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CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
jowej, czyli doprowadzenie wody i kanalizacji do budynków
Ekspedycji Kolejowej i byłych koszar oraz podłączenie do naszej sieci pod wiaduktami i odcięcie od sieci PKP.
Kolejny rok tak bardzo szybko nam minął. Nie tak
W ramach programu „Dróg samorządowych” złożyliśmy prodawno witaliśmy 2021 rok a już przychodzi go pożegnać. Najjekt i czekamy na rozstrzygnięcie zadania przebudowy drogi
gorsze, że to kolejny rok pandemii i problemów z tym związaw Rogozińcu. Dotarła też do nas informacja, że projekt przenych. Kolejnych ludzkich tragedii, które nie ominęły również
budowy i modernizacji ulic: Kosieczyńska, Okrężna złożonaszej gminy. Dlatego może dobrze, że tak szybko minął.
ny przez Starostwo Powiatowe też uzyskał dofinansowanie i
Nowy, to zawsze nowa nadzieja na lepsze jutro.
będzie realizowany. Bardzo mocno opóźniają się prace przy
Koniec roku sprzyja podsumowaniom. Spróbuję także pokusić
modernizacji linii kolejowej Zbąszynek-Zielona Góra. Niestety
się o podsumowanie w naszej gminie. Najważniejsze inwestyta kolejowa inwestycja wpływa negatywnie na porządek w
cje na jakie uzyskaliśmy dofinansowanie i jakie zrealizowaliokolicy dworca PKP. Śmieci zostawiane przez pasażerów plus
śmy, a jakie są w trakcie realizacji to:
porozjeżdżane chodniki to codzienność i mimo zdwojonych
1. Budowa III etapu budowy ul. Zachodniej, ul. Miłosza i ul.
wysiłków z naszej strony jest bałagan i końca nie widać. KoSienkiewicza. Zadanie realizowane w konwencji „zaprojeklejarze mówią o ukończeniu inwestycji w 2022 roku. Pożyjemy,
tuj-wybuduj”. Cały rok zajęła część projektowa, a szczególzobaczymy.
nie uzgodnienia z Wodami Polskimi, w sprawie odwodnienia
Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz i utylizację
i przekierowania wód opadowych w stronę Nowego Gościńśmieci i niestety oferta, która wygrała, czyli korzystniejsza, a
ca. Realizacja w terenie przesuwa się na 2022 rok;
wpłynęły tylko dwie, znacznie przekracza kwoty, które zbie2. Rozpoczęto prace i już widać postęp przy budowie tzw.
ramy w postaci opłat. Jeżeli nie będzie systemowych, rządoObwodnicy Regionu Kozła, czyli obwodnicy Chlastawy, Kowych rozwiązań to będziemy mieli ze śmieciami coraz więcej
sieczyna i Podmokli Wielkich. Obwodnica oczekiwana od szeproblemów i będą one coraz droższe. Uspokoję Państwa, że
regu lat, szczególnie przez mieszkańców Kosieczyna;
nie przewiduję w 2022 r. proponowania Radzie Miejskiej nowej
3. Adaptacja pomieszczeń po byłej przychodni PKP na mieszuchwały o podwyższeniu opłat. Postaramy się uszczelnić syskania chronione. To takie moje marzenie;
tem i poprawić ściągalność wpłat. Mamy też pewne rezerwy
4. Szereg mniejszych zadań w drogownictwie, szkołach i nai możliwość zwiększenia wpływów do budżetu.
szych obiektach komunalnych. Praktycznie w każdej miejscoJak zapewne zauważyliście Państwo przenieśliśmy Ośrodek
wości były realizowane mniejsze lub większe zadania. InforPomocy Społecznej na ul. Kosieczyńską. W ten sposób twomowaliśmy o nich na bieżąco w poprzednich Kwartalnikach i
rzymy tam nasze gminne centrum pomocy społecznej włączna naszej stronie internetowej.
nie z mieszkaniami chronionymi. Przy ul. Długiej, w naszej przyZłożyliśmy również trzy projekty do programu „Polski Ład” i
chodni tworzymy natomiast centrum zdrowia z podstawową
wszystkie trzy uzyskały akceptację i dofinansowanie tj.:
i specjalistyczną opieką medyczną. Pomieszczenia po OPS
1. Rewitalizacja terenu po byłym targowisku przy ul. Długiej.
adaptowane są pod potrzeby lekarzy specjalistów z praW ramach realizacji uzyskamy piękny teren rekreacyjny z kilcownią rentgenowską itp. Już na początku 2022 roku te dwie
koma miejscami parkingowymi;
placówki powinny w nowych warunkach rozpocząć swoją
2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w naszej
działalność.
szkole CKZiU, tzn. podłączenie wodociągu do naszej sieci w
Niestety po krótkiej przerwie znowu zaczynamy odczuwać
ul. PCK oraz odprowadzenie ścieków do kolektora w tej ulicy.
skutki pandemii koronawirusa. Co chwilę mamy ograniczenia
Odłączymy w ten sposób byłą szkołę kolejową od wodociąw funkcjonowaniu oświaty. Zbyt często klasy kierowane są na
gu i kanalizacji kolejowej;
kwarantannę. Ciągle mimo dosyć dobrej wyszczepialności,
3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na ul. Kolemamy nowe ogniska zakażeń. Próbę zabezpieczenia się przed zakażeniami podejmujemy również w
Wychodząc naprzeciw potrzebie utrzymania kontakurzędzie. Nie chcemy się zamknąć przed petentów mieszkańców Gminy Zbąszynek
tami. Wprowadzono jednak pewne ograniczenia,
zmieniają się one w czasie i w zależności od rozwoju
z Burmistrzem Zbąszynka oraz
sytuacji. Proszę więc śledzić na bieżąco komunikaty
z Przewodniczącym Rady Miejskiej,
wydawane w tym temacie. Proszę szanujmy się nainformujemy, że dotychczasową formę cokwartalnych
wzajem i dbajmy o swoje zdrowie. Zabezpieczajmy
spotkań bezpośrednich zastępujemy możliwością
się dla siebie, swoich rodzin i bliskich.
kontaktu poprzez:
Kwartalnik wydajemy przed Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem.
1) stronę internetową: www.zbaszynek.pl, moduł
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ZBĄSZYNEK!

„Napisz do Burmistrza”;
2) napisanie wiadomości pocztą elektroniczną na
adres: burmistrz@zbaszynek.pl
3) rozmowę telefoniczną: 68 384 91 40;
4) wrzucenie informacji do skrzynki podawczej
znajdującej się przed wejściem do Urzędu Miejskiego;
5) skorzystanie z poczty tradycyjnej.
O

wszelkich

zmianach form kontaktu
będziemy na bieżąco.

informować

www.zbaszynek.pl

Życzę wszystkim zdrowia i odporności. Niech to
Boże Narodzenie napełni nas miłością i troską o
innych, a Nowy 2022 rok przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń i obdarzy radością i szczęściem.
Z wyrazami szacunku
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka
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KALENDARIUM BURMISTRZA
Z uwagi na panującą w kraju pandemię
związaną z COVID-19, spotkania z inwestorami,
wykonawcami i petentami odbywały się w bardzo
ograniczonym zakresie.
Niemniej jednak załatwianie spraw związanych
z
prawidłowym
funkcjonowaniem
Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku odbywało się na bieżąco,
oczywiście
z zachowaniem
podstawowych
zasad bezpieczeństwa zarówno petentów jak i
pracowników.
Najważniejsze wydarzenia w minionym kwartale:
02.10.2021r. - Zbąszynek, udział w Jubileuszu 70-lecia
Związku Wędkarskiego;
04.10.2021r. - Zbąszynek, Senior - Wigor, spotkanie
z okazji Dni Seniora; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża;
06.10.2021r. - Zbąszynek, spotkanie z Dyrektorem PKP
PLK w sprawie przejazdów kolejowych; - Zbąszynek,
spotkanie z Kierownikiem Zarządu Dróg Wojewódzkich
w sprawie remontu drogi 302;
12.10.2021r. - Zbąszynek, udział w spotkaniach z
okazji DEN;
15.10.2021r. - Zbąszynek, wizyta delegacji Burmistrza
Kargowej wraz z Radnymi na oczyszczalni ścieków;
17.10.2021r. - Świebodzin, udział w mszy św. w
rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki;
18.10.2021r. - Zielona Góra, spotkanie z Dyrektorem
Wód Polskich w sprawie wykonania odwodnienia ul.
Zachodniej;
19.10.2021r. - Zbąszynek, spotkanie z diabetykami z
okazji Światowego Dnia walki z cukrzycą; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, wręczenie nagród i wyróżnień z okazji
Dnia Edukacji Narodowej;
21.10.2021r. - Zbąszynek, Kapituła Stowarzyszenia
Gmin Regionu Kozła;
25-26.10.2021r. - Zbąszynek, wizyta byłych żołnierzy
62.Kompani Specjalnej w ramach obchodów Dni
Patriotycznych;
04.11.2021r. - Zbąszynek, spotkanie z deweloperami
w sprawie rozwiązania problemów z zasilaniem
gazowym nowych inwestycji;
08.11.2021r. - Zbąszynek, odwiedzenie grobów
byłych pracowników oraz zasłużonych dla Gminy
Zbąszynek;
11.11.2021r. - Zbąszynek, udział w mszy św. oraz złożenie
kwiatów pod Pomnikiem Chrystusa Odkupiciela z
okazji Święta Niepodległości; - Gryfino, uroczystości
z okazji 75 rocznicy osadnictwa polskiego na Ziemi
Gryfińskiej;
18.11.2021r. - Zbąszynek, spotkanie z Prezes Nowego
Szpitala w Świebodzinie w celu omówienia dalszej
współpracy;
19.11.2021r. - Zielona Góra, spotkanie z Prezesem
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Wód Polskich w sprawie budowy zbiornika na wody
burzowe w zachodniej części naszego miasta;
20.11.2021r. - Zbąszynek, 18. Memoriał piłkarski im.
Andrzeja Łeszyka;
25.11.2021r. - Zbąszynek, uroczystości z okazji Święta
Kolejarza oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem
św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki kolejarzy;
02.12.2021r. - Rogoziniec, spotkanie Zarządu MiejskoGminnego OSP w sprawie uzgodnienia zadań na
2022 rok;
03.12.2021r. - Zbąszynek, OPS, Mikołaj dla dzieci
niepełnosprawnych;
04.12.2021r.
Zbąszynek,
Sekcja
PZHGP,
podsumowanie sezonu lotowego gołębi;
06.12.2021r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej w
Świebodzinie;
07.12.2021r. - Dąbrówka Wlkp., spotkanie z Zespołem
„Dąbrowszczanka”;
13.12.2021r. - Świebodzin, udział w uroczystościach
z okazji 40. rocznicy wprowadzenia stanu
wojennego; Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie
nagród w krzyżówkowym konkursie Zbąszyneckiego
Kwartalnika;
15.12.2021r. - Świebodzin, udział w
Konwencie
Zrzeszenia
Gmin
Województwa
Lubuskiego;Zbąszynek, Związek Emerytów i Rencistów Kolejowych,
spotkanie wigilijne;
21.12.2021r. - Zbąszynek, udział w spotkaniu
opłatkowym organizowanym przez Stowarzyszenie
Klub Seniora „Pogodna Jesień”;
W minionym okresie odbywały się również
następujące wydarzenia:
Spotkania ze Starostą Świebodzińskim w sprawie
planowanych inwestycji oraz innych wspólnych
przedsięwzięć;
Wyjazdy do Kancelarii Notarialnych w celu zawierania
aktów notarialnych;
Udział w Konwentach, Komisjach oraz Sesjach Rady
Miejskiej;
Spotkania z projektantami i wykonawcami inwestycji
realizowanych i planowanych w naszej Gminie;
Szeroka współpraca z jednostkami organizacyjnymi;
Nagrania audycji radiowych;
Przyjmowanie petentów;
Załatwianie
spraw
bieżących
związanych
z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu.

www.zbaszynek.pl
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KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
Z uwagi na pandemię koronawirusa system
pracy Rady Miejskiej w Zbąszynku miał charakter
zdalny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
02.10.2021r. - PZW Jubileusz 70-lecia działalności
Związku, przekazanie życzeń w imieniu Rady Miejskiej
przez Zastępcę Burmistrza Jana Makarewicza;
04.10.2021r. - Zbąszynek Bar pod Semaforem „Śniadanie z Burmistrzem” z okazji Zbąszyneckiego Święta
Seniora;
11.10.2021r. - Konwent Rady Miejskiej;
13.10.2021r. - Chlastawa Kościół pw. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Chlastawie, odbiór robót
fumigacji oraz robót konserwatorskich pod nadzorem Lubuskiego Konserwatora Zabytków;
15.10.2021r. - Zbąszynek, Kościół pw. Macierzyństwa
NMP msza św. w intencji Seniorów Gminy Zbąszynek;
18.10.2021r. - Komisje Stałe Rady - Gospodarki i Budżetu, Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej, Komisja
Rewizyjna;
19.10.2021r. - Urząd Miejski Zbąszynek, obchody Dnia
Edukacji Narodowej, spotkanie pod Patronatem
Burmistrza Zbąszynka, wręczenie Nagród Burmistrza;
21.10.2021r. - Zbąszynek, Kapituła Regionu Kozła;
25.10.2021r. - XXXV sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
31.10.2021r. oraz 1-2.11.2021r. - cmentarze, odwiedziny grobów byłych radnych oraz osób związanych z
naszym samorządem;
02.11.2021r. - Urząd Miejski Zbąszynek- spotkanie z
Burmistrzem w sprawie obchodów Święta Niepodległości;
04.11.2021r. - Urząd Miejski Zbąszynek, podpisywanie
uchwał;
09.11.2021r. - Zbąszynek i Kosieczyn udział w mszach
św. w pierwszą rocznicę śmierci ks. Kanonika Zdzisława Przybysza;
11.11.2021r. - Zbąszynek Obchody Święta Niepodległości, msza św. w intencji za Ojczyznę przemarsz
pod pomnik Chrystusa Odkupiciela oraz złożenie
kwiatów przez delegacje;
ZOK Zbąszynek - Koncert Niepodległościowy Grupy
Poddasze, reprezentującej Związek Drużyn ZHP;
13.11.2021r. - OSiR Zbąszynek hala sportowa - Niepodległościowy Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego,
patronat Rada Miejska w Zbąszynku;
15.11.2021r. - Konwent Rady Miejskiej;
16.11.2021r. - Urząd Miejski Zbąszynek - Spotkanie z
Zastępcą Burmistrza i Wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej w sprawie projektów uchwał dotyczących
regulacji diet radnych i sołtysów;
20.11.2021r. - OSiR Zbąszynek, hala sportowa - Turniej
Piłki Nożnej im. Andrzeja Łeszyka - wręczenie pucharów;
21.112021r. - Dzień Pracownika Socjalnego- przeka-

zanie życzeń na ręce Kierownika OPS Pani Katarzyny
Rucioch;
22.11.2021r. - Komisje Stałe Rady- Gospodarki i Budżetu, Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej, Komisja
Rewizyjna;
29.11.2021r. - XXXVI sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
03.12.2021r. - OPS Zbąszynek udział w spotkaniu Mikołaja z Niepełnosprawnymi Gminy Zbąszynek;
04.12.2021r. - ROD Zbąszynek, udział w podsumowaniu sezonu 2020 i 2021 Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych;
06.12.2021r. - Urząd Miejski Zbąszynek- Mikołaj u pracowników Urzędu Miejskiego w imieniu Rady;
07.12.2021r. - Urząd Miejski Zbąszynek- podpisanie
uchwał Rady XXXVI sesji;
Dąbrówka Wlkp.- udział w spotkaniu- podsumowanie
działalności zespołu „Dąbrowszczanka” za rok 2021;
10.12.2021r. - Urząd Miejski Zbąszynek - biuro radypodsumowanie pracy Rady Miejskiej za rok 2021;
11.12.2021r. - Zbąszyń - udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Jana Sylwestra Prządki, Mistrza, Prezesa Stowarzyszenia Muzyków Ludowych, Nauczyciela i Animatora Kultury Ludowej;
13.12.2021r. - Komisje Stałe Rady- Gospodarki i Budżetu, Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej, Komisja
Rewizyjna;
15.12.2021r. - Zbąszynek, udział w spotkaniu wigilijnym
członków Zarządu Emerytów i Rencistów Kolejowych;
spotkanie z Zarządem Zdrowity i podziękowanie za 18
lat obsługi medycznej mieszkańców Zbąszynka i okolic;
17.12.2021r. - Urząd Miejski Zbąszynek, udział w Komisji konkursowej dotyczącej przydzielenia dotacji
organizacjom pozarządowym; - Zbąszynek, udział w
spotkaniu z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia - Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Senior
Wigor;
21.12.2021 - udział w spotkaniu wigilijnym członków
Stowarzyszenia Złota Jesień - emeryci Gminy Zbąszynek.

www.zbaszynek.pl
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY MIEJSKIEJ
W ZBĄSZYNKU ZA 2021 ROK
20 października dobiegł końca trzeci rok działalności Rady w tym składzie i wzorem lat ubiegłych przedstawiam Państwu roczne podsumowanie z działalności organu
uchwałodawczego Gminy Zbąszynek.
Rada i jej komisje wypełniały swoje bieżące zadania ustawowe i statutowe zgodnie z przyjętym planem pracy jak
również podejmowały działania wynikające z funkcji kontrolnej Rady. Podczas sesji, Rada zapoznawana była z informacjami z działalności w okresie międzysesyjnym organu wykonawczego, którym jest Burmistrz Zbąszynka oraz informacją
Przewodniczącego Rady o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Mimo wprowadzonych obostrzeń, związanych z sytuacją epidemiczną spowodowaną wirusem COVID-19, Rada
Miejska w Zbąszynku w 2021 roku w całości zrealizowała
plan pracy przyjęty na sesji w dniu 28 grudnia 2020 r. W 2021
roku Rada Miejska w Zbąszynku obradowała na 11 sesjach,
z czego 10 odbyło się w formie zdalnej. Podjęto łącznie
67 uchwał dotyczących najistotniejszych aspektów życia
wspólnoty samorządowej. Najważniejsze z nich dotyczyły:
- uchwalenia Programu Wsparcia i Aktywności Osób Starszych w Gminie Zbąszynek na lata 2021-2025;
- wprowadzenia na terenie Gminy Zbąszynek Programu „
Gmina Zbąszynek-Rodzina na 5 plus”;
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Rejon ulic Szerokiej i PCK” w Zbąszynku;
- zatwierdzenia wniosku Burmistrza Zbąszynka skierowanego
do Ministra właściwego do spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Warszawie o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa;
- przyjęcia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Zbąszynek;
- przyjęcia Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;
- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogozińcu;
- przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zbąszynek dla terenów położonych w Kosieczynie;
- udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zbąszynek przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji;
- pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2022 – 2032;
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zbąszynek na rok 2022;

prawne”.
Ponadto w 2021 roku Rada rozpatrywała następujące informacje i sprawozdania:
- z działalności SZUK, OSiR, ZOK, OPS, Domu Dziennego „Senior-Wigor”;
- z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2020 rok;
- nt. bezpieczeństwa w Gminie Zbąszynek, w tym działania
podejmowane przez Komendę Powiatową Policji w Świebodzinie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Świebodzinie, jednostek OSP z terenu Gminy Zbąszynek,
Straży Ochrony Kolei oraz Strażnika Miejskiego;
- ze współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi;
- dot. funkcjonowania służby zdrowia w Gminie;
- z promocji i polityki informacyjnej Gminy;
- z działalności sołectw Gminy Zbąszynek;
- z wykonania budżetu za I-sze półrocze 2021 roku;
- ze stanu realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2020/2021.
W okresie sprawozdawczym odbyło się:
- 11 posiedzeń Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji
Oświaty i Pomocy Społecznej w formie zdalnej;
- 11 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 9 posiedzeń w formie zdalnej;
- 11 posiedzeń Konwentu w formie zdalnej;
- 2 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w formie
zdalnej;
- Komisja Regulaminowa w 2021 roku nie odbyła posiedzeń,
z uwagi na brak spraw należących do kompetencji Komisji.
W ramach swoich kompetencji Rada Miejska przekazała 4
skargi do rozpatrzenia wg właściwości. W trakcie 2021 roku
radni na bieżąco kierowali do Burmistrza Zbąszynka interpelacje i zapytania w sprawach aktualnych problemów
Gminy, które dotyczyły m.in. sprzedaży działek w Gminie, w
sprawie wzrostu natężenia ruchu samochodów, biogazowni
i fetoru na terenie Gminy.
Zgodnie z art. 28aa ust.1 Ustawy o samorządzie gminnym,
Burmistrz corocznie do 31 maja przedstawia Radzie raport o
stanie gminy. Raport o stanie Gminy Zbąszynek za 2020 rok
został jednogłośnie przyjęty przez Radę na sesji w dniu 28
maja 2021 roku, w konsekwencji czego udzielono jednogłośnie wotum zaufania Burmistrzowi Zbąszynka.
W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Zbąszynku zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy oraz jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Zbąszynka absolutorium za wykonanie budżetu
Gminy w 2020 roku.
Podsumowując roczną działalność Rady Miejskiej w Zbąszynku należy podkreślić, że wszystkie działania podejmowane były z myślą i w trosce o dobro wspólnoty samorządowej oraz mieszkańców Gminy Zbąszynek. Podejmowane
uchwały były zgodne z prawem oraz potrzebami mieszkańców.
Dziękuję Państwu za owocną współpracę i merytoryczną
pracę w 2021 roku i zachęcam do aktywności w kolejnym
2022 roku.

Wykaz wszystkich podjętych uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbąszynek w zakładce „Akty
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
W ZBĄSZYNKU - IV KWARTAŁ 2021
Sesja z dnia 25 października 2021 r.
Uchwała Nr XXXV/46/2021 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Zbąszynek na 2021 rok
Wprowadzone zmiany dochodów i wydatków w ramach budżetu Gminy Zbąszynek są zrównoważone powodują zwiększenie ogólnych sum bilansowych o kwotę
237.160,02 zł
Uchwała Nr XXXV/47/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów najmu lokalu użytkowego
położonego w Zbąszynku przy ul. Długiej 1 z dotychczasowymi najemcami w trybie bezprzetargowym
Uchwała dotyczy przedłużenia umów najmu lokalu użytkowego o pow. 13,45 m², położonego w budynku przychodni lekarskiej przy ul. Długiej 1 w Zbąszynku, na rzecz
dotychczasowych najemców.
Uchwała Nr XXXV/48/2021 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Uchwała cykliczna podejmowana każdego roku, określa wielkość dofinansowania, a także jest wyznaczeniem
kierunków, form i zasad współpracy Gminy Zbąszynek z
organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.
Uchwała Nr XXXV/49/2021 w sprawie przyjęcia projektu
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbąszynek oraz przekazania go
do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy, na podstawie projektów
regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
Uchwała Nr XXXV/50/2021 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Zbąszynek
dla terenów położonych w Kosieczynie
Do prac nad zmianą Studium przystąpiono z uwagi na
wnioski właścicieli terenów kierowane do Burmistrza
Zbąszynka. Intencją wnioskodawców jest przeznaczenie
terenów głównie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Powierzchnia opracowania wynosi około 47
ha. Przedmiotowy teren jest niezabudowany i stanowią
go grunty rolne, nieużytki i tereny dróg gminnych. Obszar położony jest w obrębie miejscowości Kosieczyn i od
wschodu przylega do planowanej obwodnicy Zbąszynka - ul. Zachodniej.
Uchwała Nr XXXV/51/2021 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego „Kosieczyn – rejon ulicy Zachodniej”
Uchwała jest kontynuacją działań rozpoczętych uchwałą
Nr XXXV/50/2021
Sesja z dnia 29 listopada 2021 r.
Uchwała Nr XXXVI/52/2021 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zbąszynek na lata 2021 – 2032
Uchwała Nr XXXVI/53/2021 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Zbąszynek na 2021 rok
Uchwała Nr XXXVI/54/2021 w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego
Średnia cena skupu żyta jest podstawą do obliczania
podatku rolnego na obszarze gminy. Niniejszą uchwałą
na 2022 rok średnia cena skupu żyta na terenie Gminy
Zbąszynek została ustalona w wysokości 52 zł za 1 kwintal.
Uchwała Nr XXXVI/55/2021 w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości
Poszczególne stawki podatków nie mogą przekroczyć
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych, ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym, ulegają corocznie zmianie na następny rok
podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi
cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w roku, w którym stawki ulegają zmianie,
w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Rada Miejska w Zbąszynku przyjęła stawki podatków
na 2022 roku częściowo na poziomie ustawowym, a w
niektórych przypadkach nastąpił wzrost o ok. 3% w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 roku.
Uchwała Nr XXXVI/56/2021 w sprawie wynagrodzenia
dla Burmistrza Zbąszynka
Z dniem 1 listopada 2021 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2021
r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, w którym określa się m.in. nowe limity wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.
Uchwała Nr XXXVI/57/2021 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Kosieczyn - rejon ulicy Zachodniej”
Zmiana treści uchwały Nr XXXV/51/2021 z dnia 25 października 2021 roku
Uchwała Nr XXXVI/58/2021 w sprawie zaliczenia drogi
do kategorii publicznych dróg gminnych
Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrz-

www.zbaszynek.pl

7

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

PRAWO LOKALNE

Jan
Makarewicz

ną o łącznej długości 1038 mb., stanowiącą własność
Gminy Zbąszynek - ulica Marcina Rożka w Kosieczynie
znajdującą się w obrębie wsi Kosieczyn, tworząc uzupełniającą sieć publicznych dróg gminnych.
Uchwała Nr XXXVI/59/2021 w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Zbąszynek przez osoby fizyczne
i prawne , inne niż jednostka samorządu terytorialnego
oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji
Uchwała podjęta jest w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.
Dotacja przekazywana na uczniów niepełnosprawnych
powinna być rozliczana odrębnie, tak aby w ramach
tych środków były finansowane specjalne potrzeby
uczniów niepełnosprawnych. W związku z powyższym
istnieje konieczność dostosowania dokumentów dotyczących rozliczania dotacji do wymogów ustawy.
Uchwała Nr XXXVI/60/2021 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Zbąszynek
Niniejszy regulamin dostarczania wody i odprowadzania
ścieków określa wzajemne prawa i obowiązki Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku oraz
odbiorców usług z terenu Gminy Zbąszynek z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała zastępuje uchwałę Nr
XXXI/28/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku.
Uchwała Nr XXXVI/61/2021 w sprawie zmiany uchwały
Nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie diet dla radnych za udział w
posiedzeniach Rady miejskiej w Zbąszynku oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych
Wysokość diet wypłacanych Przewodniczącemu Rady
Miejskiej w Zbąszynku obliczana jest na podstawie kwoty
bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Wysokość diet pozostałych radnych obliczana jest procentowo na podstawie diety przysługującej przewodniczącemu rady. Niniejszą uchwałą wprowadza się nowe
stawki diet wypłacanych radnym Rady Miejskiej w Zbąszynku.
Uchwała Nr XXXVI/62/2021 w sprawie ustalenia zasad
wypłacania diet i zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysom z terenu Gminy Zbąszynek
Zgodnie z art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, rada gminy może ustanowić
zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała
dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Niniejszą
uchwałą wprowadza się nowe stawki diet wypłacanych sołtysom na terenie Gminy Zbąszynek.
Uchwała Nr XXXVI/63/2021 w sprawie pokrycia kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów
własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zgodnie z obowiązującymi od września 2021 roku przepisami, Rada może postanowić, w drodze uchwały o
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pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących
z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi. Podjęcie niniejszej uchwały przez Radę
Miejską w Zbąszynku jest niezbędne, ponieważ przyjęte
w budżecie dochody (planowane dochody) w ramach
środków pozyskanych z opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Na ostatnią w tym roku sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 27 grudnia 2021 roku przygotowane są następujące projekty uchwał:
Projekt uchwały Nr XXXVII/64/2021 w sprawie zmian w
uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2021 rok
Projekt uchwały Nr XXXVII/65/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek
na lata 2021-2032
Uchwała zawiera informacje o wielkościach budżetowych Gminy Zbąszynek założonych dla projektowanego budżetu na 2022 rok oraz lata prognozowane, tj. do
końca 2032 roku. Okres prognozy obejmuje ostateczny
termin spłaty zadłużenia długoterminowego Gminy
Zbąszynek, zaciągniętego w poprzednich latach budżetowych.
Projekt uchwały Nr XXXVII/66/2021 w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zbąszynek na 2022 rok
Uchwała określa wysokość dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wysokość wyniku budżetowego Gminy Zbąszynek, projektowanego na 2022 rok.
Projekt uchwały Nr XXXVII/67/2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zbąszynek na rok 2022
Do zadań Gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalanego
corocznie przez Radę Miejską.
Projekt uchwały Nr XXXVII/68/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM „KZN-Nadwarciański”
Spółka z o. o.
Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Zbąszynku wyraża
zgodę na utworzenie przez Gminę Zbąszynek spółki SIM
„KZN-Nadwarciański” Spółka z o. o. Udziałowcami spółki
będą również: Krajowy Zasób Nieruchomości oraz inne
samorządy. Spółka podejmie działania w celu wybudowania budynków mieszkalnych oraz ich eksploatacji
na terenie Gminy Zbąszynek. Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych przewiduje m.in. wybudowanie
mieszkań na wynajem i zakłada wsparcie w wysokości
3 000 000,00 zł udzielane gminom na utworzenie nowego SIM.
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ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA
INTERESANTÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM
Od 2020 roku na terenie całego kraju obowiązują
utrudnie nia w funkcjonowaniu zakładów pracy i różnych instytucji publicznych spowodowanych pandemią COVID-19.
W Urzędzie Miejskim w Zbąszynku od 13 marca 2020 roku,
mając na względzie bezpieczeństwo zarówno petentów,
jak i pracowników Urzędu, wprowadziliśmy ograniczenia
związane z bezpośrednią obsługą interesantów.
Na stronie biuletynu informacji publicznej: www.bip.zbaszynek.pl w zakładce „Inne informacje” i dalej „Koronawirus” w
2021 roku opublikowanych zostało łącznie 6 komunikatów
Burmistrza Zbąszynka wprowadzających zasady funkcjonowania instytucji publicznych na terenie Gminy Zbąszynek.
Przypominamy, że Komunikatem Nr 6/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. wprowadzone zostały aktualnie obowiązujące
zasady dot. m.in. godzin przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim, które przedstawiają się następująco:
1) obsługa interesantów w Urzędzie:
- w poniedziałki od 7:30 do 17:00,
- we wtorki, środy i czwartki od 7:30 do 13:00,
- w piątki od 7:30 do 14:00.
Interesant wchodząc do Urzędu zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, założenia maseczki i skorzystania z urządzenia do
mierzenia temperatury. Osoby z podwyższoną temperaturą
ciała nie będą obsługiwane. Wchodząc do Urzędu należy
zachować zalecaną odległość między interesantami. Do
stanowiska kasy należy podchodzić pojedynczo, według
zaleceń pracownika Urzędu;
2) Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżur telefoniczny w
sprawie przyjmowania skarg i wniosków, pod numerem telefonu: 604 607 828 - w każdy wtorek, w godzinach od 16:00
do 17:30. Ponadto wszelką korespondencję do Przewodniczącego Rady można kierować również drogą elektronicz-

ną na adres e-mail: biurorady@zbaszynek.pl;
3) przed wejściem do Urzędu ustawiona jest urna, do której
można wrzucać korespondencję.
Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.
W czasie obowiązujących ograniczeń wiele osób zaczęło
korzystać z innych form kontaktu z urzędem. Wiele spraw
można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem:
a/ Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI):
www.zbaszynek.eboi.pl
b/ platformy internetowej e-puap: https://zbaszynek.pl/
PL/3440/ePUAP/
c/ poczty elektronicznej, adres e-mailowy: urzad@zbaszynek.pl
d/ telefonicznie pod numerem telefonu 68 384 91 40.
Pełny wykaz numerów kontaktowych do pracowników
Urzędu dostępny jest pod adresem: https://zbaszynek.pl/
PL/3520/Wykaz_numerow/
Ponadto przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
znajduje się punkt potwierdzania profilu zaufanego. Od początku 2021 roku profil zaufany potwierdzono już ponad 290
osobom. Łącznie w naszym punkcie potwierdzania profilu
zaufanego od 2017 roku swój profil zaufany uzyskało ponad
740 osób.
Posiadanie profilu zaufanego jest niezbędnym warunkiem
do korzystania z usług e-administracji.

Barbara
Niemiec-Kromska

DOWODY OSOBISTE
NA NOWYCH ZASADACH
8 listopada 2021 r. nowe dowody osobiste z odciskami palców weszły do obiegu. Jak to z nowościami bywa
i tym razem nie obyło się bez problemów technicznych.
Kilka osób przećwiczyło na sobie trudne początki funkcjonowania systemu, ale dziś już dysponują nowymi dokumentami. Nowe dowody nie spowodowały lawiny wniosków o
wymianę dotychczasowych dokumentów, tym bardziej, że
wymiana posiadanych dowodów nie jest obowiązkowa.
Nowe dowody otrzymają ci, którym upłynął termin ważności lub składają pierwszy wniosek o dowód. Zachęcamy do
weryfikacji posiadanych dowodów pod kątem ich ważności
ponieważ wielu mieszkańców gminy posiada dowód po terminie. Oprócz odcisków palców, certyfikatów identyfikacji i
podpisu osobistego do dowodów powrócił podpis posiadacza dowodu. Dla wielu z nas tej elektroniki jest już za dużo.
Niestety powrotu do starych dowodów nie ma. Nie ma i nie
będzie również możliwości złożenia wniosku o wydanie dowodu przez internet dla osoby dorosłej lub dziecka od 13
roku życia, co cieszyło się powodzeniem do czasu zmiany
przepisów o dowodach osobistych. Wszystko właśnie przez
odciski palców, które trzeba złożyć w trakcie składania

wniosku o wydanie dowodu w urzędzie. Dostępna jest jedynie usługa złożenia wniosku online dzieciom do 12 roku
życia. Nowa ustawa wprowadziła nowość w kwestii złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie obłożnie
chorej. Przed wejściem nowej ustawy, pracownik gminy na
zgłoszenie kogoś z rodziny udawał się do miejsca zamieszkania w celu przyjęcia wniosku. Teraz zgłoszenia takiego należy
dokonać do organu gminy będącej siedzibą władz powiatu, czyli do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie. Oznacza to,
że pracownik biura dowodów osobistych z Urzędu Miejskiego w Świebodzinie będzie posiadać mobilny terminal, jeden
na cały powiat, umożliwiający pobranie odcisków palców
od osoby, która z powodu choroby nie może pójść do swojego urzędu osobiście. Wystawcą dowodu złożonego w
tym trybie będzie Burmistrz Świebodzina. Pracownik będzie
obsługiwał cały powiat co może spowodować utrudnienia
w szybkim dotarciu urzędnika do osoby zainteresowanej.
Rozwiązania te są na chwilę obecną w fazie przygotowań.
Czas pokaże jak zostanie rozwiązany problem z jedną stacją
mobilną na cały powiat.

www.zbaszynek.pl
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DRODZY MIESZKAŃCY GMINY ZBĄSZYNEK
OBOWIĄZEK PŁACENIA PODATKU DOCHODOWEGO DOTYCZY MIEJSCA ZAMIESZKANIA,
A NIE ZAMELDOWANIA
Chcesz, żeby gmina, w której mieszkasz miała więcej pieniędzy na inwestycje; ścieżki rowerowe,
chodniki, parkingi, obiekty sportowe, piękne targowisko, ronda, budowę dróg, place zabaw 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 roku określony procent
podatku dochodowego. W każdym roku jest on nieco większy – obecnie do gmin wraca 38,34 %
podatku płaconego przez mieszkańców. Pieniądze te przeznaczane są przede wszystkim na inwestycje gminne. Podkreślamy, że jakość i liczba nowych inwestycji jest uzależniona przede wszystkim
od udziału w podatku dochodowym, który stanowi jeden z głównych źródeł dochodów. Pragniemy
uświadomić mieszkańcom, że im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania, tym
na lepszy standard życia w gminie mogą liczyć. A rozliczając się z fiskusem w miejscu zameldowania,
finansujemy inwestycje innym gminom.

WYSTARCZY KRÓTKA INFORMACJA
Ci, których przekonają nasze argumenty, powinni poinformować fiskusa, gdzie jest ich faktyczne miejsce zamieszkania składając formularz ZAP-3. Można też to zrobić razem składając roczne zeznanie
podatkowe. Aktualizację danych na druku ZAP – 3, składają tylko osoby fizyczne, 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 sprzyja lokalizacyjnie w razie
ewentualnej kontroli rocznego zeznania podatkowego, kiedy to do urzędu trzeba stawić się osobiście.

10

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

INFORMACJE

Aneta
Nawracała

PROJEKT BUDŻETU
GMINY ZBĄSZYNEK NA 2022 ROK
Dochody budżetu Gminy Zbąszynek w pro- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarjekcie budżetu na rok 2022, zaplanowano w wysokonej w ul. Koszarowej w Zbąszynku, dofinansowanie z
ści 60.369.709,81zł.
Rządowego Programu Polski Ład – Program InwestyW ogólnej kwocie planowanych dochodów wycji Strategicznych, w kwocie 540.000,00 zł,
szczególniamy, dochody bieżące w wysokości
- Budowa toru rowerowego Pumptrack w Zbąszyn53.876.288,81 zł oraz dochody majątkowe, w wysoku, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
kości 6.493.421,00 zł.
Wiejskich, w kwocie 114.534,00 zł.
Na sumę dochodów bieżących, składają się planowane subwencje w wysokości 13.175.655,00 zł, dotaNa przestrzeni ostatnich lat dochody bieżące wycje na zadania własne i zlecone oraz środki na zadakazują wyraźną tendencję wzrostową co obrazuje
nia bieżące w kwocie 7.911.085,55 zł, udziały gmin
poniżej przedstawiona tabela. Spadek wielkości
w podatkach od osób prawnych i fizycznych, kwota
dochodów bieżących w 2022, związany jest z tym,
8.102.378,00 zł oraz pozostałe dochody bieżące w
że realizacja zadania, związanego z wypłatą świadwysokości 24.687.170,26 zł, w tym oprócz innych poczeń „500 +” została przekazana do Zakładów
datków i opłat lokalnych, podatek od nieruchomości
Ubezpieczeń Społecznych. Znaczące zwiększenie
stanowi kwotę 14.721.679,85 zł.
dochodów majątkowych w 2020 roku, związane
Źródła dochodów majątkowych, projektowanych
było z realizacją dużych projektów gminnych z dofina rok 2022, przedstawiają się wg. poniższego wynansowaniem.
szczególnienia:
Wielkości dochodów w latach 2018 - 2022, (dla lat 2018 - 2020 - wykonanie,
- „Budowa ul. B. Prusa i
dla 2021 roku - planowane, rok 2022 - wielkości projektowane)
ul. Zachodniej w Zbąszynku – etap III, dofiWielkości w tys. zł
Wyszczególnienie
nansowanie z Funduszu
2018
2019
2020
2021
2022
Dróg Samorządowych,
w kwocie 1.206.331,00
Dochody ogółem
44 970
53 884
70 421
59 644
60 370
zł,
Dochody bieżące
42 345
48 520
54 198
56 193
53 876
- „Budowa ul. H. Sienkiewicza i ul. Cz. MiłoDochody majątkowe
2 625
5 364
16 223
3 451
6 494
sza w Zbąszynku”, dofinansowanie z Funduszu
Wielkość dochodów budżetu Gm. Zb-ek w latach 2018 -2022 (w tys. zł)
Dróg Samorządowych, w kwocie
996.272,00 zł,
80 000
- „Rozbudowa drogi gminnej ul. Zielo70 421
59 644
55 935
Dochody
70 000
nogórskiej w Zbąszynku, dofinansowa53 884
56 193
ogółem
53 876
54
198
48
520
60
000
nie z Funduszu Dróg Samorządowych,
44 970
50 000
42 345
Dochody
w kwocie 567.284,00 zł,
bieżące
40
000
- Rewitalizacja placu po dawnym tar30
000
gowisku na skwer miejski, dofinansoDochody
16 223
20 000
majątkowe
wanie z Rządowego Programu Polski
6 494
5 364
3 451
2
625
10
000
Ład – Program Inwestycji Strategicz0
nych, w kwocie 1.260.000,00 zł,
2018
2019
2020
2021
2022
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabyWielkości w tys. zł
cia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w wysokości 1.022.000,00 zł.
- Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samoWydatki na rok 2022 zostały zaplanowane w wysorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa telekości 59.561.181,81 zł.
informatycznego, dofinansowanie z Regionalnego
W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków na rok
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie
2022, wyszczególnia się wydatki bieżące, na kwotę
112.000,00 zł,
48.542.843,75 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę
- Budowa przepompowni ścieków, kanalizacji sa11.018.338,06 zł, które stanowią 18,5 % zaplanowanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie PKP w
nych wydatków ogółem.
Zbąszynku, dofinansowanie z Rządowego PrograW ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków biemu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w
żących na rok 2022, wyszczególnia się:
kwocie 675.000,00 zł,
1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łączwww.zbaszynek.pl
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nej kwocie, 35.957.558,36 zł, z tego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 21.451.473,73 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
jednostek budżetowych, 14.506.084,63 zł,
2. Wydatki na dotacje na zadania bieżące,
4.600.062,68 zł,
3. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
7.040.107,75 zł,
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, kwota 345.114,96 zł,
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, kwota
200.000,00 zł,
6. Wydatki na obsługę długu publicznego, kwota
400.000,00 zł.

Aneta
Nawracała

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Koszarowej w Zbąszynku, kwota 600.000,00 zł,
- Budowa zbiornika i kolektora odprowadzającego
wody deszczowe przy ul. Zachodniej w Zbąszynku w
obrębie Kosieczyna, kwota 30.000,00 zł
- Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków w
wysokości 15.000,00 zł,
- Dotacje na ochronę powietrza atmosferycznego i
klimatu w wysokości 60.000,00 zł, z przeznaczeniem
na wymianę ogrzewania na ekologiczne,
- Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł, dotyczące realizacji funduszu sołeckiego we wsi Kosieczyn,
- Budowa toru rowerowego Pumptrack w miejscowości Zbąszynek, kwota 165.240,00 zł.
Wydatki majątkowe, analogicznie jak po stronie dochodowej, mają tendencję malejącą w 2021 roku,
z uwagi na zakończenie realizacji dużych przedsięwzięć realizowanych z dofinasowaniem ze źródeł
zewnętrznych w latach 2019 - 2020. W roku 2022 w
stosunku do roku poprzedniego wydatki majątkowe
wzrastają o 35,4 %. Część zadań majątkowych, planowanych do realizacji w 2022 będzie kontynuowana w 2023 roku.

W ogólnej kwocie wydatków majątkowych widnieją
zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w łącznej wartości 165.240,00 zł.
Projektowane wydatki majątkowe na 2022 rok, dotyczą:
- Wydatki majątkowe, związane z planowanymi zakupami inwestycyjnymi w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych w Zbąszynku w wysokości
250.000,00 zł,
- Budowa ul. B. Prusa i ul. Wielkości wydatków w latach 2017 - 2021,(dla lat 2017 – 2019 wykonanie,
Zachodniej w Zbąszynku – dla 2020 roku - przewidywane wykonanie, rok 2022 - wielkości projektowane)
etap III, kwota 2.643.687,46
Wielkości w tys. zł
zł,
Wyszczególnienie
- Budowa ul. H. Sienkiewi2018
2019
2020
2021
2022
cza i ul. Cz. Miłosza w ZbąWydatki ogółem
43 846
59 610
71 787
62 933
59 561
szynku, kwota 2.227.763,34
Wydatki bieżące
38 482
42 101
47 099
54 794
48 543
zł,
Rozbudowa
drogi
Wydatki majątkowe
5 364
17 509
24 688
8 139
11 018
gminnej ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku, kwota
Wielkość wydatków budżetu Gm. Zb-ek w latach 2018 -2022(w tys. zł)
1.025.367,26 zł,
71 787
- Wydatki majątkowe realizowane w ra- 80 000
62 933
70
000
59 561
mach funduszu sołeckiego we wsi Rogozi59 610
Wydatki
54 794
60
000
43
846
ogółem
niec, kwota 14.000,00 zł,
48 543
47 099
38 482
42 101
- Rewitalizacja placu po dawnym targowi- 50 000
40 000
Wydatki
sku na skwer miejski, kwota 1.400.000,00 zł,
24 688
bieżące
30 000
- Termomodernizacja Centrum Usług Me17 509
11 018
8 139
dycznych oraz utworzenie Centrum Opie- 20 000
5 364
Wydatki
10 000
kuńczo Mieszkalnego dla niepełnosprawmajątkowe
0
nych w Zbąszynku, kwota 1.643.000,00 zł
2018
2019
2020
2021
2022
- Wydatki na zakupy inwestycyjne w raWielkości w tys. zł
mach pozostałej działalności w Rozdziale Urzędy gmin na kwotę planu 159.280,00 zł,
- Wydatki majątkowe w wysokości 5.000,00 zł zapla- Projektowany budżet Gminy Zbąszynek na 2022 rok,
nowano jako wpłatę na państwowy fundusz celowy jest nadwyżkowy. Dochody budżetu gminy są więkdla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Po- sze o 808.528,00 zł od planowanych wydatków.
Patrząc na zasadę przy konstrukcji projektowanego
żarnej,
- Budowa remisy OSP w Kosieczynie, kwota budżetu, dotyczącą pokrycia wydatków bieżących,
dochodami bieżącymi Gminy, widzimy, że w ramach
10.000,00 zł,
- Budowa przepompowni ścieków, kanalizacji sa- planowanych dochodów bieżących na kwotę,
nitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie PKP w 53.876.288,81 zł, pokrycie znajdują planowane wydatki bieżące, w wysokości projektowanej ogółem,
Zbąszynku, kwota 750.000,00 zł,
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48.542.843,75 zł.
Różnica, stanowi kwotę 5.333.445,06 zł, z której
808.528,00 zł przeznacza się na spłatę zadłużenia z
lat poprzednich a kwotę 4.524.917,06 zł na projektowane wydatki majątkowe.
Kwota zabezpieczona na wydatki majątkowe z dochodów bieżących powiększona o dochody majątkowe, daje kwotę ogółem wydatków majątkowych
zabezpieczonych w budżecie Gminy Zbąszynek na
2022 rok.
W prognozowanym roku 2022, po stronie przychodów zaplanowano kwotę 1.876.869,00 zł.
W ramach tej kwoty, 1.000.000,00 zł, dotyczy niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, przeznaczonych na realizowaną inwestycję w latach
2021 – 2022, pn. „Termomodernizacja Centrum Usług
Medycznych oraz utworzenie Centrum Opiekuńczo
Mieszkalnego dla Niepełnosprawnych w Zbąszynku” z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Pozostała kwota, w wysokości 876.869,00 zł, stanowi
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 6 pkt 2
ustawy o finansach publicznych, dotyczy subwencji

uzupełniającej otrzymanej do budżetu w końcówce
2021 roku.
Plan budżetu na 2022 rok, nie zakłada przychodów z
tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.
Planowane rozchody, dotyczą spłaty zaciągniętych
w poprzednich latach krajowych pożyczek i kredytów, na kwotę 2.685.397,00 zł.
W efekcie, projektowane zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, na koniec roku
2022, wynosi 21.779.622,48 zł. Patrząc obrazowo, relacja długu w stosunku do planowanych dochodów
na 2022 rok, wynosi 36,1 %.
Biorąc pod uwagę obwarowania wskaźnikowe, gmina spełnia relacje, wynikające z art. 243 ustawy o
finansach publicznych, gdzie liczony indywidualnie
dla każdej jednostki, wskaźnik planowanej łącznej
kwoty spłaty zobowiązań, przypadający na projektowany rok budżetowy wynosi 7,15 % i jest mniejszy od
dopuszczalnego wskaźnika spłaty liczonego na podstawie średniej arytmetycznej 7 letniej, która dla 2022
roku wynosi 16,81 %.

Elżbieta
Rolnik

NOWE STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH
W 2022 ROKU
W dniu 29 listopada 2021r. Rada Miejska w Zbąszynku podjęła uchwałę Nr XXXVI/55/2021 w sprawie
określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od
nieruchomości.
Podatki 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
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 XXXVI/54/2021 z dnia 29 listopada 2021r. obniżyła
do kwoty 52,00 zł. i tak też stawka podatku rolnego wynosi na rok 2022:
a) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych, wynosi 130,00 zł.
b) od 1 ha fizycznego gruntów, użytków rolnych poniżej
1 ha, wynosi 260,00 zł.
Stawka podatku leśnego w 2022 roku wynosi 46,6972 zł
/ ha.

1) STAWKI OD GRUNTÓW:
RODZAJ GRUNTÓW PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU
związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków

WYSOKOŚĆ
STAWEK
PODATKU W
ZŁ/M2
1,00

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i
zbiorników sztucznych

5,17 / 1 ha

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego

0,54

niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z
2017 R. 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

3,40

www.zbaszynek.pl
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2) STAWKI OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

WYSOKOŚĆ
STAWEK
PODATKU W ZŁ/
M2

mieszkalnych

0,89

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej

22,50

zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym

12,04

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

8,00

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 550 zł.
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 850 zł.
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1050 zł.
2. Od samochodu ciężarowego w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
i rodzaju zawieszenia (tabela A).
3. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
i poniżej 12 ton - 1100 zł.
4. Od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia (tabela B).
5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą od 7 ton
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - 900 zł.
6. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-

TABELA B

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

NIE MNIEJ
NIŻ

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH W 2022 ROKU

MNIEJ
NIŻ

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

LICZBA OSI I DOPUSZCZALNA
MASA CAŁKOWITA ZESPOŁU
POJAZDÓW: CIĄGNIK

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

SIODŁOWY + NACZEPA;
CIĄGNIK BALASTOWY +

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA

PRZYCZEPA (W TONACH)

OŚ JEZDNA

DWIE OSIE
12

13

1100

1150

13

14

1170

1200

14

15

1220

1250

1270

1310

15

(OSIE JEZDNE)
NIE MNIEJ NIŻ

MNIEJ
NIŻ

17

1270

1310

17

19

1310

1325

19

21

1350

1375

21

23

1400

1425

23

25

1450

1650

1450

1650

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

14

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA

LUB ZAWIESZENIEM

OSI JEZDNYCH

RÓWNOWAŻNE

12

DWIE OSIE
12

18

1150

1250

18

25

1250

1350

25

31

1350

1500

1550

2030

12

25

1450

1500

25

27

1580

1650

27

29

1680

1750

29

31

1850

2560

12

1900

2560

40

31

ZAWIESZENIEM
PNEUMATYCZNYM
UZNANYM ZA

TRZY OSIE

25

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

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

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

Jarosław
Mikołajczyk

USUWANIE AZBESTU
Zakończyła się realizacja zadania dotowanego
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek w 2021 roku”. W ramach zadania zdemontowanych
i unieszkodliwionych zostało 384,0 m2 płyt azbestowych o
wadze 5,57 Mg. Zebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono 2314,0 m2 płyt azbestowych o wadze 33,55 Mg. Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek usunięto i unieszkodliwiono
39,12 Mg wyrobów zawierających azbest. Z 3 posesji usunięto azbest z demontażem, a z 20 posesji odebrano już zdemontowany azbest. Całkowity koszt zadania brutto wyniósł
21 000,14 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 7 777,82 zł.
Ogłoszony został kolejny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Zbąszynek. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 grudnia 2021 r. w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 7. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu. Dokumenty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Dofinansowanie przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny
do nieruchomości położonej na terenie Gminy Zbąszynek ujętej w Gminnej Ewidencji Wyrobów Zawierających
Azbest. Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgo-

tówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających
na demontażu, odbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu
wyrobów zawierających azbest. Prace te zostaną zlecone
podmiotowi wskazanemu przez Gminę Zbąszynek. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów wymiany pokrycia dachowego. Dofinansowaniem objęty jest jeden z poniższych
zakresów prac: 1) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, 2) zbieranie,
transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania
będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz środki
zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy Zbąszynek
w danym roku budżetowym. W przypadku nie otrzymania
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, dofinansowanie na
realizację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zbąszynek nie będzie udzielane. Wysokość dofinansowania obejmuje 40% kosztów demontażu, zbierania,
transportu i unieszkodliwiania odpadów na składowisku,
pozostałe 60% kosztów pokrywa właściciel nieruchomości,
z której usuwany jest azbest. W przypadku ubiegania się o
dofinansowanie przez podmioty prowadzące działalność
gospodarczą (lub w związku z nieruchomością, na której
prowadzona jest działalność gospodarcza) stanowić będzie ono pomoc de minimis. Dofinansowanie nie obejmuje
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refundacji kosztów za usuwanie wyrobów zawierających
azbest, których demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie podmiot zlecił we własnym zakresie. Formularz
wniosku oraz niezbędne załączniki dostępne są na stronie
internetowej www.zbaszynek.pl w zakładce Gmina Zbąszynek/ogłoszenia lub w tut. Urzędzie. Dodatkowe informacje
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku - biuro
nr 7 lub pod numerem tel. 68 391 03 43. W ramach działań

podjętych od początku realizacji zadania tj. od roku 2017
zdemontowanych i unieszkodliwionych zostało 8 459,64 m2
płyt azbestowych o wadze 121,64 Mg. Zebrano od mieszkańców i unieszkodliwiono 8 653,62 m2 płyt azbestowych
o wadze 128,32 Mg. Łącznie z terenu Gminy Zbąszynek do
chwili obecnej usunięto i unieszkodliwiono 249,96 Mg wyrobów zawierających azbest. Koszty realizacji zadania wyniosły 116 703,97 zł.

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
Od 1 lipca br. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych. Podstawą do zbierania danych zawartych w deklaracji jest Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub
spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację składa właściciel/zarządca
budynku, który jest zasilany przez następujące źródło ciepła lub spalania paliw: miejska sieć ciepłownicza/ciepło
systemowe/lokalna sieć ciepłownicza, kocioł na paliwo
stałe (paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy, kocioł
na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z
podajnikiem, kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe, piec kaflowy na paliwo stałe, trzon kuchenny/
piecokuchnia/kuchnia węglowa, kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy, kocioł olejowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny, kolektory słoneczne do ciepłej wody
użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania. W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez

wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli
w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła to taką
deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Deklarację,
która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca br. należy złożyć do końca
czerwca 2022 roku. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca br., deklarację należy złożyć
w terminie 14 dni. Deklarację można złożyć samodzielnie,
bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić trzeba posiadać
profil zaufany albo podpis elektroniczny. Deklaracja znajduje się na stronie www.zone.gunb.gov.pl W przypadku
braku dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego,
deklarację można złożyć w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
osobiście lub listownie. Nie można wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną. Deklaracja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu. Druk deklaracji można
pobrać ze strony https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku. Złożenie
deklaracji jest obowiązkowe. Korzystając z okazji apeluję
do właścicieli nieruchomości o jak najszybsze spełnienie
tego obowiązku. Dla tych, którzy nie zdążą ustawodawca
przewidział możliwość nakładania kar finansowych.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Nadal istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach na których nie przewiduje się budowy sieci
kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z Uchwałą z dnia 27 czerwca
2013 r. Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XXXI/45/2013 dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesionych na zakup lub zakup i montaż . Dofinansowanie może być udzielane osobom wytwarzającym ścieki, będące właścicielami,
współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jak również najemcom lub osobom posiadającym
inny tytuł prawny do nieruchomości, za zgodą właściciela
lub użytkownika wieczystego. Dofinansowaniu nie podlegają przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na
terenach, na których istnieje możliwość techniczna przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej; koszty zakupów pojedynczych elementów składających się na przydomową oczyszczalnię
ścieków; koszty robocizny wykonane we własnym zakresie
16

przez Wnioskodawcę oraz koszty sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia. Dotacja na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków na tej samej nieruchomości przysługuje tylko jeden raz. Wysokość udzielanej dotacji wynosi:
- w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż
3.000,00 zł;
- w przypadku budynku wielorodzinnego – 50% kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł na każdy
lokal.
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DOTACJE NA WYMIANĘ PIECÓW
20.12.2021 r. został ogłoszony kolejny nabór wniosków na dofinansowanie działań służących poprawie, jakości powietrza, polegających na trwałej zmianie sposobu
ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych obejmujących wymianę
istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na
ekologiczne, w tym na: - ogrzewanie gazowe, - ogrzewanie
elektryczne, - pompy ciepła na rok 2022. Dotacje udzielane
są zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20
grudnia 2018 r. nr III/18/2018. O dotację ubiegać się mogą
osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące
właścicielami, współwłaścicielami lub najemcami budynków lub lokali mieszkalnych położonych na terenie gminy
Zbąszynek lub posiadające inny tytuł prawny do władania
nimi. Dotacja może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone w roku przyznania dotacji, obejmujących: 1) demontaż starego źródła
ogrzewania, 2) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,
3) podłączenie do sieci gazowej, 4) podłączenie do sieci
elektrycznej. Wszelkie pozostałe koszty tj. -wykonanie prac
projektowych, -zakup urządzeń grzewczych niestanowią-

cych trwałego wyposażenia mieszkań (przenośnych), -refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia
umowy dotacyjnej, -pokrycie kosztów eksploatacji źródła
ogrzewania, -instalację ogrzewania węglowego, -zmianę
ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy
grzewcze uznawano za niekwalifikowane. Dofinansowanie,
nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji jednak nie więcej niż: 1) dla budynku mieszkalnego
jednorodzinnego: - 4.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe, - 5.000,00 zł
brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na pompę ciepła, - 4.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie elektryczne, 2) dla lokalu w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym:- 2.000,00 zł brutto,
w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie
gazowe, - 2.000,00 zł brutto, w przypadku wymiany źródeł
ogrzewania na ogrzewanie elektryczne. Dodatkowych informacji związanych z tematem dofinansowań można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – biuro nr 7
lub pod numerem tel. 68 39 10 343.
W roku 2021 udzielono 10 dotacji na kwotę 40.000,00 zł.
Renata
Kitta

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
W mijającym 2021 roku Gmina Zbąszynek nabyła do zasobu 4 nieruchomości gruntowe o pow. ogólnej
0,3927 ha w ramach budowy ścieżki rowerowej na odcinku Kosieczyn - Chlastawa. Trzy działki z Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa, a jedną od osoby prywatnej za jednorazowe odszkodowanie w wysokości 8.570 zł. W celu
uregulowania stanu prawnego ul. Podgórnej w Kosieczynie
przejęta została część gruntu o pow. 198 m2 od osoby prywatnej za porozumieniem stron. Rozliczenie za przejęty grunt
jest w trakcie uzgodnień. Kolejne dwie działki 21/103 i 141/1
w Zbąszynku to zabudowane tereny kolejowe przejęte do
zasobu gminy od PKP w zamian za zaległości podatkowe.
Wartość przejętego mienia od PKP to kwota 133.229,00 zł. W
2021r. Burmistrz Zbąszyna wydał decyzję o naliczeniu opłaty
planistycznej. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo
jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel
lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, burmistrz
pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości
nieruchomości. Działki nr 72/2 i 75 w obrębie wsi Chlastawa zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwałą nr XXI/56/2020 Rady Miejskiej
w Zbąszynku z dnia 31 sierpnia 2020 r. W uchwale ustalona
została stawka procentowa w wysokości 15% służąca naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Dla
ustalenia opłaty (renty) planistycznej niezbędne jest łączne

spełnienie następujących przesłanek:
- nieruchomość znajduje się w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- nastąpił wzrost wartości tej nieruchomości wskutek
uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany,
- w planie miejscowym bądź jego zmianie została określona stawka procentowa wzrostu wartości nieruchomości,
która stanowi podstawę do ustalenia wysokości opłaty,
- doszło do zbycia nieruchomości przez dotychczasowego
właściciela przed upływem pięciu lat od daty wejścia w
życie uchwalonego planu miejscowego bądź dokonanej
w nim zmian.
Działki nr 72/2 i 75 o łącznej pow. 11,9411 ha położone w
obrębie wsi Chlastawa zostały sprzedane w 2020 r. przez
osobę prywatną na rzecz Firmy IKEA Industry Poland Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie. W związku z powyższym wszczęto postępowanie w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu wysokości opłaty (renty) planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. W
toku postępowania powołano rzeczoznawcę majątkowego, który sporządził operat szacunkowy ukazujący różnicę
w wartości nieruchomości sprzed wejścia w życie planu i
po jego wprowadzeniu. Według biegłego nastąpił wzrost
wartości nieruchomości o kwotę 863.342,00 zł. Operat szacunkowy poddany został analizie pod kątem formalnym
i merytorycznym, a przyjęte dane wyjściowe i metodyka
badań nie budziły wątpliwości. W związku z powyższym
ustalono opłatę planistyczną w wysokości 129.501,00 zł.
Opłata została uregulowana na rzecz Gminy Zbąszynek.
Na działce 1257 w Dąbrówce Wlkp. Burmistrz Zbąszynka
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ustanowił na rzecz Elektrowni PV 38 Spółki z o.o. i Elektrowni PV 37 Spółki z o.o. obie z siedzibą w Warszawie odpłatne i nieograniczone w czasie służebności przesyłu. Teren
objęty służebnością przesyłu obejmuje 80 m długości i
1 m szerokości działki. Ustanowione służebności na rzecz
spółek polegają na prawie korzystania z nieruchomości w
celu ułożenia doziemnej linii kablowej energetycznej średniego napięcia. W 2021 r. Gmina sprzedała w trybie przetargu ustnego nieograniczonego cztery działki garażowe
niezabudowane w obrębie miasta Zbąszynka na ogólną
wartość 56.321,70 zł. Jedną działkę o pow. 1707 m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Zbąszynku przy ul.
Zachodniej za cenę 141.782,10 zł. Sześć działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną o pow. ogólnej 0,3859
ha w Zbąszynku pomiędzy ul. Zachodnią, a ul. Henryka
Sienkiewicza na ogólną wartość 516.600,00 zł. Jeden lokal
mieszkalny w przetargu ustnym nieograniczonym położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego 31A nr 2 o pow.
65,03 m2 za cenę 80 137,00 zł. Sześć lokali mieszkalnych
w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych
najemców. Łączna kwota sprzedaży lokali wyniosła 293
053,07 zł. Nabywcom lokali mieszkalnych, którzy wcześniej
byli ich najemcami udzielone zostały bonifikaty o łącznej
wysokości 402 633,93 zł. Udzielenie bonifikaty następuje na
zasadach określonych w Uchwale nr XXIX/39/2017 Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie
określenia warunków udzielenia oraz wysokości stawek
procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Zbąszynek. W trybie bezprzetargowym, za zgodą Rady Miejskiej w Zbąszynku, sprzedana została nieruchomość zabudowana narzędziownią
i garażem w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego o pow.
użytkowej 21,51 m2 za cenę 10.564,00 zł. Łączna wartość

Renata
Kitta

uzyskana ze sprzedaży nieruchomości gminnych w 2021 r.
wyniosła 1.098.457,87 zł. Obecnie przygotowywane są do
sprzedaży dwa lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych najemców oraz nieruchomość niezabudowana o
pow. 30 m2 oznaczona geodezyjnie nr 702/1 w Zbąszynku.
Sprzedaż działki 702/1 nastąpi w trybie bezprzetargowym
na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości za
cenę 1.159,00 zł. Nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste zgodnie z zapisem art. 32 ust. 1 ustawy o
gospodarce nieruchomościami może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Do sprzedaży na rok
2022 r. przygotowywanych będzie dziewięć nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie
miasta Zbąszynka, z tego jedna nie może być sprzedana
jako samodzielna nieruchomość, z uwagi na jej położenie
i przeznaczenie w planie. Dlatego przewidziana jest do
sprzedaży bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Działka o nr
82/11 o pow. 817 m2 przy ul. Zielonogórskiej jest w trakcie
przygotowania do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Na działki garażowe 195/20, 195/21 i 195/22 przy
ul. Wojska Polskiego podany został do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu ich do sprzedaży w drodze
przetargu. Do sprzedaży przetargowej pozostają trzy działki garażowe przy ul. Bydgoskiej o nr 605, 606 i 608 oraz jedna działka przy ul. Gdańskiej nr 594/4, jeden garaż przy ul.
Wojska Polskiego w starej zabudowie na działce 915/12 o
pow. 20 m2, jeden budynek gospodarczy przy ul. Wojska
Polskiego na działce 802/4 o pow. 82 m2 oraz nieruchomość zabudowana budynkiem o pow. zabudowy 1340 m2
w Rogozińcu na działce 100/15 o pow. 0,44 ha w sąsiedztwie Technikum Leśnego.

PAŁAC BARONA ALBERTA STREIN
VON SCHWARTZENAU-DAMMER SPRZEDANY
Twórcą pałacu w Dąbrówce Wlkp. był wybitny
niemiecki architekt Friedrich August Stüller. Jego nazwisko
gwarantowało wysoką i oryginalną jakość projektowanej rezydencji. Według jego projektu w latach 1856-1859
wzniesiono rezydencję dla właściciela majątku - barona
Alberta Strein von Schwartzenau-Dammer. Rodzina Strein
von Schwartzenau-Dammer, pochodziła z jednego z najstarszych rodów szlachty austriackiej, która opuściła kraj w
wyniku wojny trzydziestoletniej, a która nabyła posiadłość
w Dąbrówce Wielkopolskiej pod koniec lat 20 XIX stulecia.
Friedrich August Stüller żył w latach 1800 - 1865. W ówczesnych czasach był jednym z najznamienitszych architektów
berlińskich. Jego dziełem są m.in. gmachy zespołu Nowego
Muzeum na „Museumsinsel” w Berlinie, Galeria Narodowa
w Berlinie, zamek Hohenzollernów koło Hechingen w Badenii-Wirtembergii, Muzeum Narodowe w Sztokholmie, Akademia Nauk i Galeria Narodowa w Budapeszcie, Muzeum
Egipskie w zespole pałacowym Charlotenburg, Uniwersytet
w Królewcu oraz liczne kościoły i rezydencje, w tym kościół
ewangelicki pw. św. Piotra i Pawła w Poznaniu. Pałac w
Dąbrówce Wlkp. nazwany „Pałacem Alberta” pod względem stylowym odwoływał się do wzorców z okresu gotyku
i renesansu, w tym do stylu Tudorów, przetwarzając w swobodny sposób popularny w okresie renesansu typ rezydencji nawiązującej jeszcze do średniowiecznej architektury
obronnej. Na urodę budynku ma wpływ jego usytuowanie
między stawem, a parkiem krajobrazowym. Kiedyś przed
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pałacem znajdował się efektowny podjazd z balustradami
odgradzającymi go od stawu. Teraz zostały tylko ich fragmenty. W wyniku przebudowy z końca XIX wieku, zleconej
przez Cecylię von Schwartzenau przy elewacji bocznej
dobudowano oranżerię wzniesioną na obszernym tarasie.
Zimowy ogród harmonijnie łączył rezydencję z podjazdem
i ogrodem. Niestety, pod koniec lat 30 tych XX wieku, pałac przeszedł na własność Bernarda von Britzkego, który
przeznaczył go na schronisko młodzieżowe, a następnie
niemiecką szkołę. Po przejęciu go przez żeńską sekcję Hitlerjugend tzw. Bund Deutscher Mädel obiekt stał się ważnym miejscem propagandy na kresach III Rzeszy. W czasie
kilku lat wojny w budynku pałacowym zakwaterowani byli
uczniowie liceum z Poczdamu w ramach tzw. Akcji Kinderlandverschickung. Po wojnie pałac pełnił funkcję ośrodka
kulturalnego. W pałacu znajdowała się świetlica, a sale
wynajmowane były na uroczystości weselne. W 1962 r. w
murach pałacu, z inicjatywy miejscowej ludności i Lubuskiego Towarzystwa Kultury utworzono Izbę Pamiątek Regionalnych. Przechowywano w niej i eksponowano zbiory
dotyczące sztuki ludowej i dokumenty świadczące o walce ludności tych ziem z germanizacją. Kolejnym właścicielem pałacu i przyległego parku o pow. 1,6 ha została
Gmina Zbąszynek. Od 1997 r. pałac był honorową siedzibą
kapituły Regionu Kozła. Przez wiele lat władze gminy czyniły starania o znalezienie nabywcy pałacu. 6 października
2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku został
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przeprowadzony kolejny przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż
zespołu
pałacowo-parkowego
w Dąbrówce Wlkp. Do przetargu
przystąpiły 4 osoby. W przetargu
zgłoszonych zostało 38 postąpień.
W wyniku przetargu wyłonieni zostali nowi nabywcy pałacu i parku, są nimi Państwo Bolesław i Dobrochna Fiebich w 1/2 części oraz
Witold Fiebich w 1/2 części. Cena
osiągnięta w przetargu to kwota
1 418 640,00 zł. Podpisanie notarialnej umowy sprzedaży pałacu i
parku w Dąbrówce Wlkp. nastąpiło 16 grudnia 2021 r. To dla lokalnej
społeczności (z Dąbrówki Wlkp.) i
dalszej (mieszkańców gminy Gminy
Zbąszynek) bardzo dobra wiadomość. Nabywcom, którzy podjęli
się próby ratowania naszej perełki
życzymy aby wszystkie zamierzenia
i plany związane z tą inwestycją
zakończyły się pełnym sukcesem.
Pałac i park wymagają ogromnych
nakładów finansowych. Wszelkie prace nad rekonstrukcją
zespołu pałacowo-parkowego prowadzone będą pod
nadzorem i przy współpracy z konserwatorem zabytków.
Pałac był i niech zostanie nadal ozdobą wsi dla przyszłych
pokoleń.

Artykuł przygotowany na podstawie danych ze strony Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: www.lwkz.pl oraz na podstawie danych ze strony Pałace i Parki Środkowego Nadodrza: www.palaceiparki.pl

Anna
Gancarek-Kołata

OTWARTY KONKURS OFERT
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz.
1057 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek uchwalenia co roku programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla ww. podmiotów. Projekt Programu
Współpracy na 2022 rok przed jego uchwaleniem przez
Radę Miejską w Zbąszynku poddany został konsultacjom
z organizacjami publicznymi. Ogłoszenie o konsultacjach
wraz z projektem Programu podano do publicznej wiadomości 16 września 2021 r. Zainteresowane podmioty miały
możliwość przekazania swoich wniosków i uwag do projektu w terminie od 17 do 24 września 2021 r. W przeprowadzonych konsultacjach nie wzięły udziału żadne podmioty oraz nie wpłynęły wnioski ani uwagi dotyczące ww.
Programu. W związku z powyższym omawiany Program
został przyjęty przez Radę Miejską w Zbąszynku Uchwałą
nr XXXV/48/2021 z 25 października 2021 r. Niniejszy Program
jest wyznaczeniem kierunków, form i zasad współpracy
Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi w 2022
roku.
Zarządzeniem nr 92/2021 z 16 listopada 2021 r. Burmistrz
Zbąszynka ogłosił Otwarty Konkurs Ofert dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2022
roku. Treść ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.zbaszynek.pl, na stronie internetowej Gminy Zbąszynek www.zbaszynek.pl oraz na

tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Budżet
przeznaczony na realizację ww. zadań zaplanowano w
kwocie 414.000,00 zł, w tym na:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
- 336.000,00 zł;
2) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 35.500,00 zł;
3) ochronę i promocję zdrowia- 5.000,00 zł;
4) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym37.500,00 zł.
Oferty na realizację zadań publicznych w ww. zakresach
można było składać od 22 listopada do 13 grudnia 2021
roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 14 ofert, które zostały zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną
przez Burmistrza Zbąszynka. Komisja Konkursowa oceniała
oferty opierając się na kryteriach formalnych i merytorycznych. Rozpatrzono wyłącznie oferty spełniające wymogi
formalne niniejszego ogłoszenia.
Zaopiniowane przez Komisję Konkursową oferty przedstawione zostaną Burmistrzowi Zbąszynka, który podejmie
ostateczną decyzję. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert i zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji
Publicznej www.bip.zbaszynek.pl, na stronie internetowej
Gminy Zbąszynek www.zbaszynek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
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GMINNE WIEŚCI
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2021
19 października 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 dyrektorzy szkół. Burmistrz
Wiesław Czyczerski podziękował
wszystkim nauczycielom, pedagogom, pracownikom oświaty za ich
wychowawczy i dydaktyczny trud
oraz za pracę w tak trudnym czasie, jakim jest pandemia. 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: Pan Mariusz Król – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II, Pan Edward Utrata – nauczyciel
Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp.,
Pani Maria Lorenc – nauczyciel Szkoły Podstawowej im.
Marcina Rożka w Kosieczynie, Pani Beata Bok – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku, Magdalena Prządka – nauczyciel
Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w
Zbąszynku, Pani Anna Matysiak nauczyciel Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem”, Pani Aleksandra Kratowicz – Wiśniewska – nauczyciel Zespołu Szkół
Leśnych w Rogozińcu, Pan Sławomir Matysik – dyrektor
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Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie,
Pan Marcin Minta – kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku oraz Pani Joanna Kawczyńska – Podharcmistrzyni Związku Drużyn Zbąszynek. Gratulujemy!
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE ZBĄSZYNEK
Lokalne Obchody Święta 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 Polskiego. Modlitwę odmówił
Ksiądz Kanonik Jerzy Kordiak. W
dalszej części uroczystości delegacje instytucji, stowarzyszeń
i zakładów pracy oddały hołd i
złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Chrystusa Króla. Zakończeniem oficjalnych obchodów
była tradycyjna już uroczysta salwa armatnia na cześć naszej niepodległości.
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75 ROCZNICA OSADNICTWA POLSKIEGO NA ZIEMI GRYFIŃSKIEJ ORAZ NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz oraz
V-ce Prezes Świebodzińskiego Związku Kresowian Władysław Kozak na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gmi-

mia z okazji 75 rocznicy osadnictwa polskiego na Ziemi
Gryfińskiej. Uroczystość uświetnił występ uczniów Szkoły
Muzycznej I stopnia w Gryfinie, chóru Res Musica z Gryfina oraz kapel ludowych z Birzymia, Gardna, Wełtynia
i Raciechowic.
GMINA ZBĄSZYNEK ZDOBYŁA II
MIEJSCE W KONKURSIE „ROSNĄCA
ODPORNOŚĆ”
Gmina Zbąszynek zajęła II miejsce
w powiecie w konkursie „Rosnąca
Odporność”, zdobywając tym samym nagrodę w wysokości 500 tys.
zł. Konkurs premiował gminy, które
osiągnęły najwyższy wzrost poziomu
zaszczepienia swoich mieszkańców
pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Obecnie w pełni zaszczepionych na terenie Gminy Zbąszynek mamy 4535 mieszkańców. Jest
to sukces nas wszystkich. Środki finansowe mają trafić na konta gmin
w terminie 60 dni i mogą być przeznaczone wyłącznie na działania
związane przeciwdziałaniem COVID-19.

ny Gryfino Pana Mieczysława Sawaryna oraz Prezesa
Zarządu Koła w Gryfinie Stowarzyszenia „Wspólnota
Polska” Zdzisława Szczepkowskiego wzięli udział w obchodach z okazji Narodowego Święta Niepodległości
oraz 75 rocznicy osadnictwa polskiego na Ziemi Gryfińskiej. W ramach obchodów odbyła się Msza Święta za
Ojczyznę w Kościele pw. Niepokalanego serca Maryi
w Gryfinie. Msza została zamówiona przez NSZZ Solidarność z udziałem Zakładowej Orkiestry Dętej PGE Dolna
Odra. Podczas nabożeństwa odbyło się poświęcenie
sztandaru Stowarzyszenia ”Wspólnota Polska”. Następnie w ramach obchodów odbyła się uroczysta akade-

DZIEŃ KOLEJARZA W GMINIE ZBĄSZYNEK
Dzień Kolejarza to święto kolejarzy i pracowników kolei, które obchodzimy w Polsce od 1981 roku. Na datę
jego obchodów wybrano dzień 25 listopada, w którym wspomina się świętą Katarzynę Aleksandryjską patronkę kolejarzy. Z tej okazji w kościele parafialnym
w Zbąszynku odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji
kolejarzy, po której uczestnicy prowadzeni przez delegacje pocztów sztandarowych przemaszerowali pod
pomnik św. Katarzyny Aleksandryjskiej przy Placu Dworcowym. Po wspólnej modlitwie pod przewodnictwem
ks. Kanonika Jerzego Kordiaka złożono kwiaty pod pomnikiem dla uczczenia pamięci kolejarzy. Okolicznościowe
przemówienie wygłosił Zastępca Burmistrza Zbąszynka Jan
Makarewicz, życząc pomyślnej
przyszłości dla polskiej kolei, nowoczesnej, bezpiecznej i szybkiej, spełniającej oczekiwania
klientów. Wyraził także nadzieję, że kolej w dalszym ciągu pozostanie ważnym podmiotem
zbąszyneckiej
rzeczywistości.
Przemówienie wygłosił również
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur życząc kolejarzom
zawsze zielonego światła w
ich codzienności. Głos zabrał
również Dyrektor Zakładu Linii
Kolejowych w Zielonej Górze
Mariusz Olejniczak.
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INWESTYCJE ZREALIZOWANE
W 2021 ROKU
PRZEBUDOWA DROGI KOŹMINEK-KRĘCKO
Drogę wykonano tylko na odcinku należącym do
Gminy Zbąszynek. Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F – odcinek Koźminek-Kręcko
od km 2+472,70 do km 3+295,53. W ramach inwestycji
przebudowano 0,82 km drogi, wyrównano istniejącą
nawierzchnię poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, wykonano poszerzenia
jezdni, wzmocniono posadowienie drogi, wykonano
reprofilację i oczyszczono istniejące rowy. Wykonawcą był DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
sp. z o.o. ul. Sobieskiego 14, ze Świebodzina a Nadzór
Inwestorski sprawował: Usługi Inżynierskie Wojciech
Prochera, Nowa Wioska 5B z Lubrzy. Data rozpoczęcia robót 04.12.2020 r. Data zakończenia 05.07.2021r.
Całkowita wartość inwestycji: 1 605 134,87 zł w tym:
LUW 785 446,00 zł, Gmina Zbąszynek 404 961,50 zł, Powiat Świebodziński 414 727,37 zł.
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZIELONOGÓRSKIEJ W
ZBĄSZYNKU
Wykonawca
zakończył
wszystkie
prace
budowlano-drogowe. Do wykonania pozostały tylko roboty wykończeniowe - głównie porządkowe. W
związku z tym, że umowny termin wykonania robót
to koniec lutego 2022 r. odbiór inwestycji nastąpi z
początkiem następnego roku. W ramach inwestycji
wykonano: nawierzchnię asfaltową o długości 332
m, jednostronny chodnik, parking dla samochodów
osobowych, kanalizację sanitarną, deszczową i wodociąg oraz oświetlenie uliczne. Wykonawcą jest firma Kontrakt sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego. Zadanie
jest realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość projektu 1 744 tys. zł. Wysokość dofinansowania 744 tys. zł.
BUDOWA DRÓG GMINNYCH: UL. OGRODOWA I UL.
ZACHODNIA W ZBĄSZYNKU-ETAP II
Zakończono i odebrano II etap prac. Celem projektu
była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg

oraz rozwój gminnej infrastruktury drogowej. Wykonano: rozbudowę 523 m ul. Zachodniej i Ogrodowej,
budowę chodników i ścieżek rowerowych. Wybudowano 2 skrzyżowania, rozbudowano kanalizację
deszczową, oświetlenie uliczne i zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (aktywne
przejścia dla pieszych). Wykonawcą była firma Całus
sp. z o.o. sp. k. z Borui Nowej. Wartość projektu, który
był dofinasowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych wyniósł 1 798 485,06 zł. Wysokość dofinansowania: 744 729,93 zł.
BUDOWA DRÓG Z PŁYT BETONOWYCH
Zakończono budowę trzech odcinków dróg z płyt
betonowych. Pierwszy to odcinek od Kręckiej Winnicy
w kierunku Stradzewa o długości ponad 300 m, który
wykonano częściowo z istniejących płyt typu YOMB a
dalej z płyt drogowych, drugi w Rogozińcu o dł. 160
m, a trzeci o dł. 190 m na ul. Polnej w Dąbrówce Wlkp.
Na ul. Polnej wykonano również jednostronny chodnik z kostki betonowej. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Buda z Chobienic. Wartość
robót wyniosła ok. 350 tys. zł. Zadania sfinansowano
ze środków własnych Gminy i Rad Sołeckich Dąbrówki Wlkp. i Rogozińca.
REMONT DACHU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA PRZY
UL. DŁUGIEJ W ZBĄSZYNKU
We wrześniu zostały wykonane prace dekarskie na
dachu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Długiej w
Zbąszynku polegające na jego dociepleniu styropianem i położeniu pokrycia z papy. Wymieniono również rynny, rury spustowe i blacharkę, naprawiono
kominy. Wykonawcą robót był Zakład Blacharsko
Dekarsko Budowlany Antoni Hirt z Grójca Wielkiego.
Wartość robót wyniosła 136.800,77 zł.
PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ REMIZY NA BUDYNEK
DLA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W RAMACH
ROZWOJU INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ WSI CHLASTAWA

Prace wykonał Zakład Usługowo Handlowy, Jan Janik z Babimostu. Wartość umowy 122.320,82 zł. Zakres
prac obejmował m. in.: wymianę pokrycia dachu
z dachówki i drewnianego poszycia wieżyczki, konserwację i zaimpregnowanie konstrukcji drewnianej,
wykonanie elewacji, posadzki, nowych bram oraz
wstawienie przeszklonych drzwi. Przed budynkiem
wykonano chodnik i odwodnienie. Zadanie dofinan22
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sowano ze środków z PROW 2014 – 2020 w wysokości
63,5 tys. zł. Prace prowadzono od kwietnia do września br. Obiekt został przekazany Sołtysowi Chlastawy. Ma służyć lokalnej społeczności do odbywania
spotkań, organizowania wystaw, itp.
TERMOMODERNIZACJA CUM W ZBĄSZYNKU

Trwają prace przy realizacji projektu. Wykonano ocieplenie i elewację budynków. Wymieniono okna, wykonano nową klatkę schodową, podłogi i ocieplono
poddasze. Obecnie wykonywane roboty malarskie,

glazurnicze, posadzkarskie i wykonywane są i instalacje wewnętrzne. W ramach projektu powstanie Centrum opiekuńczo-mieszkalne – tzw. mieszkania wspierające. Na jego potrzeby powstanie na I piętrze:
część mieszkalna-10 pokoi z łazienkami, świetlica-pokój dzienny, umywalnia, kuchnia, pralnia i na poddaszu: pomieszczenia dla personelu, pokój opiekunek,
magazyn, 4 pokoje z łazienkami. Projekt otrzymał
dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą
jest Zakład Murarski S.C Muńko Jan Muńko Marek,
ul. NOWA 20 z Nowego Kramska. Wartość umowy
2.214.000,00 zł. Termin zakończenia robót 01.03.2022r.
BUDOWA OBWODNICY CHLASTAWY,
KOSIECZYNA I PODMOKLI WIELKICH
„Budowa obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu dr. woj. nr 302 oraz Podmokle Wielkie w ciągu dr.
woj. nr 304 - dojazd do węzłów na autostradzie A-2
w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu”. Aktualnie Wykonawca wykonuje roboty ziemne na odcinku od Podmokli Wielkich (DW 304) do drogi powiatowej DP 1096F
(Podmokle W. - Nowa Wieś Zbąska) - ok 1,3 km, oraz
roboty ziemne i stabilizację podłoża na odcinku od
DP 1097F (Kosieczyn-Nowa Wieś Zbąska) do ronda na
DW 302 w Chlastawie - ok 3,8 km. Równolegle usuwane są kolizje z infrastrukturą podziemną - kolizje z
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siecią energetyczną SN, siecią wodociągową oraz
teletechniczną. Roboty są prowadzone planowo
zgodnie z przyjętym harmonogramem. Budowa jest
realizowana w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 5 –
Transport dla Działania 5.1 Transport drogowy dla
Poddziałania 5.1.1 Transport drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT. Wartość umowy 42,3 mln
zł. Przewidywany termin zakończenia to 31.01.2023 r.
WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARCINA ROŻKA W KOSIECZYNIE
W czasie wakacji w Szkole Podstawowej im. Marcina
Rożka w Kosieczynie przeprowadzono modernizację
kotłowni gazowej. Wymieniono stary kocioł Gensa,
który funkcjonował tam od 20 lat, na nowy firmy
Hoval. Jest to drugi, bliźniaczy kocioł, współpracujący na zasadzie zasilania przemiennego. Wykonano również rozdział instalacji c-o na dwa niezależne

24

Hubert
Cichy

obiegi i zlikwidowano starą instalację z rur, po starym
piecu węglowym. Takie rozwiązanie umożliwia niezależne ogrzewanie obiektu w zależności od jego
funkcjonowania. Dostawę i montaż urządzeń przeprowadziła firma GAZ Zakład Handlowo Usługowy
Ireneusz Spychała ze Zbąszynka. Koszt modernizacji
wyniósł 89 999,19 zł.
BUDOWA DRÓG GMINNYCH: UL. ZACHODNIA W
ZBĄSZYNKU- ETAP III ORAZ BUDOWA UL. H. SIENKIEWICZA I UL. CZ. MIŁOSZA W ZBĄSZYNKU
Kolejny III etap budowy ul. Zachodniej, to odcinek
od ul. Ogrodowej do ul. Reymonta. Równolegle
rozpoczną się też prace na ul. Miłosza i ul. Sienkiewicza. Wykonawcą obu zadań jest firma BRUBET
Ryszard Winnicki z Międzyrzecza. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj – wybuduj. Termin
zakończenia prac projektowych to koniec 2021 r a
budowlanych 15 listopada 2022r. Wartość umów
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2.748.784,17 zł. i 2.102.015,51 zł. Projekty zostaną dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg
Samorządowych. Planowane rozpoczęcie
robót w terenie nastąpi na początku 2022 r.
PARKING PRZY BUDYNKU UM W ZBĄSZYNKU
Powiększono o 14 miejsc postojowych parking przy Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Wykonawcą był Hydro-Friz Zbigniew Friedrich z Glinna k. Nowego Tomyśla. Koszt robót wyniósł 65 tys. zł.
REMONT POMIESZCZEŃ PO
OPS W ZBĄSZYNKU
Po decyzji przeniesienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku przy ul.
Kosieczyńskiej, a w jego miejscu lokalizacji
specjalistycznej przychodni zdrowia w celu
dostosowania pomieszczeń do wymogów
techniczno – sanitarnych, wykonano remont całej kondygnacji przyziemia. Wykonano pomieszczenia gabinetów lekarzy
specjalistów, pomieszczenia techniczne, łazienki i
pomieszczenie do badań rentgenowskich. Wymieniono całą stolarkę drzwiową, obudowano - osłonięto elementy instalacji sanitarnych, dostosowano
instalacje wod-kan i instalację elektryczną. Wykonawcą był Zakład Murarski S.C Muńko Jan Muńko
Marek, ul. NOWA 20 z Nowego Kramska i Zakład
Elektryczny Pomiary – Instalacje Henryk Zduński ze
Zbąszynka.

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KRĘCKU
W grudniu został przeprowadzony remont dachów
na budynkach należących do przedszkola w Kręcku.
Wymieniono pokrycie dachów z dachówki, przemurowano kominy, wymieniono rynny i rury spustowe.
Wykonawcą była firma Fach-Dach Robert Lentowczyk z Obry. Koszt robót 135 tys. zł.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

INFORMACJE SZUK
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
w Zbąszynku informuje, że ze względu na niezmienianie ceny za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków oraz panującą pandemię Covid-19 w
listopadzie odstąpiono od przeprowadzania przez
pracowników SZUK Zbąszynek odczytów wodomierzy u wszystkich odbiorców indywidualnych naszych
usług na terenie Gminy Zbąszynek. Faktury prognozowe oraz rozliczeniowe na następny okres zostały
wystawione na podstawie poprzednich odczytów
wodomierzy i dostarczone do odbiorców usług przez
pracowników SZUK Zbąszynek, tak jak odbywało się
to w latach poprzednich. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości bardzo prosimy o kontakt telefoniczny
lub e- mailowy z pracownikami Zakładu w godzinach
pracy tj. poniedziałek - piątek w godz. 7:00 -15:00.
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku zawiadamia, że opłaty za wodę i ścieki, odpady, opłaty mieszkaniowe oraz opłaty cmentarne
można również dokonywać w Banku Spółdzielczym
w Siedlcu- Filia w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego
55a w Zbąszynku. W banku tym bez dodatkowych
kosztów można dokonać opłat związanych z zapłatą za wodę i ścieki, odpady czy opłatę mieszkaniową
podobnie jak odbywa się to w kasie SZUK Zbąszynek.
Zachęcamy do korzystania z możliwości dokonywania opłat w banku oraz dokonywania opłat poprzez

indywidualne przelewy internetowe.
Ze względu na dalej trwającą pandemię wywołaną
przez Covid-19 bardzo prosimy o załatwianie wszelkich spraw w miarę możliwości drogą elektroniczną
poprzez e-mail do odpowiedniego pracownika lub
telefonicznie pod podaneponiżej numery telefonów.
Dane kontaktowe:
WODA - tel. 68 3849465 wew. 21,
e-mail: woda@zbaszynek.pl
ODPADY - tel. 68 3849465 wew. 22,
e-mail: gospodarkaodpadami@zbaszynek.pl
CZYNSZE - tel. 68 3849465 wew. 23,
e-mail: czynsze@zbaszynek.pl
KSIĘGOWOŚĆ - tel. 68 3849425,
e-mail: szuk@zbaszynek.pl
Przed siedzibą SZUK Zbąszynek znajduje się skrzynka
podawcza, do której można składać wnioski, odczyty wodomierzy i inne pisma.
Od 2022 roku w Samorządowym Zakładzie
Usług Komunalnych w Zbąszynku nastąpi zmiana
godzin funkcjonowania kasy. Opłaty w kasie będzie
można dokonywać od poniedziałku do czwartku w
godzinach 9:00 -12:00.

I KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
PRZYPOMINA O OPŁATACH ZA ODPADY.
TERMIN WPŁAT ZA I KWARTAŁ 2022 - MIJA 31 STYCZNIA
(OPŁATA ZA STYCZEŃ, LUTY, MARZEC).
STAWKA OPŁAT ZA ODPADY W I KWARTALE 2022
NIE ULEGA ZMIANIE I WYNOSI:
- ODPADY SELEKTYWNE - 30,00 ZŁ/OSOBĘ
WPŁAT DOKONUJEMY NA INDYWIDUALNE
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny w
godz. pracy Zakładu tj. pon.-pt. 7:00-15:00 pod nr tel. 683849465 wew. 22.
Przypominamy, że w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe należy w ciągu 14 dni zmienić deklarację na odpady na
faktyczną ilość osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe.
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BEZPIECZNA SZKOŁA
W CZASIE PANDEMII
W Polsce mimo trwającej pandemii, podobnie jak w większości krajów europejskich, zdecydowano o wznowieniu nauki w tradycyjnej formie. Jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną
może być zagrożone zdrowie uczniów i nauczycieli,
dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia na czas oznaczony. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału,
klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie
zajęć jest możliwe za zgodą organu prowadzącego
i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Utrzymywanie stacjonarnego trybu nauczania w
szkołach jest konieczne, szczególnie po długim okresie nauki zdalnej, która była przykrą koniecznością,
jednak w związku z utrzymującą się wysoką liczbą
nowych zakażeń Ministerstwo Zdrowia 7 grudnia 2021
r. ogłosiło zawieszenie nauczania stacjonarnego w
szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych na okres od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia
2022 r. Przedszkola i żłobki pracują w trybie stacjonarnym. Po tym okresie uczniowie szkół podstawowych i
ponadpodstawowych wrócą do nauki stacjonarnej.
Koniec roku kalendarzowego sprzyja również
podsumowaniom, co wydarzyło się w oświacie. W
bieżącym roku szkolnym w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 20202024 – „Aktywna tablica”, Gmina Zbąszynek otrzymała dotację w wysokości 14 tysięcy złotych dla
Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszynku. Całkowita wartość zadania wyniosła 17,5 tysiąca złotych.
W ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę” uczniowie Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego wzięli udział w wyciecze edukacyjnej do Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego oraz Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa
Kowalskiego w Międzyrzeczu. Kwota uzyskanego dofinansowania to 80% wartości projektu.
Już po raz trzeci CKZiU udało się pozyskać środki unijne na organizację staży zagranicznych dla uczniów.
W stażach zagranicznych będzie mogło wziąć udział
30 uczniów Technikum, w dwóch grupach (2 x 15
uczniów). Koszty organizacji stażów pokryte zostaną
w całości z programu Erasmus+, z którego pozyskano 80.000 €. Staże odbędą się w Szwecji, a projekt
realizowany będzie w latach 2022-2023. Do tej pory
w stażach zagranicznych uczestniczyło 80 uczniów
Technikum.
Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce
Wlkp. uzyskała pozytywną opinię wniosku dotyczącego zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy tej części subwencji w roku 2021 z tytułu

dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. Wartość uzyskanego dofinansowania
na doposażenie pracowni przedmiotowych: geografii, biologii, fizyki i chemii to 75 000 zł.
Dodatkowo wszystkie szkoły podstawowe z terenu
Gminy Zbąszynek złożyły w terminie pozytywnie zaopiniowane wnioski w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości. Laboratoria Przyszłości
to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją
jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia
będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący
uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i
rozwijaniu zainteresowań. W ramach Laboratoriów
Przyszłości szkoły otrzymały od państwa wsparcie
finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli
uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać
w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie zostało przekazane w całości z góry – bez konieczności
wniesienia wkładu własnego. Szkoły już rozpoczęły
wydatkowanie przyznanych środków finansowych.
9 grudnia br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbył
się egzamin dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. Awans otrzymała
Pani Agnieszka Myślicka, nauczycielka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich i CKZiU w Zbąszynku. Gratulujemy!
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze
sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tym wyjątkowym czasie życzymy przedstawicielom całej społeczności szkolnej wiele zadowolenia i
sukcesów z podjętych wyzwań.

www.zbaszynek.pl
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

W MUCHOMORKU U SCHYŁKU ROKU…
spędziły mile ten dzień, poznając
historię początków misiowej zabawki.
Nauczycielki wypełniły go wieloma
atrakcjami, zabawami oraz pracami
plastycznymi, związanymi ze świętem
małego niedźwiadka.
ANDRZEJKI
,,Czary mary, niech się spełnią
andrzejkowe czary”- 29 listopada każda
muchomorkowa sala była tajemniczą
komnatą, w której działy się magiczne
cuda. Wróżył duży, wróżył mały- z kuli, z
ciastka, z kartki- każdy szukał przyszłości i
liczył, że wróżba się spełni.

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. W
ostatnim kwartale w naszym przedszkolu wiele się
wydarzyło.
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W październiku swoje Święto obchodzą wszyscy
pracownicy oświaty. Rodzice ze swoimi pociechami
zrobili niespodziankę, nagrywając filmik z życzeniami
dla wszystkich pracowników przedszkola, dostarczając
wielu wzruszeń. Nie zabrakło również upominków.
Dziękujemy za życzenia i pamięć.
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
10 listopada w naszej placówce odbyły się uroczyste
obchody Narodowego Święta Niepodległości. W
ramach akcji MEN ,,Szkoła do hymnu” o godz. 11:11 w
całym Muchomorku zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego
śpiewany przez dzieci. Tego dnia cała społeczność
przedszkolna świętowała swoją polskość galowym
strojem, biało-czerwonymi kotylionami oraz patriotyczną
postawą, której nasi podopieczni uczą się i doświadczają
od najmłodszych lat.
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
Gdzie jeśli nie w przedszkolu świętować ten dzień?
Bal - barwne, radosne wydarzenie, na które czeka
każdy przedszkolak. W Muchomorku 5 listopada, aż
wrzało bogactwem kreatywnych strojów, a w powietrzu
unosił się wesoły, roztańczony nastrój. Mówiło się tylko o
baśniowych postaciach i takowe przechadzały się po
salach wcielając się w swoją rolę.
DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
Jest taki wyjątkowy dzień w kalendarzu, kiedy każdy
przedszkolak przytula do serca misia i świętuje jego
obecność, tak ważną w dziecięcym świecie - 25
listopada Dzień Pluszowego Misia. Muchomorki
28

MIKOŁAJKI
6 grudnia od rana na dzieci czekał
długo wyczekiwany gość, Święty Mikołaj.
Przedszkolaki zachwycone, z wypiekami na twarzy
biegły do czerwonego Pana. Każda grupa w ramach
podziękowania za przybycie recytowała dla Mikołaja
wiersz i śpiewała piosenkę. Atmosfera spotkania
była magiczna. Każdy maluch został obdarowany
prezentem, co wywołało uśmiech i wielką radość.
Dziękujemy Święty Mikołaju.
CO DZIAŁO SIĘ POD KONIEC GRUDNIA…
8 grudnia do naszej muchomorkowej rodziny oficjalnie
wstąpiły nowe przedszkolaki- Krasnoludki i Zajączki.
Wykazały się cudowną odwagą i dojrzałością,
prezentując jak dużo już potrafią, co zrobiło na
zebranych duże wrażenie. Gratulujemy i witamy
serdecznie nasze nowe Muchomorki.
W trakcie jednych z wielu świątecznych przygotowań,
najstarsi przedstawiciele muchomorkowej rodziny
udali się stroić choinkę miejską na rondzie św.
Katarzyny - były to Żabki i Motylki.
20 grudnia, mieliśmy okazję uczestniczyć w „Jasełkach”
przygotowanych przez grupę „Jeżyki” pod opieką Pani
Alicji Jankowiak. Dzieci obejrzały spektakl, pośpiewały
wspólnie kolędy wprawiając się w nastrój świąteczny,
życzliwy i melancholijny, po czym w swoich grupach
zasiadły do wspólnego spotkania opłatkowego,
życząc sobie wszystkiego co najlepsze.
Korzystając z możliwości, wszystkim czytelnikom
Kwartalnika:
Radosnych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych wzajemną życzliwością i zrozumieniem,
wewnętrznym spokojem i radością. Nowego Roku
bogatego w spełnione marzenia
życzą dzieci, dyrekcja oraz personel Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”.

www.zbaszynek.pl
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Szczesiak

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

WIEŚCI ZE ZBĄSZYNECKIEJ PODSTAWÓWKI
PATRIOTYZM W NASZEJ SZKOLE
Dzięki członkom stowarzyszenia byłych żołnierzy 62 Kampanii Specjalnej „Commando” uczniowie klas 5 - 8 mogli
uczestniczyć w żywej lekcji patriotyzmu. Podczas blisko
dwugodzinnego spotkania z żołnierzami w Hali Sportowej w Zbąszynku zapoznali się z działalnością jednostki
specjalnej, bronią, wyposażeniem żołnierza, podstawami ratownictwa, a także psychologicznymi aspektami
przetrwania.
„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki
odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych,
którzy zapisali się w naszej historii. Inicjatywa nawiązuje
do polskiej tradycji świąt zadusznych. Uczniowie porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla
naszego miasta. Cała społeczność szkolna przystąpiła po raz kolejny do akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki
„Szkoła do hymnu”. 10 listopada, punktualnie o godzinie
11:11 odśpiewano hymn państwowy, jednocześnie włączając się we wspólne świętowanie 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
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 „Baśnie i legendy
z całego świata”. W bibliotekach odbyły się imprezy
promujące książkę i czytelnictwo. Uczniowie chętnie zaangażowali się w działania biorąc udział m.in. w konkursach: plastycznym” Bajeczna zakładka do książki”, „Podaruj książkę bibliotece szkolnej”, akcji niespodziance
„Wylosuj sobie książkę do przeczytania”. Uczniowie klas
II po tym jak zapoznali się z księgozbiorem i zasadami wypożyczania książek, uroczyście zostali przyjęci w poczet
czytelników biblioteki szkolnej.
KONKURSY
Uczniowie klas starszych zmagali się w konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego
Kuratora Oświaty. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie z przedmiotów: historia, język angielski, biologia i matematyka. Za nami również przegląd
powiatowy pierwszej edycji Lubuskiego Konkursu Fotograficznego w ramach Programu Promocji Twórczości
Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2021. Po obejrzeniu prac
uczestników, Rada Artystyczna konkursu postanowiła
nominować do Finału Wojewódzkiego dwóch naszych
uczniów. W konkursie profilaktycznym – Razem Przeciw
Przemocy zorganizowanym przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zbąszynku uczniowie naszej szkoły zajęli II
miejsce. W konkursie „Proszę państwa, oto miś!”, którego
organizatorem była Biblioteka Publiczna w Świebodzinie wielu naszych uczniów zdobyło podium. Wszystkim
uczestnikom - gratulujemy!

wie klasy 3a wraz z E’LAN Studio Stylizacji Fryzur włączyły
społeczność szkolną w świąteczną zbiórkę słodyczy dla
wychowanków Domu Dziecka Droga w Wolsztynie.
PROFILAKTYKA
W ramach działań wychowawczo- profilaktycznych
uczniowie z kl. 5 - 8 uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez terapeutę z Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki. Warsztaty obejmowały tematykę: ,,Trening redukcji stresu” oraz ,,Nie bój się
lęku”. Celem zajęć było nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności redukowania stresu subiektywnego oraz zdolności wykorzystywania pozytywnej siły
zdrowego stresu.
Odbyły się także zajęcia z uczniami z kl. 3 - 8 ,,Jak radzić
sobie ze smutkiem, a jak z depresją” oraz ,,W poszukiwaniu szczęścia”. Zajęcia prowadzone były w ramach
kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł”. Zrealizowane zostało przedsięwzięcie prozdrowotne ,,Palić nie palić? O
to jest pytanie”. Podejmowane działania związane były
z promocją zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w
obszarze ograniczenia szkód wywołanych epidemią
COVID - 19 oraz związane były z profilaktyką zachowań
ryzykownych.
PRZEDŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA
Tradycyjnie 6 grudnia obchodziliśmy Mikołajki wzajemnie
częstując się słodyczami. „Nie bój się uwierzyć w cud” to
motto, które przyświecało tegorocznemu przedstawieniu z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
Jasełka zostały przygotowane przez uczniów naszej
szkoły oraz panią pedagog. Ciekawa dekoracja i kostiumy aktorów wprowadziły zgromadzoną publiczność
w świąteczny nastrój. Widzowie mogli przeżyć po raz
kolejny historię Świętej Rodziny. Przedstawienie ukazało
sceny z życia małego Jezusa. Trud rodziców poszukujących miejsca na narodziny dzieciątka. Narodziny Jezusa
w stajence. Odwiedziny pasterzy, aniołów i trzech mędrców, którzy pokłonili się i złożyli Bogu dary. W przedstawieniu pojawił się również Herod, który odegrał równie ważną rolę w historii Bożych Narodzin. Występ dzieci
przeplatany był kolędami i pastorałkami. Na zakończenie Pani Dyrektor złożyła nauczycielom i uczniom świąteczne życzenia. Spotkanie zakończył wspólny śpiew
kolędy „Lulajże, Jezuniu”.
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 2022 Nowego Roku, obfitującego w zdrowie i sukcesy.

POMAGAMY
Nadal zbieramy nakrętki, baterie alkaiczne i „Rzekę Grosza dla Mai”, aby wspomóc zbiórkę funduszy na leczenie małej Mai ze Zbąszynia chorującej na SMA. Uczniowww.zbaszynek.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Małgorzata
Gruchała

WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY
PAŹDZIERNIK - MIĘDZYNARODOWY
MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
Na całym świecie październik obchodzony jest jako
Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem
akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek
w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań
czytelniczych dzieci i młodzieży. Tegoroczne hasło
brzmiało: ,,Baśnie i legendy z całego świata”. Z tej
okazji w naszej bibliotece odbyły się konkursy: konkurs
plastyczny ,,Ilustracja do mojej ulubionej bajki’’,
konkurs fotograficzny - selfie z książką, realizowane było
„Słodkie wypożyczanie”. Podczas zajęć bibliotecznych
wykonane były koszulki recenzenckie oraz jesienne
zakładki do książki. 19 października cała szkoła wzięła
udział w Międzynarodowej Akcji bicia rekordu w czytaniu
- Przerwa na czytanie. Wydarzenie odbyło się w ramach
kampanii społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom.
KONTYNUUJEMY TRADYCJĘ
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w siódmej edycji
konkursu plastycznego związanego z Biesiadą Koźlarską
pod hasłem „Kontynuujemy tradycję”. Wydarzenie
było skierowane do wszystkich uczniów ze szkół Regionu
Kozła. Organizatorami konkursu i fundatorami nagród
książkowych i rzeczowych byli: Biblioteka Publiczna
w Zbąszyniu oraz Stowarzyszenie LGD Regionu Kozła.
Wyniki w kategorii klasy VII i VIII: 2 miejsce – Wiktoria
Spychała, 3 miejsce Anastazja Spychała.
LEKCJE PATRIOTYCZNE
25 października na Zbąszyneckiej Hali Sportowej
uczniowie klas V - VIII wzięli udział w zajęciach w
ramach tzw. Lekcji Patriotycznej. Spotkanie prowadzili
Członkowie Stowarzyszenia byłych żołnierzy 62 Kompanii
Specjalnej „Commando” z Bolesławca.
Jak co roku Szkoła przystąpiła do akcji MEiN

#SzkołaPamięta oraz #Szkoła do hymnu 2021.
W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze 5 listopada
odbył się finał konkursu „Ojczyzno ma” dla uczniów
ostatnich klas szkół podstawowych. Szkołę z Dąbrówki
Wlkp. reprezentowali Michał Gołek (znalazł się w 10-tce
finalistów) i Kazimierz Lisiecki. Dodatkowymi atrakcjami
dla uczestników było zwiedzanie muzeum oraz występ
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w
Zielonej Górze.
KONKURSY
Rozpoczęły się etapy szkolne konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Do
etapu rejonowego z j. polskiego zakwalifikowała się Zofia
Łochowicz.
Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował konkurs „Razem
przeciw przemocy”. Tematem prac artystycznych było
przeciwdziałanie zjawisku przemocy w szkole, w domu, w
miejscu publicznym itp., ukazanie negatywnych skutków
przemocy oraz sposobów reagowania na przemoc, a
także propagowanie różnych form pomocy osobom
doświadczającym przemocy. Uczniowie naszej szkoły
zajęli III miejsce.
Dużą popularnością cieszył się konkurs „Proszę państwa,
oto miś!” zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną
w Świebodzinie. A oto wyniki naszych uczniów: w
kategorii wiekowej 7-latki wyróżnieni: Malwina Patrzała,
Patrycja Kubicka i Gabriel Bimek; w kategorii wiekowej
8-latki wyróżnieni: Miłosz Fiłka, Martyna Lehmann,
Julia Domalewska, Nikodem Malojda, Jan Kleszka;
w kategorii wiekowej 9-latki: I miejsce Zuzanna Miler,
II miejsce Franciszek Strakowski, wyróżnieni Maria Budych
i Bartosz Spychała.
Mamy również medalistę w I-szych Mistrzostwach
Zbąszynka w Ju-Jitsu i Kenjutsu, których organizatorem
był Klub Ju-Jitsu Świebodzin przy współpracy Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, jest nim
Andrzej Strugała.
Dziękujemy
Radzie
Rodziców
za
zorganizowanie konkursu na „NAJPIĘKNIEJSZY
WIANEK ŚWIĄTECZNY”. Dochód ze sprzedaży
przeznaczymy DLA MAI.
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
czytelników Kwartalnika.

dla

wszystkich

“Piękna jest radość w Święta, Ciepłe są myśli
o bliskich, Niech pokój, miłość i szczęście
otoczą dzisiaj nas wszystkich!”.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

CO SIĘ DZIAŁO W NASZEJ SZKOLE?
Ostatnie trzy miesiące w naszej placówce zaowocowały wieloma akcjami,
działaniami i przedsięwzięciami. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z tym, co się
działo w Szkole im. Marcina Rożka w Kosieczynie w ostatnim kwartale 2021 roku.
Drugi miesiąc nauki rozpoczęliśmy
wspólnie z „królową wszystkich nauk” – matematyką. 1 października świętowaliśmy
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Uczniowie klas IV – VIII wzięli udział w matematycznych potyczkach, dzięki którym wyłoniliśmy
tych, którzy zasłużyli na miano Mistrza Tabliczki Mnożenia.
Dla wychowanków, którzy od liczenia wolą spotkania z lekturą, biblioteka
szkolna przygotowała liczne konkursy w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, który w tym roku
przebiegał pod hasłem „Baśnie i legendy z
całego świata”. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z
legendami Regionu Kozła i stworzyć do nich ilustracje i projekty.
12 października odbyła się wycieczka klas I – III do
Zagrody Rodzinnej Siedliska Józefówka, gdzie najmłodsi uczniowie mogli pokarmić zwierzęta, pobawić się, ale
przede wszystkim odnowić relacje po wakacyjnej rozłące.
Starsi uczniowie wyjechali w nieco dalszą podróż. 21 października odbyła się wycieczka klas IV- VIII do Biskupina,
Gniezna i Poznania. Wędrując Szlakiem Piastowskim uczniowie poznawali dzieje i kulturę naszych przodków w Muzeum
Archeologicznym w Biskupinie, a także historię chrześcijaństwa na ziemiach polskich w katedrze Gnieźnieńskiej i w Poznaniu.
25 października nasi wychowankowie mieli okazję
uczestniczyć w spotkaniu z żołnierzami 62 KS „Commando”
z Bolesławca. Dzieci dowiedziały się jak wgląda wyposażenie żołnierza, co jedzą i jaką bronią posługują się mundurowi, dlaczego znajomość podstaw ratownictwa jest bardzo
ważna i czym są psychologiczne aspekty przetrwania.
W ostatnim tygodniu października uczniowie naszej szkoły
na lekcjach języka angielskiego poznawali tradycje związane z obchodami Halloween w Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych oraz zdobywali wiedzę o kulturze krajów obszarów anglojęzycznych.
29 października uczniowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Szkoła Pamięta”. W ramach niniejszego
przedsięwzięcia młodzież odwiedziła groby na cmentarzu
i mogiły księży pracujących w naszej miejscowości. Uczniowie posprzątali liście przy wejściu na cmentarz, a także zapalili kilka symbolicznych zniczy, a późnym popołudniem,
w ramach cyklicznych spotkań „Wieczór z książką i filmem”
uczniowie klas VII i VIII zebrali się, aby wspólnie przeczytać
inspirowany ludowym zwyczajem dramat A. Mickiewicza
- „Dziady” cz. II, a następnie obejrzeć jeden z wybranych
filmów.
10 listopada dzieci świętowały odzyskanie przez
Polskę niepodległości podczas uroczystego apelu, a także,
o godzinie 11:11 odśpiewały hymn Polski dołączając się do
ministerialnej akcji „Szkoła do Hymnu”. Każdy uczeń mógł w
tym dniu napisać kartkę z życzeniami dla naszej ojczyzny.

W daniach 16-18.11 i 14-16.12 uczniowie klasy VIII napisali
próbne egzaminy ósmoklasisty. We wtorek zmierzyli się z testem z języka polskiego, w środę z matematyki, a czwartek
przeznaczony był na język angielski. Wierzymy, że diagnozy
pozwolą przyszłym absolwentom osiągnąć bardzo dobre
wyniki podczas majowych egzaminów.
W czwartek, 25 listopada odbyła się dyskoteka z okazji andrzejek. Nie brakowało wspólnych tańców przy muzyce, a
każda klasa przygotowała stoisko z zabawami – wróżbami.
Dzieci, przebrane za różnorodne postacie, chętnie brały
udział w licznych zabawach, a śmiechu nie było końca.
Można też było zrobić sobie zdjęcie w andrzejkowej fotobudce przygotowanej przez wychowawczynię klasy III.
Wszyscy uczniowie zadowoleni opuszczali mury naszej szkoły.
6 grudnia obchodziliśmy mikołajki. Na korytarzach
zaroiło się od uczniów z atrybutami św. Mikołaja i jego pomocników. Uczniowie poszczególnych klas wymieniali się
upominkami, a w naszej szkole zagościł przedświąteczny
klimat.
20 grudnia zakończyła się zbiórka karmy dla psów
z przytuliska w Nowym Dworze. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, uczniom i rodzicom, którzy zaangażowali się w
niniejszą akcję. Cieszymy się z tak dużego zainteresowania
przedsięwzięciem, któremu patronował Samorząd Uczniowski.
Na tym kończymy przegląd kilku wydarzeń ostatnich trzech
miesięcy nauki w naszej szkole. Nie jesteśmy w stanie w niniejszym tekście zamieścić wszystkich informacji o naszych
akcjach, wydarzeniach i uroczystościach, dlatego tradycyjnie zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i
profilu na Facebooku.
Wykorzystując nadarzający się moment, Dyrekcja,
nauczyciele oraz cała społeczność szkolna chciałaby życzyć Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Państwa drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność,
szczęście i piękny uśmiech każdego dnia. Do siego roku
2022!
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ŻYCIE SZKOLNE MIMO PANDEMII
Cieszymy się bardzo, że mimo panującej pandemii udaje nam się mniej lub bardziej realizować przyjęte na
ten rok szkolny zadania, a tym bardziej, jeżeli są to zadania,
które uatrakcyjniają naukę.
SZKOŁA, TO NIE TYLKO NAUKA Z PODRĘCZNIKÓW
W terminie od 26 do 29 października 2021 r. nasi uczniowie oraz nauczyciele wzięli udział w warsztatach profilaktycznych przeprowadzonych w celu promowania zdrowia
psychicznego dzieci i młodzieży wywołanym epidemią
Covid-19 pn. „Trening redukcji stresu”. Ich prowadzącym
był p. Kamil Chołuj – trener i psychoterapeuta młodzieży
i dorosłych specjalizujący się w pomaganiu osobom odczuwającym ból psychiczny, poczucie nieuzasadnionego
lęku i zagrożenia, wrażenie bezsensowności własnego życia oraz cierpiącym na depresję. Zajęcia z pewnością pomogły usystematyzować wiedzę na temat problemów, z
którymi mogą mierzyć się młodzi ludzie. Dały również wskazówki, w jaki sposób można sobie z nimi radzić.
26 listopada 2021 roku 42 uczniów naszej szkoły, w ramach
przedsięwzięcia edukacyjnego „Poznaj Polskę”, miało
możliwość zwiedzenia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego oraz Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu. Opiekę nad uczniami podczas
wyjazdu sprawowali pan R. Baksalary, pan M. Kumke oraz
pani J. Kasprowiak. Przedsięwzięcie edukacyjne „Poznaj
Polskę” zostało ustanowione przez Ministra Edukacji i Nauki w celu realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez
umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć
polskiej nauki. Również nasza szkoła skorzystała z możliwości uczestniczenia w przedsięwzięciu i otrzymała dofinansowanie w wysokości 1800 zł. Dzięki dofinansowaniu udało
się pokryć prawie w całości koszt wycieczki z niewielkim
wkładem własnym ze strony ich uczestników. Mamy nadzieję, że uczniowie mieli możliwość pogłębienia swojej
wiedzy historycznej oraz poznania zabytków historii i kultury.
Również w listopadzie uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunem p. K. Kromskim przygotowali dla całej społeczności
szkolnej montaż słowno-muzyczny, jako
lekcję patriotyczną z okazji obchodów
Święta Niepodległości. Natomiast w
tygodniu poprzedzającym ogólnopolskie święto, młodzież mogła zwiedzać
wystawę upamiętniającą żołnierzy wyklętych – polskie powojenne podziemie
niepodległościowe i antykomunistyczne, a kilka dni później na budynkach w
pobliżu szkoły pojawiły się patriotyczne
murale, które zostały przygotowane
przez artystów z Chociszewa przy dużym
zaangażowaniu p. P. Pawłowskiego.
Uczniowie klas wojskowych praktyczną
wiedzę natomiast nabywają na cyklicznych spotkaniach w ramach podpisanych porozumień z 17 WBZ z Międzyrzecza oraz Stowarzyszeniem Byłych
Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando” z Bolesławca. W ramach spotkań młodzież miała okazję zapoznać
się m.in. z bronią używaną podczas za32

dań szturmowych, metodami przetrwania komandosów
oraz ciekawymi historiami na temat powstania i funkcjonowania 62 Kompanii. Natomiast żołnierze 17 WBZ z Międzyrzecza przeprowadzili ćwiczenia z musztry, szkolenie ogniowe na urządzeniach szkolno-treningowych, jak również
ćwiczenia w Ośrodku Sprawności Fizycznej w Wędrzynie.
Dzięki współpracy z firmą IKEA oraz przy dużym zaangażowaniu pani Darii Wachońskiej udało się nam wypożyczyć
robota z firmy ABB i przeprowadzić zajęcia, w ramach których uczniowie klas mechatronicznych uczyli się jego programowania i obsługi. Mamy nadzieję, że ROBOTYKA na
stałe wkroczy do naszej szkoły i będziemy przygotowywać
naszych uczniów na wyzwania przemysłu 4.0.
SIATKARSKIE TRIUMFY
Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, że nasze drużyny siatkarskie, zarówno żeńska, jak i męska wywalczyły
awans do finału Licealiady 2021. Mimo, że drużyna męska,
pokazując ogromną wolę walki nie stanęła na podium, to
drużyna żeńska wywalczyła tytuł Mistrzyń Województwa
Lubuskiego, a wszystko to pod czujnym okiem trenera p.
M. Króla. Bardzo serdecznie gratulujemy obu drużynom i
życzymy dalszych sukcesów.
STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW
Miło nam poinformować, że czworo uczniów naszej szkoły
otrzymało Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny
2021/2022. Do zacnego grona dołączyli w tym roku: Joanna Wróblewska z klasy 3B, Amelia Horwat z klasy 2A, Oskar
Stroiński z klasy 3IA oraz Hubert Pawlak z klasy 3IE. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Po więcej informacji zapraszamy na:
www.ckziu.zbaszynek.pl
www.facebook.com/ckziuzbaszynek
A z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu całej społeczności CKZiU Zbąszynek życzymy Wszystkim
zdrowia, spokoju i radości oraz samych pięknych chwil w
2022 roku.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU
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Pawłowski

CZWARTY KWARTAŁ W ZSL
Czwarty kwartał roku
rozpoczął się organizacją na
terenie szkoły XII Mistrzostw Polski Szkół w Umiejętnościach
Leśnych. Zawody te organizowane są corocznie i mają za
zadanie wyłonienie najlepszej
drużyny młodych leśników, którzy będą reprezentowali Polskę
na mistrzostwach międzynarodowych. W tegorocznej edycji
udział wzięły trzy szkoły leśne
prowadzone przez Ministra Klimatu i Środowiska. Były to: Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju,
Technikum Leśne w Tucholi,
Technikum Leśne w Starościnie.
Podczas turnieju zawodnicy sprawdzają się w konkurencjach technicznych tj.
zmiana łańcucha na czas, przerzynka kombinowana i precyzyjna, okrzesywanie,
ścinka drzew oraz w konkurencji teoretycznej i praktycznej - Spacer Leśnika (określanie wieku i wysokości drzewa, szacowanie wielkości powierzchni, określanie pierśnicowego pola przekroju drzewostanu,
rozpoznawaniu gatunków drzew i zwierząt, chorób
drzew, udzielania pierwszej pomocy). Mistrzem, który
będzie reprezentował Polskę na arenie międzynarodowej została drużyna z TL w Tucholi.
W październiku także rozpoczęła się pierwsza
w tym roku szkolnym wymiana uczniowska ze szkołą
partnerską Česká Lesnická Akademie Trutnov w Czechach. Do Czech wyruszyła piątka naszych uczniów
z klasy III G TL, którzy przez dwa tygodnie poznawali zasady czeskiej gospodarki leśnej, ich kulturę oraz
nowe ciekawe miejsca.
W październiku odbyły się tradycyjnie wybory
do Samorządu Szkolnego oraz obchody
Dnia Edukacji Narodowej i Uroczyste ślubowanie klas I.
Początek listopada to obchody
dnia św. Huberta – patrona myśliwych i
leśników, które tradycyjnie rozpoczęły się
mszą hubertowską w kościele w Rogozińcu, następnie odbyły się tematyczne
konkursy, zabawy przy ognisku i myśliwski
posiłek.
Z okazji rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości cała społeczność
szkolna wzięła udział w akcji „Niepodległa do hymnu”, w ramach której odśpiewano hymn Polski w asyście sztandaru
szkoły.
W listopadzie i w grudniu ucznio-

wie uczestniczyli w projekcie „Biegnę do wojska”,
realizowanym przez Stowarzyszenie Przysposobienia
Wojskowego Leśników w Rogozińcu w ramach Programu Ministerstwa Obrony Narodowej - Wspieranie
i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. Przez
sport do wojska.
Cały grudzień nauczyciele i uczniowie
uczestniczyli w wielu mikołajkowych przedsięwzięciach i akcjach charytatywnych m.in. tworząc
ozdoby świąteczne, stroiki oraz zbierając rzeczy dla
potrzebujących.

www.zbaszynek.pl

Wszystkim uczniom, absolwentom i sympatykom naszej szkoły życzymy spokojnych, radosnych
świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego
Roku.
Z leśnym pozdrowieniem. Darz Bór
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CO SŁYCHAĆ W WIGORZE I OPS?

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
poświęcony obchodom
Zbąszyneckiego Święta
Seniora. W programie tegorocznego święta
trwającego od 3 do 15 października br. znalazły
się: rajd rowerowy dla seniorów „Seniorzy na koła
– Błędno dookoła”, koncert jazzowy, zajęcia
sportowe dla seniorów – Sportowy Senior,
konkurs domowych przetworów „Słoikowe
czary”, ABC Zdrowia – bezpłatne badania
profilaktyczne dla seniorów, Śniadanie z
Burmistrzem – spotkanie przedstawicieli
zbąszyneckich organizacji senioralnych z
Burmistrzem Zbąszynka, koncert „Jesienny
pejzaż muzyczny” w wykonaniu Remigiusza
Kuźmińskiego, Turniej Chińczyka, wieczór
poetycki w wykonaniu seniorów pt.
„Wesołe życie seniora”, msza św. w intencji
zbąszyneckich seniorów. Program Święta
Seniora cieszył się dużym zainteresowaniem
wśród
zbąszyneckich
seniorów
co
przekładało się na ich liczny udział w
organizowanych wydarzeniach.
34

GRZYBOBRANIE
Zbieranie grzybów to wielowiekowa polska tradycja,
a przy tym wspaniała rozrywka i relaksująca forma
wypoczynku na łonie natury. 4 października 2021
roku seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszynku postanowili skorzystać z uroków
lasu i wybrali się na grzybobranie do Rogozińca
odwiedzając przy okazji przyjaciół z Technikum
Leśnego.
Grzybobranie przebiegło w radosnej
atmosferze. Z pełnymi koszykami i uśmiechami na
twarzach seniorzy powrócili do domu.
DZIEŃ PAPIESKI
14 października 2021 roku gościliśmy w naszym Domu
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księdza Andrzeja Drutela - proboszcza z Kosieczyna.
Okazją do spotkania był Dzień Papieża Jana Pawła II
– polskie święto obchodzone co roku 16 października,
ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
w hołdzie papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II.
Równolegle obchodzony jest przez Kościół katolicki
w Polsce Dzień Papieski, przypadający w niedzielę
bezpośrednio
poprzedzającą
rocznicę wyboru Karola Wojtyły na
papieża. W czasie spotkania seniorzy
przypomnieli sobie historię życia
naszego Wielkiego Rodaka. Wspólnym
śpiewem i modlitwą złożyli hołd Ojcu
Świętemu prosząc go jednocześnie
o wstawiennictwo u Boga, zdrowie i
potrzebne łaski. Spotkanie upłynęło
w podniosłej i serdecznej atmosferze.
Z PRACOWNIKIEM INSTYTUTU PAMIĘCI
NARODOWEJ O KRESACH
15 października 2021 roku zbąszyneccy
seniorzy mieli okazję spotkać się
w Dziennym Domu „Senior-Wigor”
z Panem Krzysztofem Mazurem –
historykiem,
pracownikiem Punktu
Zamiejscowego IPN w Zielonej Górze. Spotkanie
zorganizowane zostało przez Świebodziński Związek
Kresowian Koło Terenowe Kosieczyn-Zbąszynek.
Tematem spotkania były przesiedlenia ludności
polskiej z Kresów Wschodnich. Pan Krzysztof
nakreślił rys historyczny przesiedleń oraz omówił
w prosty i zrozumiały sposób przebieg masowej
akcji wysiedleńczej. Odniósł się również do
rodzinnych wspomnień i doświadczeń z tego okresu
przekazanych przez członków jego rodziny. Podczas
spotkania seniorzy zapoznali się z zadaniami Instytutu
Pamięci Narodowej oraz otrzymali informacje o
bazie IPN skierowanej do osób poszukujących

krewnych zaginionych w czasie II wojny światowej.
Spotkanie zakończyła wspólna rozmowa i wymiana
doświadczeń na tematy poruszone podczas
prelekcji.
UMOCNIENI DUCHOWO
W Dziennym
Domu „Senior-Wigor” dbamy o

wsparcie duchowe seniorów. Odwiedza nas wikary
z naszej parafii – ksiądz Sławomir oraz ksiądz Andrzej
- 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.
BEZPIECZNIE, ZDROWO, BEZGOTÓWKOWO
18 października 2021 roku seniorzy z naszego Domu
spotkali się z przedstawicielami Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo,
bezgotówkowo”
ZUS
pragnie
upowszechnić
wśród seniorów wiedzę na temat korzyści jakie
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„DEPOT. ZAPOMNIANY ARSENAŁ BRONI”
17 listopada 2021 roku to dzień, który w naszym
Domu był niebywałą gratką dla miłośników
lokalnej historii i pasjonatów tematyki
militarnej. Seniorzy z wielkim zainteresowaniem
przysłuchiwali się opowieści Pana Rafała
Rzeszuto – specjalisty Służby Leśnej w
Nadleśnictwie Babimost, pasjonata historii,
który odkrył przed nimi dzieje powstania i
funkcjonowania w okresie I wojny światowej
największego arsenału niemieckiego na
terenie Europy Wschodniej usytuowanego w
rejonie Rogozińca i Dąbrówki Wielkopolskiej.
Prezentacja Pana Rafała jest owocem
jego kilkuletnich poszukiwań, opartych na
analizie dokumentów, a także rozpoznania w
terenie. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie i
zapraszamy ponownie.

daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.
Podczas spotkania poruszono również temat świadczeń
z ubezpieczenia społecznego przysługujących osobom
starszym. Ze strony seniorów padło wiele pytań, na które
uzyskali wyczerpujące odpowiedzi. Na koniec spotkania
seniorzy zostali obdarowani drobnymi upominkami w formie
etui na kartę płatniczą, notesiku oraz smyczy na klucze.
WYJAZD DO KINA
5 listopada 2021 roku seniorzy
z naszego Domu wraz z grupą
osób z niepełnosprawnościami
„Pomysłowy Team” udała się
do „Max kina” w Świebodzinie
na film pt. ”Zupa nic”. Była to
lekka komedia o dzieciństwie
w czasach PRL-u. Oglądając
film seniorzy przenieśli się do
przeszłości i niejednokrotnie
zanosili się śmiechem mówiąc
„Tak właśnie wtedy było”.
Po filmie grupa udała się do
galerii artystycznej „Spinka”,
w której podziwiano prace
artysty Kamila Jaczyńskiego
pt. „Kraboszki XXI”, a następnie
pod pomnik Chrystusa Króla
Wszechświata, gdzie zrobiono
pamiątkowe zdjęcia.
36
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ANDRZEJKI
Ten jedyny i wyjątkowy wieczór wigilii świętego
Andrzeja sprzyja zabawie i stawianiu wróżb.
Magicznej i kolorowej zabawy andrzejkowej
nie mogło zabraknąć także w naszym
Domu. 25 listopada 2021 roku, seniorzy przy
dźwiękach skocznej muzyki porwali się do
tańca, wykorzystując na zabawę ostatnie
chwile przed zbliżającym się adwentem.
Poza pląsami, seniorzy śpiewali znane i
lubiane piosenki. Nie zabrakło również
słodkiego poczęstunku. Wspólne zabawy
i tańce ukazały wigor naszych seniorów,
z czego oczywiście jesteśmy niezwykle
dumni. Podczas całego spotkania wszystkim
dopisywał znakomity humor. Aż żal było się
rozstawać….
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

MIKOŁAJ U SENIORÓW Z „DĄBROWSZCZANKĄ”
6 grudnia 2021 roku Mikołaj wraz ze Śnieżynkami
nie zapomniał o seniorach i odwiedził również nasz
Dom. Mikołaj złożył wszystkim uczestnikom zajęć
życzenia i obdarował ich drobnym upominkiem.
W tym roku były to wyjątkowe odwiedziny. Mikołaj
przygotował dla seniorów wielką niespodziankę
i przybył do nich z zespołem „Dąbrowszczanka”.
Goście uświetnili mikołajkowe święto koncertem
pieśni ludowych i kolęd, które wybrali na ten dzień
ze swojego bogatego repertuaru. Nie zabrakło
również znanych pieśni biesiadnych, które
przeniosły naszych seniorów do lat ich młodości.
Wspólne śpiewanie wprawiło wszystkich w świetny
nastrój. Seniorzy nie kryli swojego zachwytu i
wzruszenia. Dziękujemy Mikołajowi za wspaniały
prezent, a gościom za spotkanie i cudowny
koncert!
INFORMACJE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZBĄSZYNKU Z PRAC GMINNEGO ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
8 grudnia 2021 roku odbyło się kwartalne
spotkanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Zbąszynku, na którym podsumowano działalność
Zespołu w 2021 roku. Członkowie GZI zapoznali
się z informacjami dotyczącymi prowadzonych
działań Grup Roboczych w mijającym kwartale
oraz planem pracy Zespołu w 2022 roku. Kolejne
spotkanie GZI odbędzie się w marcu 2022 roku.
www.zbaszynek.pl
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SPOTKANIE RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK
10 grudnia 2021 roku w Zbąszyneckim Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie Rady Seniorów Gminy
Zbąszynek, na którym podsumowano działalność
Rady w okresie od marca 2020 roku do grudnia 2021
roku. Okres pandemii i obowiązujących ograniczeń
w znaczący sposób zweryfikował Plan Działań Rady
Seniorów i poszczególnych organizacji senioralnych
działających w naszej gminie. Za największy sukces
mijającego okresu uznano realizację programu
Karta Seniora, których do grudnia br. wydano 776,
organizację Pikniku Seniorów oraz Zbąszyneckiego
Święta Seniora. Podczas spotkania omówiono
sprawę organizacji w karnawale Balu Seniora
oraz powołania w przyszłym roku Sportowej Ligii
Seniorów, w tym ligi kręglarskiej. Kolejne spotkanie
Rady odbędzie się w pierwszych miesiącach 2022
roku, na którym ustalony zostanie Roczny Plan
Działania Rady Seniorów na 2022 r.
SPOTKANIE
MIKOŁAJA
Z
OSOBAMI
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
3 grudnia 2021 roku w Dziennym Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszynku odbyło się „Spotkanie Mikołajkowe” dla
osób z niepełnosprawnościami z grupy „Pomysłowy
Team”, w którym uczestniczyli: Zastępca Burmistrza
Zbąszynka – Jan Makarewicz 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 Narodzenia. Spotkanie uświetnił
występ Mileny Jakubowskiej i Piotra Grobysa, którzy
wykonali znane utwory świąteczne wprowadzając
wszystkich w magiczny nastrój zbliżających się świąt.
Do uczestników spotkania przybył oczywiście Święty
Mikołaj, który wzbudził wiele radości i emocji. Dostojny
gość nie zapomniał o prezentach i obdarował
każdego drobnym upominkiem. Spotkanie upłynęło
w miłej i ciepłej atmosferze.
MOBILNY MIKOŁAJ
6 grudnia 2021 roku Święty Mikołaj wraz z
pracownikami
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku odwiedził w domach dorosłe osoby
z
niepełnosprawnościami,
którym
przekazał
upominki i życzenia świąteczne. Spotkanie sprawiło
wiele radości i wywołało uśmiech na twarzach
obdarowanych. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
będziemy mogli spotkać się tradycyjnie z Mikołajem
na dużej sali, przy choince i w gronie przyjaciół.

Celem projektu jest zintensyfikowanie pomocy dla
dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych
przemocą w rodzinie. W ramach projektu zrealizowano
szereg działań, które rozwinęły środowiskowy system
wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy.
Została rozszerzona działalność Punktu Poradnictwa
Specjalistycznego, w którym nadal można skorzystać
z porad indywidualnych u psychologa dziecięcego,
psychologa dla osób dorosłych oraz terapeuty
uzależnień. Zakończono kilkumiesięczne działania
realizowane w ramach projektu, w tym: zajęcia
z socjoterapii, kurs z elementami samoobrony,
warsztaty rozwijające umiejętności opiekuńczo
– wychowawcze. Dzieci i młodzież aktywnie
uczestniczyli w zorganizowanych spotkaniach
oraz wyjazdach terapeutycznych, które były
ukierunkowane na integrację oraz promocję
aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz
zajęciach z hipoterapii. Ponadto w szkołach został
przeprowadzony konkurs profilaktyczny dla uczniów,
który
zachęcał do aktywności artystycznej z
wykorzystaniem hasła: „Razem przeciw przemocy”.
Wszystkim mieszkańcom gminy Zbąszynek dziękujemy
za aktywny udziału w realizowanych działaniach.
ZMIANY W 500+
Od 1 stycznia 2022 roku podmiotem realizującym
świadczenie wychowawcze 500+ będzie Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym, na
dzieci urodzone po 1 stycznia 2022 roku wniosek o
świadczenie wychowawcze należy złożyć do ZUS-u
wyłącznie drogą elektroniczną:
- poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS
- poprzez system teleinformatyczny banków
krajowych
- poprzez platformę informacyjno – usługową
EMPATIA
Realizacją świadczeń już przyznanych na okres
zasiłkowy 2021/2022 będzie zajmował się nadal
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku do dnia
31 maja 2022 roku.

REALIZACJA PROJEKTU „RAZEM PRZECIW PRZEMOCY”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku do 31
grudnia 2021 roku realizuje projekt pt. „Razem Przeciw
Przemocy”, w ramach Programu Osłonowego
„Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie” Edycja 2021r. Projekt jest współfinansowany
ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.
38
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Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym
Nowym Roku
życzą:
Seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor” oraz
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku
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Krzysztof
Krzywak

ROSNĄCA ODPORNOŚĆ
Opracowany w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
konkurs „Rosnąca Odporność”
rozstrzygnięty. Nagrodzone zostały te gminy, które miały najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców
pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Konkurs skierowany został do wszystkich gmin
w Polsce za wyjątkiem miast
na prawach powiatu. Gmina
Zbąszynek zajęła II miejsce w
powiecie świebodzińskim, zdobywając tym samym nagrodę
w wysokości 500 tys. zł. Obecnie w pełni zaszczepionych na
terenie Gminy Zbąszynek jest
4 535 mieszkańców. Środki finansowe mają trafić na konta
gmin w terminie 60 dni i mogą
być przeznaczone wyłącznie
na działania związane przeciwdziałaniem COVID-19. Dziękujemy wszystkim zaszczepionym i tym, którzy włączyli się w działania organizacyjno-promocyjne.
Konkurs przyczynił się do istotnego wzrostu poziomu
zaszczepienia. To bardzo ważne, ponieważ szczepionki są najlepszą bronią w walce z pandemią
COVID-19.

bezpłatna infolinia 989, wysłanie SMS o treści SzczepimySie na numer 880-333-333; pobliski punkt szczepień i strona internetowa www.pacjent.gov.pl
12 grudnia br. - w niedzielę, na prośbę Burmistrza Zbąszynka Medyczne Centrum TOPMED jako organizator szczepień w Zbąszynku zorganizował dodatkowe
szczepienia. W tym dniu zaszczepiło się 556 osób.
Dziękujemy mieszkańcom za pozytywny odzew.
SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI SARS COV-2 Dotychczas w Gminie Zbąszynek zaszczepiło się 4 535
osób. Niezaszczepionych jest natomiast 2 576 osób.
- DANE LICZBOWE
85% Seniorów w wieku 70+ w Zbąszynku jest już za- Dla przypomnienia, w Zbąszynku szczepionką Johnsoszczepionych. Obecnie szczepią się trzecią, przypo- n&Johnson można zaszczepić się codziennie oprócz
minającą dawką przeciw COVID-19. Pragną spo- czwartku w godz. 14:00-16:00. Nie trzeba się rejestrować, pokój nr 22 Przychodnia ul. Długa 1.
Prezentujemy tabelę zaszczepienia uprawnionych mieszkańców naszej Gminy – stan na dzień 10 grudnia 2021 r.,:
Przypominamy, wszystkie osoby powyżej 12
Grupy wiekowe
Liczba osób - 1 dawka
liczba uprawnionych
% zaszczepienia osób uprawnionych
roku życia mogą w
12-19
280
819
34,2
dowolnym
punkcie
20-39
1 202
2 260
53,2
szczepień przyjąć daw40-59
1 467
2 112
69,5
kę przeciw wirusowi
60-69
931
1 132
82,2
SARS-CoV-2.
Natomiast akcja szcze70+
737
870
84,7
pienia dzieci w wieku
od 5 do 11 lat rozpoczęła
się
16
grudnia.
1,1
mln
szczepionek przeznakojnie i zdrowo spędzić Święta Bożego Narodzenia,
czonych
dla
tej
grupy
dotarło
do Polski 13 grudnia.
spotkać się z rodziną i przyjaciółmi.
Rejestracja
na
te
szczepienia
przebiega
tak samo jak
Przypominamy, że trzecią dawką przypominającą
u
starszych
dzieci.
szczepić się można po upływie 5 miesięcy - 50+ oraz 6
miesięcy - pozostałe osoby, od daty drugiego szcze- Wyjaśniamy, że szczepionka dla dzieci od 5 do 11 lat
pienia lub pierwszego w przypadku szczepionki John- jest zmodyfikowana w stosunku do preparatu przeson&Johnson. Najskuteczniejszą formą rejestracji jest znaczonego dla dorosłych i podaje się ją w dawce
39
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trzy razy mniejszej niż dorosłym.
Wszelką informacją w zakresie szczepień służy Gminny
Koordynator ds. Szczepień tel.
693 989 143.
Ważnym elementem chroniącym nas przed zakażeniem
jest również noszenie maseczek, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego
i odpowiedzialność w trakcie
ewentualnej choroby. Jak
mówią wirusolodzy, pamiętajmy także, abyśmy zdrowo
się żywili, aktywnie i czynnie
wypoczywali. Silny i zdrowy
organizm to: zdrowy sen, dystans do sytuacji stresowych,
aktywność na świeżym powietrzu, odstawienie używek,
odpowiednia dieta i zdrowy rozsądek.
BEZPŁATNE SZCZEPIENIA NA GRYPĘ
Od 23 listopada obowiązują nowe zasady szczepień
na grypę. Wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat,
od 23 listopada br. mogą skorzystać z darmowych
szczepień przeciw grypie. Wystarczy, że zgłoszą się
do wybranego punktu szczepień.
Do tej pory uprawnieni do bezpłatnych szczepionek
byli m.in. medycy, farmaceuci, nauczyciele, żołnierze czy seniorzy. Prawo to od 23 listopada mają
wszystkie osoby dorosłe – to efekt podpisanej przez
ministra zdrowia Adama Niedzielskiego nowelizacji
rozporządzenia w sprawie metody zapobiegania

40

grypie w sezonie 2021/2022.
Osoby, które chcą skorzystać z bezpłatnego szczepienia, nie muszą mieć recepty na szczepionkę. Wystarczy, że zgłoszą się do wybranego punktu szczepień i umówią termin.
Mapa ponad 3000 punktów, w których można wykonać szczepienie przeciw grypie, znajduje się na
stronie https://pacjent.gov.pl
W Zbąszynku szczepienia wykonuje CM TOPMED
Przychodnia ul. Długa 1 pokój 22.
Na szczepienie powinny się zgłaszać osoby bez objawów ostrej infekcji i wysokiej gorączki. Nie trzeba
robić przerwy pomiędzy szczepieniami np. przeciw
COVID-19 i przeciw grypie.
Podstawowym zadaniem
szczepionki
przeciwko
grypie jest wzmocnienie
odporności na zakażenie
wirusem grypy. Szczepienia są skuteczną metodą
zapobiegania zachorowaniu na tę chorobę oraz
powikłaniom i zgonom.
BADANIA SENIORÓW
Burmistrz Zbąszynka z okazji Tygodnia Seniorów sfinansował badania profilaktyczne dla osób 60+,
mieszkańców Gminy Zbąszynek. Badania odbyły
w Zbąszyneckim Ośrodku
Kultury. Pełny lipidogram
oraz badanie tarczycy
wykonały 92 osoby. W
kierunku osteoporozy badaniom poddało się 70
osób, natomiast 25 mężczyzn wykonało badania
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w zakresie prostaty. Wykonywane były także pomiary
ciśnienia i poziomu cukru. Dietetyk udzielił porad dla
45 osób.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHORYCH NA CUKRZYCĘ W ZBĄSZYNKU
W Polsce na cukrzycę choruje ok. 3 mln osób. Szacuje się, że do 2035 r. na całym świecie liczba chorych na cukrzycę zwiększy się o dodatkowe ok. 205
mln ludzi. Co roku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
koło w Zbąszynku zaprasza swoich członków na uroczyste spotkanie okazji Światowego Dnia Chorych
na Cukrzycę. Takie też odbyło się 19 października br.
W imieniu Burmistrza Zbąszynka w spotkaniu udział
wzięli: Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz oraz Koordynator ds. Zdrowia Krzysztof Krzywak. Były kwiaty i
podziękowania za działalność oraz krótki briefing informacyjny dot. szczepień przeciw grypie i COVID-19.
MAMMOGRAFIA
Pragniemy Państwa poinformować, że bezpłatne
badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69
lat w mammobusie stacjonującym przy Przychodni Lekarskiej w Zbąszynku, odbędą się już w dniach
11.01.2022 r. a następne 04.04.2022 r. Warto wpisać
sobie te terminy do kalendarza.
BADANIA SŁUCHU
I WZROKU U DZIECI
Rada Miejska uchwałą Nr XXI/58/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. przyjęła do realizacji „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów
klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek na lata
2020 - 2022”. W 2021 roku Program realizowany był
od 19 kwietnia 2021 do 30 sierpnia 2021 r. Realizacja
programu, z uwagi na zmagania się z pandemią COVID-19, wymagała szczególnych działań związanych
z zachowaniem zaleceń sanitarnych.
Przeprowadzenie badań przesiewowych – wczesne41
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udziału w programie
i Realizatorowi - NZOZ
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „PAEON SC”
Zbąszynek, za sprawne i
profesjonalne przeprowadzenie badań.

go wykrywania wad słuchu i wzroku wśród najmłodszych dzieci rozpoczynających edukację wpłynie
na prawidłowe funkcjonowanie narządów słuchu,
wzroku oraz mowy i warunkuje poprawny rozwój intelektualny i emocjonalny u dzieci, co ma ogromne
znaczenie dla ich sytuacji w wieku dorosłym, nie tylko w aspekcie zdrowotnym, lecz także społecznym,
zawodowym i ekonomicznym. Zwiększy poziom wiedzy zarówno dzieci jak i ich rodziców w zakresie profilaktycznych badań okresowych.
Kwota wydatkowana na realizację programu ogółem to 17 320,00 zł, w tym dofinansowanie LOWNFZ
- 6 808,00 zł.
W programie, po wyrażeniu zgody przez rodziców wzięło udział 74
dzieci z klas I szkół podstawowych
Gminy Zbąszynek. Zaburzenia słuchu stwierdzono u 16 dzieci tj. 21,6%
biorących udział w programie. Zaburzenia wzroku wykryto u 22 dzieci, które przystąpiły do badania, co
stanowi 29,7% biorących udział w
programie.
W ankietach badających satysfakcję z przeprowadzonych działań
ujętych w programie wszyscy podkreślają, że uzyskali zadawalającą
wiedzę na temat czynników powodujących nabyte wady słuchu/
wzroku oraz jak zapobiegać dalszemu rozwojowi zaburzeń słuchu/
wzroku i powikłań związanych z wykrytym niedosłuchem i niedowidzeniem.
Dziękujemy rodzicom za wzięcie
42

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
W Przychodni Lekarskiej
w Zbąszynku przy ul.
Długiej 1 trwa remont
pomieszczeń. Po jego
zakończeniu
wszystkie
poradnie specjalistyczne z obiektu przy ul. Kosieczyńskiej 1 zostaną
przeniesione do nowo
wyremontowanych gabinetów. Remont potrwa do końca grudnia
br. W
wyremontowanych gabinetach przyjmować będą lekarze
specjaliści: laryngolog,
chirurg, ginekolog, urolog, pulmonolog, neurolog i
endokrynolog. CM TOPMED czyni starania w kierunku
otwarcia kolejnych gabinetów specjalistycznych, w
tym m.in.: kardiologii, ortopedii.
UŁATWIENIA W REJESTRACJI TELEFONICZNEJ
CM TOPMED
Od pewnego czasu napływały do Gminy ustne skargi na brak komunikacji pacjenta z Poradnią POZ CM
TOPMED w przychodni w Zbąszynku. Pacjenci informowali, że nie mogą połączyć się telefonicznie z
rejestracją. Tym bardziej w dobie dużego zagroże-
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nia wirusem SARS-CoV-2 taka
sytuacja nie powinna mieć
miejsca. Dlatego też Burmistrz
Zbąszynka zaangażował się w
rozmowy z właścicielem CM
TOPMED-u w kierunku rozwiązania tego problemu i poprawienia dostępności do lekarzy.
Informujemy, że po interwencji Burmistrza Zbąszynka do
Przychodni CM TOPMED w
Zbąszynku oddelegowana została dodatkowa osoba zajmująca się tylko odbieraniem
telefonów i rejestracją pacjentów do lekarzy. Docelowo
zatrudniono rejestratorkę odpowiedzialną za organizację
i bieżącą rejestrację w Przychodni CM TOPMED. Ponadto
planowane jest skonfigurowanie centrali telefonicznej z kolejkowaniem połączeń.
Jak wyjaśnia prezes CM TOPMED, powyższa sytuacja spowodowana była problemami kadrowymi. Za wszystkie utrudnienia Centrum
Medyczne przeprasza. Dołoży także wszelkich starań
w celu usprawnienia świadczonych usług.
Pamiętać należy także, że podmioty medyczne w
Zbąszynku nie podlegają pod Gminę. Finansowa-

niem i rozliczaniem jakości świadczeń zajmuje się Lubuski Oddział NFZ.
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Malwina
Kubicka

KULTURA W KWARANTANNIE

Kończy się drugi rok, kiedy nasza kultura
walczy z covidową rzeczywistością. Z tej walki wychodzimy z tarczą i prezentujemy podsumowanie
ostatniego kwartału.
Możliwość organizacji wydarzeń wykorzystaliśmy
maksymalnie. Po raz trzeci odbył się JAZZ CROSSING FESTIWAL POLSKA – CANADA. W tym roku w
ramach trasy festiwalowej, Zbąszynek odwiedził zespół Tristan. Holenderska grupa z charyzmatyczną

44

wokalistką Jaycilee Teterissa na czele, przeniosła
publiczność w świat muzyki funky, soul i jazz. Była to
niewątpliwie uczta muzyczna, czego wyrazem była
reakcja publiczności wyrażana gromkimi brawami.
Kolejnym wydarzeniem było Zbąszyneckie Święto
Seniora, które upłynęło przy dźwiękach muzyki i wesołej poezji. Dzięki nawiązanej współpracy z firmą
IDĘ DO KINA, Zbąszynek odwiedziło objazdowe kino
z nowościami filmowymi. Miłośnicy Stand-UP mogli
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skorzystać z dwóch wydarzeń w Klubie Muzycznym
Bongo. Na małej scenie, publiczność rozbawiali:
Paweł Reszela, Bilguun Ariunbaatar i Michał Bednarowicz. W ramach naszych działań pomocowych,
przeprowadziliśmy razem z RCKiK Zielona Góra, kolejną zbiórkę krwi. Tradycyjnie 11 listopada, grupa
Poddasze przygotowała koncert niepodległościowy. 6 grudnia uruchomiliśmy Świąteczną instalację,
a cykl wydarzeń zakończyliśmy Koncertem Świątecznym w Parku ZOK.
NOWOŚCI W ZOK
Cały czas zmieniamy się dla was. Tym razem odeszliśmy od mniejszych wydarzeń artystycznych i w to
miejsce zaprosiliśmy was do innego wymiaru kultury.
W Zbąszynku gościliśmy Maćka Maleńczuka i Piotra Cugowskiego. Udało nam się także zrealizować
spektakl Mayday2 z czołówką sceny aktorskiej.
COŚ DLA SZKÓŁ
W październiku odbył się cykl wydarzeń zorganizowanych przez i dla społeczności szkolnej: Dzień Nauczyciela, spektakle edukacyjne Teatru Narodowego oraz spotkanie z aktorką Kamilą Ścibiorek.
NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA
Jednym z głównych zadań Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury jest wspieranie lokalnych zespołów i kulturalnych inicjatyw społecznych. W tym roku w szeregi
ZOK wstąpili: Cywilna Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza, Grupa Poddasze oraz Ludowe Ognisko
Muzyczne. Wypracowane porozumienia z pewnością zaowocują. Dziękujemy za zaufanie.

TEATR 18+
W styczniu aktorzy Teatru 18+ biorą się ostro do
pracy. W pierwszym kwartale 2022 roku zaprosimy
Państwa na premierę nowego spektaklu komediowego. Tym razem pod lupę bierzemy system funkcjonowania parabanków. Sztuka „Sęp” to historia
kredytów, intryg i walki z przestępczością finansową.
SEKCJE ZOK
W październiku swoją działalność rozpoczeły dwie
nowe sekcje ZOK. Malarstwo i Rysunek prowadzi
Aleksandra Strugała. Robotyka prowadzona jest
przez naszego pracownika Przemysława Zalewskiego. Bacznie śledzimy obostrzenia związane z realizacją sekcji. O koniecznych zmianach, będziemy
informować Państwa na naszej stronie internetowej
oraz na portalu społecznościowym Facebook. Prosimy o śledzenie informacji, jakie pojawiają się w grupach artystycznych.
SMUTNE POŻEGNANIA
Ten rok był niezwykle trudny. Pożegnaliśmy wyjątkowe osoby. Na łamach Kwartalnika pragniemy przybliżyć osobę mistrza Jana Prządki, który na zawsze
zostanie w naszych sercach i w dźwiękach niesionych przez muzykę ludową.
Jan Prządka odszedł 6 grudnia 2021 r. Był wybitnym
multiinstrumentalistą (kozioł, skrzypce, klarnet Es,
sierszenki). Był nauczycielem i animatorem kultury
ludowej. Bardzo zaangażowany w kulturę ludową
w naszej Gminie. Był współtwórcą i nauczycielem
w Ludowym Ognisku Muzycznym w Dąbrówce Wielkopolskiej. Dzięki Niemu reaktywowały się dziecięce kapele Koźlarskie. Nagrodzony przez Marszałka
Województwa Lubuskiego za działania na rzecz
lubuskiej kultury, wielokrotnie nagradzany przez
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Burmistrza Zbąszynka. Zawsze gotowy i chętny do
pomocy. Swoją osobą uświetniał wiele wydarzeń
organizowanych przez ZOK.
Odejście Pana Jana to niepowetowana strata dla
całej społeczności gminy Zbąszynek.
Mistrz Jan Prządka:
Prezes Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu. Organizator warsztatów koźlarskich i Szkoły
Mistrzów Tradycji. Członek Zarządu Forum Muzyki
Tradycyjnej w Warszawie. Uczeń klasy instrumentów
ludowych mistrza Tomasza Śliwy, Zbigniewa Mańczaka. Spadkobierca rodzinnych tradycji muzycznych. Laureat festiwali i konkursów, m.in. Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich w Poznaniu,
Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, „Sabałowych Bajań”
w Bukowinie Tatrzańskiej. Zdobywca „Baszty” – Nagrody Głównej w kategorii solistów na koźle białym
weselnym. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Prezes
Klubu Sportowego Obra Zbąszyń.
Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.zok.zbaszynek.pl Na stronie znajdą
Państwo szczegółowo opisane relacje foto i video
z każdej imprezy organizowanej przez Zbąszynecki
Ośrodek Kultury.
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Minta

SPORT W GMINIE ZBĄSZYNEK
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU:
Za nami kolejny sportowy rok na terenie Gminy Zbąszynek. Rok trudny ze
względu na obostrzenia, ale mimo to udało się zrealizować wiele sportowych
przedsięwzięć. W dużo większym zakresie mogliśmy również wykorzystać
potencjał Zbąszyneckiej Hali Sportowej na zajęcia cykliczne oraz jednorazowe wydarzenia sportowe. Sporym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły
się także obiekty wchodzące w infrastrukturę hali, czyli siłownia, kręgielnia i
salki do ćwiczeń. Przyjdzie oczywiście czas na szczegółowe podsumowanie
2021 roku, ale już teraz warto przytoczyć kilka liczb:
227 różnych wydarzeń sportowych i rozgrywek ligowych odbywających się
w 2021 roku;
ź ponad 20 różnych dyscyplin sportowych na Sportowej 2;
ź ponad 1000 zarejestrowanych użytkowników korzystających z oferty
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku;
ź około 70 różnych grup tygodniowo korzystających z bazy sportowo –
rekreacyjnej;
ź prawie 4000 wejść na siłownię w 2021 roku (czerwiec - grudzień);
blisko 1500 wejść na zajęcia grupowe (wrzesień - grudzień);
około 350 rezerwacji kręgielni (czerwiec - grudzień);
blisko 170 rezerwacji kortów tenisowych (maj - październik);
ponad 1000 wejść na darmowe zajęcia na hali sportowej (wrzesień - grudzień);
średnio ponad 1000 wejść na obiekty tygodniowo (poniedziałek – piątek);
ź

ź
ź
ź
ź
ź

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej osir.zbaszynek.pl, gdzie na bieżąco znajdziecie Państwo
informacje o aktualnych wydarzeniach. Dziękujemy za cały rok 2021 i życzymy wszystkim wszelkiej pomyślności oraz dużo zdrowia w kolejnym roku. Poniżej graczny skrót ostatniego kwartału 2021 roku.

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ
OKRESEM ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM
INFORMUJEMY, ŻE NASZE OBIEKTY BĘDĄ ZAMKNIĘTE
W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
ZAMKNIĘTE:

24 GRUDNIA 2021
25 GRUDNIA 2021
26 GRUDNIA 2021
31 GRUDNIA 2021
1 STYCZNIA 2022
2 STYCZNIA 2022
6 STYCZNIA 2022
Wesołych Świąt

Bożego Narodzenia

(PIĄTEK)
(SOBOTA)
(NIEDZIELA)
(PIĄTEK)
(SOBOTA)
(NIEDZIELA)
(CZWARTEK)

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU
WWW.OSIR.ZBASZYNEK.PL

i Szczęśliwego Nowego Roku
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Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim
w Zbąszynku do
31 stycznia 2022 roku.

KRZYZÓWKA

imię i nazwisko

1

2

3

4

5

6

7

telefon i adres kontaktowy

8

9 10 11

POZIOMO

4. Miesiąc, w którym wnosimy opłaty za odpady za I kwartał
8. Obchodzili święto 25 listopada
11. Nazwa dokumentu dot. źródeł ciepła i spalania paliw
12. Jedna z Komisji Stałych Rady Miejskiej
15. Miejsce, w którym warto płacić podatek dochodowy
17. Badania, które odbędą się w Zbąszynku 11.01.2022 i 04.04.
19. Czekają na nią szczególnie mieszkańcy Kosieczyna, Chlastawy
i Podmokli Wielkich
20. Obiekt w Dąbrówce Wlkp., sprzedany w grudniu br.

12 13 14 15 16 17

PIONOWO

1. Na wigilię, z kaszą, kapustą i grzybami
2. Najważniejsza uchwała podejmowana na koniec roku
3. Budynek w Chlastawie wyremontowany i przekazany mieszkańcom
5. Miejsce, które zajęła Gmina Zbąszynek w konkursie pn. „Rosnąca Odporność”
6. Wyremontowany na budynku ośrodka zdrowia w Zbąszynku
7. Przekazany charytatywnie przez Gminę
9. Nazwa podatku, którego stawka na rok 2022 r. wynosi 46,69 zł /ha
10. Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
13. Tryb nauki wprowadzony od 20 grudnia br.
14. Odśpiewany przez uczniów w szkołach w dniu 11 listopada o godz. 11:11
16. Święto, które trwało od 3 do 15 października br.
18. Króluje na świątecznym stole

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Kto spisany może zbierać kasztany”
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 70 prawidłowych odpowiedzi, spośród których wylosowaliśmy zwycięski
kupon. Nagrodę – bon o wartości 100 zł otrzymał Pan Władysław Kozak. Nagroda ufundowana została przez Pana Michała
Chudego właściciela studia fryzjerskiego w Zbąszynku. Zakład
fryzjerski prowadzi działalność przy ulicy Elizy Orzeszkowej 35 w
Zbąszynku, usługi świadczy w nim Pan Michał oraz Pani Kamila. Z
uwagi na przedświąteczne obłożenie klientami studia fryzjerskiego, nagrodę wręczyła siostra Pani Kamili, Pani Justyna.
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POLECAMY NA ŚWIĘTA
PIEROGI Z KASZĄ, KAPUSTĄ I GRZYBAMI
Składniki
Ciasto
500 g mąki pszennej,
ok. 300 ml gorącej wody („tyle ile przyjmie mąka”),
2-3 łyżki oleju,
sól;
Mąkę zalać gorącą wodą, wymieszać łyżką, chwilę odczekać, dolać olej, posolić do smaku i zagnieść elastyczne ciasto.
Miskę z ciastem przykryć i odstawić na co najmniej 15 minut.
Farsz
500 g kiszonej kapusty,
40 g suszonych grzybów leśnych,
listek laurowy,
kilka kulek czarnego pieprzu,
2 kulki ziela angielskiego,
1 cebula,
2 łyżki oleju,
sól,
świeżo mielony pieprz,
100 g kaszy gryczanej prażonej (woreczek);
Sposób przygotowania
1. Grzyby wypłukać, zalać wodą i odstawić na kilka godzin.
Kapustę włożyć do garnka, dodać liść laurowy ziele i pieprz, zalać wodą (ok. 500ml) i ugotować do miękkości. Grzyby
ugotować. Kaszę zalać wodą, ugotować w osolonej wodzie i wystudzić.
2. Ugotowaną kapustę oraz grzyby odsączyć z nadmiaru wody i drobno posiekać.
Na patelni rozgrzać olej, podsmażyć drobno pokrojoną cebulkę, dodać grzyby i podsmażyć. Następnie dodać kapustę i kaszę. Przyprawić do smaku solą i pieprzem, wymieszać. Gotowy farsz wystudzić.
3. Ciasto cienko rozwałkować i wycinać koła. Na każde koło nałożyć porcję farszu, złożyć na pół i zlepić brzegi ciasta.
Uformowane pierogi porcjami wrzucać do osolonego wrzątku i gotować 2 minuty licząc od momentu wypłynięcia.
4. Pierogi podawać na ciepło, polane roztopionym masłem z przysmażoną cebulką lub lekko przysmażone na maśle.

PIERNIK PIWOSZ
75 dkg mąki
1 czubata łyżka sody
15 dkg margaryny Kasi
6 jaj
35 dkg miodu płynnego
30 dkg cukru
1 szklanka piwa
2 paczki przyprawy korzennej
1 ½ szklanki orzechów włoskich drobno pokruszonych
3 słoiki powideł śliwkowych
polewa czekoladowa
Cukier utrzeć z margaryną i żółtkami.
Dodać miód płynny.
Mąkę wymieszać z sodą i dodać do masy.
Wlać szklankę piwa.
Dodać ubite na sztywno białka.
Na końcu wsypać przyprawę do piernika i orzechy.
Piec na blaszce, na papierze do pieczenia w temperaturze 160oC, przez 80 min.
Upieczony piernik jest dość wysoki.
Należy go przekroić 2 razy by uzyskać trzy równe warstwy.
Dwie warstwy przesmarować powidłami (nie za grubo).
Na wierzch rozsmarować polewę czekoladową.
Smacznego!
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