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BURMISTRZ ZBĄSZYNKA WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN

SZANOWNI MIESZKAŃCY
GMINY ZBĄSZYNEK!
Ze względu na sytuację
związaną z epidemią wirusa SARSCoV- 2 zastanawialiśmy się, czy
wydawać kwartalnik. Po dyskusji
stwierdziliśmy, że jednak tak. Mimo
strachu i różnych ograniczeń zachowujmy się normalnie, oczywiście z
zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa. Nie patrzmy na świat,
bliskich i sąsiadów przez „czubek
własnego nosa”, ale oceniajmy realne zagrożenie w sposób zdrowy i
uczciwy. Bądźmy rozsądni.
Urząd Miejski będzie pracował z dużymi ograniczeniami, ale
będziemy realizować podstawowe
zadania. Proszę śledzić wydawane
komunikaty i się do nich stosować
dla naszego wspólnego dobra. W
razie potrzeby proszę w pierwszej
kolejności dzwonić, pytać i informować się - pomożemy. Informacji jest sporo w różnych mediach,
proszę tylko rozróżniać te prawdziwe. Uważajmy na różnego rodzaju

oszustów, których też przybywa.
Korzystają oni z obecnej sytuacji
i naciągają na różne sposoby. Pomagajmy sobie nawzajem, ale jako
dobrzy znajomi a nie oszuści.
Pierwszy kwartał to zawsze podsumowanie poprzedniego
roku, szczególnie inwestycyjnego.
W 2019 roku realizowaliśmy nasze
główne i drogie zadania, tj.: budowa oczyszczalni ścieków - obecnie
etap na ukończeniu. Ta inwestycja
pozwoli nam spełnić najostrzejsze
normy korzystania ze środowiska
na kilkanaście lat. Druga inwestycja
to hala sportowa - również obecnie
etap końcowy. Będziemy mogli cieszyć się wspaniałym, pełnowymiarowym obiektem. Liczę na Państwa
aktywność sportową i ruchową. Ta
inwestycja ma sprzyjać poprawie
naszego zdrowia i kondycji. Trzecia inwestycja to ścieżki rowerowe. Zadanie realizowane z dużymi
trudnościami, szczególnie na etapie uzgodnień i oddania do użytku. Zadanie z nierozwiązanym do
tej pory problemem przejścia pod
nasypem kolejowym Kosieczyn-

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Informują, że cokwartalne spotkanie
z mieszkańcami zaplanowane na kwiecień 2020 r. nie odbędzie się z powodu
epidemii koronawirusa.
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-Kręcko. Wierzę, że ten problem
rozwiążemy w tym roku. Ważnym
czwartym zadaniem była modernizacja kotłowni w internacie i stołówce CKZiU. Olbrzymie znaczenie
dla naszego bezpieczeństwa miał
zakup samochodu strażackiego dla
druhów z OSP Rogoziniec. Często
druhów strażaków nie doceniamy,
dopiero jak są potrzebni to zaczynamy doceniać ich wyszkolenie i
sprzęt. OSP jest dobrowolnym stowarzyszeniem, gdzie młodzi ludzie
realizują swoje pasje niesienia pomocy innym. Aby robić to skutecznie wyposażamy ich w najnowocześniejszy sprzęt a oni swoją służbą
i wyszkoleniem się odwdzięczają.
Realizowaliśmy oczywiście szereg
mniejszych zadań tzw. bieżących,
ale niezbędnych do codziennego
funkcjonowania i życia w naszej
gminie.
W tym roku kończymy te największe zadania z 2019 roku i jesteśmy
po przetargach na dwa zadania
drogowe, tj.: ul. Okrężna- II etap i ul.
Zielonogórska. Będziemy również
realizować zadania bieżące. Początek roku to również okres zebrań
sprawozdawczych w sołectwach i
jednostkach OSP. Tematy tam poruszane to głównie problemy nas
wszystkich. Najczęściej podnoszone
problemy to drogi, chodniki, czystość i bezpieczeństwo. Niestety
niejasne przepisy zagospodarowania odpadów i ich zbierania zmusiły
nas do podniesienia stawek za odpady do 30 zł od osoby miesięcznie
i to niezależnie od wielkości rodziny. Jesteśmy przed przetargiem na
kolejny okres i mam nadzieję, że
znajdzie się firma pragnąca świadczyć usługi na terenie naszej gminy
a stawki zaproponowane będą do
przyjęcia.
Wydajemy kwartalnik przed Świętami Wielkanocnymi, które trudno
dzisiaj powiedzieć jakie będą. Jedno
jest pewne, będą inne od dotychczas odbywanych.
Życzę szybkiego powrotu do
normalności, zdrowia, myślenia o
innych a nie egoistycznie tylko o
sobie. Nie dajmy się zwariować.
Z poważaniem
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka
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KALENDARIUM BURMISTRZA
04.01.2020r.
Zbąszynek,
Wojewódzka
Konferencja
Akcji
Katolickiej;
05.01.2020r.
Zbąszynek,
Dom
Kultury, Koncert Noworoczny;
09.01.2020r.
Kosieczyn,
OSP,
spotkanie z druhami;
10.01.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Prezesem
LS-PLUS; - Zielona Góra, Koncert
Zespołu
„Śląsk”;
Kosieczyn,
spotkanie noworoczne z druhami
OSP Gminy Zbąszynek;
11.01.2020r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
Studniówka CKZiU;
12.01.2020r.
Zbąszynek,
Dom
Kultury, 28. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy;
13.01.2020r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych; - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w Konwencie Rady
Miejskiej;
14.01.2020r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
Gorzów
Wlkp.,
LUW, spotkanie noworoczne z
Wojewodą Lubuskim Władysławem
Dajczakiem; - Zbąszynek, Dom
Kultury, spotkanie z mieszkańcami;
15.01.2020r.
Dąbrówka
Wlkp.,
Centrum Kultury i Folkloru, Kolędy
i Pastorałki na ludową nutę;
16.01.2020r.
Zbąszynek,
Dom
Kultury, Koncert Kolęd; - Zbąszynek,
OSP, zebranie sprawozdawcze;
17.01.2020r. - Dąbrówka Wlkp., OSP,
zebranie sprawozdawcze;
18.01.2020r.
Chlastawa,
Bal
Myśliwski;
19.01.2020r. - Zbąszyń, udział we
mszy św. z okazji 100 rocznicy
powrotu do macierzy;
20.01.2020r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski,
spotkanie
z
Panią Marszałek Elżbietą Polak; Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w pracach Komisji Stałych Rady
Miejskiej;
21.01.2020r. - Warszawa, Konferencja
Zrównoważonego Rozwoju;
23.01.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
spotkanie
z
Panią
Urbanowicz w sprawie organizacji
żłobka;
Świebodzin,
KPP,
Konferencja; - Kosieczyn, Sala
Wiejska,
uroczystości
z
okazji
Dnia Babci i Dziadka; - Zbąszynek,
spotkanie
noworoczne
Rady
Miejskiej
oraz
Kierowników
Jednostek Organizacyjnych;
24.01.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
spotkanie
w
sprawie
kręgielni; - Dąbrówka Wlkp., Turniej
gry w „Kopa”;- Rogoziniec, OSP,
zebranie sprawozdawcze;
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25.01.2020r. - Dąbrówka Wlkp.,
Centrum
Kultury
i
Folkloru,
uroczystości z okazji Dnia Babci i
Dziadka;
27.01.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w obradach Sesji
Rady Miejskiej;
28.01.2020r. - Dąbrówka Wlkp.,
Centrum Kultury i Folkloru, zebranie
wiejskie;
29.01.2020r.
Kosieczyn,
Sala
Wiejska, zebranie wiejskie;
30.01.2020r.
Kosieczyn,
OSP,
zebranie sprawozdawcze;
31.01.2020r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Burmistrzem Babimostu
i Kargowej w sprawie budowy
ścieżek rowerowych;- Kręcko, OSP,
zebranie sprawozdawcze;
03-07.02.2020r. - przerwa urlopowa;
10.02.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z inwestorem
Farm Wiatrowych; - Babimost,
Urząd Miejski; spotkanie w sprawie
ścieżek rowerowych; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, udział w Konwencie
Rady
Miejskiej;
Rogoziniec;
zebranie wiejskie;
11.02.2020r.
Zbąszynek,
złożenie kwiatów przy
Obelisku
poświęconemu
pomordowanym
mieszkańcom Kresów w związku z
80 rocznicą wywiezienia Polaków
na Sybir; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z TOPMED w sprawie
opieki zdrowotnej; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie z Zarządem
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”;
13.02.2020r. - Zbąszynek, OSiR,
udział w spotkaniu Rady Seniorów;
- Zbąszynek, Chlastawa, spotkanie
z Dyrektorem IKEA Industry;
14.02.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z deweloperem
w sprawie uzbrojenia terenu;
- Zbąszynek, zakończenie Ligii
Tenisa
Stołowego
o
Puchar
Burmistrza;
17.02.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w pracach Komisji
Stałych Rady Miejskiej; - Zbąszynek,
Urząd
Miejski,
spotkanie
w
sprawie dalszego funkcjonowania
Przedszkola w Dąbrówce Wlkp.;
19.02.2020r. - Dąbrówka Wlkp.,
Centrum
Kultury
i
Folkloru,
Konferencja Regionu Kozła;
20.02.2020r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski,
spotkanie
w
sprawie przejścia ścieżki rowerowej
pod
nasypem
kolejowym;
Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z
Dyrektorem Poczty Polskiej w
sprawie świadczonych usług;
- Kosieczyn, sala wiejska, spotkanie
z niepełnosprawnymi;
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22.02.2020r. - Dąbrówka Wlkp.,
Turniej Skata;
24.02.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
wręczenie
nagród
w
krzyżówkowym
konkursie
Zbąszyneckiego
Kwartalnika;
- Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w obradach sesji Rady Miejskiej;
25.02.2020r. - Kręcko, zebranie
sołeckie;
26.02.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski;
spotkanie
z
17.
WBZ
w sprawie dalszej współpracy;
- Zbąszynek, Chlastawa, spotkanie
z Konserwatorem Zabytków;
27.02.2020r. - Chlastawa, zebranie
sołeckie;
28.02.2020r. - Poznań, spotkanie
z Dyrektorem PLK;- Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Wojewódzkim
i
Powiatowym
Komendantem
Straży Pożarnej;
03.03.2020r. - Zbąszynek, ZOK,
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
ZUTW;
04.03.2020r. - Sulechów, spotkanie
z Prezesem Eco Bud w sprawie
przejścia pod nasypem kolejowym;
05.03.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, dyżur poselski Pani Anity
Kucharskiej-Dziedzic;
06.03.2020r. - Świebodzin, Starostwo
Powiatowe, spotkanie ze Starostą
w sprawie COVID-19; - Kosieczyn,
udział w spotkaniu z okazji Dnia
Kobiet;
09.03.2020r. - Zbąszynek, Dzienny
Dom
„Senior-Wigor”
udział
w
spotkaniu z okazji Dnia Kobiet;
Zbąszynek; Urząd Miejski,
spotkanie z właścicielem Firmy
BESTEM;
10.03.2020r. - Sulechów, spotkanie z
deweloperem w sprawie mieszkań
dla lekarzy;
11.03.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski; spotkanie z sołtysami
z okazji Dnia Sołtysa; - Gorzów
Wlkp., LUW; spotkanie z Wojewodą
w sprawie COVID-19; - Zbąszynek,
Dom Kultury, spotkanie z członkami
Związku Kombatantów i Emerytów
Kolejowych z okazji Dnia Kobiet; Dąbrówka Wlkp., Zarząd MiejskoGminny OSP;
12.03.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
dyżur
poselski
Pani
Katarzyny Osos;
18.03.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z ks. dr. Dariuszem
Wołczeckim;
30.03.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w obradach sesji
Rady Miejskiej.
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KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
04.01.2020r. – Dąbrówka Wlkp., CKiF,
Diecezjalne spotkanie opłatkowe
Akcji Katolickiej,
05.01.2020r. – ZOK, Koncert Noworoczny – wyk. Artyści Filharmonii
Bydgoskiej,
06.01.2020r. – Chlastawa, spotkanie
noworoczne Bractw Kurkowych
Zbąszynia, Babimostu i Zbąszynka,
07.01.2020r. – Biuro Rady, dyżur,
08.01.2020r. – ZOK, Bal Karnawałowy przedszkolaków ze Zbąszynka
i Rogozińca,
11.01.2020r. – Rogoziniec, udział w
pogrzebie śp. Andrzeja Augustyniaka, radnego III kadencji Rady Miejskiej w Zbąszynku w latach 19982002,
12.01.2020r. – ZOK, udział w WOŚP,
13.01.2020r. – Biuro Rady, Konwent
Rady Miejskiej,
14.01.2020r. – ZOK, cokwartalne spotkanie z mieszkańcami Gminy Zbąszynek,
15.01.2020r. – CKiF Dąbrówka Wlkp.,
udział w kolędowaniu pn. „Kolędy
i pastorałki na Ludową Nutę i nie
tylko”, organizator SP w Dąbrówce
Wlkp.,
16.01.2020r. – ZOK, XV Wieczór Kolęd
i Pastorałek, organizator I. Trypucka; SP Zbąszynek,
19.01.2020r. – Poznań, Dom Żołnierza, spotkanie opłatkowe Samorządu Poznania oraz Strzelców Historycznych,
20.01.2020r. – Zbąszynek, udział
w posiedzeniach Komisji Stałych
Rady Miejskiej w Zbąszynku,
21.01.2020r. – Biuro Rady, dyżur,
22.01.2020r. – ZOK, Walne Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze
Delegatów LZSS,
23.01.2020r. – Siedlec, Kapituła Regionu Kozła,
- Kosieczyn, Dzień Babci i Dziadka,
organizator Niepubliczne Przedszkole oraz SP w Kosieczynie,
- Zbąszynek, spotkanie noworoczne radnych Rady Miejskiej w Zbąszynku, radnych Powiatu Świebodzińskiego, kierownictwa Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku, kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy
Zbąszynek,
dyrektorów
szkół, sołtysów, proboszczów Parafii z Gminy Zbąszynek oraz kierowników referatów Urzędu Miejskiego w Zbąszynku,
24.01.2020r. – Zbąszynek, spotkanie
noworoczne pracowników Niepublicznego Przedszkola w Zbąszyn-

ku, Babimoście i Gminy Skąpe,
25.01.2020r. – CKiF Dąbrówka Wlkp.,
Dzień Babci i Dziadka, organizator
KGW Dąbrówka Wlkp.,
27.01.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, XV sesja Rady Miejskiej w
Zbąszynku,
28.01.2020r. – Dąbrówka Wlkp., Zebranie Sprawozdawcze Rady Sołeckiej za rok 2019 z mieszkańcami
wsi,
29.01.2020r. – Kosieczyn, Zebranie
Sprawozdawcze Rady Sołeckiej za
rok 2019 z mieszkańcami wsi,
31.01.2020r. – Rogoziniec, udział w
Dniu Babci i Dziadka, organizator
Niepubliczne Przedszkole w Rogozińcu,
04.02.2020r. – Biuro Rady, dyżur,
10.02.2020r. – Biuro Rady, Konwent
Rady Miejskiej,
- Rogoziniec – zebranie Sprawozdawcze Rady Sołeckiej za rok 2019
z mieszkańcami wsi,
11.02.2020r. – Zbąszynek, Pomnik
Źródło, obchody 80 rocznicy wywozu Polaków na Sybir,
15.02.2020r. – Poznań, udział w obchodach 101 Rocznicy Zakończenia
Powstania Wielkopolskiego,
17.02.2020r. – Urząd Miejski – Komisja Rewizyjna,
18.02.2020r. – Biuro Rady, dyżur,
19.02.2020r. – CKiF Dąbrówka Wlkp.,
Konferencja Regionu Kozła,
21.02.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszyniu, spotkanie z Burmistrzem
Tomaszem Kurasińskim – przekazanie pamiątek rodzinnych z okazji
100 rocznicy powrotu Zbąszynia do
Macierzy,
24.02.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku,
XVI sesja Rady Miejskiej
w Zbąszynku,
25.02.2020r. – Kargowa, Rada Programowa Regionu Kozła,
- Kręcko, Walne Zebranie Sprawozdawcze Rady Sołeckiej z mieszkańcami wsi,
26.02.2020r. – ZOK, Wernisaż wystawy pt. „Precedens”, autor – Leszek
Frey-Witkowski,
27.02.2020r. – Chlastawa, Walne Zebranie Sprawozdawcze Rady Sołeckiej z mieszkańcami wsi,
03.03.2020r. – Biuro Rady, dyżur,
12.03.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, dyżur poselski – poseł Katarzyna Osos, temat: kompleksowe
rozwiązania dot. odpadów komunalnych,
- Urząd Miejski w Zbąszynku, przywww.zbaszynek.pl

Agnieszka
Ratyńska

jęcie Zarządzenia wydanego przez
Burmistrza Zbąszynka w związku z
pandemią koronawirusa, dotyczącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego, odwołania dyżurów Burmistrza i Przewodniczącego Rady,
16.03.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, uzgodnienia z Burmistrzem
Zbąszynka w sprawie ograniczeń
pracy Rady Miejskiej w Zbąszynku
spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa,
21.03.2020r. – ROD, spotkanie z Zarządem w sprawie zebrania Sprawozdawczego ROD w Zbąszynku,
23.03.2020r. – data Komisji Stałych
Rady Miejskiej w Zbąszynku, przyjęcie w wersji elektronicznej dokUrząd Miejskientów dot. Komisji Stałych na sesję Rady Miejskiej,
30.03.2020r. – Urząd Miejski, XVII sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku.
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URZĘDNIK RADZI

Hieronim
Muszyński

EWIDENCJA ULIC I ADRESÓW - NAJWAŻNIEJSZE
PRZEPISY DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA BUDYNKU
Przypomnienie o właściwym
oznakowaniu swojego budynku ma
na celu uporządkowanie przestrzeni,
w której poruszają się mieszkańcy
jak i instytucje takie jak: straż pożarna, pogotowie, policja, urząd pocztowy, firmy kurierskie, służby techniczne oraz firma odbierająca odpady
komunalne.
Brak numeru na budynku, tabliczki z
nieaktualnym lub nieczytelnym numerem porządkowym powodują liczne komplikacje związane nie tylko z
problemami w dostarczaniu przesyłek, ale głównie z bezpieczeństwem.
Zlokalizowanie nieruchomości przez
jednostki np. straży pożarnej, policji
czy służb medycznych jest w takim
przypadku znacznie utrudnione, a w
niektórych sytuacjach każda sekunda może mieć ogromne znaczenie.
Przepisy dotyczące oznakowania numerem porządkowym nieruchomości
są określone w aktach prawnych:
-w ustawie - prawo geodezyjne i
kartograficzne,
-w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej,
-w rozporządzeniu ministra administracji i cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Do spraw związanych z oznakowaniem nieruchomości mają również
zastosowanie przepisy:
-ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
-ustawy o opłacie skarbowej,
-ustawy prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi,
-ustawy kodeks wykroczeń.
Zgodnie z art. 47a, ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne do
zadań gminy należy ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i
prowadzenie ewidencji miejscowości,
ulic i adresów. W Gminie Zbąszynek
powyższa ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym i
dostępna pod adresem: http://sip.gison.pl/zbaszynek. Jedną z informacji
zawartych w tej ewidencji jest numer porządkowy nieruchomości, który stanowi również element wchodzący w skład danych adresowych.
Obiektami, którym organ gminy (Burmistrz Zbąszynka) nadaje numery
porządkowe, są budynki mieszkalne
oraz inne budynki przeznaczone do
stałego lub czasowego przebywania
ludzi, w tym w szczególności:
-biurowe,
-ogólnodostępne,
wykorzystywane
na cele kultury i kultury fizycznej,
-o charakterze edukacyjnym,
-szpitale i opieki medycznej,
-przeznaczone
do
wykonywania

6

działalności gospodarczej.
Co to jest numer porządkowy? Jest
to numer, którym oznaczony jest:
-budynek na danej ulicy, placu, np.
Zbąszynek, ulica Rynek 1 (czyli nazwa miejscowości+nazwa ulicy+numer), albo
-budynek w miejscowości nie posiadającej nazw ulic i placów, np.
Kręcko 38 (czyli nazwa miejscowości
+numer).
Do numeru porządkowego mogą zostać dodane litery, np. ulica Rynek
1A.
Obowiązkiem
właściciela/władającego nieruchomością jest uzyskanie
dla budynku przed rozpoczęciem
użytkowania numeru porządkowego.
Aby otrzymać numer porządkowy
budynku nie trzeba uzyskiwać wcześniej pozwolenia na jego użytkowanie ani składać zawiadomienia o zakończeniu budowy. Urząd miasta lub
gminy, na terenie której znajduje się
budynek, dla którego chcemy uzyskać numer porządkowy może ustalić ten numer również dla budynku
będącego w trakcie budowy, a także
planowanego do wybudowania.
Wnioski o ustalenie numeru porządkowego dla budynków znajdujących
się na nieruchomościach w granicach
administracyjnych Gminy Zbąszynek
należy składać w Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku. Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie,
listownie lub elektronicznie. Szczegółowe informacje o niezbędnych
dokumentach oraz wzór wniosku o
ustalenie numeru porządkowego do
pobrania znajdują się na stronie: bip.
zbaszynek.pl, w zakładce: „Co i jak
załatwić w urzędzie?”
Urząd na podstawie złożonych dokumentów ustali numer porządkowy
i pisemnie zawiadomi wnioskodawcę
o nadanym numerze porządkowym.
Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami
władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na
ścianie frontowej budynku tabliczki z
numerem porządkowym w terminie
30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Na
tabliczce, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę
ulicy lub placu, a w miejscowościach
bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw nazwę miejscowości. W przypadku
gdy budynek położony jest w głębi
ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę
z numerem porządkowym umiesz-

www.zbaszynek.pl

cza się również na ogrodzeniu (podstawa prawna: art. 47b ust. 1, ust. 2
i ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i
kartograficzne). Przepisy prawa materialnego w sprawie numeracji porządkowej nie przewidują trybu odwoławczego.
Za niedopełnienie obowiązku oznakowania budynku numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia na właściciela, administratora, dozorcę lub
użytkownika może zostać nałożona kara grzywny zgodnie z art. 64
kodeksu wykroczeń do 250,00 zł.
W art. 64 kodeksu wykroczeń (Rozdział VIII. Wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi publicznemu) przewidziano dwa typy czynów
zabronionych. W § 1 sankcją objęto
niedopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości. Na podstawie
§ 2 karze podlega natomiast niedopełnienie obowiązku oświetlenia
tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości.
Pamiętajmy, aby tabliczki z numerem były dobrze widoczne od strony
ulicy. Numer powinien się wyróżniać
z tła i być czytelny. Ważne jest również, aby były one odporne na czynniki atmosferyczne, takie jak wilgotne powietrze, deszcz i promienie
słoneczne.
Podsumowując:
-każda nieruchomość powinna być
opatrzona tabliczką informacyjną z
numerem porządkowym budynku,
-tabliczka powinna być umieszczona na frontowej ścianie budynku, w
miejscu widocznym od strony ulicy
lub wjazdu na posesję,
-na tabliczce powinien znaleźć się
numer nieruchomości i nazwa ulicy
(w miejscowościach bez nazw ulic,
sama nazwa miejscowości),
-tabliczka informacyjna powinna być
oświetlona w nocy,
-jeśli budynek jest w głębi działki i
trudno dostrzec tabliczkę na budynku od strony wejścia na posesję, tabliczkę z numerem należy również
umieścić na ogrodzeniu od strony
ulicy i wjazdu na posesję.
Apelujemy o weryfikację oznakowania swojego budynku celem ochrony i poprawy jakości życia w naszej
Gminie. Prawidłowa numeracja budynków jest bardzo ważna, zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.
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WYBORY PREZYDENTA RP
Postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz.
U. z 2020 roku, poz. 184) zarządzone zostały wybory Prezydenta
RP. Wybory odbędą się w dniu 10
maja 2020 roku. Ewentualna druga tura odbędzie 24 maja 2020 r.
W mediach trwa dyskusja nad zasadnością przeprowadzenia wyborów w związku z zagrożeniami
spowodowanymi koronawirusem.
Na dzień pisania artykułu, tj. 27
marca br. nie mamy formalnej
decyzji o ewentualnym przełożeniu ww. terminu wyborów. W
mojej ocenie wybory powinny
zostać przełożone choćby z powodu zagrożenia zdrowia członków komisji wyborczych i samych

wyborców. Nie byłoby dobrze aby
decyzje w takich sprawach podejmowane były na podłożu politycznym, a nie w oparciu lub w trosce
o bezpieczeństwo obywateli. Gdyby jednak okazało się, że termin
wyborów zostanie przełożony, to
poniższe informacje dot. organizacji wyborów zachowują swoją aktualność także w nowym terminie
wyborów.
Tradycyjnie na terenie Gminy Zbąszynek do dyspozycji wyborców
będą następujące lokale wyborcze:
1) lokal wyborczy nr 1 z siedzibą
w Ośrodku Pomocy Społecznej ul.
Długa 1, Zbąszynek;
2) lokal wyborczy nr 2 z siedzibą
w Szkole Podstawowej, Plac Wol-

ności 1, Zbąszynek;
3) lokal wyborczy nr 3 z siedzibą
w Szkole Podstawowej, ul. Sportowa 1, Zbąszynek;
4) lokal wyborczy nr 4 z siedzibą
w Centrum Kultury i Folkloru, ul.
Piastowska 37, Dąbrówka Wlkp.
(sala gimnastyczna Sp Dąbrówka
Wlkp.);
5) lokal wyborczy nr 5 z siedzibą
na Sali wiejskiej, ul. Główna 40,
Kosieczyn.
W ostatnim czasie Rada Miejska
nadała kilku ulicom w Zbąszynku
nazwy, wobec tego zmianie ulega
szczegółowy opis granic obwodów głosowania na terenie Gminy
Zbąszynek, który przedstawiam
poniżej:

Numer obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Ośrodek Pomocy
Społecznej
ul. Długa 1, Zbąszynek

1

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Wojska Polskiego Nr od
1 do 31B; Wojska Polskiego Nr od 31C do 71A; Długa
Nr od 4 do 28; Kupiecka; Targowa; Bolesława
Chrobrego; Krótka; Mała; Akacjowa; św. Floriana;
Jana Pawła II; Kosieczyńska; Kościelna; Lipowa;
Ogrodowa; Okrężna; św. Piotra i Pawła; Plac
Dworcowy; Platanowa; Prałata Ferensowicza;
Prymasa Wyszyńskiego; Rynek; Świerkowa;
Zachodnia; Zaułek Kościelny; osada: Bronikowo

2

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Bydgoska; Gdańska;
Poznańska; Wolsztyńska; Wrocławska; Krakowska;
Kresowa; Warszawska; Czarna Droga; Ekspedycja
Towarowa; Kolejowa; Koszarowa; PCK; Zbąszyńska;
Zielonogórska; Kasprowicza; Kilińskiego; Klubowa;
Plac Wolności; Przedszkolna; Szeroka; Wąska

Szkoła Podstawowa
Plac Wolności 1,
Zbąszynek

Szkoła Podstawowa
ul. Sportowa 1, Zbąszynek

3

miejscowość: Zbąszynek, ulice: Bolesława Prusa;
Czesława Miłosza; Długa Nr od 29 do 42, Nr 43A,
Nr44A, 44B, 44C, 44D, Nr 46; Długa Nr 43; Długa Nr
45A, 45B, 45C, 45D; Elizy Orzeszkowej; Henryka
Sienkiewicza; Marii Dąbrowskiej; Marii Konopnickiej;
Sportowa; Topolowa Nr od 1 do 20; Nr 22, 24A,
24B, 24C, Nr 26; Topolowa Nr 21A, 21B, 21C, 21D, Nr
23A, 23B, 23C, 23D, Nr 25A, 25B, 25C, 25D; Nr 27;
Władysława Reymonta

4

miejscowości: Dąbrówka Wlkp. , ulice: Dworcowa,
Mała, Piastowska, Poznańska, Zbąszyńska,
Chlastawska, Główna, Trzcielska, Polna;
miejscowość: Rogoziniec przysiółek: Boleń
przysiółek: Samsonki przysiółek: Depot

Centrum Kultury i Folkloru
ul. Piastowska 37,
Dąbrówka Wlkp.

Sala wiejska
ul. Główna 40, Kosieczyn

5

Miejscowość: Kosieczyn, ulice: Główna od nr
1do 76, Główna od 77 do 95, Mała, Okrężna,
Polna, Zamkowa, Osiedle Słoneczne, Podgórna,
Miejscowość: Chlastawa Miejscowość: Kręcko
przysiółek: Nowy Gościniec przysiółek: Kręcka
Winnica przysiółek: Stradzewo

Szczegółowe informacje dot. wyborów, w tym m.in. kalendarz wyborczy, zasady zgłaszania kandydatów na członków obwodowych

komisji wyborczych, itp. znajdują
się w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.zbaszynek.pl w
zakładce: „Wybory”, a komplet inwww.zbaszynek.pl

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

formacji prawnych znajduje się na
stronie www.pkw.gov.pl
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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK ZA 2019 ROK
TABELA NR 1: STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK ZA 2019 ROK
L.p.

W ys z c z e g ó l n i e n i e
działu

1.

Rolnictwo i łowiectwo

2.

Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

3.

Transport i łączność

4.

Gospodarka mieszkaniowa

5.

Działalność usługowa

6.

Administracja publiczna

7.

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

8.

Obrona narodowa

9.

Plan w zł

Struktura
wykonania
dochodów

329 959,74

330 276,71

0,6%

1 486 080,00

1 564 014,79

2,9%

232 188,00

232 949,03

0,4%

2 447 480,42

2 022 769,33

3,8%

1 500,00

37 181,63

0,1%

160 806,40

210 929,10

0,4%

56 937,00

56 187,00

0,1%

800,00

800,00

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

601 641,97

511 445,67

10.

Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem

21 902 587,59

21 557 573,81

11.

Różne rozliczenia

9 799 533,67

9 803 854,84

12.

Oświata i wychowanie

1 932 063,38

951 434,73

13.

Ochrona zdrowia

23 312,10

20 069,89

587 407,24

560 136,18

28 401,00

28 401,00

14.

Pomoc społeczna

15.

Edukacyjna opieka
wychowawcza

16.

Rodzina

9 211 257,00

9 136 168,32

17.

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

7 222 017,52

6 822 202,06

18.

Kultura fizyczna

19.

Razem

35 550,00

37 487,62

56 059 523,03

53 883 881,71

Wykonanie dochodów za
2019 rok, wyniosło ogółem 53 883
881,71 zł, co stanowi 96,1% planu,
z tego:
1. Dochody własne, kwota planowana 21 325 911,81 zł, natomiast
wykonanie wyniosło 95,1% planu,
tj. 20 291 549,55 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
własnych, inwestycji gmin, zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań bieżących realizowanych przez Gminę
na podstawie porozumień, kwota
planowana 10 645 508,45 zł, wykonanie wyniosło 99,2% planu,
tj. 10 558 260,66 zł.
3. Pozostałe dotacje, środki od
pozostałych jednostek sektora fi8

Wykonanie w zł

nansów publicznych, funduszy celowych oraz wpływy z innych źródeł, kwota planowana 142 680,00
zł, wykonanie wyniosło 126,2%
planu, tj. 180 014,48 zł.
4. Subwencje, kwota planowana
9 765 883,00 zł, wykonanie wyniosło 100% planu, tj. 9 765 883,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach,
stanowiących
dochód
budżetu państwa, kwota planowana
8
265
485,00
zł,
wykonanie
wyniosło
100,4%
planu,
tj. 8 300 571,06 zł.
6. Środki pozyskane w ramach
realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych,
kwota planowana 5 914 054,77 zł,
wykonanie wyniosło 81,0% planu,
tj. 4 787 602,96 zł.
www.zbaszynek.pl

W ramach ogólnego planu
i wykonania po stronie dochodów budżetu Gminy na
dzień 31.12.2019 roku, wyszczególniamy:
1. Dochody bieżące,
a)
kwota
planowana
50 335 891,12 zł,
b) wykonanie 48 520 384,04
zł, tj. 96,4% planu.
2. Dochody majątkowe,
a) kwota planowana 5 723
631,91 zł,
b) wykonanie 5 363 497,67
zł, tj. 93,7% planu.

Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na
dzień 31.12.2019 r., wynoszą
0,9%
ogółem 2 629 821,74 zł. W
ogólnej kwocie należności,
40,0%
które na dzień 31.12.2019
roku wynoszą 3 247 050,93
zł,
zaległości
stanowią
81,0%. Zaległości podlegają
ciągłemu procesowi win18,2%
dykacji, polegającemu na
postępowaniu upominaw1,8%
czym, komorniczym i sądowym.
1,0%
W trakcie roku budżetowego wystawiono 395
0,1%
upomnień na kwotę 300
924,62 zł, 173 tytułów wy17,0%
konawczych na kwotę 133
12,7%
613,02 zł. Należności zahipotekowane i należności
0,1%
objęte zastawem skarbo100,0%
wym wynoszą łącznie 609
274,71 zł i stanowią 23,2%
ogółu zaległości.
W relacji do planowanych dochodów na 2019 rok, zaległości stanowią 4,7%.
Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 59 609 832,29 zł,
co stanowi 95,9% planu, z tego:
1. Wydatki bieżące,
a) kwota planowana 44 606 730,43
zł,
b) wykonanie wyniosło 94,4% planu, tj. 42 100 516,26 zł.
2. Wydatki majątkowe,
a) kwota planowana 17 531 854,39
zł,
b) wykonanie wyniosło 99,9% planu, tj. 17 509 316,03 zł.
-

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wyko-
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TABELA NR 2: STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK ZA 2019 ROK
L.p.

Wyszczególnienie
działu

1.

Rolnictwo i łowiectwo

2.

Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

3.

Plan w zł

Wykonanie w zł

Struktura
wykonania
wydatków

411 059,74

387 884,63

0,7%

1 179 635,00

921 290,48

1,5%

Transport i łączność

4 535 733,02

4 418 920,61

7,4%

1 629 458,66

1 445 689,74

2,4%

59 731,80

59 731,80

0,1%

5 181 409,58

4 818 344,60

8,1%

56 937,00

56 187,00

0,1%

4.

Gospodarka mieszkaniowa

5.

Działalność usługowa

6.

Administracja publiczna

7.

Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

8.

Obrona narodowa

9.

Bezpieczeństwo publiczne
i ochr. przeciwpożarowa

10.

Obsługa długu
publicznego

11.

Różne rozliczenia

12.

Oświata i wychowanie

13.

Ochrona zdrowia

14.

Pomoc społeczna

15.

Pozostałe zadania
w zakresie polityki
społecznej

16.

Edukacyjna opieka
wychowawcza

17.

800,00

800,00

-

1 150 900,14

1 129 287,65

1,9%

461 141,17

424 582,58

0,7%

163 417,61

0,00

-

16 802 487,78

15 892 740,98

26,7%

380 730,80

320 493,61

0,5%

2 015 754,54

1 997 644,00

3,4%

36 500,00

36 500,00

0,1%

53 410,60

53 352,46

0,1%

Rodzina

9 249 937,00

9 171 422,03

15,4%

18.

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

12 090 972,31

11 797 339,49

19,8%

19.

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

1 095 371,82

1 094 424,38

1,8%

20.

Kultura fizyczna

21.

Razem

5 583 196,25

5 583 196,25

9,4%

62 138 584,82

59 609 832,29

100,0%

www.zbaszynek.pl

nanymi ogółem, na
dzień 31.12.2019 roku,
wyniosła (deficyt) -5
725 950,58 zł.
Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik
pokrycia
wydatków
bieżących, dochodami
bieżącymi w danym
okresie budżetowym
(spełnienie relacji wynikającej z art. 242
ust. o finansach publicznych). Za 2019
rok, różnica pomiędzy
dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi, wyniosła 6 419
867,78 zł. Środki te
zostały zaangażowane na inwestycje oraz
spłatę zadłużenia z
lat poprzednich.
W 2019 roku
zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 8 500 000,00 zł,
na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy,
tj. realizację dużych
projektów inwestycyjnych. Terminowo regulowano
wszystkie
planowane rozchody.
Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę 2 420
938,21 zł.
Na koniec analizowanego okresu łączna
kwota długu w
relacji do planowanych dochodów wynosi
38,2%. W myśl
art. 243 ustawy
o finansach publicznych,
dla
każdej jednostki
samorządu
terytorialnego, obowiązują
indywidualne
wskaźniki
zadłużenia,
które zostały zachowane
w
analizowanym
okresie
sprawozdawczym.
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Monika
Baksalary

GMINNA STATYSTYKA

Miejscowości

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

Boleń

34

33

33

33

33

Bronikowo

100

100

99

94

90

Chlastawa

154

161

157

149

147

Dąbrówka Wielkopolska

1168

1176

1168

1168

1148

46

45

44

47

49

883

886

885

877

867

15

16

16

15

12

305

305

304

302

300

Nowy Gościniec

59

59

61

62

63

Rogoziniec

425

432

431

412

421

Samsonki

36

37

37

35

35

Stradzewo

40

38

38

35

34

Zbąszynek

5037

4993

4972

4911

4908

Ogółem:

8302

8281

8245

8140

8107

Depot
Kosieczyn
Kręcka Winnica
Kręcko

Urodzenia

Zgony

Małżeństwa

Rozwody

2015

86

77

57

20

2016

96

71

52

14

2017

86

82

58

20

2018

79

105

69

27

2019

82

87

60

30

31.12.2019
Kobiety

Mężczyźni

0-3 lat

172

183

4-6 lat

130

143

7-18 lat

510

520

19-35 lat

966

959

36-50 lat

843

876

51-65 lat

832

767

66-80 lat

556

412

81-90 lat

142

68

91 i więcej

23

5

Razem:

4174

3933
8107
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Halina
Kaczmarek

PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Z dniem 1 stycznia 2019 r.
nastąpiło przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
gruntów. Z tytułu przekształcenia
nowy właściciel gruntu ponosi
na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu tj. Gminy Zbąszynek opłatę. Opłata jest wnoszona
przez okres 20 lat, licząc od dnia
przekształcenia.
W
przypadku
wniesienia opłaty jednorazowej
za przekształcenie gruntu osobom
fizycznym będącym właścicielami
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych
lub spółdzielniom mieszkaniowym
przysługują bonifikaty od tej opłaty w wysokości 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w 2020r., 40% - w
przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim
roku po przekształceniu; 30% - w
przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu; 20%
- w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym
roku po przekształceniu; 10% - w
przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym
roku po przekształceniu. 99% bonifikaty przy jednorazowej zapłacie
za przekształcenie prawa użytko-

wania wieczystego we własność,
to jedna ze zmian przyjęta w połowie 2019 roku przez Sejm. Bonifikata w wysokości 99% przysługuje osobom, w stosunku do których
orzeczono niepełnosprawność w
stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do
których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku
życia, lub zamieszkującym w dniu
przekształcenia z tymi osobami
opiekunom prawnym lub przedstawicielom
ustawowym
tych
osób, członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie
Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz.
1832, z późn. zm.), inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r.
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z
2019 r. poz. 39 i 752), kombatantom
oraz ofiarom represji wojennych i
okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991
r. o kombatantach oraz niektórych
osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z
2019 r. poz. 752), świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia,
u których stwierdzono ciężkie i
nieodwracalne upośledzenie albo

ZAGROŻENIE UZALEŻNIENIEM
Zasady zarządzania gospodarką napojami alkoholowymi
na terenie Gminy Zbąszynek są
regulowane trzema przepisami
gminnymi:
1. Uchwałą Nr XLI/37/2018 Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24
maja 2018 r. w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
na terenie Gminy Zbąszynek (Dz.
Urz. Woj. Lub. z 30 maja 2018 r.
poz. 1324),
1) Rada Miejska w Zbąszynku ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholo-

wych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży na 72
zezwolenia z tego na 31.12.2019 r.
działało:
a) 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
do 4,5% zawartości alkoholu oraz
na piwo,
b) 16 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
powyżej 18% zawartości alkoholu.
Ogółem z limitu 72 zezwoleń funkwww.zbaszynek.pl

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

Alina
Jagaciak

cjonowały 53 zezwolenia, pozostało do wykorzystania 19 zezwoleń.
Sprzedaż napojów prowadzona
była w 19 punktach.
2) Rada Miejska w Zbąszynku
ustaliła maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży na 32 zezwolenia z tego na
31.12.2019 r. działało:
a) 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
do 4,5% zawartości alkoholu oraz
na piwo,
b) 5 zezwoleń na sprzedaż napo11
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jów alkoholowych zawierających
powyżej 4,5% do 18% zawartości
alkoholu (z wyjątkiem piwa),
c) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających
powyżej 18% zawartości alkoholu.
Ogółem z limitu 32 zezwoleń funkcjonowało 16 zezwoleń, pozostało do wykorzystania 16 zezwoleń.
Sprzedaż prowadzona była w 7
punktach.
2. Uchwała Nr XLI/39/2018 Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 24
maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zbąszynek
ograniczenia w godzinach nocnej
sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży (Dz. Urz. Woj.
Lub. z 30 maja 2018 r., poz. 1326).
Na terenie Gminy Zbąszynek wprowadzono ograniczenia w nocnej
sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży w przedziale
czasowym między godziną 23:00
a 5:00 z wyjątkiem Sołectw Rogoziniec i Chlastawa, gdzie ograniczenia sprzedaży nie obowiązują.
Ograniczenia godzin sprzedaży nie
dotyczą lokali gastronomicznych.
3. Uchwała Nr XLIII/66/2018 Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30
sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie
Gminy Zbąszynek miejsc sprze-

daży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Lub. z 30
sierpnia 2018 r. poz. 1996).
Rada Miejska w Zbąszynku oprócz
obiektów chronionych wymienionych w art. 14 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za obiekty
chronione uznała przedszkola, kościoły i placówki zdrowia. Napoje
alkoholowe mogą być sprzedawane w punktach usytuowanych w
odległości nie mniejszej niż 50 m
od obiektów chronionych.
4. W 2019 r. wydano 38 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Wartość alkoholu sprzedanego
na terenie Gminy Zbąszynek w
2019 r. (na podstawie oświadczeń
złożonych przez przedsiębiorców)
wynosiła – 9 887 173,44 zł, w tym:
a) do 4,5% zawartości alkoholu
oraz piwa – 5 143 076,61 zł,
b) powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
– 511 775,21 zł,
c) powyżej 18% zawartości alkoholu - 4 232 321,62 zł.
1. Wartość sprzedanego alkoholu na jednego statystycznego
obywatela w Gminie Zbąszynek
wynosiła w: 2019 r. – 1 219,58 zł,
2018 r. – 1 153,43 zł, 2017 r. – 1 046,21
zł, 2016 r. - 906,38 zł, 2015 r. 849,87 zł, 2014 r. - 786,12 zł, w 2013
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r., - 881,33 zł, w 2008 r. - 712,00 zł,
w 2007 r. - 575,14 zł.
2. Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy i lokale gastronomiczne – 26 punktów) przypadało w: 2019 r. – 312
osób, 2018 r. – 313 osób, 2017 r.
– 304 osoby, 2016 r. – 319 osób,
2015 r. - 319 osób, 2014 r. - 308 osób,
w 2013 r. - 278 osób, 2007 r. - 270
osób.
3. W 2019 r. od przedsiębiorców
z tytułu opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych wpłynęła do kasy
gminy kwota w wysokości 199
281,50 zł, w 2018 r. - 180 132,34 zł, w
2017 r. - 174 611,70 zł, w 2016 r. - 161
408,28 zł, w 2015 r. - 156 436,31 zł,
w 2014 r. - 147 685,85, w 2013 r. - 146
865,33 zł, w 2010 r. - 152 023,44 zł,
a w 2007 r. - 112 515,50 zł.
Zgodnie z ustawą o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi cała kwota zebrana od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych tj. kwota
199 281,50 zł została wykorzystana
na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Zbąszynek na rok 2019.

Jarosław
Mikołajczyk

ODPADY KOMUNALNE
Od
kwietnia
obowiązują
nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W
związku z obowiązkiem segregowania odpadów, stawka opłaty jest
taka sama dla wszystkich i wynosi
30 zł za miesiąc od każdej osoby
zamieszkującej nieruchomość. Zniesiona została jednocześnie ulga dla
gospodarstw domowych, w których
zamieszkuje 5 i więcej osób. Właściciele nieruchomości, którzy deklarowali sposób zbiórki jako nieselektywny prosimy o zmianę deklaracji.
Również właściciele nieruchomości,
którzy deklarowali sposób naliczania opłaty od gospodarstwa powinni
zmienić deklarację. Ważną informacją związaną z wysokością opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest fakt ustalenia stawki tej opłaty na poziomie 60 zł za
miesiąc od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość jeżeli wła-
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ściciel nieruchomości nie wypełnia
obowiązku zbierania odpadów w
sposób selektywny. Podwyższona
stawka opłaty ma charakter sankcyjny i będzie nakładana decyzją
Burmistrza Zbąszynka. Właściwa
segregacja odpadów pomoże nam
zmniejszyć koszty funkcjonowania
systemu, w tym celu prowadzone
będą kontrole sprawdzające sposób segregowania odpadów. Szczegółowy sposób segregacji określa
rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).
Główna zasada Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO) jest
jedna – należy oddzielać surowce
od odpadów, które nie nadają się
do powtórnego przetworzenia. Jakie
surowce oddzielamy? Są to: metale
i tworzywa sztuczne, papier, a tak-
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że opakowania szklane i odpady
biodegradowalne. Zbieranie osobno
papieru, szkła, tworzyw sztucznych
wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych
pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Przy segregacji
bezwzględnie trzeba pamiętać o
odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i
akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady
po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno
wyrzucać do śmieci zmieszanych.
Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i
aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komu-
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nalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych),
zorganizowanym
przez gminę. W celu przypomnienia jak powinno wyglądać prawidłowe segregowanie odpadów
zachęcamy do odwiedzenia strony
internetowej Urzędu Miejskiego w
Zbąszynku, gdzie w zakładce „Odpady komunalne” zamieszczone
są materiały informacyjne (informacja ta znajduje się również na
stronie 2 niniejszego Kwartalnika).
13.03.2020 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie firmy zajmującej
się odbiorem i zagospodarowaniem
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odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, termin składania ofert mija 21 kwietnia 2020 r.
Firma wyłoniona w przetargu będzie świadczyła usługi przez okres
18 miesięcy, od 1 lipca 2020 r. do
31 grudnia 2021 r. Istotną zmianą w
sposobie świadczenia usługi jest
rezygnacja ze stosowania worków
na bioodpady, które będą odbierane z posesji tylko w pojemnikach
( jeden pojemnik 240 litrów na nieruchomość). W przypadku zebrania
większej ilości bioodpadów trzeba
będzie je dostarczyć na PSZOK.
Jednocześnie prowadzone są pra-

ce
nad uchwałami dotyczącymi
gospodarki odpadami, a w szczególności: wprowadzeniu ulgi dla
właścicieli nieruchomości, na której bioodpady są kompostowane,
zmianie wzoru deklaracji, wprowadzeniu zmian w regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie Gminy oraz ustaleniu zakresu
usług, jakie świadczyć będzie Gmina w zamian za wnoszoną przez
mieszkańców opłatę. Wszystkie te
zmiany obowiązywać będą od 1 lipca 2020 r. o czym będziemy informować mieszkańców na bieżąco.

USUWAMY AZBEST Z TERENU GMINY ZBĄSZYNEK
Po raz kolejny przystępujemy do realizacji zadania pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Zbąszynek”. Wnioski o dofinansowanie złożyło 29 właścicieli nieruchomości. W ramach zadania przeznaczono do usunięcia ok. 220 Mg
(14 850 m2) wyrobów zawierających
azbest, z tego ok. 195 Mg (13 000
m2) do zabrania i ok. 25 Mg (1 850
m2) do demontażu i zabrania. W
tym roku zmieniły się zasady dofinansowania zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie wynosi 40% kosztów
zadania, pozostałą część musi pokryć właściciel nieruchomości. W
związku z tym, do wszystkich osób
które złożyły wnioski o dofinansowanie zostaną wysłane wezwania
o złożenie deklaracji o gotowości
pokrycia 60% kosztów unieszkodliwienia azbestu. W piśmie podana
zostanie orientacyjna kwota, którą
musi pokryć właściciel nieruchomości, obliczona na podstawie ilości
azbestu wykazanego we wniosku.
Dlaczego azbest jest szkodliwy dla
zdrowia?
W naszej Gminie, jeszcze w wielu
gospodarstwach domowych pokrycia dachowe zawierają niebezpieczny związek – azbest. Powszechnie
zwany „eternit” kryje w sobie właśnie ten rodzaj szkodliwego dla naszego zdrowia związku. Z pozoru
wydaje się on nieszkodliwy i nie
zagrażający naszemu życiu, lecz
jak powszechnie się mówi: „diabeł
tkwi w szczegółach”.
Obecnie azbest zaliczany jest do
dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi.
Gdy człowiek oddycha powietrzem
zanieczyszczonym jego włóknami,
docierają one do płuc, skąd już nie

da się ich usunąć. Ich szkodliwe
działanie może się ujawnić nawet
po wielu latach, np. nowotwory
mogą rozwijać się 20–30, a nawet
50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu. Im więcej jest włókien azbestu
w powietrzu, którym się oddycha,
tym większe ryzyko zachorowania
na choroby, które może on wywołać – z ich powodu każdego roku
na świecie umiera ok. 100 tysięcy
osób. Włókna azbestu mogą przedostawać się do powietrza w następstwie:
- korozji płyt azbestowo-cementowych,
- uszkodzeń mechanicznych związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających azbest (łamanie, rozbijanie,
kruszenie). Oprócz pokryć dachowych mogą to być izolacje, ścianki
ogniotrwałe oraz części instalacji
elektrycznych i ciepłowniczych.
Azbest jest zaliczany do substancji
o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Jego działanie rakotwórcze zostało uznane
dopiero w latach 80. ubiegłego
wieku. Szczególna szkodliwość
azbestu nie wynika z jego składu
chemicznego – przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej strukturze.
Szkodliwość włókien azbestowych
zależy od ich średnicy i długości.
Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez
rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne
są włókna długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01 μm). Przenikają one do
płuc i wbijają się w nie i w wyniku
wieloletniego drażnienia komórek
wywołują następujące schorzenia:
- pylicę azbestową (azbestozę),
- raka płuc, raka oskrzeli,
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- międzybłonniaka opłucnej albo
otrzewnej.
Włókna azbestu przedostają się
do powietrza atmosferycznego w
wyniku korozji materiałów, znacznie przyspieszanej przez „kwaśne
deszcze” i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza, jak i działalność człowieka – niewłaściwe
składowanie odpadów azbestowych na tzw. „dzikich wysypiskach”.
Chorobotwórcze działanie azbestu
jest wynikiem wdychania włókien
zawieszonych w powietrzu. Zagrożenie ze strony azbestu jest przez
ludzi bagatelizowane ze względu
na mikroskopijną wielkość włókien
(niewidoczne dla ludzkiego oka)
oraz długotrwały i utajony rozwój choroby. Według Państwowego Zakładu Higieny każdy kontakt
z azbestem może być niekorzystny i należy go unikać, chociaż nie
musi on wywołać skutków chorobowych. Możliwość kontaktu z
azbestem należy zatem ograniczyć
do minimum. Jedynym sposobem
wykluczenia
niebezpieczeństwa
związanego z azbestem jest jego
stopniowe i systematyczne usuwanie z naszego środowiska i zachowanie przy tym zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia ludzi
oraz ochrony środowiska. Azbest
został zakwalifikowany przez ustawę Prawo ochrony środowiska do
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i
zdrowia ludzkiego. Te i wiele innych
aktów prawnych nakłada na posiadaczy oraz zarządców wyrobów
azbestowych obowiązek ich inwentaryzowania oraz przestrzegania specjalnych procedur podczas
prac przygotowawczych do usuwania tych wyrobów, jak również ich
transportu i składowania. W przypadku wyrobów azbestowych, ten
rodzaj odpadów może być poddany
wyłącznie unieszkodliwieniu.
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PRZYZNANO KOLEJNE DOTACJE
NA WYMIANĘ PIECÓW
Pod koniec ubiegłego roku
ogłoszony został nabór wniosków o
udzielenie dofinansowania na zadania służące poprawie jakości powietrza, polegające 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. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr
III/18/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.
o dotację ubiegać się mogły 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
mogła 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
niestanowiących 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 mogło 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. Wnioski
można było składać w okresie od
2 stycznia do 31 stycznia 2020 roku.
W wyznaczonym terminie wpłynęło
16 wniosków, które po sprawdzeniu
poprawności i kompletności, a także po przeprowadzeniu oględzin na
terenie nieruchomości rozpatrzono
pozytywnie. Wszystkie wnioski dotyczą wymiany dotychczasowego źródła ciepła na ogrzewanie gazowe.
Łączna wysokość przyznanych dotacji wyniesie 64.000,00 zł, a środki te pochodzą z budżety Gminy. W
chwili obecnej trwa podpisywanie
umów na dofinansowanie i realizację inwestycji. Termin, do którego
należy zakończyć i rozliczyć zadanie
to 31 październik 2020 r. Kolejny nabór wniosków przewidziany jest w
styczniu 2021 roku.

Adrian
Kepke
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PRZEGLĄD MINIONEGO KWARTAŁU
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
14 stycznia w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze w
tym roku spotkanie z mieszkańcami, poświęcone temu co przed
nami w nowej samorządowej kadencji. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur, Wicestarosta
Powiatu Świebodzińskiego Andrzej Chromiński, radny sejmiku
województwa lubuskiego Edward
Fedko oraz radny Gminy Zbąszynek Tomasz Fedko. Burmistrz
Zbąszynka
rozpoczął
spotkanie od krótkiego podsumowania
działań i wydarzeń IV kwartału
2019 r., omawiając, m. in. realizowane inwestycje (projekty oświatowe, remont i wyposażenie pracowni, remonty dróg, budowę
ścieżek rowerowych, budowę hali
sportowej oraz oczyszczalni ścieków) oraz wysokość uchwalone14

go budżetu.
Burmistrz poi n f o r m o wa ł
również
o
tym, że wzrosną opłaty za
wywóz śmieci. Następnie
P r z e wo d n i czący
Rady
Jan
Mazur
podsumował
pracę
rady
miejskiej
i
p r z e d st a w i ł
plan pracy na
rok 2020. Następnie sytuację w województwie przedstawił
pan Edward Fedko. Jako kolejny o
współpracy powiatu z gminą opowiedział wicestarosta. W dalszej
części spotkania pytania zadawali mieszkańcy, a dotyczyły one
spraw bieżących. Na zakończewww.zbaszynek.pl

nie spotkania Burmistrz zaprosił
mieszkańców pod pomnik „Źródło”
w dniu 11 lutego w celu wspólnego
upamiętnienia rocznicy pierwszej
masowej
deportacji
obywateli
polskich na Sybir. Dziękujemy za
udział w spotkaniu.
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80. ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ DEPORTACJI NA SYBIR
10 lutego 1940 r. władze sowieckie
przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której

do północnych obwodów Rosji i
na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. ludzi. W czasie
transportu ludzie umierali z zimna,
głodu i wyczerpania. Tylko nielicznym udało się powrócić do kraju.
10 lutego przypadała 80. rocznica pierwszej masowej deportacji.
11 lutego przy pomniku na Placu
Dworcowym spotkali się przedstawiciele samorządu, m. in. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Zastępca Burmistrza Jan
Makarewicz, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur,
Radny Powiatu Świebodzińskiego Alojzy Jokiel oraz członkowie
Świebodzińskiego
Związku Kresowian
- Koło Terenowe
Kosieczyn. W uroczystości
uczestniczył również poczet sztandarowy
Związku
Drużyn
ZHP w Zbąszynku, Ks. Kan. Jerzy
Kordiak, a także
delegacja uczniów
ze Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka z Kosieczyna.
Burmistrz
Zbąszynka
przypomniał
tragedię
Polaków deportowanych w głąb ZSRR, ogrom ich
cierpień i nieludzkiego traktowania.
Podkreślił, że zostali wywiezieni
przez Rosjan tylko dlatego, że byli
Polakami. Podziękował również za
uczestnictwo w tej ważnej uroczystości nie tylko członkom Związku,
ale także młodzieży. Modlitwę za

zmarłych odmówił Ks. Kan. Jerzy
Kordiak. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod
pomnikiem poświęconym pamięci pomordowanym mieszkańcom
Kresów.

LEKCJA SAMORZĄDOWA
14 lutego uczniowie klas ósmych
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, wraz z nauczycielką p. Agatą Nehring wzięli udział w lekcji
samorządowej, która miała miejsce w budynku Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Na sali sesyjnej
uczniów powitał Sekretarz Gminy
Jan Makarewicz, który opowiedział
o działalności samorządu terytorialnego. Uczniowie usłyszeli także o podziale administracyjnym
państwa, strukturze i zadaniach
samorządu terytorialnego, kompetencjach organu uchwałodawczego i wykonawczego, a także o

zasadach funkcjonowania i zakresie spraw, które można załatwić
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Spotkanie z młodymi mieszkańcami Gminy Zbąszynek to cenna
inicjatywa, mająca na celu m.in.
kształtowanie postawy obywatelskiej motywującej do uczestnicwww.zbaszynek.pl

twa w życiu publicznym, rozbudzenie zainteresowania sprawami
społeczności lokalnej.
SESJA RADY MIEJSKIEJ
24 lutego odbyła się już XVI sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku.
Na sesji oprócz spraw bieżących
mogliśmy zobaczyć dwa uroczyste momenty. Jednym z nich było
podziękowanie lekarzom medycyny pracy i medycyny rodzinnej za
wieloletnią pracę na rzecz zdrowia
mieszkańców Gminy Zbąszynek,
Pani pediatrze Annie Lis i lekarzowi medycyny pracy Ryszardowi Lis
oraz pediatrze Pani Alinie Cesarz
– Maciejewskiej, którzy 31 grudnia 2019 r. przeszli na emeryturę. Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski wyraził słowa uznania
i przekazał uroczyste podziękowania oprawione w ramkę, oraz
drobne upominki. Drugim uroczystym momentem było nadanie tytułu „Ambasador Zbąszyneckiego
Sportu”. Podczas sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku, tytuł otrzymał
Kamil Jóźwiak, wychowanek UKS
Junior Zbąszynek, obecnie zawodnik Lecha Poznań. W pierwszym
zespole Lecha Poznań i jednocześnie w Ekstraklasie zadebiutował
28 lutego 2016 roku w spotkaniu z
Jagiellonią Białystok. Pierwszego
gola w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej strzelił 15 maja
2016 roku w wygranym meczu z
Ruchem Chorzów (3:0). Obecnie
jeden z najważniejszych zawodników w kadrze poznańskiego Lecha. Kamil Jóźwiak
z sukcesami występował w młodzieżowych Reprezentacjach Polski.
19 listopada 2019
roku w ostatnim
meczu eliminacyjnym do ME 2020
(ze Słowenią) zadebiutował w dorosłej reprezentacji
Polski
prowadzonej przez Trenera
Jerzego Brzęczka.
Kamil, mimo młodego wieku, chętnie angażuje się w
różne akcje charytatywne. Gdy tylko czas mu na
to pozwala przyjmuje zaproszenia
na turnieje organizowane w Zbąszynku i okolicy. Jego przykład
pokazuje, że można ciężką pracą
osiągnąć wysokie wyniki sportowe. Stara się również bywać na
meczach Syreny Zbąszynek, gdzie
15
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grają jego bracia Bartek i Maciek.
Mimo osiągniętych sukcesów sportowych – Kamil nie zmienił się od
czasów, gdy występował w Zbąszynku. Ambasador Zbąszyneckiego Sportu to gwarant realizacji
działań promocyjnych na rzecz
zbąszyneckiego sportu. Ambasador Zbąszyneckiego Sportu zobowiązuje się promować Sportowy
Zbąszynek w swoich relacjach z
imprez sportowych, wywiadach i

zdrowia i na piłkarskie boiska.
Kamil Jóźwiak pokazał tym, że
oprócz piłkarskiego talentu ma
jeszcze wielkie serce…
DZIEŃ SOŁTYSA
11 marca w Polsce obchodzony jest
Dzień Sołtysa. Z tej okazji tego
dnia w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie, w
którym na zaproszenie Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskie-

go udział wzięli sołtysi z terenu
Gminy Zbąszynek: Maria Dobry,
Piotr Kociołek i Krzysztof Kurylonek, Sekretarz Gminy Jan Makarewicz oraz pracownicy Urzędu
Miejskiego, z którymi sołtysi na co
dzień współpracują. Reszta sołtysów nie mogła pojawić się na
spotkaniu ze względu na sprawy
służbowe. W trakcie spotkania
wszystkim sołtysom zostały wręczone słodkie upominki i podziękowania. Obchody Dnia Sołtysa mają
na celu okazanie wdzięczności i
szacunku sołtysom za ich pracę i
zaangażowanie oraz są okazją do
rozmów o problemach i kolejnych
pomysłach. Burmistrz Zbąszynka
w imieniu zbąszyneckiego samorządu złożył wszystkim sołtysom
podziękowania za ich pracę, zaangażowanie i aktywną postawę na
rzecz wspólnoty lokalnej, podkreślił ważną rolę sołtysa, który jest
„przedłużeniem administracji w
terenie”. Życzył jednocześnie dużo
zdrowia, pogody ducha, wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym,
satysfakcji z wykonywanej funkcji
oraz realizacji pomysłów w działalności sołeckiej.
PODZIĘKOWANIE
ZA
POSŁUGĘ
KAPŁAŃSKĄ
18 marca Burmistrz Zbąszynka
pożegnał przechodzącego do innej parafii księdza doktora Dariusza Wołczeckiego. Burmistrz
podziękował za posługę duszpasterską w naszej parafii, oraz
życzył wszelkiej pomyślności w
dalszej działalności duchownej
oraz naukowej. Ksiądz Dariusz od
30.09.2018 r. był rezydentem w naszej parafii. Życzymy ks. Dariuszowi obfitości łask Bożych w posłudze w nowej parafii, opieki Matki
Bożej oraz wszelkiej życzliwości i
radości w codziennej posłudze.

innej aktywności, także w social
mediach. Dodatkowo Kamil otrzymał z rąk Burmistrza Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego stypendium sportowe za osiągane bardzo wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie piłkarskim na
arenie krajowej i międzynarodowwej. Ambasador Zbąszyneckiego Sportu od razu pokazał się z
najlepszej strony, przekazał pieniądze ze stypendium Cyprianowi - zawodnikowi Zbąszyneckiej
Akademii Piłkarskiej choremu na
nowotwór, aby jeszcze bardziej
pomóc mu w walce o powrót do
16

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

INWESTYCJE

Hubert
Cichy

INWESTYCJE

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku
Zakończono wszystkie prace budowlane i montaż urządzeń technologicznych. Ze względu na wydłużające
się procedury, ENEA do dziś nie wykonała przyłącza energetycznego zasilającego obiekt. Są to prace, które
nie zależą od Wykonawcy. Natomiast brak zasilania energetycznego wyklucza możliwość przeprowadzenia
tzw. rozruchu technologicznego. Wykonawca zwrócił się do Gminy z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia inwestycji do czasu dostawy energii o dodatkowe 4 miesiące. Inwestycja jest dofinasowana w kwocie
blisko 10 mln zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wartość projektu ok.
25 mln zł.

Hala sportowa
Rozszerzono zakres budowanej hali sportowej o roboty dodatkowe. Zmiana ta polega na zmniejszeniu
powierzchni magazynowej hali, a w jej miejscu wykonaniu dwutorowej kręgielni. Zmiana ta powoduje

przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na koniec maja br. Obecnie trwają prace wykończeniowe
wewnątrz obiektu i roboty związane z zagospodarowaniem terenu na zewnątrz. Inwestycja jest dofinansowywana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość projektu ok. 12 mln zł.

www.zbaszynek.pl
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Budowa ścieżek rowerowych
Zakończono prace na wszystkich, rozpoczętych w ubiegłym roku odcinkach ścieżek rowerowych. Ogółem
wykonano cztery odcinki, o łącznej długości około 7 km. Są to ścieżki Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec, Ko-

sieczyn – wiadukt kolejowy,
Kręcko – granica z gminą
Babimost i ścieżka rowerowa w Kosieczynie. Ścieżki
są 2,5 m szerokości o nawierzchni bitumicznej, miejscowo w terenie zabudowanym z kostki betonowej. W
Kręcku nad kanałem Gniła
Obra wykonano również
kładkę dla rowerzystów.
Wykonawcą wszystkich odcinków był BRUBET Ryszard
Winnicki z Międzyrzecza. W
2018 r. wykonano 1 kilometrową ścieżkę z Kosieczyna
do Chlastawy, której wykonawcą była firma GLOBAL TRAKK sp. z o.o. sp.k.
z Sulechowa. Wszystkie te
ścieżki były realizowane w
ramach partnerskiego projektu „Zintegrowany System
Ścieżek Rowerowych na terenie gmin Babimost, Kargowa i Zbąszynek” i są dofinasowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Koszt inwestycji ok. 6,3 mln zł.
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Budowa schodów przy Domu Kultury w Zbąszynku.
W marcu zakończono prace budowlane. W miejscu po
rozbiórce starych zniszczonych schodów, wybudowano
nowe schody wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Schody wykonano w technologii tradycyjnej. Zostały wyłożone płytami granitowymi i betonowymi. Murki ograniczające wykonano z cegły klinkierowej. Słupki i
balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo.
Schody i pochylnię zaprojektowano jako konstrukcje na
gruncie z betonu. Schody zostały również podświetlone. Wykonawcą była firma BAR BET Andrzej Barski z
Chobienic. Koszt budowy 165 672,20 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 w wysokości 57 263,00 zł
Budowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku-etap II.
Kolejnym zadaniem drogowym, które będzie realizowane w Zbąszynku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, jest kontynuacja budowy ulicy Zachodniej i fragmentu ul. Ogrodowej. Projekt obejmuje rozbudowę:
411 m jezdni (323 m ul. Zachodniej i 88 m ul. Ogrodowej ), chodników, ścieżek rowerowych oraz poboczy.
Zostaną wybudowane 2 skrzyżowania. Przewiduje również rozbudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia
drogowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Ponadto Gmina ze środków własnych wykona II
odcinek ul. Ogrodowej o długości 112 m. Wykonawcą będzie firma Całus sp. z o.o. sp. k. z Borui Nowej. Termin
wykonania - maj 2021 r. Wartość projektu 1 798 485,06 zł. Wysokość dofinansowania: 744 729,93 zł.
Budowa drogi gminnej ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku.
Już w tym roku rozpoczną się prace przy budowie ulicy. Zakres inwestycji obejmuje: budowę drogi o długości
332,57 m, jednostronnego chodnika, budowę zatok postojowych, skrzyżowania ul. Zielonogórskiej z ul. PCK,
zjazdów do posesji, odwodnienia. Obejmuje również przebudowę oświetlenia drogowego, istniejącej infrastruktury technicznej, wycinkę kolidujących drzew i krzewów. W ramach projektu zostaną również wykonane
prace związane z budową sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Realizacja będzie prowadzona
dwuetapowo. Pierwszy etap: budowa kanalizacji i wodociągu, termin wykonania do końca stycznia 2021 r.,
drugi, budowa drogi w terminie do końca lutego 2022 r. Wykonawcą będzie firma Kontrakt sp. z o.o. z Krosna
Odrzańskiego. Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość projektu 1 744
tys. zł. Wysokość dofinansowania 744 tys. zł.
Kotłownia w Szkole Podstawowej na Placu Wolności Zbąszynku.
Ze względu na awarię kotłów
w budynku szkoły i problem
z ogrzewaniem obiektu podjęto
pilne działania zmierzające do
wymiany kotłów na nowe. Obecnie kotłownia jest w trakcie przebudowy. Stare kotły wymieniono
i obiekt jest ogrzewany. Docelowo
zostanie zlikwidowane zewnętrzne zejście do kotłowni. Powstanie
nowe wejście, od środka, przez
korytarz piwnicy. Zostaną rozdzielone piony c.o., tak by można było płynnie regulować zasilaniem w ciepło poszczególnych
części budynku. Prace zostaną
zakończone do końca lipca br.

www.zbaszynek.pl
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

ZMIANY W PRACY SZUK
dokładane puste deklaracje.
W związku z przedłużającą
się kwarantanną, nieczynnym dla interesantów Samorządowym Zakładem Usług
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku,
Komunalnych w Zbąszynku
w związku z modernizacją i rozbudową Oczyszczalni Ścieków
oraz licznymi prośbami naw Zbąszynku zatrudni w wymiarze pełnego etatu (2 etaty) osoby
szych mieszkańców o wyna stanowisku Konserwator Oczyszczalni Ścieków. Praca
dawanie dodatkowych worw systemie 12- godzinnym na Oczyszczalni Ścieków w Zbąszynku,
ków na zbiórkę selektywną
polegająca na obsłudze urządzeń Oczyszczalni Ścieków oraz
odpadów, od dnia 24 marca
wykonywanie innych zadań związanych z utrzymaniem obiektu.
2020 roku przed naszym
Wymagania: Prawo jazdy kat. B.
Zakładem został wystawiony „WORKOMAT”. Został on
Termin rozpoczęcia pracy: maj/czerwiec 2020 roku.
stworzony w związku z zaCV prosimy dostarczać na adres Samorządowy Zakład Usług
istniałą sytuacją, tak aby
Komunalnych w Zbąszynku ul. PCK 2 66-210 Zbąszynek.
zaspokoić potrzeby mieszWięcej informacji można uzyskać pod nr tel. 68 384 94 65 wew. 24
kańców naszej Gminy oraz
zapewnić
bezpieczeństwo
naszym pracownikom. Na
Ze względu na zniesienie ODPADY – tel.: 68 384 94 65 wew.
workomacie znajdują się niezniżki na opłaty za odpady dla 22, e-mail: gospodarkaodpadami@ zbędne informacje, mówiące o tym
rodzin pięcioosobowych i więk- zbaszynek.pl
aby racjonalnie pobierać worki (po
szych oraz nakaz segregowania CZYNSZE – tel.: 68 384 94 65 wew. jednym pakiecie z każdego rodzaju
odpadów dla wszystkich miesz- 23, e-mail: czynsze@zbaszynek.pl
worków - jeden pakiet są to dwa
kańców od kwietnia 2020 roku, Przy wejściu do naszego budynku złożone worki) oraz informacja o
informujemy o konieczności zmia- znajdują się dwie skrzynki na li- ciągłym monitoringu workomatu.
ny deklaracji. Wszystkie gospodar- sty - w jednej znajdują się doku- Należy pamiętać aby znajdując się
stwa domowe, które korzystały ze menty do pobrania, a druga jest na przy workomacie zachować bezzniżki dla rodzin pięcioosobowych zwrot wypełnionych dokumentów. pieczną i wymaganą odległość od
i większych oraz gospodarstwa, Do skrzynki można wrzucać wnio- drugiej osoby. Workomat jest czynktóre nie segregowały dotychczas ski, odczyty wodomierzy, czy też ny w godz. 7:00 – 15:00, tak jak
odpadów zobowiązane są do po- deklaracje na odpady. Bardzo pro- był otwarty Samorządowy Zakład
nownego złożenia deklaracji na simy o zwrócenie uwagi do której Usług Komunalnych w Zbąszynku.
ilość osób faktycznie zamieszku- skrzynki należy wrzucić wypełnio- Na bieżąco w ciągu dnia pracowjących
dane gospodarstwo do- ny dokument (skrzynki są opisa- nicy będą uzupełniać worki, tak
mowe. Przypominamy, że czas na ne), tak aby osoby postronne nie długo jak wystarczą nam zapasy,
zgłoszenie zmiany ilości osób, za- miały wglądu do wypełnionych do- aby dla nikogo ich nie zabrakło.
mieszkujących dane gospodarstwo kumentów. Skrzynki są codziennie
to 14 dni. Pozostałych deklaracji opróżniane i w miarę konieczności
pomimo zmiany ceny nie
trzeba zmieniać – są one
obowiązujące.
II KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
Obecnie,
z powodu wyjątkowej sytuacji panującej w
naszym kraju, Samorządowy
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZBĄSZYNZakład Usług Komunalnych
KU PRZYPOMINA O OPŁATACH ZA ODPADY.
w Zbąszynku jest zamknięty
dla interesantów do odwołaTERMIN WPŁAT ZA II KWARTAŁ 2020 ROKU MIJA 30 KWIETnia. Wszystkie sprawy można
NIA 2020 ROKU (OPŁATA ZA KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC).
załatwić telefonicznie, mailoSTAWKA OPŁAT ZA ODPADY W II KWARTALE 2020 ROKU ULEwo, listownie lub za pośrednictwem skrzynki podawczej
GA ZMIANIE I WYNOSI:
wystawionej przed drzwiami wejściowymi do siedziby
SZUK, przy ulicy PCK 2 w ZbąODPADY SELEKTYWNE – 30,00 ZŁ/OSOBĘ
szynku.
Dane kontaktowe:
WPŁAT DOKONUJEMY NA INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNWODA – tel.: 068 3849465
wew. 21, e-mail: woda@zbaKÓW BANKOWYCH.
szynek.pl

OGŁOSZENIE O PRACĘ!
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OŚWIATA

Barbara
Stasik

SYTUACJA W SZKOŁACH W CZASIE EPIDEMII

Decyzją
Ministra
Edukacji Narodowej od 12 marca
2020 r. zostało wprowadzone
ograniczenie prowadzenia zajęć
dydaktyczno - wychowawczych.
Decyzje te mają powstrzymywać
rozprzestrzenianie
się
wirusa
COVID-19.
Zawieszenie
zajęć
dotyczy
przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych
(publicznych
i
niepublicznych), z wyjątkiem:
poradni
psychologicznopedagogicznych;
- specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych;
młodzieżowych
ośrodków
wychowawczych, młodzieżowych
ośrodków socjoterapii, specjalnych
ośrodków
wychowawczych,
ośrodków
rewalidacyjnowychowawczych;
- przedszkoli i szkół w podmiotach
leczniczych i jednostkach pomocy
społecznej;
- szkół w zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich;
- szkół przy zakładach karnych i
aresztach śledczych.
Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia
2020 r. zmieniono przepisy, dzięki
nim możliwe jest prowadzenie
kształcenia
na
odległość,
które
szkoły
wprowadzą
w
okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania swych placówek

w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
koronawirusa.
Nauka
w
tej
sytuacji
jest
realizowana
na
odległość.
O
sposobie
organizowania
nauki decyduje dyrektor szkoły,
powiadamiając
jednocześnie
o
tym
rodziców
uczniów.
Natomiast
nauczyciele
mają
możliwość weryfikacji dotychczas
stosowanego programu nauczania
tak, by dostosować go do wybranej
metody kształcenia na odległość.
Do
nauki
prowadzonej
na
odległość może być wykorzystana
zwłaszcza platforma edukacyjna
www.epodreczniki.pl,
a
także
emitowane
w
pasmach
edukacyjnych programy Telewizji
Publicznej i Polskiego Radia. W
przypadku przedszkoli i uczniów
klas I-III szkoły podstawowej
nauczyciel
ma
obowiązek
poinformowania
rodziców
o
dostępnych materiałach, a także
możliwych sposobach i formach
ich realizacji przez dziecko w
domu. Wszystkie treści dostępne
są przez przeglądarkę internetową
i
nie
wymagają
instalacji
dodatkowego
oprogramowania.
Dodatkowo
na
platformie
udostępniony
jest
moduł
do
www.zbaszynek.pl

śledzenia postępów w nauce dla
zalogowanych użytkowników. W
ramach kształcenia zawodowego
zajęcia
będą
prowadzone
przede wszystkim w zakresie
teoretycznych
przedmiotów
zawodowych oraz w ograniczonym
stopniu również w zakresie zajęć
praktycznych.
Należy zwrócić uwagę, że to nie
czas ferii, czy wakacji dla dzieci i
młodzieży. Ograniczenia dotyczące
przebywania
w
miejscach
publicznych dotyczą w takim
samym stopniu dzieci i młodzieży,
jak
i
dorosłych.
Miejscem
publicznym
jest
również
np.
wspólne podwórko dla budynków
wielorodzinnych. Pamiętajmy, to
nie są „koronaferie”!!
Obecna
sytuacja
to
rodzaj
kwarantanny,
której
trzeba
bezdyskusyjnie
przestrzegać.
Dzieci
są
często
nosicielami,
przechodzącymi
zarażenie
bezobjawowo, ale rozsiewającymi
wirus koledze, koleżance, rodzicom
i dziadkom, dla których może to
być bardzo niebezpieczne.
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

W OSTATNICH MIESIĄCACH MUCHOMORKA...
Rok 2020 dla każdego
Muchomorka
rozpoczął
się
bardzo
intensywnie,
a mianowicie już 08.01.2020 r.
odbył się Bal Karnawałowy,
na który wszyscy mali, ale
także ci trochę więksi czekają
zawsze z wielkim przejęciem.
W
naszym
przedszkolu
tradycją jest organizowanie
balów we wszystkich grupach.
Dzieci
z
grup
starszych
udały się na salę taneczną
w Domu Kultury wraz ze
swoimi nauczycielkami i Panią
Wiktorią, z którą świetnie się
bawiły, natomiast maluszki
zostały
w
przedszkolu
ze swoimi paniami. Dzieci
przebrane były za bohaterów
znanych bajek. Można było
spotkać
wróżki,
królewny,
motylki,
rycerzy,
piratów,
policjantów i superbohaterów...
Nie sposób zliczyć i wymienić
tych
wszystkich
postaci.
Dzieciaczki świetnie się bawiły,
uczestnicząc
wspólnie
w
zabawach i tańcach. Na sali podczas
pląsów robiło się kolorowo, wszyscy
bawili się wesoło, uśmiech nie
znikał z twarzy mimo chwilowego
zmęczenia. Po hucznych tańcach i
śpiewie dzieci zostały zaproszone
na smaczny i słodki poczęstunek.
Kolejny bal karnawałowy już za
rok!
Święto Babci i Dziadka to bardzo
ważny
dzień
dla
wszystkich
przedszkolaków. Z tej okazji nasi
milusińscy
przygotowali
wraz
ze swoimi nauczycielkami,
jak
również z Panią Wiktorią i Panem
Tomkiem, uroczyste przedstawienia
dla naszych seniorów. Dzieci na
tle pięknych dekoracji z dumą i
zaangażowaniem
prezentowały
swoje zdolności.
Każda grupa
przedszkolna
zaprezentowała
piękne wiersze, piosenki i tańce,
ponadto dzieci przygotowały dla
swoich babć i dziadków życzenie i
osobiste upominki. W tym dniu nie
zabrakło także, mnóstwa uścisków i
buziaków. Wesołe piosenki, wiersze
i tańce zostały nagrodzone dużymi
brawami.
Zadowolone
twarze
bliskich świadczyły o tym, jak
ważne są takie spotkania i chwile
spędzone z wnukami, dostarczając
nam wszystkim wiele radości i
22

wzruszeń.
Jak co roku nasze Muchomorki
wzięły udział w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy i wraz z
Panią Wiktorią zaprezentowały
piękne tańce. Wszystkie trzy grupy
najstarszych
przedszkolaków
tzn: Motylki, Pszczółki i Żabki
z
wielkim
zaangażowaniem
i
radością pokazały swoje zdolności
taneczne, wspierając tym samym
tak ważną akcję, niosącą pomoc
polskiej służbie zdrowia.
W lutym dzieci z przedszkola pod
Muchomorkiem przy współpracy z
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, miały
okazję spotkać się z Panią dietetyk
Magdaleną Cieślak i poznać zasady
zdrowego odżywiania.
Podczas
zajęć dzieci bawiły się przyswajając
sobie wiedzę. Usłyszały bajkę, a
nawet tworzyły własny „zdrowy
jadłospis”. Ponadto przedszkolaków
odwiedzili strażacy wraz z psem
ratowniczym, dzięki temu miały
praktyczną możliwość nauczenia
się
bezpiecznych
zachowań
w momencie niebezpieczeństwa.
W spotkaniu tym udział wzięły
grupy: Motylki, Żabki, Wiewiórki,
Pszczółki, Jagódki, Jeżyki i Biedronki
wraz z nauczycielkami.
Dzień Kobiet przebiegł w naszym
przedszkolu
bardzo
wesoło.
www.zbaszynek.pl

Uczestniczyliśmy
w
ulubionych
zabawach, a ponadto chłopcy
złożyli dziewczynkom życzenia i
wręczyli im wcześniej przygotowane
upominki. Dzień przebiegł nam
wesoło i przyjemnie i zapewne
długo zostanie nam w pamięci.
W związku z zaistniałą kryzysową
sytuacją
dotyczącą
zamknięcia
wszystkich placówek oświatowych,
nie mogliśmy uczestniczyć w kilku
corocznych uroczystościach. Jednak
jesteśmy wszyscy pełni nadziei,
że kolejne miesiące i kolejny rok
pozwolą nam bez problemów
obchodzić
wszystkie
święta
i
uroczystości, które są dla nas i dla
naszych pociech bardzo ważne.
„Wesołych, pełnych nadziei i wiary
Świąt Wielkiej Nocy,
spędzonych
przy
kochającej
Rodzinie.
Smacznego jajka,
mokrego
poniedziałku,
a w szczególności dużo zdrowia”
Życzy
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Niepublicznego Przedszkola Pod
Muchomorkiem

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

Anna
Szczesiak

WIEŚCI SP ZBĄSZYNEK
NOWA NAZWA SZKOŁY
Decyzją Wojewody, zgodnie z Zarządzeniem nr NK-I.4131.233.2018 z dnia
3 stycznia 2020 r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.
II Armii Wojska Polskiego otrzymała
nazwę Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku.
KOLĘDUJĄC…
10 stycznia gościliśmy w Dąbrowieckim Centrum Kultury i Folkloru, gdzie
nasi uczniowie wraz z opiekunem
„Kolędowali na ludową nutę”. Celem
spotkania jest popularyzacja kultury
ludowej, poprzez zachęcanie dzieci do śpiewu i nauki gry na instrumentach
l u d o w yc h ,
charakteryst yc z n yc h
dla Regionu
Kozła.
Już po raz
XV
odbył
się Wieczór
Kolęd i Pastorałek,
który
na
trwałe wpisał się w
tradycję naszej szkoły. Koncert
od kilku lat
jest
ważnym
wydarzeniem
dla społeczności lokalnej i łączy na
jednej scenie reprezentacje szkół,
przedszkoli, różnych instytucji naszej
Gminy. W tym roku zaprezentowali
się uczniowie i nauczyciele szkół ze
Zbąszynka, Dąbrówki Wlkp., Kosieczyna, kadra z Przedszkola pod Muchomorkiem, Urząd Miejski z Panem
Burmistrzem, Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Seniorami, Akademia „Trzeciego Wieku”, Zbąszynecki
Ośrodek Kultury, grupa „Poddasze”
oraz śpiewające
rodziny. Piękne
prezentacje, nowy repertuar, refleksyjne teksty oraz garść wspomnień
złożyły się na wyjątkową atmosferę
wieczoru.
Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM
Jak co roku klasy VIII gościły w
Urzędzie Miejskim i uczestniczyły w
lekcjach wiedzy o społeczeństwie.
Prelekcje prowadził Sekretarz Gmi-

ny Zbąszynek, Zastępca Burmistrza
Pan Jan Makarewicz. Tematem lekcji
była idea samorządności, uczniowie
zapoznali się ze specyfiką pracy
tego Urzędu, dowiedzieli się o wielu ciekawych faktach związanych z
Gminą. Oglądali także krótki film o
naszej Gminie – „Zbąszynek na właściwym torze”. Mieli również możliwość zadawania pytań dotyczących
zrealizowanych i zaplanowanych inwestycji w naszej Gminie. Uczniów
interesowała
m.in. współpraca z
zagranicznymi gminami, budowa hali
sportowej, budowa ścieżek rowerowych, modernizacja oczyszczalni
ścieków. Uczniowie pytali także o
sposób realizacji budżetu obywa-

telskiego. Dowiedzieli się również o
nowej planowanej do końca czerwca 2020 roku inicjatywie – o powstaniu w kilku miejscach naszego
miasta tzw. hotspotów - punktów
dostępu do sieci bezprzewodowej,
umożliwiających za ich pośrednictwem połączenie z Internetem.
Dziękujemy Panu Janowi Makarewiczowi za gościnność i życzliwe
przyjęcie oraz ciekawą prezentację
wybranych zagadnień dotyczących
naszej gminy.
KONKURSY
Uczniowie uczestniczyli w etapie
rejonowym konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty z biologii,
języka angielskiego, fizyki, historii i
matematyki. Do etapu wojewódzkiego z historii zakwalifikował się 1
uczeń. Do kolejnego etapu Ligi Matematyczno-Chemiczno-Fizycznej
www.zbaszynek.pl

zakwalifikowało się czworo uczniów.
Organizatorem rozgrywek jest Liceum Ogólnokształcące w Wolsztynie. Za nami etap powiatowego konkursu recytatorskiego Pro Arte. W
etapie wojewódzkim udział wezmą
dwie nasze uczennice - gratulujemy! Dwie klasy były w Skansenie
w Ochli na warsztatach malowania
na szkle. W lutym odbył się II etap
konkursu wiedzy o HIV i AIDS, dwie
uczennice zakwalifikowały się do
kolejnego etapu na szczeblu powiatowym. Uczennice naszej szkoły
zdobyły Mistrzostwo Województwa i
awans do ćwierćfinałów Mistrzostw
Polski w piłce siatkowej dziewcząt
oraz udział w rozgrywkach Kinder
Sport+.
EGZAMIN
Ó SM OKLA SISTY
Egzamin
ósmoklasisty
to
pierwszy
ważny test
wiedzy w życiu uczniów,
od wyników
którego zależeć będą
ich
dalsze
losy.
Nasi
przyszli absolwenci w
ramach treningu odbyli
egzamin próbny, podczas którego
zapoznali się z zasadami przebiegu
egzaminu, kodowaniem prac oraz
procedurami egzaminacyjnymi. Tegoroczny egzamin będzie pisało 46
uczniów w terminie 21-23 kwietnia
2020 r.
PROFILAKTYKA
We wszystkich klasach przeprowadzone zostały pogadanki w ramach
działań profilaktycznych związane
z zagrożeniem koronawirusem. Od
16.03 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole są zawieszone.
Nauczyciele oraz uczniowie pracują
na zasadach zdalnego nauczania.
Dzieci w miarę swoich możliwości
rozwiązują przesłane przez nauczycieli zadania powtórzeniowe, utrwalające wcześniej zdobyte wiadomości.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Małgorzata
Gruchała

ROK 2020 ROZPOCZĘTY
W styczniu 2020 r. Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła otrzymała
Dyplom od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, w
którym znajdują się podziękowania za włączenie się do akcji „Razem na Święta”. Inicjatywa miała
na celu zachęcenie uczniów do
działań charytatywnych i wsparcia osób potrzebujących w okresie
przedświątecznym. Do akcji przyłączyło się ponad 1 mln 100 tys.
uczniów i prawie 117,5 tys. nauczycieli z całej Polski.
15 stycznia 2020 r. kolędowaliśmy
„Na ludową nutę i nie tylko” wspólnie z kolegami i koleżankami z
zaprzyjaźnionych szkół. Wystąpili
uczniowie ze szkoły w Zbąszynku,
Kosieczyna, Nowego Kramska, Dąbrówki Wlkp., kapele z Ludowego
Ogniska Muzycznego (kapela Oliwiera Niemca i Okruchelki) oraz
Dąbrowiecka Schola. Gościliśmy
Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej Jana Mazura, Sołtysa wsi Dąbrówka Wlkp., Piotra
Kociołka, Dyrektor Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury Malwinę Kubicką,
radnych - pana Henryka Budycha
i pana Marka Pycha; Ewę Kubicką byłą dyrektor szkoły, prezesa
Zarządu Stowarzyszenia Muzyków Ludowych w Zbąszyniu Jana
Prządkę, Przewodniczącą Rady Rodziców Barbarę Lasotę, przewodniczącą Ludowego Ogniska Muzycznego Bożenę Jędrzejczak, Gabrielę
Mazur przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, dyrektorów szkół i
opiekunów grup, którym bliska jest
tradycja związana ze śpiewaniem
i muzykowaniem. Podczas tego
spotkania nastąpiło rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego „Pocztówka z gminy Zbąszynek”. Prace zawierały jedno lub kilka ciekawych
miejsc z terenu Gminy Zbąszynek
oraz pozdrowienia własnego autorstwa zachęcające do przyjazdu i
spędzenia czasu na terenie Gminy.
Wyniki ogłosiła i wręczyła przewodnicząca Rady Rodziców Barbara Lasota.
W lutym rozpoczęliśmy
współzawodnictwo w konkursach recytatorskich. Etap szkolny z wyróżnieniem i nominacją do etapu
gminnego zakończyli: Alicja Spychała, Lena Niemiec, Michalina
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Szymańska, Wiktoria Miszta, Paulina Czaplińska i Mikołaj Jagodziński.
Podczas eliminacji gminnych do
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2020 nominacje
do etapu powiatowego otrzymała Alicja Spychała i Lena Niemiec,
wyróżnienie Paulina Czaplińska.
Dużym sukcesem Alicji Spychały zakończył się etap powiatowy.
Uczennica zakwalifikowała się do
Finału Wojewódzkiego.
06.03.2020 r. w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury odbyły się przesłuchania powiatowe Lubuskiego
Festiwalu Piosenki. Do półfinałów
wojewódzkich została zakwalifikowana uczennica naszej szkoły
- Antonina Sajna.
19 lutego 2020 r. odbyły się szkolne
eliminacje do Lubuskiego Konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się sześciu uczniów.
Natomiast w środę, 26 lutego
2020 r. odbył się IX Kramski Międzyszkolny Turniej BRD dla szkół
podstawowych. W zawodach wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół
– reprezentanci: Dąbrówki Wlkp.,
Dolic, Jesionowa, Podmokli Małych, Przelewic, Żukowa i Nowego
Kramska. W zmaganiach turniejowych zawodnicy rozwiązywali test
z wiedzy o ruchu drogowym, pokonywali przeszkodę tzw. żmijkę oraz
jeździli na czas, czyli wolną jazdę
na rowerze. Rywalizacja przeprowadzana była drużynowo oraz inwww.zbaszynek.pl

dywidualnie. Wszyscy uczestnicy
z wielkim zaangażowaniem brali
udział w poszczególnych konkurencjach. By wyłonić indywidualnego zwycięzcę, potrzebna była
dogrywka. Ostatecznie wygrała
drużyna z Nowego Kramska, drugie
miejsce zajęli uczniowie z Jesionowa, a trzecie z Dąbrówki Wlkp.
W dniu 27 lutego 2020 roku w naszej szkole odbyło się Pasowanie
na czytelnika Biblioteki Szkolnej
Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp. Nowymi
PRZYJACIÓŁMI biblioteki zostało 20
uczniów klasy I. Biblioteka to miejsce w szkole, które powinno się
kojarzyć z miejscem, gdzie uczniowie są mile widziani, bezpieczni, z
miejscem radosnym, przyjaznym,
które dzieci chcą chętnie odwiedzać. Pani Dorota Szatkowska
wyjaśniła czym jest biblioteka, jakie są rodzaje książek, jak należy
dbać o woluminy i nakreśliła reguły panujące w bibliotece. Dzieci
odpowiadały na pytania dotyczące
biblioteki, książek i ich traktowania.
Następnie odbyło się uroczyste pasowanie, podczas którego uczniowie powtarzali słowa przysięgi.
Nowi przyjaciele biblioteki mieli
możliwość wypożyczenia swojej
pierwszej książki.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Ewa
Heyduk

CO ZA NAMI? KILKA WIEŚCI Z KOSIECZYNA
Trzy miesiące nowego roku za nami.
Wiele się w tym czasie działo, ale
jeszcze więcej przed nami…
KOLĘDY I PASTORAŁKI NA LUDOWĄ
NUTĘ I NIE TYLKO
W środę 15 stycznia 2020 roku nasza
szkoła wzięła udział w XVI prezentacjach wokalno – instrumentalnych pt.
„Kolędy i pastorałki na ludową nutę i
nie tylko…”. Uczennice klasy szóstej i
siódmej zaprezentowały dwa utwory:
pastorałkę pt. „Pokój i nadzieja” i kolędę pt. „Wśród nocnej ciszy”, a już
następnego dnia
uczniowie, rodzice i nauczyciele wzięli udział w XV
Koncercie Kolęd i Pastorałek w ZOK
w Zbąszynku. W tym roku w nieco
mniejszym składzie zaśpiewaliśmy
pastorałkę z repertuaru Eleni i Krzysztofa Krawczyka pt.” Witamy Ciebie,
Gwiazdko na niebie”.
ŁĄCZYMY POKOLENIA, CZYLI O DNIU
BABCI I DZIADKA 2020
23 stycznia br. odbyła się w sali wiejskiej w Kosieczynie wyjątkowa uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka,
na którą zostali zaproszeni dziadkowie i babcie przedszkolaków oraz
uczniów naszej szkoły.
Imprezę otworzyły przemówienia zaproszonych gości, m. in. Pana Burmistrza – Wiesława Czyczerskiego, Pani
Dyrektor – Ewy Heyduk, Pani Marii Dobry czy Pani Dyrektor Przedszkola w
Kosieczynie - Danuty Skrzyszewskiej.
Młodzi artyści przygotowali występy,
dzięki którym zgromadzeni goście
mogli wysłuchać pięknych recytacji
wierszy – życzeń, piosenek związanych z Dniem Babci i Dziadka, a także
podziwiać taneczne talenty swoich
wnucząt. Część artystyczna zakończyła się wspólnym odśpiewaniem
„Sto lat” oraz słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez rodziców naszych wychowanków. Cała społeczność szkolna i opiekunowie uczniów
dołożyli wszelkich starań, aby ten
dzień był wyjątkowy. Udało się to
znakomicie, czego dowodem były zadowolone miny dziadków i babć, którzy opuszczali salę wiejską ze wzruszeniem, dziękując za miłe chwile.
RECYTUJEMY W SZKOLE I POZA NIĄ
W Dniu Zakochanych odbył się szkolny etap Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO – ARTE. Wśród młodszych recytatorów uwagę jurorów
przykuły dwie prezentacje: Karoliny
Szałaty i Wiktora Gajdeckiego, którzy
reprezentowali naszą placówkę w
Zbąszynku podczas gminnych recytacji. Klasy V – VIII reprezentowali: Marta

Kucharska, Filip Bielecki, Amelia Bok
oraz Martyna Poniedziałek.
Podczas etapu gminnego Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO –
ARTE, który odbył się w Zbąszynku
w dniu 25.02.2020 roku jury wyróżnieniem doceniło recytację Karoliny
Szałaty (kategoria klas I – III) i Marty
Kucharskiej (klasy VII – VIII), natomiast
Filip Bielecki otrzymał nominację do
etapu wojewódzkiego w Międzyrzeczu, który przez zaistniałą sytuację
się nie odbył. Cieszymy się z sukcesu
Filipa, któremu gratulujemy i czekamy na termin kolejnego etapu, podczas którego będzie mógł zaprezentować swoje zmagania z interpretacją
wybranego przez siebie wiersza.
NA RATUNEK INNYM I… JĘZYKA POLSKIEGO
W piątek 21 lutego w naszej szkole
obyły się dwa, zasługujące na uwagę,
przedsięwzięcia.
Pierwszym z nich były zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej, w których wzięli
udział wszyscy uczniowie. Na początku ratownik medyczny przypomniał
dzieciom, jak istotne są pierwsze
chwile w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia, a także jak należy się
w takiej sytuacji zachować. Później
uczniowie, pod czujnym okiem specjalisty, ćwiczyli wszystkie czynności, które należy wykonać zanim na
miejsce wypadku przybędzie karetka pogotowia. Uczyli się, jak ocenić
stan poszkodowanego, jak właściwie przekazać informacje dotyczące
nieszczęśliwego zdarzenia służbom
ratunkowym. Na fantomach przećwiczyli sposób wykonania resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. Z zaangażowaniem ćwiczyli przenoszenie chorego z noszy do ambulansu i mogli
obejrzeć jego wyposażenie. Spotkanie zakończyło się rozdaniem dyplomów uczestnictwa w szkoleniu.
W naszej szkole były to kolejne
warsztaty, które zwiększyły świadomość dzieci na temat tego, jak
ważne jest posiadanie umiejętności
udzielania pierwszej pomocy.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO.
Z tej okazji odbył się w naszej szkole
konkurs klasowy „Mistrz Poprawności
Językowej”. Do udziału w wydarzeniu
przystąpiły cztery zespoły z klas V –
VIII. Uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez polonistów na platformie Kahoot. Konkurs poprzedzony
był rozwiązaniem hasła w grze „Językowy escape room” umożliwiającym

www.zbaszynek.pl

udział w zabawie. Wszystkie zespoły
rozwiązały łamigłówki i wzięły udział
w zmaganiach z językiem polskim,
uświadamiając sobie, jak istotna jest
dbałość o kulturę słowa.
MY TEŻ MAMY TALENTY
W środę, 10.03.2020 r. w odbyło się wyjątkowe wydarzenie - V edycja szkolnego pokazu talentów „Ja też mam
talent 2020” . I w tym roku uczestnicy
dopisali nie tylko obecnością, ale też
oryginalnością pokazów. Społeczność
szkolna mogła podziwiać występy:
Andrzeja Kuli kl. I śpiew ,,Brawl Stars
Eluwina”, którego występ widownia
uhonorowała Nagrodą Publiczności,
zespołu ,,Szprotki” kl. I: Agata Baszko, Iga Chłopek, Anita Litwin, Zuzanna Miler – układ taneczny ,,Kids baby
Shark” – III wyróżnienie, Karoliny Szałaty kl. II - recytacja wiersza Juliana
Tuwima ,,O Grzesiu kłamczuchu i jego
cioci”, Marty Kucharskiej kl. VIII – która zaprezentowała kilka autorskich
wierszy – I wyróżnienie, pokaz „magicznego rodzeństwa” - Zuzanny i Szymona Krakowianów – II wyróżnienie
oraz układ taneczny zespołu ,,Smerfy”
w składzie: Blanka Fabijańczyk, Piotr
Kumke, Wiktor Gajdecki, Dariusz Kumke, Igor Poniedziałek, Lena Gajdecka,
Klaudia Aściukiewicz, Marcel Stasiak,
Karolina Kumke, Paulina Olszewska,
Zosia Kumke, Alicja Gajos, Oliwia Panasiuk, Martyna Poniedziałek, Łukasz
Furman, który również zdobył II wyróżnienie.
Jury w składzie: Ewa Heyduk, Monika Przybyła i Danuta Skrzyszewska
nie miało łatwego zadania, ponieważ
wszystkie prezentacje były na bardzo
wysokim poziomie.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
talentów w naszej szkole będzie jeszcze więcej.
I CO DALEJ?
W związku z zagrożeniem epidemią
koronawirusa w Polsce nasza placówka została zamknięta, a edukacja
przeniosła się do sieci. Sytuacja jest
wyjątkowa, tak jak wyjątkowa i niecodzienna jest dla niektórych uczniów
nauka w domu, ale dokładamy wszelkich starań, aby szkoła „funkcjonowała”. Mamy nadzieję, że sytuacja jak
najszybciej ulegnie poprawie i będziemy mogli spotkać się w szkolnych
ławkach.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
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MIMO SYTUACJI W KRAJU, REKRUTACJA TRWA
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

WIEŚCI Z ZSL W ROGOZIŃCU….
Z powodu ogłoszenia epidemii
w Polsce oraz zamknięcia szkół,
wszystkie pozostałe wyjazdy zostały odwołane.
Od stycznia szkoła intensywnie
przygotowuje się do organizacji
XII Mistrzostw Polski w Umiejętnościach Leśnych, organizatorem
wskazanym przez Ministerstwo
Klimatu po raz drugi został ZSL w
Rogozińcu. Mistrzostwa miały się
odbyć 16-18 kwietnia ale z powodu epidemii zostały przesunięte
na późniejszy termin. O uzgodnionym innym terminie będziemy
informować na stronie szkoły oraz
na facebooku.
Przesunięte zostały też terminy
Dni Otwartych w ZSL oraz inne
wydarzenia tj. zielone szkoły, akcje wolontariackie, odwiedziny
przedszkoli i szkół podstawowych.
Obecnie szkoła pracuje zdalnie i

Pierwszy kwartał w ZSL
w Rogozińcu rozpoczął się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe R.13 i R.14, który
składał się z części pisemnej i
praktycznej. Do egzaminu przystąpiły dwie klasy III T i IV T.
7 stycznia klasa IV T bawiła się
na balu studniówkowym wraz ze
swoimi nauczycielami i wychowawcami. Tegoroczna studniówka
odbyła się w restauracji „Gość w
dom” w Chlastawie.
Jak co roku, w marcu, zorganizowany został w szkole symboliczny
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”. Odbył się on na
28

dystansie 2000 m a udział w nim
wzięło około 60 osób.
W lutym i marcu wychowawcy
klas i nauczyciele organizowali
liczne wyjazdy integrujące społeczność klasową tj. wyjazdy do
kina ale i wyjazdy edukacyjne tj.
wyjazd do muzeum broni pancernej w Poznaniu.
W szkole, przy udziale samorządu
szkolnego, zostały zorganizowane
Walentynki oraz Dzień Kobiet.
W marcu ZSL w Rogozińcu brał
także udział w kilku wyjazdach
promujących szkołę. Jednym z
większych
przedsięwzięć
był
udział w targach edukacyjnych
„Absolwent” w Gorzowie Wlkp.
www.zbaszynek.pl

wszelkie wydarzenia i przedsięwzięcia uczniowskie zostały przeniesione do internetu. Przykładem
tu może być „skarpetkowa akcja”,
której celem było podniesienie
świadomości na temat życia i potrzeb ludzi z Zespołem Downa.
Wszystkim uczniom, nauczycielom, sympatykom naszej szkoły
życzymy zdrowia i optymizmu.
Zapraszamy na Dni Otwarte oraz
Mistrzostwa Polski Szkół w
Umiejętnościach Leśnych, które
odbędą się po odwołaniu stanu
epidemii w Polsce.
Z leśnym pozdrowieniem
Darz Bór
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CO SŁYCHAĆ W WIGORZE I OPS
z wychowawczynią p. Magdaleną
Olender. Przedszkolaki podarowały
seniorom własnoręcznie wykonane
kwiatki, wyrecytowały wierszyki,
zaśpiewały piosenki. Po krótkim
programie artystycznym przyszedł
czas na wspólne gry i zabawy.
Seniorzy byli bardzo wzruszeni i
pełni podziwu dla dzieci. Każda
wizyta dzieci w naszym Domu
jest wyczekiwana przez seniorów,
wywołuje u nich ogromne emocje,
jest źródłem radości i zadowolenia
oraz wspaniałą formą integracji
międzypokoleniowej.

Początek 2020 roku to czas bardzo
aktywny i pracowity dla seniorów z
Dziennego Domu „Senior-Wigor” w
Zbąszynku, bogaty w wydarzenia
i imprezy okolicznościowe. Oto
przegląd wybranych wydarzeń…
PRZYJACIELE Z „DĄBROWSZCZANKI”
15 stycznia 2020 roku seniorów z
Dziennego Domu „Senior-Wigor”
odwiedzili
artyści
z
Zespołu
Śpiewaczego
„Dąbrowszczanka”
z Dąbrówki Wlkp. Goście wybrali
na ten dzień ze swojego bogatego
repertuaru kolędy oraz pieśni
ludowe, które prezentowali na wielu
koncertach. Nie zabrakło również
znanych pieśni biesiadnych, które
przeniosły naszych seniorów do
lat ich młodości. Seniorzy chętnie
włączali się do śpiewu, a każdy
występ
nagradzali
gromkimi
brawami. Dziękujemy za wizytę i
zapraszamy do nas ponownie.
SENIORZY I PRACOWNICY OPS NA
WIECZORZE KOLĘD
16 stycznia 2020 roku seniorzy
i
pracownicy
OPS
wzięli
udział
w
„Wieczorze
kolęd”
zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową
w
Zbąszynku.
Podczas dwugodzinnego koncertu
na
scenie
Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury zaprezentowały
się
instytucje
samorządowe,
organizacje społeczne działające
na terenie Gminy oraz śpiewające
rodziny wykonując znane kolędy i
pastorałki. Seniorzy i pracownicy

OPS
zachęceni
gromkimi
brawami
licznie
zgromadzonej
publiczności, wspólnie wykonali
dwa utwory tj. kolędę „Mizerna
cicha” oraz pastorałkę „Skrzypi
wóz”. Do śpiewu akompaniował
wykonawcom na akordeonie Pan
Janusz Śmiałek.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Styczeń to tradycyjnie czas, kiedy
pamiętamy i składamy życzenia
babciom i dziadkom z okazji ich
święta. Takie wydarzenia miały
również miejsce w naszym Domu.
Seniorów odwiedziły dzieci z
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
w Zbąszynku z grupy „Jeżyki” wraz
www.zbaszynek.pl

IGRZYSKA SPORTOWE SENIORÓW
11 lutego 2020 roku w hali
sportowej
„Zbąszynianka”
w
Zbąszyniu odbyły się II Igrzyska
Sportowe Seniorów. Celem imprezy
była popularyzacja aktywności
ruchowej i zdrowego stylu życia,
integracja
ze
środowiskiem
seniorów z innych gmin, a także
dawanie pozytywnego przykładu
dzieciom i młodzieży. W zawodach
wzięło udział 10 drużyn z domów
seniora ze: Zbąszynia, Zbąszynka,

Buku, Opalenicy, Grodziska Wlkp.,
Glińska,
Kargowej,
Swarzędza,
Witnicy i Skwierzyny. Organizatorzy
przygotowali
dla
seniorów
konkurencje,
podczas
których
liczył się czas wykonania zadań,
precyzja, a przede wszystkim
dobra zabawa. Nie brakowało
oczywiście
dreszczyku
emocji
29
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i odrobiny zdrowej rywalizacji.
Wszyscy
uczestnicy
igrzysk
otrzymali okolicznościowe medale,
a zwycięskie drużyny puchary i
upominki.
SPOTKANIE RADY SENIORÓW
GMINY ZBĄSZYNEK
13 lutego 2020 roku w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku
odbyło się pierwsze w tym
roku spotkanie Rady Seniorów
Gminy Zbąszynek. W spotkaniu
uczestniczył Zastępca Burmistrza
Jan
Makarewicz,
Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji Marcin
Minta
oraz
Przewodniczący
Zespołu ds. zarządzania Strategią
Rozwiazywania
Problemów
Społecznych w Gminie Zbąszynek
Krzysztof
Krzywak.
Głównym
tematem
spotkania
było
omówienie
oferty
sportowej
dla seniorów na 2020 rok oraz
poznanie oczekiwań tej grupy
społecznej
w
perspektywie
uruchomienia
w
bieżącym
roku
hali sportowej.
Podczas
spotkania
omówiono
ponadto
sprawę stanu realizacji w Gminie
Zbąszynek programu „Zbąszynecka
Karta Seniora”, zapewnienia od
stycznia br. opieki zdrowotnej
dla mieszkańców po odejściu na
emeryturę lekarzy rodzinnych oraz
założenia opracowanego Programu
Promocji Zdrowia Psychicznego w
Gminie Zbąszynek. Rada Seniorów

zajęła się sprawą prowadzenia
na facebooku strony pn. Seniorzy
Gminy Zbąszynek, która miałaby
powstać na bazie strony Dziennego
Domu „Senior-Wigor” i promowania
tam czytelnictwa osób starszych.
Ponadto Rada Seniorów przyjęła
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Roczny Plan Działania RS oraz
podjęła uchwałę w sprawie
nadania imienia Dębu w Alei
Wolności
na
Wzgórzu
przy
Skwerze
Niepodległości
w
Zbąszynku - dąb otrzyma nazwę
Bitwy Warszawskiej 1920 r. i będzie
zasadzony przez seniorów w dniu
11.11.2020 r. Po zakończeniu części
oficjalnej spotkania seniorzy udali
się na zwiedzanie powstającej
hali sportowej.
DYSKOTEKA WALENTYNKOWA
14 lutego 2020 roku na okoliczność
obchodów Święta Zakochanych
zorganizowana została w naszym
Domu walentynkowa dyskoteka,
na której gościliśmy seniorów

z
Dziennego
Domu
„SeniorWigor” ze Zbąszynia. Święty
Walenty – Patron Zakochanych
złożył wszystkim uczestnikom
spotkania życzenia miłości i
szczęścia, bowiem jak wiadomo
na miłość nigdy nie jest za późno.
www.zbaszynek.pl

Przy
pysznym
poczęstunku,
rozmowach, śpiewach i tańcach,
seniorzy w świetnych humorach
uczcili ten wyjątkowy dzień.
SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ
19 lutego 2020 roku w Dziennym
Domu
„Senior-Wigor”
odbyło
się wyjątkowe wydarzenie pn.
„Spotkanie z książką”, w którym
wraz z seniorami udział wzięli
uczniowie z klasy IIIB Szkoły
Podstawowej
w
Zbąszynku
z
wychowawczynią
Panią
Magdaleną Prządką.
Spotkanie
miało
na
celu
promowanie
czytelnictwa
wśród
osób
w
każdym wieku oraz integrację
międzypokoleniową. Uczniowie i
seniorzy wspólnie czytali znane i
lubiane utwory tj. „Lokomotywa”,
„Dżoncio”, „W kopalni cukru”, czy
„Mysz w podróży”. Spotkanie
upłynęło w miłej i radosnej
atmosferze, wypełnionej ciepłem
domowej i książkowej magii.
OSTATKI Z SENIORAMI Z
KARGOWEJ
25 lutego 2020 roku w naszym
Domu odbyły się ostatki. Na
wspólne zakończenie karnawału
seniorzy zaprosili przyjaciół z
Dziennego
Domu
„Senior+”
z
Kargowej. Uczestnicy spotkania
zadbali, aby podczas imprezy
było słodko i wesoło. Na stołach
znalazł się słodki poczęstunek, po
którym wszyscy porwali się do
tańca i szalonej zabawy. Spotkanie
upłynęło w miłej i radosnej
atmosferze,
było
okazją
do
rozmów ze znajomymi, wymiany
doświadczeń i przeżyć z życia obu
domów oraz rozwoju współpracy
naszych Domów.
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MIĘDZYPOKOLENIOWY DZIEŃ
AKTYWNOŚCI
25 lutego 2020 roku na zaproszenie
Wojewody Lubuskiego delegacja
seniorów
z
naszego
Domu
udała się do Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego
w
Gorzowie
Wlkp. na
Międzypokoleniowy
Dzień Aktywności. Wydarzenie

pakietem Emerytura Plus.
DZIEŃ KOBIET
Jak co roku, w Dniu Kobiet, na
spotkanie z seniorkami przybył
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski oraz przyjaciel DomuKrzysztof Krzywak. W krótkich
przemowach zaproszeni goście

Utalentowani
uczniowie
oraz
nauczyciele grali na skrzypcach,
klarnecie, saksofonie, wiolonczeli
oraz na fortepianie.
KONCERT HALINY FRĄCKOWIAK
8 marca 2020 roku seniorzy
z naszego Domu udali się do
Świebodzina, gdzie na scenie
tamtejszego Domu Kultury z okazji
Dnia Kobiet odbył się koncert
Haliny
Frąckowiak.
Seniorzy
wysłuchali
niezapomniane
przeboje tj. „Bądź gotowy dziś
do
drogi”,
„Napisz,
proszę”,
„Papierowy
księżyc”,
„Dancing
Queen”
czy
„Serca
gwiazd”.
Gwiazda zapraszała publiczność
do wspólnego śpiewu. Seniorzy
byli
zachwyceni
koncertem,
który wprowadził wszystkich w
cudowny nastrój.
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW W
OPS
6 marca 2020 roku w siedzibie
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w
Zbąszynku
odbyło
się
szkolenie
pracowników
OPS

było okazją do poinformowania o
polityce senioralnej prowadzonej
w województwie lubuskim oraz
przedstawienia samej aktywności
seniorów,
skupionej
wokół
Domów Senior+ i Klubów Senior+.
Spotkanie
podkreślało
rolę
międzypokoleniowej solidarności
i promowało rządowe programy
wspierające seniorów. Wojewoda
Lubuski
Władysław
Dajczak
przedstawił
pakiet
działań
rządowych, dedykowanych dla
seniorów, między innymi Emerytura
Plus. Spotkanie było ubarwione
występami artystycznymi, które
przygotowały dzieci z przedszkola
w Gorzowie Wlkp. oraz seniorzy z
Dziennego Domu „Senior-Wigor” ze
Skwierzyny i Witnicy. Wojewoda
Lubuski
wspomniał
także
o
Dziennych Domach „Senior-Wigor”
w Zbąszynku i Zielonej Górze,
które jako pierwsze rozpoczęły
swoją działalność na terenie
województwa
korzystając
ze
środków
ministerialnych
w
ramach Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020. W
czasie wydarzenia do dyspozycji
seniorów pozostawali pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej oraz
pracownicy Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, którzy odpowiadali
na wszelkie pytania związane z

życzyli wszystkim paniom w dniu
ich święta zdrowia, pogody ducha,
uśmiechu na twarzy i zadowolenia
z pobytu w naszym Domu.
Następnie każda pani otrzymała
z rąk Burmistrza słodki upominek.
Po spotkaniu seniorzy udali się
z wizytą do Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Świebodzinie
na kameralny koncert. Występ
przygotowany został przez dzieci
oraz kadrę szkoły.
Podczas
koncertu
wykonywane
były
utwory
popularnych
polskich
oraz
zagranicznych
klasyków.
www.zbaszynek.pl

dotyczące
„Sytuacji kryzysowej
– teoretycznych i praktycznych
aspektów obrony przed agresją
fizyczną i słowną napastnika”.
Szkolenie zostało przeprowadzone
przez
byłych
funkcjonariuszy
służb specjalnych i mundurowych
z firmy Centrum Bezpieczeństwa
Informatycznego.
Celem
szkolenia było
przedstawienie
możliwych
zagrożeń,
ocena
sytuacji kryzysowej, wskazanie
zasad i procedur związanych
m. in. z bezpośrednim atakiem
napastnika oraz określenie roli
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Katarzyna
Rucioch

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

przedstawiono
informacje
z
prowadzonych
działań
Grup
Roboczych w mijającym kwartale.
W
spotkaniu
uczestniczyła
również Pani Prokurator Beata
Żbikowska-Kawa z Prokuratury
Rejonowej w Świebodzinie, która
omówiła sprawy związane z
przeciwdziałaniem
przemocy
domowej,
prawidłowym
prowadzeniem
procedury
Niebieskiej Karty oraz planowaniem
działań
pomocowych
przez
Grupy
Robocze.
Spotkanie
z
Panią Prokurator było kolejnym
z cyklu zaplanowanych spotkań
i n f o r m a c y j n o - s z k o l e n i o w yc h
związanych
z
podnoszeniem
kompetencji Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego.
Kolejne
lidera zarządzającego sytuacją
kryzysową. Pracownicy podczas
warsztatów
obejmujących
symulacje i pozoracje, odgrywali
role w warunkach zbliżonych
do realnego zagrożenia. Zajęcia
były przeprowadzone w sposób
bardzo
ciekawy,
a
zadania
praktyczne podniosły świadomość
wśród pracowników w zakresie
skutecznego
reagowania
na
sytuacje kryzysowe.
KWARTALNE SPOTKANIE
GMINNEGO ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
11 marca 2020 roku odbyło się
kwartalne spotkanie Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego
w
Zbąszynku,
na
którym
spotkanie GZI odbędzie
czerwcu 2020 roku.

się

w

UMOCNIENI DUCHOWO
W Dziennym Domu „Senior-Wigor”
dbamy
o
wsparcie
duchowe
seniorów. Odwiedzają nas księża
z naszej parafii, ksiądz proboszcz
z
Kosieczyna
oraz
siostra
Margarita ze Zgromadzenia Sióstr
Urszulanek w Krakowie. Podczas
spotkań jest czas na wspólne
rozważania Pisma Św., rozmowy,
śpiew i modlitwę. Każde spotkanie
z księdzem i siostrą zakonną daje
naszym
seniorom
szczególne
wsparcie i umocnienie duchowe.
Z powodu epidemii koronawirusa
od 12 marca 2020 roku zajęcia
w Dziennym Domu „Senior-Wigor”
zostały zawieszone do odwołania.
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ZDROWIE

Krzysztof
Krzywak

ZDROWIE W GMINIE ZBĄSZYNEK
SZKOŁA RODZENIA ZAPRASZA
Od listopada 2018 roku w
Zbąszynku
funkcjonuje
Szkoła Rodzenia. Zajęcia
prowadzone są przez jedną z naszych mieszkanek
– mgr położnictwa Patrycję
Zalewską. Prócz prowadzenia zajęć w szkole rodzenia, zawodowo pracuje
w sulechowskim szpitalu.
W 2019 roku zdobyła tytuł
położnej roku w powiecie
zielonogórskim.
Zajęcia edukacyjne obejmują szeroką tematykę, od
zdrowia kobiety ciężarnej,
przebiegu ciąży, stanów
szczególnej uwagi w ciącym kilka godzin.
Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem telefonu: 782620-721.
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA - KORONAWIRUS
W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, aby ograniczyć ryzyko
rozprzestrzeniania się wywołanej przez koronawirusa choroby COVID – 19, po uzgodnieniu z
podmiotami medycznymi prowadzącymi działalność leczniczą
w obiekcie gminnym przychodni
przy ul. Długiej 1 w Zbąszynku, informujemy, że drzwi do budynku
zostały zamknięte. Przy drzwiach
stoi pracownik Urzędu Miejskiego,
który wpuszcza do budynku tylko

osoby ZAREJESTROWANE TELEFONICZNIE, lub
w innych przypadkach
po konsultacji z gabinetem lekarskim POZ.
Pacjentom udzielane są
teleporady w godzinach
pracy lekarza. Leki wydawane są także przez
telefon - e-recepta. Podłogi, klamki, toalety, ławeczki pacjentów są na
bieżąco odkażane. Po
wejściu do Przychodni,
należy
bezwzględnie
przestrzegać zalecanych
zasad higieny. Przepraszamy za utrudnienia.
Laboratorium
czynne:
poniedziałek, środa, piątek w godz. 8:00 - 9:15.
Ze skierowaniem i prywat-

nie.
Wykaz telefonów do rejestracji POZ
i innych gabinetów: Apex – Waldemar Wolski - 068 347 93 46, Mirosława Łuciów- Stawicka - 068 347
93 57, TOPMED - 68 320 77 13, Małgorzata Rezmer - 692 685 638, Barbara Górawska - 068 347 93 58, 068
384 93 36, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – 797 324 487, Laboratorium – 607 513 133. Przepraszamy za
utrudnienia.
PODZIĘKOWANIE ZA 30 LAT PRACY
24 lutego na XVI sesji Rady Miejskiej
w Zbąszynku odbyło się pożegnanie i podziękowanie lekarzom medycyny pracy i medycyny rodzinnej
za wieloletnią pracę na rzecz zdro-

ży, przez poród, połóg, po karmienie
piersią i pielęgnację noworodka.
Szkoła Rodzenia w Zbąszynku objęta jest patronatem Burmistrza.
Dzięki wsparciu ze strony Gminy
Zbąszynek, wszystkie ciężarne zameldowane na terenie Gminy Zbąszynek otrzymują 50% dofinansowania do ceny kursu. Cykl zajęć
składa się z 7 spotkań teoretyczno-praktycznych (trwających 2h) i 1
spotkania w wybranym, przez rodzącą szpitalu. Zajęcia realizowane są w budynku przychodni przy
ulicy Kosieczyńskiej w Zbąszynku.
W przypadku zorganizowania grupy
możliwe jest przeprowadzenie zajęć
w trybie przyspieszonym - trwająwww.zbaszynek.pl
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wia mieszkańców Gminy Zbąszynek, Pani pediatrze Annie Lis i lekarzowi medycyny pracy, interniście
Panu Ryszardowi Lis oraz pediatrze
Pani Alinie Cesarz – Maciejewskiej,
którzy z dniem 31 grudnia przeszli
na emeryturę. Podziękowanie za
wieloletnią pracę, troskę i zaangażowanie w niesienie pomocy pacjentom w sektorze podstawowej
opieki zdrowotnej na terenie Gminy
Zbąszynek oraz życzenia zdrowia,
aktywnego wypoczynku, pomyślności i dużo wzajemnej życzliwości
i serdeczności przekazał Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur.
Lekarze otrzymali także
kwiaty od dzieci z Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
w Zbąszynku, od Kierownik OPS
Katarzyny Rucioch, od Koordynatora ds. zdrowia Krzysztofa Krzywaka
oraz Rady Seniorów Gminy Zbąszy-

nek. Odchodzący lekarze to osoby
z ponad 30-letnim stażem pracy,
można powiedzieć na pierwszej linii w ochronie zdrowia. Przybyli do
Zbąszynka w latach 80 XX wieku.
Pani Alina Cesarz – Maciejewska z
Dąbrowy Górniczej, Państwo Anna i
Ryszard Lisowie z Leszna. Pracę z
dużym zaangażowaniem rozpoczęli
w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Zielonej Górze w Przychodni
Kolejowej na ul. Kosieczyńskiej 4 w
Zbąszynku. Przez ponad 10 lat aktywnej pracy rozwinęli dział pediatrii
w Przychodni Kolejowej. Zajmowali
się także efektywnie skierowania34

mi dzieci z całego Rejonu do sanatoriów. Opiekowali się leczniczo
dziećmi w Przedszkolu Kolejowym

oraz doradztwem w różnych przedsięwzięciach w obszarze zdrowia.
Pan Ryszard Lis pełnił także dyżury w Pogotowiu Kolejowym. Po
reorganizacji służby zdrowia, 1 lipca
1999 r. rozpoczęli proces tworzenia
nowych placówek POZ już w Przychodni przy ul. Długiej 1. To tutaj, w
Zbąszynku, zdobywali nowe kompetencje i specjalności medyczne.
W swojej karierze zawodowej odbyli
kilkadziesiąt szkoleń i konferencji
medycznych. W celu uzyskania najlepszych efektów poprawy zdrowia
swoich pacjentów ściśle współpracowali ze specjalistami wielu dziewww.zbaszynek.pl
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dzin medycyny. Dziękujemy Im za
spokój, z jakim po 1999 roku organizowali pracę placówki podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni
przy ul. Długiej. Dziękujemy za te
ponad 30 lat pracy na trudnej niwie,
bo ochrona zdrowia jest jednym z
frontowych odcinków, gdzie trudno uzyskać zadowolenie oraz powszechną akceptację. Ale Państwo:
Anna Lis i Ryszard Lis oraz Alina Cesarz - Maciejewska dzielnie sobie z
tym radzili, czego gratulujemy i za
co bardzo dziękujemy.
TOPMED
Z dniem 31 grudnia 2019 r. NZOZ „Zespół Lekarza Rodzinnego Konsylium” S.C. Anna Lis i Ryszard Lis oraz
Indywidualna Praktyka Lekarska
Alina Cesarz-Maciejewska zakończyły działalność POZ w Przychodni
w Zbąszynku. Burmistrz Zbąszynka
rozpoczął już dość dawno działania
w poszukiwaniu lekarzy. W kwietniu 2018 r. spotkał się z lekarzami
ze Zbąszynka, aby omówić sytuację
kadrową podstawowej opieki zdrowotnej w Zbąszynku. Z rozmowy
tej nie wynikało, że zakończenie
działalności nastąpi tak nieoczekiwanie. Na decyzję lekarzy wpłynęło
wiele czynników, które nie wpływały na spokój pracy. Po otrzymaniu
wypowiedzeń, Burmistrz Zbąszynka zorganizował kilkanaście spotkań z podmiotami i lekarzami: MC
Zdrovita Nowy Tomyśl, CM Postęp
w Świebodzinie, Nowym Szpitalem
w Świebodzinie i Skwierzynie, NZOZ
CM TOPMED w Sulechowie, z SPZOZ
w Babimoście. Rozmowy dotyczyły
zabezpieczenia POZ i działalności
na terenie Zbąszynka. Jednocześnie toczyły się rozmowy z Okręgową Izbą Lekarską w Zielonej Górze
i Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Bur-
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mistrz wnioskował, że najsprawniejszą i szybką formą będzie przekazanie /cesja/ deklaracji nowemu
podmiotowi. Niestety przepisy NFZ
na taki zabieg nie pozwalają. Należało zatem, pomimo braku lekarzy, na nowo zbierać deklaracje. Na
tej podstawie nowy podmiot mógł
przyjmować pacjentów. Jedynym
podmiotem, który zadeklarował

pomoc w tej niesłychanie trudnej
i skomplikowanej sytuacji dla pacjentów Zbąszynka, okazał się CM
TOPMED w Sulechowie. Burmistrz
Zbąszynka podjął inicjatywę wsparcia nowego podmiotu w akcji zbierania deklaracji. Wszystko odbywało się w końcówce roku. Było to
trudne przedsięwzięcie logistyczne.
Ale udało się. Przy tej okazji należy
podziękować wszystkim podmiotom
leczniczym uczestniczącym w roz-

mowach dot. zabezpieczenia POZ w
Zbąszynku, lekarzom, Dyrekcji LOW
NFZ, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, Dyrektor Wydziału Zdrowia
LUW, Proboszczom w Parafiach w
Gminie Zbąszynek, Pracownikom
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku za
zaangażowanie i pomoc w poszukiwaniu zabezpieczenia podstawowej
opieki zdrowotnej dla mieszkańców
naszej Gminy. Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Zbąszynku, Zbąszyneckiemu
Ośrodkowi Kultury, Sołtysom
z Gminy Zbąszynek i
Pracownikom
Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku za sprawne organizowanie przyjmowania
deklaracji od mieszkańców. Mieszkańcom
dziękujemy za szybkie i sprawne złożenie
deklaracji do nowego
podmiotu leczniczego.
Tych, którzy jeszcze
tego nie uczynili, zachęcamy do jak najszybszego wypełnienia
deklaracji. Obecnie w pomieszczeniach TOPMED trwa remont. Niestety
wydłuża się z wiadomych przyczyn.
Za utrudnienia przepraszamy.
BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU I
WZROKU U DZIECI
Wykrywanie wad wzroku nie zawsze
jest proste, gdyż objawy mogą być
różne i często niecharakterystyczne.
U dziecka mogą pojawić się kłopoty
z czytaniem i pisaniem, bóle głowy,
www.zbaszynek.pl
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pieczenie i łzawienie oczu oraz mruganie powiekami. Dziecko skarży się
na zamazywanie obrazu z bliska lub
z daleka, przyjmuje nieprawidłową
postawę przy czytaniu, pisaniu, patrzeniu na monitor. Zdarza się, jeżeli
nie wykryje się tej wady wcześniej,
że dzieci uczą się gorzej ale wstydzą
się przyznać do nie widzenia czy nie
słyszenia. Wczesna i prawidłowa
korekcja wady wzroku pozwala uzyskać całkowitą poprawę widzenia
i zapobiec rozwojowi niedowidzenia. Dlatego też Burmistrz Zbąszynka ogłosił Zarządzeniem Nr 14/2020
z dnia 6 marca 2020 r. otwarty konkurs ofert na realizację programu
polityki zdrowotnej pn. „Program
wczesnego wykrywania wad słuchu
i wzroku wśród uczniów klas I szkół
podstawowych Gminy Zbąszynek na
lata 2018-2020”. Badanie dziecka odbywa się po wyrażeniu zgody przez
rodzica i jest bezpłatne. Gmina na
ten cel otrzymała dofinansowanie
z LOW NFZ na kwotę 8 888,00 zł.
Po rozstrzygnięciu konkursu odbędzie się spotkanie rodziców z Realizatorem. Zaproszenia do rodziców
zostaną wysłane poprzez szkolny
system informatyczny librus. Zapraszamy do udziału.
PROGRAM PRZYJĘTY
Zdrowie psychiczne jest w Polsce
tematem trudnym, osoby cierpiące
na zaburzenia psychiczne są nadal stygmatyzowane. Tymczasem
wzrost tempa życia i stresu związanego z życiem prywatnym, a przede
wszystkim zawodowym powoduje,
że takich osób przybywa. Szacuje
się, że obecnie około 25% ludzi cierpi na różnego rodzaju zaburzenia
psychiczne. WHO przewiduje, że już
w 2020 roku depresja będzie drugą
najpoważniejszą przyczyną niepełnosprawności na świecie. W ciągu
najbliższych 10 lat depresja stanie się
najczęstszą chorobą, i to nie tylko
wśród chorób psychicznych. W Polsce choruje na nią ponad 1,5 miliona
osób. Rada Miejska w Zbąszynku, w
celu zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej
opieki adekwatnej do ich potrzeb, w
tym szczególnie: udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
uczniom, rodzicom i nauczycielom,
24 lutego br. zatwierdziła Program
Promocji Zdrowia Psychicznego
i
Profilaktyki Zaburzeń Psychicznych
w Gminie Zbąszynek na lata 2020 2024. Szczegóły: www.zbaszynek.pl
zakładka: Dla Mieszkańca - Zdrowie
– Zdrowie Psychiczne.
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

KULTURA Z PRZYTUPEM !

STYCZEŃ
Koncert Noworoczny, Finał WOŚP, XV
Wieczór Kolęd i Pastorałek, I Turniej
Szachowy o Puchar Dyrektora ZOK,
Ferie Zimowe 2019, Strefa zabawy,
koncerty edukacyjne, spotkanie Kresowiaków, spotkanie Burmistrza z
mieszkańcami, zebranie PZW Zbąszynek, zebranie PZHGP Zbąszynek,
zabawa taneczna ZAP, Studniówka,
zbiórka krwi, Bal Karnawałowy Muchomorków, wystawa kółka modelarskiego.
LUTY
X Bal Seniora, Plan na Kino (2), Turniej FIFA 2020, Wycieczka do Szczecina, Balik ZHP Zbąszynek, Koncert
JAZZ: YES4Jazz, roczne sprawozdanie z działalności ZOK (Sesja Rady
Miejskiej), zabawa taneczna TKKF
Semafor Zbąszynek, koncerty edukacyjne, wernisaż wystawy rysunków Leszka Frey-Witkowskiego,
Lubuski Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne i powiatowe.
MARZEC
Walne zebranie ZUTW Zbąszynek,
Lubuski Festiwal Piosenki – elimi-

nacje powiatowe, Koncert w Bongo:
Pełna Kultura, Padlina Szarika, Grunberg, Teatr 18+ premiera ON-LINE.
ODWOŁANE WYDARZENIA:
Premiera Teatru 18+ (14.03, 15.03), Plan
na
Kino
(19.03),
Kabaret
Skeczów Męczących
(20.03),
Lubuski
Konkurs
Plastyczny – eliminacje powiatowe
(27.03),
Lubuski
Festiwal Piosenki
– półfinał (02.04),
Koncert Charytatywny
PLATEAU
(04.04).
Ważne: Wszystkie
bilety
zakupione na w/w wydarzenia
będzie
można
zwrócić
w sekretariacie ZOK. O najbliższym
możliwym terminie zwrotu, będziemy informować na naszej stronie
internetowej.
DĄBROWSZCZANKA – KONCERTOWO
Koncert dla Seniorów (Wigor) – 15.03,
XVIII Koncert Kolęd i
Pastorałek – Szczaniec (19.01).
REMONTY
Z radością możemy
poinformować,
że
kończą się prace remontowe schodów
tarasowych w Parku
ZOK. Wyczekujemy
dnia, kiedy będziemy mogli Państwa
zaprosić na klima-
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tyczny koncert w tym miejscu.
Czas, w którym nie możemy organizować wydarzeń artystycznych,
wykorzystujemy na prace remontowe, które nie mogłyby się odbyć
podczas bieżącej działalności ZOK.

W Klubie Muzycznym Bongo powstała stacjonarna scena. Autorem
projektu i wykonawcą jest Wojciech
Podemski. Pomoc materialna: firma
AXXION. Natomiast na I i II piętrze
rozpoczynamy prace malarskie i
wykończeniowe.
SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE IKEA
INDUSTRY ZBĄSZYNEK
„Nie w każdej muszli szumi morze”.
W dniach 19-20 lutego 2020 r. ZOK
razem z pracownikami Ikea Industry Zbąszynek, realizował projekt
społecznego zaangażowania pod
tytułem „Nie w każdej muszli szumi morze”. Intrygujący tytuł skrywał
za sobą lifting toalet publicznych na
parterze budynku ZOK.
Niestrudzona ekipa, w pocie czoła,
wykonała ogrom prac remontowych. W ramach zadania przemalowane zostały wszystkie płytki ścien-

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY
ne oraz sufity. Wymieniono drzwi, a
na nowych skrzydłach pojawiły się
fototapety z wizerunkiem Zbąszynka. Dodatkowo w WC męskim pojawiły się ścianki między pisuarami.
Dodatkowe zmiany: wymiana klap
sedesowych, montaż luster, obrazów, znaków, włączników, dozowników, koszy i szczotek naściennych.
Efekt przerósł nasze wyobrażenia,
w związku z powyższym postanowiliśmy zmienić nazwę naszych toalet na „Świątynie Dumania”. Dzięki
realizacji w/w projektu nastąpiła
integracja pracowników Ikea Industry Zbąszynek wraz pracownikami
ZOK. Prace przebiegały w wesołej
atmosferze. Był czas na wspólny
posiłek, był czas na wygłupy i żarty. Bardzo dziękujemy za pomoc!!!!!
Całkowity koszt projektu: 8000,00
zł. Dofinansowanie Ikea Industry
Zbąszynek: 6000,00 zł.
ZBĄSZYNEK TEATREM
STOI
TEATR 18+
Niewątpliwie
najważniejszym wydarzeniem
tego kwartału miała
być premiera Teatru 18+
ze sztuką „Sekret uszyty na miarę”. Odwołana
premiera
skutkowała
podjęciem decyzji, by
premiera odbyła się ON-LINE. Aktorzy spotkali
się na kilka dni przed
premierą, by nagrać
spektakl. W zaledwie
jeden dzień: Wojciech
Podemski i Przemysław
Zalewski obrobili dźwięk i zmontowali gotowy film – co na początku
graniczyło z cudem. Udało się! 14.03.
w sobotę, o godz. 18:00 premierę
ON-Line obejrzało kilkaset osób.
DZIĘKUJEMY!
O czym ta sztuka:
Lidia urodziła się w bardzo zamożnej rodzinie. Po matce odziedziczyła
ogromną posiadłość na Mazurach.
Siedlisko agroturystyczne. Swoje
życie dzieliła na dwa domy – Mazury i Zbąszynek, gdzie mieszkała jej
jedyna siostrzenica Anna. Pewnego
październikowego dnia, podczas wizyty u lekarza dowiaduje się, że ma
guza mózgu. Choroba postępująca i
nieuleczalna. Wyrok: jeden miesiąc
życia. Lidia informuje swoją rodzinę
i proponuje im pewien układ. Ostatnim życzeniem Lidii jest przeżyć
wszystkie ulubione święta w jeden
miesiąc. Rodzina Lidii od razu przy-

staje na propozycje. Niektórymi kieruje chęć
pomocy kochanej ciotce, innymi chęć zysku.
Październikową
sielankę burzy
przybycie
tajemniczego gościa: krawcowej,
która nieco za
bardzo zaczyna
interesować się
posiadłością na
Mazurach. Sekret Uszyty Na
Miarę to zaskakujące zwroty akcji, obnażenie wad
ludzkich i niespodziewane zakończenie.
Reżyseria: Malwina Kubicka, scena-

riusz: Malwina Kubicka przy współudziale Wojciech Podemski, obsada:
Joanna Spychała, Patrycja Kosicka,
Maria Bręk, Maria Karolczak, Piotr
Czyczerski, Milena Greczycho, Marek Bonecki, Grzegorz Górczewski.
Projekt scenografii: Malwina Kubicka. Wykonanie scenografii: Wojciech
Podemski i Przemysław Zalewski.
Prace wykończeniowe: Marek Binias.
WAŻNE: Premiera stacjonarna odbędzie się w najbliższym możliwym terminie.
SEMAFORKI
Teatr Dziecięcy Semaforek rozpoczął próby do nowej bajki pt. „Coś”.
Autorska bajka Malwiny Kubickiej
tym razem porusza problem braku
akceptacji w grupie.

TRZYMAMY KCIUKI ZA NASZYCH
MIESZKAŃCÓW PODCZAS PÓŁFINAŁÓW I FINAŁÓW:
LUBUSKI KONKURS RECYTATORSKI
– FINAŁ WOJEWÓDZKI
Alicja Spychała z Dąbrówki
Wielkopolskiej
(kat. I)
Filip Bielecki z Kosieczyna (kat. II)
Magdalena Kaczmarek
i Julia Półtorak ze Zbąszynka (kat. III).
LUBUSKI
FESTIWAL
PIOSENKI – PÓŁFINAŁ
WOJEWÓDZKI
Antonina Sajna z Dąbrówki Wlkp. (kat. I – II)
Patrycja Spychała (Zbąszynek) i Kamila Suwiczak (Kręcko) (kat. III i
IV). Mocno kibicujemy
naszej uzdolnionej młodzieży!!!! Terminy Finałów
i Półfinałów zostaną ustalone na
nowo, w późniejszym terminie.
PLANOWANE WYDARZENIA W II
KWARTALE 2020 R.
W związku ze stanem epidemicznym, śledzimy sytuację w naszym
kraju. Z pewnością Roczny Kalendarz wydarzeń w ZOK ulegnie sporym zmianom.
SEKCJE ZOK W ZAWIESZENIU
Z przykrością informujemy, że
wszystkie sekcje artystyczne zostały zawieszone do odwołania. Praca
artystyczna to praca z człowiekiem,
a nie z komputerem – dlatego jesteśmy dalecy od przekazywania treści
edukacyjnych za pośrednictwem Internetu. Na wszystkich naszych artystów czekamy z utęsknieniem!!! Do
zobaczenia za jakiś czas!!

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

Marcin
Minta

PODSUMOWANIE
Wiele różnych wydarzeń
sportowych oraz duży postęp
prac w budowie hali sportowej to
najlepsze skwitowanie ostatnich
miesięcy. Na wielu frontach realizowane są kolejne mniejsze lub
większe przedsięwzięcia niezbęd-

ne do dalszego rozwoju sportowego Gminy Zbąszynek. Nadzwyczajna sytuacja związana z epidemią
zmusiła nas do weryfikacji planów
oraz trochę innego podejścia do
zagadnień, z którymi mierzymy się
w bieżącej działalności. Trzymamy
również kciuki za lokalnych przed-

II ULICZNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

IV GRAND PRIX W KOPA O PUCHAR BURMISTRZA

LUBIMY ZDROWO JEŚĆ
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siębiorców oraz mieszkańców, którzy bardzo często wspierali również inicjatywy sportowe, aby jak
najmniej boleśnie przeszli przez
ten trudny okres. Poniżej w graficznym skrócie wydarzenia sportowe ostatnich miesięcy.

83 MISTRZOSTWA POLSKI W KOLARSTWIE
PRZEŁAJOWYM

ZAJĘCIA Z AKROBATYKI

TURNIEJ MINISIATKÓWKI

www.zbaszynek.pl
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TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - GR. MŁODSZA

OLIMPIADA Z LEGO 02.02.2020

ZAJĘCIA Z SAMOOBRONY JU-JITSU & WALKA
JAPOŃSKIM MIECZEM

ZAJĘCIA NA SIŁOWNI Z DOROTĄ

TEQBALL

TEQVOLY

CHARYTATYWNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - CYPRIAN - MECZ ŻYCIA
www.zbaszynek.pl
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KURS GRASSROOTS C - DĄBRÓWKA WLKP. ZBĄSZYNEK

RADA SENIORÓW NA OBIEKTACH OSIR

FITNESS NA TRAMPOLINACH

BRYDŻ 60+

KAMIL JÓŹWIAK - AMBASADOR ZBĄSZYNECKIEGO SPORTU
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FINAŁ 13 MISTRZOSTW GMINY ZBĄSZYNEK W
TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR BURMISTRZA
ZBĄSZYNKA

ĆWIERĆFINAŁ MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK W
PIŁCE SIATKOWEJ W POLICACH

MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW 2
29.02.2020

MISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA MŁODZICZEK SPS
ZBĄSZYNEK

www.zbaszynek.pl
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KRZYZÓWKA

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
30 kwietnia 2020 roku.

imię i nazwisko
telefon lub adres kontaktowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

POZIOMO

PIONOWO

3. Nowa nazwa Szkoły Podstawowej w Zbąszynku jest hołdem dla Powstańców ...
5. Rodzaj dochodów Gminy Zbąszynek, których wykonanie w 2019 roku wyniosło
ponad 9 mln zł
8. Obowiązkowa do zmiany przy zmianie sposobu zbiórki odpadów z nieselektywnej na selektywną
9. Najmniejszy pod względem liczby ludności w Gminie Zbąszynek w 2019 roku
11. Jest ich najwięcej w Gminie Zbąszynek wg stanu na dzień 31.12.2019 roku
12. Mogą skorzystać z 99% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności
15. Zajęcia edukacyjne, które odbywają się w Zbąszynku, obejmujące szeroką
tematykę przebiegu ciąży, porodu, połogu i pielęgnacji noworodka to szkoła ...
16. Zaliczane do odpadów niebezpiecznych
19. Nazwa drogi gminnej w Zbąszynku, której budowa rozpocznie się w br.
20. Nazwa dziecięcego Teatru działającego w ZOK

1. Ze względu na właściwości szkodliwe dla zdrowia jest usuwany z pokryć dachowych w ramach zadania realizowanego przez Gminę Zbąszynek
2. Nazwa nowego podmiotu leczniczego, świadczącego usługi w Zbąszynku od
1 stycznia br.
4. Wolne stanowisko pracy na oczyszczalni ścieków w Zbąszynku
6. Nazwisko Ambasadora Zbąszyneckiego Sportu
7. Wyremontowane w parku przy ZOK
10. Obchodzili święto 11 marca
13. Imię księdza - rezydenta, który zakończył w marcu br. posługę kapłańską w
Parafii w Zbąszynku
14. Rodzaj ogrzewania, na które można otrzymać dofinansowanie w ramach zadania służącego poprawie jakości powietrza
17. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powinien się znaleźć na każdej
nieruchomości
18. Nazwisko posłanki, która w dniu 12 marca br. pełniła dyżur poselski w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: Nowy rok nowe nadzieje i postanowienia
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 80 prawidłowych odpowiedzi, spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę – bon o wartości 100 zł otrzymała Pani Anna
Sieradzan. Nagroda ufundowana została przez Firmę
Pizzeria Colosseum ze Zbąszynka. Nagrodę wręczył
właściciel Pan Krzysztof Mitek. Pizzeria „Colosseum”
oferuje wiele rodzajów pizz, makaronów oraz kebabów.
Pizzeria świadczy również usługi dowozu zamówionych
dań na adres wskazany przez klienta.
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Wydawca:
Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek
Tel. 68 384 91 40; fax: 66 384 94 84
Nakład: 1 500 egzemplarzy.
Autorzy tekstów i zdjęć: pracownicy
Urzędu
Miejskiego
w
Zbąszynku
i
jednostek
organizacyjnych
pod
redakcją Sekretarza Gminy.
e-mail: kwartalnik@zbaszynek.pl

www.zbaszynek.pl
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