malwina
Kubicka – Dyrektor Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury. Oficjalnego otwarcia biesiady dokonał Edward Fedko, który symbolicznie przelał wosk
przez wielki klucz. Następnie odbyły
www.zbaszynek.pl

się prezentacje artystyczne. Każdy
zespół, w podziękowaniu za występ
otrzymał statuetkę. Między występami przeprowadzone były konkursy na element stroju regionalnego,
regionalny taniec i wiersz. Jury wyłoniło zwycięzców w każdej kategorii. Nagrody wręczał Pan Edward
Fedko. Po występach artystycznych
przyszedł czas na wspólną zabawę
i integrację.
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY
PROMOCJA WYDARZEŃ KULTURALNYCH W 2020 ROKU
Z nowym rokiem zmieniamy ofertę kulturalną oraz sposób promocji
wydarzeń. Śledźcie naszą stronę internetową, na której pojawiać
się będą istotne informacje. Czas wywrócić kulturę do góry nogami.

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

Marcin
Minta

PODSUMOWANIE
Za nami sportowy rok 2019
na terenie Gminy Zbąszynek. Rok,
który obfitował w wiele wydarzeń
sportowych oraz sukcesów naszych klubów sportowych, z których możemy być wszyscy dumni.
Był to ostatni rok w takim formacie sportowym, gdyż wszystko
wskazuje na to, że wiosną 2020
roku zakończy się budowa tak dłu-

go wyczekiwanej hali sportowej.
Hala ta wraz z dodatkową infrastrukturą stworzy zupełnie nowe
możliwości w obszarze sportu,
o których wiele osób marzyło.
Przed nami ogrom pracy związany
z uruchomieniem hali sportowej,
a co za tym idzie przygotowanie
kompleksowej oferty sportowej w

SENIORZY NA ORLIKI - ŚNIADANIE 10.10.2019

SENIORZY NA ORLIKI - ŚNIADANIOWA SPARTAKIADA
SENIORÓW 10.10.2019

2 ZBĄSZYNEK PAINTBALL CUP 05.10.2019

tym obiekcie. Czekają nas również
dwa duże wydarzenia piłkarskie
– Lubuski Finał Pucharu Polski
oraz Wojewódzki Finał Tymbarka.
Dziękując za cały rok 2019 oraz
życząc wszelkiej pomyślności w
2020 roku zapraszam na graficzny
przegląd ostatniego kwartału 2019
roku.

TURNIEJ TKKF SEMAFOR ZBĄSZYNEK 05.10.2019

ROWEROWY RAJD SENIORÓW 10.10.2019
PALANT POWRACA Z CKZIU W ZBĄSZYNKU 09.10.2019
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KONSULTACJA SELEKCYJNA REPREZENTACJI
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ROCZNIKA 2008
10.10.2019

NIEPODLEGŁOŚCIOWY DEBLOWY TURNIEJ TENISA
ZIEMNEGO 10.11.2019

INAUGURACJA 13. MISTRZOSTW GMINY ZBĄSZYNEK
W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR BURMISTRZA
ZBĄSZYNKA 08.11.2019

II TURNIEJ 13. MISTRZOSTW GMINY ZBĄSZYNEK
W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR BURMISTRZA
ZBĄSZYNKA 22.11.2019

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ DARTA 14.12.2019

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DĄBRÓWKA WLKP.

III TURNIEJ 13. MISTRZOSTW GMINY ZBĄSZYNEK
W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR BURMISTRZA
ZBĄSZYNKA
www.zbaszynek.pl
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KRZYZÓWKA

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 stycznia 2020 roku.

imię i nazwisko

1

telefon lub adres kontaktowy

2

3
20

4

5

6

7

8

9 10 11

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

POZIOMO

PIONOWO

1. Podatek, który wróci do budżetu naszej gminy jeżeli rozliczymy PIT ze względu na miejsce zamieszkania
5. Imię, które otrzymał nowy wóz strażacki w OSP Rogoziniec
7. Rodzaj jednego z odpadów niebezpiecznych, którego nie wolno wrzucać do śmieci zmieszanych
8. Skrót nazwy zakładki na stronie internetowej Gminy Zbąszynek, gdzie można znaleźć aktualne informacje
nt. światłowodu
9. Skrót nazwy portalu pozwalającego m.in. na sprawdzenie sposobu zagospodarowania określonej działki w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
10. Nazwisko wybitnego lekarza weterynarii, którego tablicę upamiętniającą odsłonięto w trakcie uroczystości w listopadzie br. w Zbąszynku
11. Cokwartalne Burmistrza Zbąszynka z mieszkańcami
12. Nowe konto pacjenta
13. Miejscowość, w której w szkole został podłączony światłowód
14. Jeden z rodzajów uzależnienia behawioralnego
16. Jeden z rodzajów dochodów budżetu gminy Zbąszynek
17. Organizacje, które mogą przystąpić do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w
2020 roku
18. Nazwa nowopowstałej ulicy w rejonie ul. Kasprowicza i PCK w Zbąszynku
19. Nowe świadczenie zdrowotne, na które Gmina Zbąszynek podpisała stosowne porozumienie

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: Czyste powietrze cały rok
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 75 prawidłowych odpowiedzi, spośród
których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę
– bon o wartości 100 zł otrzymała Pani Małgorzata
Stasiak. Nagroda ufundowana została przez Firmę
Pizzeria „Pepino” ze Zbąszynka. Nagrodę wręczył Pan
Marek Tobys. Pizzeria „Pepino” istnieje w Zbąszynku od
2001 roku i oferuje wiele rodzajów pizz oraz kebabów.
Pizzeria świadczy również usługi dowozu zamówionych
dań na adres wskazany przez klienta.
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2. Tradycyjnie już, odbyła się na targowisku miejskim 7 grudnia br.
3. Rodzaj działek budowlanych przeznaczonych do
zbycia przy ul. Bydgoskiej w Zbąszynku
4. Jeden z projektów realizowanych przez Gminę
Zbąszynek
6. Rodzaj stanowiska, na którego nabór ogłosił Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku w związku z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków
9. Ważna - obowiązkowa od 2020 r. w zakresie gospodarowania odpadami
15. Miesiąc, w który należy uiścić pierwszą ratę podatków lokalnych
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