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BURMISTRZ ZBĄSZYNKA WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
SZANOWNI PAŃSTWO!
MIESZKAŃCY GMINY
ZBĄSZYNEK
Przemija 2020 rok. Rok
pełen różnego rodzaju niewiadomych i przykrych niespodzianek. Boże Narodzenie
i perspektywa Nowego Roku
dają jednak nadzieję na lepsze jutro. Jako Polacy jesteśmy optymistami, chwytamy
się każdej optymistycznej informacji i zaraz wzrasta w nas
nadzieja na lepszy 2021 rok.
Niezależnie od różnych
przeciwności wydajemy kolejny Kwartalnik, a że życie toczy
się dalej to przekazuję Wam
„garść” informacji o tym, co było
najważniejsze w 2020r. i co nas
czeka w 2021r. Tradycyjnie pod
koniec roku ustalane i uchwalane są nowe podatki. Praktycznie na 2021r. Rada Miejska
przyjęła stawki podatków lokalnych na poziomie tego roku
z niewielkimi, kosmetycznymi
zmianami. Zachowanie podatku rolnego na poziomie 2020r.,
wymagało podjęcia uchwały
o obniżeniu ceny skupu zboża do poziomu 50 zł za kwintal. W dalszym ciągu preferujemy proinwestycyjne stawki
podatków, licząc, że firmy już
istniejące będą mogły się dalej rozwijać, a nowe zostaną
w ten sposób zachęcone do
inwestowania w Naszej Gminie.
Mijający rok był mocno inwestycyjny. Realizowaliśmy kilka
bardzo ważnych ale i drogich
przedsięwzięć. Stopień zainwestowania pozwolił nam zająć
VI miejsce w kraju w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju.
Jest to bardzo cenne osiągnięcie. Najdroższą i największą
inwestycją była modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Ta inwestycja pozwoliła nam spełnić rygorystyczne
kryteria oczyszczania i powin-

niśmy mieć zabezpieczenie na
kilkanaście a może i kilkadziesiąt lat. Druga inwestycja to
odcinanie wreszcie kuponów
od dotychczasowych ograniczeń w strefie społecznej. To
oczywiście pełnowymiarowa i
dobrze wyposażona hala sportowa. W tym roku niestety ze
względu na pandemię wykorzystywana w ograniczonym
zakresie. Trzecia to kolejne
prawie 10 kilometrów ścieżek
rowerowych,
poprawiających
bezpieczeństwo rowerzystów i
pieszych. Wszystkie sołectwa
uzyskały w ten sposób możliwość bezpiecznego dotarcia do
Zbąszynka i „naszych” zakładów pracy. W ramach poprawy
bezpieczeństwa
zakupiliśmy,
oczywiście
z
dofinansowaniem, nowy, tym razem ciężki
samochód gaśniczy dla OSP
Dąbrówka Wielkopolska. Zmodernizowaliśmy dwie kotłownie gazowe poprzez wymianę
pieców i remont pomieszczeń.
Są to kotłownie w Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wielkopolskiej oraz w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury. Rozpoczęliśmy budowę dróg: Zielonogórskiej i II etapu ul. Zachodniej
oraz ogłosiliśmy przetargi na III
etap ul. Zachodniej z ul. Miłosza
i Sienkiewicza. Są to oczywiście te najważniejsze i najdroższe inwestycje. Również
Zarząd
Dróg
Wojewódzkich
rozpoczął prace przy tzw. Obwodnicy Regionu Kozła, czyli
obwodnicy Chlastawy, Kosieczyna i Podmokli Wielkich. W
2021 roku będziemy kontynuowali prace przy modernizacji
i budowie dróg. Uzyskaliśmy
dofinansowanie na zrobienie
mieszkań
chronionych
nad
„Zdrovitą” i remont remizy w
Chlastawie. Są to te dodatkowe inwestycje. Będziemy oczywiście rozbudowywać kanalizację burzową i sanitarną oraz
wykonywać nowe podłączenia
www.zbaszynek.pl

wodociągowe. Ze względu na
duże wydatki inwestycyjne w
starym roku, ten siłą rzeczy
musi przynieść uspokojenie
i odbudowę potencjału inwestycyjnego
Gminy.
Najkosztowniejszym działem w budżecie jest oświata. Corocznie
zmniejsza się przyznawana
nam subwencja oświatowa, co
powoduje konieczność coraz
większego zaangażowania pieniędzy z naszych podatków do
tego działu. Jednym słowem
oświata kosztuje nas coraz
więcej. W tym roku ze względu
na pandemię nasi nauczyciele pracowali i dalej pracują w
anormalnych warunkach. Mimo
tych różnych przeciwności nasze szkoły i przedszkola działają i jak na panujące warunki
działają dobrze. Podziękowania należą się również służbie
zdrowia, która działa na pierwszej linii, narażona na największe zagrożenia. Ma swoje trudności ale działa - dziękuję.
Jest to IV tegoroczny Kwartalnik. Wydajemy go przed Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem.
Życzę Wam wszystkim
i sobie, aby te różne zagrożenia, wirusy i pandemie od nas
odeszły, omijały nas wielkim
łukiem. Każde narodzenie niesie niepokój ale
i nadzieję. Wierzę, że to Boże
Narodzenie napełni nas miłością i troską o innych a Nowy
Rok będzie zdecydowanie
lepszy. Życzę zdrowia i odporności, a razem w jedności
damy radę.
Z samorządowym
pozdrowieniem
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka
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KALENDARIUM BURMISTRZA
Z uwagi na panującą w
kraju
pandemię
związaną
z
COVID-19, spotkania z inwestorami,
wykonawcami
i
petentami
odbywały
się
w
bardzo
ograniczonym zakresie.
Niemniej
jednak
załatwianie
spraw związanych z prawidłowym
funkcjonowaniem
Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku odbywało
się
na
bieżąco,
oczywiście
z zachowaniem bezpieczeństwa
zarówno
petentów
jak
i pracowników.
W minionym kwartale odbyły się
następujące wydarzenia:
04.10.2020r. - Zbąszynek, Dom
Kultury, inauguracja obchodów
Tygodnia Seniora;
08.10.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie w sprawie
budowy stacji paliw;
09.10.2020r. - Dąbrówka Wlkp.,
CKiF, uroczystości z okazji 20-lecia
Zespołu Dąbrowszczanka;
12.10.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w Konwencie Rady
Miejskiej;
13.10.2020r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski,
spotkanie
w
sprawie przejęcia gruntów pod
budownictwo deweloperskie;
14.10.2020r.
Rogoziniec,
ZSL,
wręczenie nagrody z okazji Dnia
Edukacji Narodowej;
16.10.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, uzgodnienia z Firmą
ORKAL w sprawie odbioru
osadów z oczyszczalni;
19.10.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, Komisje Stałe Rady
Miejskiej;
20.10.2020r.
Zbąszynek,
Dom Kultury, spotkanie z
mieszkańcami;
21.10.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
wręczenie
nagród
i wyróżnień z okazji Dnia
Edukacji Narodowej;
26.10.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w sesji Rady
Miejskiej;
03.11.2020r.
Zbąszynek,
odwiedzenie grobów byłych
pracowników oraz Zasłużonych
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dla Gminy Zbąszynek;
04.11.2020r. - Zbąszynek, udział
w
pogrzebie
śp.
Zdzisława
Nowackiego, byłego Burmistrza
Zbąszynka;
05.11.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Zarządem
spółki ZDROVITA;
09.11.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w sesji Rady
Miejskiej;
11.11.2020r. - Zbąszynek, udział we
mszy św. oraz złożenie kwiatów
pod
Pomnikiem
Chrystusa
Odkupiciela
z
okazji
Święta
Niepodległości;
12.11.2020r. - Babimost, Nadleśnictwo,
spotkanie
w
sprawie
miejsc
postoju dla rowerzystów;
13.11.2020r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
14.11.2020r. - Kosieczyn, udział w
uroczystości pogrzebowej śp. Ks.
Kanonika Zdzisława Przybysza;
16.11.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w Konwencie Rady
Miejskiej;
20.11.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Firmą Medicus
Bonus w sprawie zabezpieczenia
opieki zdrowotnej;
23.11.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, Komisje Rady Miejskiej;
25.11.2020r. - Zbąszynek, udział

we mszy św. z okazji Święta
Kolejarza oraz złożenie kwiatów
pod Pomnikiem św. Katarzyny
Aleksandryjskiej,
patronki
kolejarzy;
30.11.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w sesji Rady
Miejskiej;
01-04.12.2020r. - przerwa urlopowa;
07.12.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w Konwencie Rady
Miejskiej;
09.12.2020r. - Dąbrówka Wlkp.,
OSP
przekazanie
samochodu
strażackiego dla OSP Lutol Suchy;
10.12.2020r.
Gryfów
Śląski,
uzgodnienia z Firmą ABI - POL z
Gryfowa Śląskiego;
14.12.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
Komisje
Stałe
Rady
Miejskiej; - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
15.12.2020r.
Zbąszynek,
Dom
Kultury,
Koncert
Kolędnagranie; - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
wręczenie
nagród
w
krzyżówkowym
konkursie
Zbąszyneckiego Kwartalnika;
16.12.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Komendantem
Powiatowej Straży Pożarnej w
Świebodzinie;
28.12.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, sesja Rady Miejskiej.

Wychodząc naprzeciw potrzebie utrzymania ewentualnych kontaktów mieszkańców Gminy Zbąszynek
z Burmistrzem Zbąszynka oraz z Przewodniczącym Rady
Miejskiej, informujemy, że ze względu na pandemię
COVID-19, dotychczasową formę cokwartalnych spotkań
bezpośrednich, zastępujemy możliwością kontaktu poprzez:
1) stronę internetową: www.zbaszynek.pl, moduł „Napisz
do Burmistrza”;
2) napisanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres:
burmistrz@zbaszynek.pl
3) rozmowę telefoniczną: 68 384 91 40;
4) wrzucenie informacji do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do Urzędu Miejskiego;
5) skorzystanie z poczty tradycyjnej.
O wszelkich zmianach form kontaktu informować będziemy na bieżąco.
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KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
07.10.2020r. – Siedlec, Kapituła Regionu Kozła – odwołana – COVID,
Senior-Wigor – śniadanie z Burmistrzem z okazji Dnia Seniora – odwołane – COVID;
08.10.2020r. – Zbąszynek, udział w
badaniach PSA – organizator Gmina Zbąszynek;
09.10.2020r.– Dąbrówka Wlkp., obchody Jubileuszu 20-lecia Zespołu
Śpiewaczego Dąbrowszczanka;
10-13.10.2020r.– kwarantanna – decyzja Sanepidu w Świebodzinie;
12.10.2020r. – Konwent Rady Miejskiej;
14.10.2020r. – Rogoziniec, ZSL, Dzień
Edukacji; bez udziału – kwarantanna;
16.10.2020r. – Zbąszynek, msza św.
w intencji seniorów Gminy Zbąszynek;
19.10.2020r.– Komisje Stałe Rady
Miejskiej;
20.10.2020r. – Zbąszynek, Dom
Kultury, cokwartalne spotkanie z
mieszkańcami (bez udziału mieszkańców);
21.10.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, Dzień Edukacji Narodowej,
wręczenie nagród Burmistrza Zbąszynka;
22.10.2020r. – Zbąszynek, udział w
pogrzebie śp. Janusza Bobowskiego, męża Marioli Bobowskiej – pracownika Senior-Wigor;
26.10.2020r. – XXIII sesja Rady Miejskiej;
27.10.2020r. - Zbąszynek Kościół
parafialny, msza św. w intencji
mieszkańców miasta i gminy Zbąszynek dotkniętych koronawirusem oraz śp. kanonika Zdzisława
Przybysza – byłego Dziekana Babimojskiego;
30.10.2020r. - cmentarz w Zbąszynku, złożenie zniczy na grobach bliskich samorządowców, przyjaciół;
03.11.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, uzgodnienia i wniesienie
uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Zbąszynek;
04.11.2020r. - cmentarz Zbąszynek,
udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Zdzisława Nowackiego
- wieloletniego samorządowca;

05.11.2020 r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, Komisje Stałe Rady Miejskiej;
07.11.2020r. - analiza projektu Strategii Rozwoju Gminy Zbąszynek
do 2030 roku, uwagi po Komisjach
Stałych;
09.11.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, spotkanie z Sekretarzem
Gminy J. Makarewiczem w sprawie
uwag dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Zbąszynek do roku
2030, XXIV sesja Rady Miejskiej;
11.11.2020r. - obchody Narodowego
Święta Niepodległości, msza św.
w intencji Ojczyzny w Kościele parafialnym w Zbąszynku, złożenie
kwiatów pod pomnikiem Chrystusa Odkupiciela;
13.11.2020r. – Kosieczyn, udział w
uroczystościach pogrzebowych śp.
Bogdana Dolińskiego, Zasłużonego
dla Gminy Zbąszynek; wychowawcy młodzieży, nauczyciela szkoły
w Zbąszynku i Kosieczynie oraz
działacza w Związku Harcerstwa
Polskiego;
14.11.2020r. - Kosieczyn, udział w
uroczystościach pogrzebowych ks.
Kanonika Zdzisława Przybysza,
Zasłużonego dla Gminy Zbąszynek, byłego Dziekana Dekanatu
Babimojskiego, Proboszcza parafii
pod wezwaniem św. Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza (20032019), Kapelana Enea Zielona Góra
i KBS Zbąszynek;
16.11.2020r. - Konwent Rady Miejskiej;
20.11.2020r. - Kosieczyn, msza św.
w intencji śp. Zdzisława Przybysza;
21.11.2020r. - Dzień Pracownika Socjalnego, złożenie życzeń w imieniu Rady Miejskiej;
23.11.2020r. - Komisje Stałe Rady
Miejskiej;
25.11.2020r. - obchody Dnia Kolejarza, msza św. w intencji kolejarzy w Kościele parafialnym w
Zbąszynku, złożenie kwiatów na
Placu Dworcowym pod pomnikiem
św. Katarzyny Aleksandryjskiej –
patronki kolejarzy;
30.11.2020r. - XXV sesja Rady Miejwww.zbaszynek.pl

skiej;
02.12.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, podpisanie uchwał Rady
Miejskiej podjętych na sesji;
03.12.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, Kapituła Regionu Kozła
(zdalnie); złożenie życzeń w imieniu Rady Miejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych;
07.12.2020r. – Konwent Rady Miejskiej;
08.12.2020r. - 5 rocznica powstania
i oddania do użytkowania Dziennego Domu Senior-Wigor w Zbąszynku, przekazanie życzeń dla
całego zespołu oraz naszych Seniorów;
10.12.2020r.
– Kosieczyn, kościół
parafialny, msza św. w intencji śp.
ks. Kanonika Zdzisława Przybysza;
13.12.2020r. – Świebodzin, msza św.
w intencji ofiar stanu wojennego
w 39 rocznicę;
14.12.2020r. - Komisje Stałe Rady
Miejskiej;
16.12.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, komisja konkursowa w
sprawie podziału środków finansowych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń;
18.12.2020r. – Zbąszynek, udział w
spotkaniu wigilijnym w Niepublicznym Przedszkolu Pod Muchomorkiem;
28.12.2020r. – XXVI sesja Rady Miejskiej, projekt budżetu Gminy Zbąszynek na 2021 rok.
Z uwagi na pandemię koronawirusa charakter pracy był oparty na
wytycznych MZ i GIS.
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URZĘDNIK RADZI

Aneta
Nawracała

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH
Drogi
mieszkańcu
Naszej Gminy,
OBOWIĄZEK PŁACENIA PODATKU DOCHODOWEGO DOTYCZY MIEJSCA ZAMIESZKANIA, A NIE ZAMELDOWANIA
Chcesz, żeby gmina, w której mieszkasz miała więcej
pieniędzy na place zabaw,
ścieżki rowerowe, chodniki,
parkingi, obiekty sportowe,
piękne targowisko, ronda,
budowę dróg, place zabaw
czy szkoły? Płać podatki
w miejscu zamieszkania,
a nie zameldowania.
Zachęcamy
mieszkańców,
aby rozliczyli się z fiskusem
z rocznego podatku nie w
tej miejscowości, w której
są zameldowani, ale w tym
miejscu, w którym faktycznie zamieszkują.
MELDUNEK A MIEJSCE ZAMIESZKANIA
Według ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, roczne PIT-y powinny być składane w urzędzie skarbowym według
miejsca zamieszkania podatników, dokładnie – według miejsca zamieszkania
w ostatnim dniu grudnia.
Meldunek nie ma w tym
wypadku żadnego znaczenia. A to oznacza, że osoba zameldowana w Zielonej
Górze czy Poznaniu, ale od
połowy ubiegłego roku faktycznie zamieszkująca w
Zbąszynku (bądź zamieszkująca tu ostatniego dnia
roku podatkowego, tj. 31
grudnia), powinna rozliczyć
się z fiskusem w Urzędzie
Skarbowym w Świebodzinie. Przepisy jedno, a prak6

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

www.zbaszynek.pl

się z fiskusem w miejscu
zameldowania, finansujemy
inwestycje innym gminom.
WYSTARCZY KRÓTKA INFORMACJA
Ci, których przekonają nasze argumenty, powinni poinformować fiskusa, gdzie
jest ich faktyczne miejsce
zamieszkania - albo wraz z
rocznym zeznaniem podatkowym, albo na formularzu ZAP-3 (składają go tylko osoby nieprowadzące
działalności
gospodarczej,
przedsiębiorcy bowiem informują o wszelkich zmianach za pomocą formularza
CEIDG-1).
Zwracamy się też z prośbą do księgowych firm, aby
poinformowali pracowników
otrzymujących PIT roczny
o przynależności do odpowiedniego US, wg miejsca
zamieszkania a nie zameldowania.
Warto również pamiętać, że
płacenie podatków w miejscu zamieszkania to także
wygoda – chociażby w razie
ewentualnej kontroli rocznego zeznania podatkowego, kiedy to do urzędu trzeba stawić się osobiście.
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OGRANICZENIA W PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO
Rok 2020 niewątpliwie
będzie się nam wszystkim kojarzył z utrudnieniami w funkcjonowaniu zakładów pracy
i różnych instytucji publicznych
spowodowanych
pandemią
COVID-19.
Od 13 marca br. w Urzędzie
Miejskim wprowadziliśmy ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą interesantów.
Na stronie biuletynu informacji
publicznej: www.bip.zbaszynek.
pl w zakładce „Inne informacje” i dalej „Koronawirus” opublikowanych zostało łącznie 18
komunikatów Burmistrza Zbąszynka wprowadzających zasady funkcjonowania instytucji
publicznych na terenie Gminy
Zbąszynek.
Przypominamy, że Komunikatem Nr 18/2020 z dnia 26 października 2020 r. wprowadzone
zostały aktualnie obowiązujące
zasady dot. pracy Urzędu.
Nowe zasady obowiązują od 26
października br. i są następujące:
1) interesanci przyjmowani są
codziennie do godz. 13:00 (w
sprawach pilnych bez ograni-

czeń), - w holu na parterze budynku. Pracownik wyznaczony
do pierwszego kontaktu w miarę możliwości załatwia sprawę,
bądź też telefonicznie przywołuje pracownika zajmującego się
daną sprawą. Interesant wchodząc do Urzędu zobowiązany
jest do dezynfekcji rąk i założenia maseczki. Osoby z podwyższoną temperaturą ciała proszone są o przyjście w innym
terminie. Wchodząc do Urzędu
należy zachować zalecaną odległość między interesantami.
Do stanowiska kasy należy podchodzić pojedynczo, według zaleceń pracownika Urzędu;
2) w dalszym ciągu odwołany
jest dyżur Przewodniczącego
Rady Miejskiej dotyczący przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków;
3) w Urzędzie nie są prowadzone nieodpłatne porady prawne
dla mieszkańców Gminy;
4) przed wejściem do Urzędu
ustawiona jest urna, do której
można wrzucać korespondencję.
Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.

W czasie obowiązujących ograniczeń wiele osób zaczęło korzystać z innych form kontaktu
z urzędem. Przypominamy, że
wiele spraw można załatwić
listownie, bądź za pośrednictwem:
a/ poczty elektronicznej, adres
e-mailowy: urzad@zbaszynek.
pl
b/ platformy internetowej e-puap:
https://zbaszynek.pl/
PL/3440/ePUAP/
c/ telefonicznie pod numerem
telefonu 68 384 91 40.
Pełny wykaz numerów kontaktowych do pracowników Urzędu dostępny jest pod adresem:
https://zbaszynek.pl/PL/3520/
Wykaz_numerow/
Ponadto przypominamy, że w
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
znajduje się punkt potwierdzania profilu zaufanego. Od początku roku potwierdzono już
219 osobom profil zaufany.
Posiadanie profilu zaufanego
będzie niezbędne do korzystania z nowej formy kontaktu z
Urzędem za pośrednictwem
platformy EBOI (patrz artykuł:
„e-urząd”).

Efektem końcowym realizacji
tego Projektu będzie wdrożenie usług elektronicznych w 15
gminach województwa lubuskiego. Udostępnione usługi ułatwią mieszkańcom załatwianie
wielu spraw na odległość, bez
konieczności przychodzenia do
urzędu, przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.
Partnerami projektu są:
Gmina Babimost, Gmina Bytnica,
Gmina Gozdnica, Gmina Gubin o
statusie miejskim, Gmina Gubin
wiejska, Gmina Kolsko, Gmina Kożuchów, Gmina Krzeszyce, Gmina
Lubrza, Gmina Maszewo, Gmina
Skąpe, Gmina Zbąszynek, Miasto
Kostrzyn nad Odrą, Miasto Żary.

Liderem Projektu jest Gmina Niegosławice.
Całkowita
wartość
projektu:
9 343 434,00 zł.
Łączna
kwota
dofinansowania z Funduszy Europejskich:
7 941 918,83 zł.
Wartość projektu realizowanego na terenie Gminy Zbąszynek
wynosi: 684 556,40 zł, z tego
dofinansowanie w wysokości
561 354,36 zł.
Co zyskamy po zrealizowaniu
Projektu:
1/ sprzęt komputerowy: serwery
do przechowywania baz danych,
UPSy;
2/ nowe programy dziedzinowe,
m.in.: programy finansowo-księ-

„E-URZĄD”
13 października br. Burmistrz
Zbąszynka
podpisał
umowę z firmą Sputnik na realizację projektu „Wdrożenie i
rozwój e-usług w administracji
samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020
Oś priorytetowa 2 „Rozwój Cyfrowy”. Działanie 2.1 „Rozwój
Społeczeństwa Informacyjnego”.
Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekt realizowany poza formułą
ZIT”.

www.zbaszynek.pl
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gowe, podatkowe, wieczyste;
3/ zakup nowych usług i programów: program do obsługi cmentarzy komunalnych (Zbąszynek
– nowy cmentarz, Rogoziniec),
program „woda”;
4/ wdrożenie elektronicznego
obiegu dokumentów (EOD) w
Urzędzie Miejskim i w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych;
5/ uruchomienie elektronicznej
platformy komunikacyjnej dla
mieszkańców Gminy Zbąszynek
– elektroniczne biuro obsługi interesanta (EBOI);
6/ nową stronę internetową.
Proces realizacji rozpoczął się od
dostawy sprzętu, oficjalne zakończenie tego etapu nastąpi w
styczniu 2021 r. Kolejny etap, któ-

,
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ry również jest już realizowany, to
szkolenia pracowników Urzędu i
SZUK z obsługi elektronicznego
obiegu dokumentów, następnie
dostawa, wdrożenie i szkolenia
z obsługi programów dziedzinowych. Zakończenie wdrażania
wszystkich elementów Projektu
ma nastąpić w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy, czyli
do 13 kwietnia 2021 roku.
Z realizacji tego Projektu zadowoleni powinni być przede wszystkim mieszkańcy Gminy Zbąszynek, a także inni nasi petenci,
którzy zyskają nową, wygodną
możliwość załatwiana spraw w
Urzędzie, bez konieczności wychodzenia z domów. Ma to duże
znaczenie zwłaszcza w czasach
pandemii, gdzie czeka na nas

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r.
do 30 czerwca 2021 r. Obecnie
trwają prace organizacyjne i
przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego
2021.
Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w
pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego
na stronie GUS. Obowiązkiem
spisowym będą objęte:
- osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach,
budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie
będących mieszkaniami na
terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania;
- mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane
pomieszczenia nie będące
8
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mieszkaniami.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu
mieszkaniec Polski nie ma
możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku
dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do
udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu
do realizacji samospisu:
- urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki
publicznej,
- urzędy wojewódzkie,
- urzędy obsługujące wójtów,
burmistrzów,
prezydentów
miast oraz gminne jednostki
organizacyjne.
Lista miejsc, gdzie będzie
można dokonać samospisu
będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie
GUS i stronie spisu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła
www.zbaszynek.pl

wiele ograniczeń, m.in. dot. godzin przyjmowania petentów w
Urzędzie.
Natomiast urzędnicy zyskają nowoczesne narzędzia pracy, znacząco podwyższające standardy
świadczenia usług administracji
samorządowej na szczeblu gminnym. Dodatkowo ułatwią dostęp
do informacji gromadzonych, zapewnią pełną interoperacyjność
danych i usług, a także przekazu
informacji przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.
Będziemy jeszcze informować na
łamach Kwartalnika o postępach
w realizacji ww. Projektu.

wypełnić w żaden sposób
formularza elektronicznego)
rachmistrze spisowi będą
kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.
11 grudnia br. zakończył się
etap weryfikacji punktów adresowych na terenie Gminy
Zbąszynek. Chodziło o zsynchronizowanie baz danych
znajdujących się w tut. Urzędzie z danymi znajdującymi
się w GUS.
Kampania informacyjna odnośnie Spisu rozpocznie się
z pewnością już w nowym
roku. My również weźmiemy
w niej udział wykorzystując
nasze gminne kanały informacyjne, takie jak facebook,
strona internetowa, wiadomości „Minął Tydzień”, czy
Zbąszynecki Kwartalnik.
Więcej informacji o spisie
ludności na portalu: www.
spis.gov.pl
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PODSUMOWANIE POWSZECHNEGO
SPISU ROLNEGO 2020

30 listopada br. zakończył się w całej Polsce Powszechny Spis Rolny. Spis miał
na celu ustalenie i zaktualizowanie wszystkich elementów
działalności rolniczej, w tym
związanej z uprawą roślin oraz
chowem i hodowlą zwierząt
gospodarskich.
Zarządzeniem Burmistrza Zbąszynka, z dniem 8 czerwca
2020 r. utworzono w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku Gminne
Biuro Spisowe, które czuwało
nad prawidłowym przeprowadzeniem spisu.
Działania spisowe odbywały się
trójtorowo. Na ogólną liczbę 214
gospodarstw rolnych przewidzianych do spisania na terenie
Gminy Zbąszynek, z poszczególnych form spisu skorzystało:
samospis
internetowy
–
22,39% ogółu gospodarstw,
- wywiad telefoniczny – 11,94%
ogółu gospodarstw,
- wywiad bezpośredni z rachmistrzem spisowym – 65,67%
ogółu gospodarstw.
Na terenie naszej Gminy wywiad przeprowadzał rachmistrz
- p. Bogusław Drzewiecki, który przeszedł procedurę naboru
zakończoną egzaminem sprawdzającym. Z uwagi na pandemię COVID-19 bezpośredni kontakt rachmistrza był utrudniony
i w większości przypadków spis

odbył się w formie kontaktu telefonicznego.
Przez cały okres trwania spisu, w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku, było udostępnione
stanowisko komputerowe przeznaczone dla osób nieposiadających warunków technicznych do dokonania samospisu
internetowego. Dostęp do stanowiska był bezpłatny; stanowisko wyposażone zostało w
sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem do
przeprowadzenia samospisu internetowego.
Mimo
wprowadzonych
obostrzeń związanych z sytuacją
epidemiczną
spowodowaną
wirusem COVID-19, spis rolny

www.zbaszynek.pl

Magdalena
Tomaszewska

w Gminie Zbąszynek przebiegł
bez większych trudności. Można też śmiało stwierdzić, że rolnicy i właściciele gospodarstw
rolnych z Gminy Zbąszynek
stanęli na wysokości zadania
rzetelnie i odpowiedzialnie podchodząc do obowiązku spisowego. Efektem ich aktywnego
udziału w spisie rolnym było
dwukrotne zajęcie przez Gminę
Zbąszynek II miejsca w konkursie pt. „Wyścig po piłki” organizowanym przez Główny Urząd
Statystyczny. Zgodnie z regulaminem konkursu, wyłoniono
gminy o największej liczbie gospodarstw, które dokonały samospisu internetowego. Nagrodami w konkursie były zestawy
po 10 piłek do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki. Nagrody przeznaczone zostały dla
szkół zlokalizowanych na terenie zwycięskich gmin. W Gminie
Zbąszynek nagrody otrzymała
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp. i Szkoła Podstawowa
w Kosieczynie. Korzystając z
okazji przekazujemy ogromne
podziękowanie rolnikom za obywatelską postawę i że zgodnie
z hasłem przewodnim promocyjnej kampanii tegorocznego
spisu rolnego spisali się „jak na
rolników przystało!”.
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Aneta
Nawracała

PROJEKT BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK NA 2021 ROK
DOCHODY
BUDŻETU
GMINY ZBĄSZYNEK W PROJEKCIE BUDŻETU NA ROK 2021,
zaplanowano w wysokości
55.935.384,28 zł.
W ogólnej kwocie planowanych dochodów wyszczególniamy dochody bieżące w wysokości 54.065.209,24 zł oraz
dochody majątkowe, w wysokości 1.870.175,04 zł.
Na sumę dochodów bieżących składają się planowane subwencje w wysokości
11.182.156,00 zł, dotacje na zadania własne i zlecone oraz
środki na zadania bieżące w
kwocie 13.121.239,38 zł, udziały
gmin w podatkach od osób
prawnych i fizycznych, kwota
8.024.521,00 zł oraz pozostałe
dochody bieżące w wysokości
21.737.292,86 zł, w tym oprócz
innych podatków i opłat lokalnych, podatek od nieruchomości stanowi kwotę 12.796.395,90

zł.
Źródła dochodów majątkowych, projektowanych na rok
2021, przedstawiają się wg poniższego wyszczególnienia:
- „Budowa dróg gminnych:
Ogrodowa i Zachodnia w Zbąszynku – etap II”, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 661.885,68
zł,
- „Budowa ul. B. Prusa i ul. Zachodniej w Zbąszynku – etap
III, dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych, w kwocie 45.196,00 zł,
- „Budowa ul. H. Sienkiewicza
i ul. Cz. Miłosza w Zbąszynku”,
dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych, w kwocie 36.860,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej ul.
Zielonogórskiej w Zbąszynku,
dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych, w kwocie 167.579,00 zł,

- wdrożenie i rozwój e-usług
w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w kwocie
561.354,36 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości
397.300,00 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat
dochody
bieżące
wykazują
wyraźną tendencję wzrostową,
co obrazuje poniżej przedstawiona tabela. Spadek wielkości dochodów w 2021 r., dotyczy dochodów majątkowych i
związany jest z zakończeniem
realizacji dużych inwestycji z
dofinansowaniem w latach
2019 – 2020.

Wielkości dochodów w latach 2017 - 2021, (dla lat 2017 - 2019- wykonanie, dla 2020 roku
- przewidywane wykonanie, rok 2021 – wielkości projektowane).

Wyszczególnienie

Wielkości w tys. zł
2017

2018

2019

2020

2021

Dochody ogółem

44 555

44 970

53 884

68 340

55 935

Dochody bieżące

41 126

42 345

48 520

53 990

54 065

Dochody majątkowe

3 429

2 625

5 364

14 350

1 870

WYDATKI NA ROK 2021 zostały
zaplanowane w
wysokości
55.679.388,09 zł.
W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków na rok 2021,
wyszczególnia
się
wydatki
bieżące, na kwotę 51.554.697,78
zł oraz wydatki majątkowe na
kwotę 4.124.690,31 zł, które stanowią 7,4 % zaplanowanych
wydatków ogółem.
W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków bieżących na
rok 2021, wyszczególnia się:
1) wydatki bieżące jednostek
budżetowych w łącznej kwo10

cie, 33.918.417,94 zł,
2)
wydatki na dotacje na
zadania bieżące, 4.328.155,56 zł,
3)
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
12.251.371,90 zł,
4)
wydatki na programy
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, kwota,
456.752,38 zł,
5)
wydatki na obsługę długu publicznego,
600.000,00
zł.
W ogólnej kwocie wydatków
www.zbaszynek.pl

majątkowych widnieją zadania realizowane z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE w łącznej wartości
662.893,74 zł.
Projektowane wydatki majątkowe na 2021 rok, dotyczą:
- wydatki majątkowe, związane z planowanymi zakupami
inwestycyjnymi w Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych w Zbąszynku w wysokości 310.000,00 zł,
- budowa dróg gminnych: ulica Ogrodowa i ul. Zachodnia
w Zbąszynku – etap II, kwota

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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1.598.420,20 zł,
- budowa ul. B. Prusa i ul. Zachodniej w Zbąszynku – etap
III, kwota 149.436,43 zł,
- budowa ul. H. Sienkiewicza
i ul. Cz. Miłosza w Zbąszynku,
kwota 121.873,70 zł,
- rozbudowa drogi gminnej ul.
Zielonogórskiej w Zbąszynku,
kwota 630.100,33 zł,
- wydatki majątkowe realizowane w ramach funduszu sołeckiego we wsi Rogoziniec,
kwota 17.000,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach gospodarki
gruntami i nieruchomościami,
kwota 236.869,33 zł,
- wydatki majątkowe w ramach realizacji funduszu sołeckiego we wsi Kręcko, kwota
15.000,00 zł,
- wdrożenie i rozwój e-usług
w administracji samorządowej
oraz podnoszenie bezpieczeństwa
teleinformatycznego,
kwota 662.893,74 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach pozostałej działalności w rozdziale Urzędy gmin na kwotę planu
133.097,43 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 50.000,00 zł zaplanowano jako wpłatę na państwowy
fundusz celowy dla Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej jako partycypacja
w kosztach zakupu lekkiego

samochodu specjalnego do
celów operacyjno – kontrolno
- rozpoznawczych,
- przebudowa budynku byłej
remizy na budynek dla potrzeb
lokalnej społeczności w ramach
rozwoju infrastruktury kulturalnej wsi Chlastawa, kwota
99.999,15 zł,
- dotacje do przydomowych
oczyszczalni ścieków w wysokości 15.000,00 zł,
- dotacje na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 60.000,00 zł, z
przeznaczeniem na wymianę
ogrzewania na ekologiczne,
- wydatki majątkowe w kwocie
25.000,00 zł, dotyczące realizacji funduszu sołeckiego we wsi
Kosieczyn.
Wydatki majątkowe, analogicznie jak po stronie dochodowej,
maleją, z uwagi na zakończenie
realizacji dużych przedsięwzięć
realizowanych z dofinasowaniem ze źródeł zewnętrznych
w latach 2019 -2020. Zadania
drogowe, planowane do realizacji w 2021 będą kontynuowane w 2022 roku.
Projektowany
budżet
Gminy Zbąszynek na 2021 rok,
jest
nadwyżkowy.
Dochody
budżetu gminy są większe o
255.996,19 zł.
Patrząc na zasadę przy konstrukcji projektowanego bu-

dżetu, dotyczącą pokrycia wydatków bieżących, dochodami
bieżącymi gminy, widzimy, że
w ramach planowanych dochodów bieżących na kwotę,
54.065.209,24 zł, pokrycie znajdują planowane wydatki bieżące, w wysokości projektowanej
ogółem, 51.554.697,78 zł.
Różnica
stanowi
kwotę
2.510.511,46 zł, którą w planie w
całości przeznacza się na projektowane wydatki majątkowe.
Plan budżetu na 2021 rok, zakłada wielkość planowanych
przychodów w postaci kredytów i pożyczek długoterminowych, w wysokości 1.850.000,00
zł, które w całości przeznacza
się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek długoterminowych. Planowane rozchody dotyczą spłaty zaciągniętych w poprzednich latach
krajowych pożyczek i kredytów, na kwotę 2.105.996,19 zł.
Biorąc pod uwagę obwarowania wskaźnikowe, gmina
spełnia relacje, wynikające z
art. 243 ustawy o finansach
publicznych, gdzie liczony indywidualnie dla każdej jednostki, wskaźnik planowanej
łącznej kwoty spłaty zobowiązań, przypadający na projektowany rok budżetowy, jest
mniejszy od dopuszczalnego
wskaźnika spłaty.

Wielkości wydatków w latach 2017 - 2021, (dla lat 2017 – 2019 wykonanie, dla 2020 roku
– przewidywane wykonanie, rok 2021 – wielkości projektowane).

Wyszczególnienie

Wielkości w tys. zł
2017

2018

2019

2020

2021

Wydatki ogółem

44 561

43 846

59 610

73 760

55 679

Wydatki bieżące

37 407

38 482

42 101

48 010

51 554

Wydatki majątkowe

7 154

5 364

17 509

25 750

4 125

www.zbaszynek.pl
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Elżbieta
Rolnik

STAWKI PODATKÓW LOKALNYCH
OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU
30 listopada 2020r.
Rada Miejska w Zbąszynku podjęła uchwałę nr
XXV/76/2020
w
sprawie
określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości.
Podatki płatne są w czterech
ratach, proporcjonalnych do czasu trwania
obowiązku
podatkowego.
Terminy ich płatności dla
osób fizycznych określone
zostały w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170
ze zm.), a mianowicie: do
dnia 15 marca, 15 maja, 15
września oraz 15 listopada

roku podatkowego.
Osoby
prawne
wpłacają
podatek od nieruchomości,
rolny i leśny bez wezwania,
w ratach proporcjonalnych
do czasu trwania obowiązku podatkowego.
Podatek od nieruchomości
w terminie do 15-go każdego
miesiąca, a za styczeń do 31
stycznia. Podatek leśny w
terminie do 15-go każdego
miesiąca. Podatek rolny w
czterech ratach do dnia 15
marca, 15 maja, 15 września
i 15 listopada.
Kwotę stanowiącą średnią cenę skupu żyta, ogłaszaną corocznie przez GUS

1) STAWKI OD GRUNTÓW:
RODZAJ GRUNTÓW PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU

Rada Miejska w Zbąszynku
uchwałą nr XXV/75/2020 z
dnia 30 listopada 2020r. obniżyła do kwoty 50,00 zł. i
tak też stawka podatku rolnego na 2021 rok wynosi:
a)
125,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych.
b)
250,00 zł od 1 ha fizycznego gruntów, użytków
rolnych
poniżej
1 ha.
Stawka
podatku
go w 2021 roku
43,3048 zł /ha.

leśnewynosi

2) STAWKI OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

WYSOKOŚĆ
STAWEK
PODATKU W
ZŁ/M2

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

0,95

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

4,99 / 1 HA

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI
PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU
MIESZKALNYCH

WYSOKOŚĆ
STAWEK
PODATKU W
ZŁ/M2
0,85

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

22,00

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

0,52

ZAJĘTYCH NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OBROTU
KWALIFIKOWANYM MATERIAŁEM SIEWNYM

11,62

4,60

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

3,20

ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU PRZEPISÓW
O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, ZAJĘTYCH
PRZEZ PODMIOTY UDZIELAJĄCE TYCH
ŚWIADCZEŃ
POZOSTAŁYCH, W TYM ZAJĘTYCH NA
PROWADZENIE ODPŁATNEJ STATUTOWEJ
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO

6,00

GARAŻY

8,00
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ZBASZYNECKI KWARTALNIK
PODATEK
OD
ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH W 2021
ROKU
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5
tony włącznie - 550 zł;
b) powyżej 5,5 tony do 9
ton włącznie - 850 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej
12 ton - 1050 zł.
2. Od samochodu ciężarowego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton i rodzaju zawieszenia. (tabela A)
3. Od ciągnika siodłowego i
balastowego przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą
o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
3,5 tony i poniżej 12 ton 1100 zł.
4. Od ciągnika siodłowego i
balastowego przystosowanego do używania łącznie z
naczepą lub przyczepą o
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
równej lub wyższej niż 12
ton, w zależności od liczby
osi i rodzaju zawieszenia.
(tabela B).
5. Od przyczepy i naczepy,
które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton, z
wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego
- 900 zł.
6. Od przyczepy i naczepy,
które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masą całkowitą
równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością

,
,,

INFORMACJE

rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego,
w zależności od liczby osi i
rodzaju zawieszenia. (tabela C).
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca
- 900 zł;
b) równej lub wyższej niż 22
miejsca - 1250 zł.
Wysokość stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy
Zbąszynek określa uchwała
nr XIII/75/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. Podatek od
środków
transportowych
jest płatny w dwóch ratach

proporcjonalnie do czasu
trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15
lutego i do 15 września każdego roku.
Właściciel środka transportowego zobowiązany jest
do składania, w terminie
do dnia 15 lutego, deklaracji na podatek od środków
transportowych na dany
rok podatkowy, sporządzonej na formularzu zgodnym
z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2436),
a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w
terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego
obowiązku.

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

NIE MNIEJ
NIŻ

MNIEJ
NIŻ

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)
OŚ JEZDNA
(OSIE JEZDNE) Z
ZAWIESZENIEM
PNEUMATYCZNYM
LUB ZAWIESZENIEM
UZNANYM ZA
RÓWNOWAŻNE OSI
JEZDNYCH

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA

DWIE OSIE
12

13

1100

1150

13

14

1170

1200

14

15

1220

1250

1270

1310

15

TRZY OSIE
12

17

1270

1310

17

19

1310

1325

19

21

1350

1375

21

23

1400

1425

23

25

1450

1650

1450

1650

25

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12

25

1450

1500

25

27

1580

1650

27

29

1680

1750

29

31

1850

2560

1900

2560

31

www.zbaszynek.pl
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TABELA B
LICZBA OSI I
DOPUSZCZALNA MASA
CAŁKOWITA ZESPOŁU
POJAZDÓW: CIĄGNIK

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

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

OŚ JEZDNA
(OSIE JEZDNE)
ZAWIESZENIEM
NIE MNIEJ NIŻ

MNIEJ

PNEUMATYCZNYM

NIŻ

LUB
ZAWIESZENIEM

INNY SYSTEM
ZAWIESZENIA
OSI JEZDNYCH

UZNANYM ZA
RÓWNOWAŻNE

DWIE OSIE
12

18

1150

1250

18

25

1250

1350

25

31

1350

1500

1550

2030

31

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12

40

40

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

STAWKA PODATKU (W ZŁOTYCH)

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

INNY
SYSTEM
ZAWIESZENIA
OSI
JEZDNYCH

NIE
MNIEJ
NIŻ

MNIEJ
NIŻ

12

18

900

18

25

925

950

975

1000

JEDNA OŚ

25

925

DWIE OSIE
12

28

1050

1100

28

33

1150

1200

33

38

1250

1350

1380

1780

38

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12
38

14

38

1250

1300

1350

1550

www.zbaszynek.pl
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NIERUCHOMOŚCI GMINNE
W listopadzie br. z inicjatywy użytkownika wieczystego
nastąpiło rozwiązanie umowy o
oddanie gruntu w użytkowanie
wieczyste. Gmina Zbąszynek przychyliła się do propozycji inwestora, w wyniku czego nastąpiło
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Przedmiotem umowy notarialnej były nieruchomości
gruntowe oznaczone geodezyjnie
nr 699/2, 701/2, 701/3, 702/3, 702/4
i 703/2 o ogólnej pow. 0,3859 ha
w obrębie Zbąszynka (w rejonie
ul. Zachodniej i Henryka Sienkiewicza).
Przejęcie
nieruchomości do zasobu Gminy Zbąszynek
nastąpiło nieodpłatnie. Jeszcze
w styczniu 2021 r. przewidywany
jest termin rozpoczęcia procedury
sprzedaży przedmiotowych nieruchomości w drodze przetargu.
W listopadzie przeprowadzone
zostały przetargi na działki garażowe przy ul. Czesława Miłosza
w Zbąszynku, które cieszyły się
dużym zainteresowaniem. Sześć
działek garażowych od nr 687 do
692 zostały wyznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego.
Powierzchnia
działek garażowych to 19 m2, 20
m2 i 21 m2. Cena wywoławcza za
działkę garażową wynosiła średnio 4.966,70 zł. Rozbieżność cenowa osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła od 10.500,00 zł
do 16.600,00 zł + 23% podatku
VAT za działkę garażową. Ogólna
wartość uzyskana ze sprzedaży działek garażowych wyniosła

78.900,00 zł. W wyniku trzeciego
przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli lokali mieszkalnych w budynku nr 18 w Dąbrówce Wlkp. przy ul. Małej sprzedany
został lokal nr 3 o pow. użytkowej
21 m2, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 191/3 wraz z udziałem
69/1000 części w gruncie, w częściach wspólnych budynku mieszkalnego i innych urządzeniach stanowiących współwłasność. Cena
osiągnięta ze sprzedaży lokalu
to kwota 7.955,00 zł. Na styczeń
2021 r. zaplanowane zostały dwa
przetargi ustne nieograniczone. Jeden dotyczy działki niezabudowanej oznaczonej nr 666/22 o pow.
41 m2, położonej w Zbąszynku przy
ul. Krakowskiej, przeznaczonej pod
zabudowę garażową. W dziale III
księgi wieczystej ZG1S/00028258/4
wpisane są ograniczenia, lecz nie
dotyczą one działki przeznaczonej
do sprzedaży. Termin przetargu
wyznaczony został na 7 stycznia 2021 r. na godzinę 10:00. Cena
wywoławcza ustalona została w
wysokości 11.800,00 zł. Do ceny
nieruchomości doliczony zostanie
podatek VAT w wysokości 23%.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest m.in. wpłata wadium w
kwocie 2.360,00 zł, które należy
wpłacić na konto Gminy Zbąszynek w nieprzekraczalnym terminie
do 30 grudnia 2020 r. Drugi przetarg
dotyczy działki niezabudowanej nr
243/48 o pow. 0,1707 ha w Zbąszynku przy ul. Zachodniej, przeznaczonej pod zabudowę miesz-

kaniową jednorodzinną. Działka
posiada dostęp do drogi publicznej
o nawierzchni utwardzonej. Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej,
wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i telefonicznej. Działka nie
ma żadnych ograniczeń, ciężarów
ani zobowiązań. Termin przetargu
wyznaczony został na 8 stycznia 2021 r. na godzinę 10:00. Cena
wywoławcza ustalona została w
wysokości 96.300,00 zł. Do ceny
nieruchomości doliczony zostanie
podatek VAT w wysokości 23%.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest m. in. wpłata wadium w
kwocie 19.260,00 zł, które należy
wpłacić na konto Gminy Zbąszynek w nieprzekraczalnym terminie
do 30 grudnia 2020 r. Wadium do
przetargu na działki 666/22 lub
243/48 należy wpłacić na konto Gminy Zbąszynek prowadzone
przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Oddział w Zbąszynku nr konta
49 9660 0007 0010 1710 2000 0060
z dopiskiem: „wadium na działkę
nr ……. w Zbąszynku”. Pełna treść
ogłoszeń o przetargach podana
została na tablicy ogłoszeń przed
budynkiem Urzędu Miejskiego w
Zbąszynku oraz na stronie internetowej Urzędu www.bip.zbaszynek.pl w zakładce „Przetargi” poz.
nr 49 (w sprawie przetargu na
działkę 666/22) i nr 50 (w sprawie
przetargu na działkę nr 243/48).
Dodatkowe
informacje
można
uzyskać pod nr tel. 68 38 49 140
wew. 37.

OGŁOSZENIE
MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
Gmina Zbąszynek przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny
nr 2 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 31A wraz z udziałem w działce gruntu i częściach
wspólnych budynku 56/100. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku, w skład którego wchodzą 2 lokale
mieszkalne. Lokal mieszkalny nr 2 jest dwupoziomowy; położony na parterze i I piętrze, składa się z 3 pokoi
( jeden pokój na parterze i dwa na I piętrze), kuchni, łazienki, przedpokoju, wiatrołapu i komunikacji; powierzchnia użytkowa wynosi 65,03 m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 8,94 m2. Lokal wyposażony
jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Budynek, w którym znajduje się lokal
mieszkalny położony jest na działce geodezyjnej nr 195/34 o pow. 172 m2, KW ZG1S/00028133/2 /Świebodzin/.
Cena wyjściowa do przetargu ustalona została w wysokości 79 337,00 zł. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego odbędzie się 14 stycznia 2021 r. o godz. 10:30. Osoby chcące przystąpić do przetargu muszą wpłacić
wadium w wysokości 15 000,00 zł do 11 stycznia 2021 r. Dodatkowe informacje pod nr tel. 68 3849 140 wew. 34.
Lokal można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu.
www.zbaszynek.pl
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INFORMACJA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) Burmistrz Zbąszynka ogłosił Otwarty Konkurs
Ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego na 2021 rok. Treść
tego ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.zbaszynek.pl, na stronie internetowej Gminy Zbąszynek: www.zbaszynek.pl oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
W 2021 roku zaplanowano do wydania łącznie 414.000,00 zł, na:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 335.000,00 zł;
2) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 36.500,00zł;
3) ochronę i promocję zdrowia - 5.000,00 zł;
4) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 37.500,00 zł.
Oferty na realizację zadań publicznych w ww. zakresach można było składać od 23 listopada do 14 grudnia 2020 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 14 ofert, które zostały
zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Zbąszynka. Komisja
Konkursowa oceniała oferty opierając się na kryteriach formalnych i merytorycznych. Rozpatrzone zostały wyłącznie oferty spełniające wymogi formalne niniejszego ogłoszenia.
Kryteria formalne:
- oferta musi być złożona przez podmioty uprawnione do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert;
- oferta musi być złożona w terminie określonym w ogłoszeniu konkursu;
- oferta musi być sporządzona na obowiązującym formularzu;
- oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji;
- zadanie musi się wpisywać się w cele konkursu;
- zapisy statutowe podmiotu muszą być zgodne z zadaniami konkursu.
Kryteria merytoryczne:
- możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania;
- jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
- w przypadku oferty w formie wspierania wykonania zadania publicznego, uwzględnienie
planowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na
realizację zadania publicznego;
- planowany przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
- ocena dotychczasowej współpracy organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z Gminą Zbąszynek, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość
oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
Ocenione przez Komisję Konkursową oferty przedstawione zostaną Burmistrzowi Zbąszynka, który podejmie ostateczną decyzję. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w
terminie 14 dni od upłynięcia terminu składania ofert i zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zbaszynek.pl, na stronie internetowej Gminy Zbąszynek
www.zbaszynek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.
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USUWAMY AZBEST
Wzorem lat ubiegłych ogłoszony został nabór wniosków o
udzielenie dofinansowania zadań
z zakresu
usuwania,
odbioru,
transportu
i
unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Zbąszynek. Wnioski
wraz z załącznikami należy składać w terminie do 31 grudnia 2020r.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 7. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu.
Dokumenty złożone po upływie
wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Dofinansowanie przysługuje
osobom
posiadającym
tytuł prawny do nieruchomości
położonej na terenie Gminy Zbąszynek ujętej w Gminnej Ewidencji
Wyrobów Zawierających Azbest.
Dofinansowanie będzie udzielane w formie bezgotówkowej tj.
poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, odbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających
azbest. Prace te zostaną zlecone
podmiotowi wskazanemu przez
Gminę Zbąszynek. Dofinansowanie
nie obejmuje kosztów wymiany
pokrycia dachowego. Dofinansowaniem objęty jest jeden z
poniższych zakresów prac:
1) demontaż, zbieranie, transport
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
2) zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz
środki zabezpieczone na ten cel
w budżecie Gminy Zbąszynek w
danym roku budżetowym. W przypadku nie otrzymania środków z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, dofinansowanie na realizację usuwania
wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Zbąszynek nie będzie udzielane. W tym roku uległa
zmianie wysokość dofinansowania. Obejmuje ono 40 % kosztów
demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów
na składowisku, pozostałe 60%
kosztów pokrywa właściciel nie-

ruchomości, z której usuwany jest
azbest. W przypadku ubiegania się
o dofinansowanie przez podmioty
prowadzące działalność gospodarczą (lub w związku z nieruchomością, na której prowadzona jest działalność gospodarcza)
stanowić będzie ono pomoc de
minimis. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów za usuwanie wyrobów zawierających
azbest, których demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie
podmiot zlecił we własnym zakresie. Formularz wniosku oraz
niezbędne załączniki dostępne
są na stronie internetowej www.
zbaszynek.pl w zakładce Gmina
Zbąszynek/ogłoszenia lub w tut.
Urzędzie. Dodatkowe
informacje można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku – biuro
nr 7 lub pod numerem tel. 68 38
49 140 wew. 43. W ramach działań
podjętych od początku realizacji
zadania tj. od roku 2017 zdemontowanych i unieszkodliwionych
zostało 8 075,64 m2 płyt azbestowych o wadze 116,07 Mg. Zebrano
od mieszkańców i unieszkodliwiono 6 339,62 m2 płyt azbestowych o
wadze 94,77 Mg. Łącznie z terenu
Gminy Zbąszynek do chwili obecnej usunięto i unieszkodliwiono
210,84 Mg wyrobów zawierających
azbest. Koszty realizacji zadania
wyniosły 95 703,83 zł.
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
związek. 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 momenwww.zbaszynek.pl

tu 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,
- 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 powie17
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trzu. 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 nasze-
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go 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

Jarosław
Mikołajczyk

DOFINANSOWANIA
W ramach działań proekologicznych Gmina Zbąszynek
udziela pomocy mieszkańcom w
realizacji zadań polegających na
usuwaniu wyrobów zawierających
azbest, budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz wymiany pieców węglowych na gazowe
lub elektryczne. Dofinansowanie
do usuwania wyrobów zawierających azbest omówione są w
poprzednim artykule, pozostałe
formy dofinansowania omówiono
poniżej.
PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE
ŚCIEKÓW
Większość obszaru Gminy Zbąszynek jest już skanalizowana, jednak są miejsca mocno oddalone
od oczyszczalni ścieków w Zbąszynku, w związku z tym budowa
sieci kanalizacji sanitarnej na tych
terenach jest bardzo kosztowna i
często technicznie niemożliwa. W
związku z tym właściciele nieruchomości, na których nie przewiduje się budowy sieci kanalizacji
sanitarnej mają możliwość wyposażenia nieruchomości w przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Mając na uwadze fakt, że koszt
budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest wysoki, istnieje
możliwość otrzymania dofinansowania kosztów budowy.
27 czerwca 2013 r. Rada Miejska
w Zbąszynku podjęła uchwałę nr
XXXI/45/2013 w sprawie ustalenia
zasad udzielenia dotacji celowej
na dofinansowanie do budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zbąszynek.
Dofinansowanie to obejmuje częściowy zwrot wydatków poniesio18

i składowania. W przypadku wyrobów azbestowych, ten rodzaj
odpadów może być poddany wyłącznie unieszkodliwieniu.
„Kampania antyazbestowa” przyczyniła się do przyspieszenia
procesu usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych oraz eternitowych w Polsce, dzięki czemu
graniczny termin 2032 r. stanie
się bardziej realny. Jednak proces
ten uzależniony jest od stopnia
zamożności właścicieli obiektów
oraz możliwości dofinansowania
tych działań przez instytucje państwowe.

nych na zakup lub zakup i montaż.
Dofinansowanie może być udzielane osobom wytwarzającym ścieki,
właścicielom, współwłaścicielom,
użytkownikom wieczystym nieruchomości, jak również najemcom
lub osobom posiadającym inny tytuł prawny do nieruchomości, za
zgodą właściciela lub użytkownika
wieczystego. Dofinansowaniu nie
podlegają: przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane
na terenach, na których istnieje
możliwość techniczna przyłączenia nieruchomości do istniejącej
lub projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej; koszty zakupów pojedynczych elementów składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków; koszty robocizny
wykonane we własnym zakresie
przez Wnioskodawcę oraz koszty
sporządzonej dokumentacji przedsięwzięcia. Dotacja na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków na tej samej nieruchomości
przysługuje tylko jeden raz. Wysokość udzielanej dotacji wynosi:
w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego – 50%
kosztów całego zadania, jednak
nie więcej niż 3.000,00 zł. W przypadku budynku wielorodzinnego
– 50% kosztów całego zadania,
jednak nie więcej niż 3.000,00 zł
na każdy lokal.
DOTACJE NA WYMIANĘ PIECÓW
Dofinansowanie na zadania służące poprawie jakości powietrza,
polegające na trwałej zmianie
sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych
obejmujących wymianę istniejąwww.zbaszynek.pl

cych źródeł ciepła opartych na
paliwie stałym na ekologiczne, w
tym na: ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła
udzielane są zgodnie z uchwałą
nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20 grudnia 2018 r.
O dotację ubiegać się mogą osoby
fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami,
współwłaścicielami lub najemcami
budynków lub lokali mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Zbąszynek lub posiadające inny tytuł
prawny do władania nimi. Dotacja
może zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie prac, które
zostaną przeprowadzone w roku
przyznania dotacji, obejmujących:
1) demontaż starego źródła ogrzewania, 2) zakup i montaż nowego
źródła ogrzewania, 3) podłączenie
do sieci gazowej, 4) podłączenie
do sieci elektrycznej. Wszelkie
pozostałe koszty tj.: wykonanie
prac projektowych, zakup urządzeń grzewczych 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 może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji
jednak nie więcej niż: 1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
4.000,00 zł brutto, w przypadku
wymiany źródeł ogrzewania na
ogrzewanie gazowe, 5.000,00 zł
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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. W styczniu 2021 roku zostanie ogłoszony
kolejny nabór wniosków o dofinasowanie.
Dodatkowych informacji związa-

WYDARZENIA

nych z tematem dofinansowań
można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku – biuro
nr 7 lub pod numerem tel. 68 38
49 140 wew. 43.

Adrian
Kepke

CO SŁYCHAĆ W GMINIE?
wia w czasie
pandemii, radości
z osiągnięć
w pracy zawodowej,
wytrwałości
w
pokonywaniu
codziennych
trudności
i
powodzenia
w życiu osobistym.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
2020 W ZSL W ROGOZIŃCU
14 października Burmistrz Zbąszynka uczestniczył w Dniu
Edukacji Narodowej połączonym z uroczystym ślubowaniem uczniów wstępujących
w
szeregi
stowarzyszenia
Przysposobienia Wojskowego
Leśników im. Adama Loreta
otrzymujących tym samym odznaczenia PWL. Honorową odznakę PWL otrzymali Generał
Jarosław Mika Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku Jan Mazur oraz
uczniowie klasy IV ZSL w Rogozińcu. Odznakę dla Przewodniczącego Rady Miejskiej przekazano na ręce Burmistrza.
Burmistrz wręczył nagrodę z
okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrektorowi szkoły mgr
Antoniemu
Pawłowskiemu.
Przekazał także życzenia dla
całego grona pedagogicznego,
życząc przede wszystkim zdro-

mieszkańców. Podejrzewamy,
że mogło być to spowodowane
pandemią COVID-19. Informacja
dotycząca sposobów kontaktu
Burmistrza i Przewodniczącego
Rady Miejskiej z mieszkańcami
znajduje się na stronie nr 4.

SPOTKANIE
Z
MIESZKAŃCAMI
20 października o godzinie
18:00
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław Czyczerski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jan

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
2020 W ZBĄSZYNKU
21 października 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło się spotkanie Burmistrza
Zbąszynka z wyróżnionymi nauczycielami oraz osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą
z Gminy Zbąszynek. W spotkaniu uczestniczyli również:
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku Jan Mazur oraz
dyrektorzy szkół. Burmistrz
Wiesław Czyczerski podzię-

Mazur oczekiwali na cokwartalne spotkanie z mieszkańcami. Niestety nie było zainteresowania spotkaniem ze strony

kował wszystkim nauczycielom, pedagogom, pracownikom
oświaty za ich wychowawczy i
dydaktyczny trud oraz za pra-

www.zbaszynek.pl
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cę w tak trudnym czasie, jakim jest pandemia. Wszystkim
zaangażowanym w nauczanie
i edukację życzył wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości z
osiągnięć w pracy zawodowej,
wytrwałości w pokonywaniu
codziennych trudności i powodzenia w życiu osobistym. W
bieżącym roku nagrodzono następujące osoby:
mgr Ewa Springer – nauczyciel
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana
Pawła II, mgr inż. Magdalena
Krajkowska – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego im. Jana Pawła
II, mgr Eugeniusz Trochanowski
– nauczyciel Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce
Wlkp., mgr Karol Prządka – nauczyciel Szkoły Podstawowej
im. Marcina Rożka w Kosieczynie, mgr Ewa Heyduk – p. o.
dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Marcina Rożka w Kosieczynie, Pani Renata Nowicka nauczyciel Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
oraz Pani Krystyna Leoszko
– animator grupy dziecięcej w
Regionalnym Zespole Pieśni i
Tańca w Dąbrówce Wielkopolskiej. Gratulujemy!
11 LISTOPADA
11 listopada obchodziliśmy 102.
Rocznicę
Odzyskania
przez
Polskę Niepodległości. Mając
na uwadze obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii, w tym roku nie odbył
się przemarsz ulicami miasta.
Oddając hołd walczącym o
niepodległość,
przedstawiciele władz samorządowych
z Gminy Zbąszynek, na czele z Burmistrzem Wiesławem
Czyczerskim i Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem
Mazurem,
złożyli
wiązanki kwiatów pod pomnikiem
Chrystusa Króla na Skwerze
Niepodległości w Zbąszynku.
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Adrian
Kepke

szenia
Gmin
Województwa
Lubuskiego przyznał medale
okolicznościowe pracownikom
samorządowym za pracę na
rzecz lubuskich samorządów.

DZIEŃ KOLEJARZA 2020
Dzień Kolejarza to święto kolejarzy i pracowników kolei,
które obchodzimy w Polsce od
1981 roku. Na datę jego obcho-

W Gminie Zbąszynek medale otrzymali: Jan Makarewicz
Sekretarz Gminy Zbąszynek
oraz Gabriela Budniak Z-ca
Kierownika Referatu Ogólno-Administracyjnego, wieloletni
pracownicy Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Uroczystość
wręczenia odznaczeń miała
miejsce 19 listopada 2020 roku.
W imieniu Prezesa Zrzeszenia
odznaczenia wręczył Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski.

dów wybrano dzień, w którym
wspomina się świętą Katarzynę Aleksandryjską - patronkę
kolejarzy. Z tej okazji, 25 listopada w kościele parafialnym w
Zbąszynku odbyła się uroczysta msza św. w intencji kolejarzy. Ze względu na bieżące obostrzenia, coroczny przemarsz
pod pomnik świętej Katarzyny
Aleksandryjskiej nie odbył się.
Okolicznościowe kwiaty pod
pomnikiem złożył Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
wraz z Przewodniczącym Rady

WYRAZY UZNANIA ZRZESZENIA GMIN WOJEWÓDZTWA
LUBUSKIEGO
Z okazji 30-lecia Samorządu
Terytorialnego, Zarząd Zrze20

www.zbaszynek.pl
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WYDARZENIA
Miejskiej Janem Mazurem oraz
przedstawiciele kolei.
ZBĄSZYNEK NA 6!
W ramach projektu badawczego pt. „Zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy
jednostek samorządu terytorialnego” realizowanego od
wielu lat w ramach Wydziału
Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, prezentowane są rankingi JST, które wykorzystywane
są do promowania najlepszych
praktyk rozwojowych. Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje w oparciu
o 15 zmiennych - wskaźników,

obejmujących
trzy
obszary
rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.
Ranking opracowany jest na
podstawie danych GUS (Bank
Danych Lokalnych) i obejmuje
swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce,
w podziale na gminy miejskie,
miejsko-wiejskie, wiejskie oraz
miasta na prawach powiatu.
Gmina Zbąszynek zajmując 6.
miejsce znalazła się w ścisłej
czołówce miast generujących
najlepsze praktyki rozwojowe
w Polsce.

PRZEKAZANIE
SAMOCHODU
STRAŻACKIEGO
SĄSIEDNIEJ
GMINIE
9 grudnia 2020 r. OSP w Dąbrówce
Wlkp.
przekazała
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes
jednostce OSP Lutol Suchy
z sąsiedniej Gminy Trzciel.
W przekazaniu uczestniczyli
przedstawiciele powyższych
jednostek OSP oraz gmin,
Burmistrz Trzciela Jarosław
Kaczmarek, Burmistrz Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
WL druh Edward Fedko, Komendanci Gminni Ochrony
Przeciwpożarowej.
Przekazany samochód jest w pełni
sprawny, dysponuje 6 tysiącami litrów środka gaśniczego oraz wyposażony jest w
działko wodne.
NOWY SAMOCHÓD STRAŻACKI
11 grudnia 2020 r. w firmie BOCAR, w miejscowości Korwinów,

www.zbaszynek.pl

Komendant Gminny OSP Leszek Parandyk, Prezes Zarządu
OSP Dąbrówka Wlkp. druh Bernard Ratajczak, druhowie OSP
Dąbrówka Wlkp. Przemysław
Mania oraz Krzysztof Patrzała
dokonali odbioru nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Volvo 430. W godzinach wieczornych druhowie
OSP Dąbrówka Wlkp. oraz osoby zainteresowane wydarzeniem oficjalnie przywitały samochód strażacki przed remizą
strażacką w Dąbrówce Wlkp.
Nowy samochód wyposażony jest w kabinę 3-osobową,
zbiorniki o łącznej pojemności
9200 l środków gaśniczych,
szybkie natarcie o długości
60 m, autopompę o ciśnieniu
do 8 barów. Nowy samochód
sfinansowany został ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz
ze środków własnych gminy.
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Hubert
Cichy

INWESTYCJE
budowana ścieżka rowerowa.
Inwestorem jest Województwo
Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze a
Wykonawcą Przedsiębiorstwo
Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o.
z Krosna Odrzańskiego. Budowa jest realizowana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś
Priorytetowa 5 – Transport dla
Działania 5.1 Transport drogowy
dla Poddziałania 5.1.1 Transport
drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT. Termin
zakończenia budowy jest plaBUDOWA OBWODNIC M. KOSIECZYN I CHLASTAWA W CIĄGU
DROGI WOJ. NR 302 ORAZ M.
PODMOKLE WIELKIE W CIĄGU
DROGI WOJ. NR 304 - DOJAZD
DO WĘZŁÓW NA AUTOSTRADZIE A-2 W TRZCIELU ORAZ
NOWYM TOMYŚLU
Tak oczekiwana od wielu lat
inwestycja, wkracza w okres
realizacji robót. Już teraz można zauważyć, odkrywkowe
prace archeologiczne w okolicy ronda w Chlastawie. Z
początkiem nowego roku wykonawca rozpocznie roboty
budowlane. Obwodnica będzie
miała swój początek na drodze wojewódzkiej nr 304 przed
przejazdem kolejowym w Podmoklach Wielkich, a koniec na

22

rondzie przy drodze wojewódzkiej nr 302 w Chlastawie. Jej
długość wyniesie 7,4 km. Równolegle do drogi zostanie wy-

www.zbaszynek.pl

nowany na koniec 2022r.
TERMOMODERNIZACJA
CUM
W ZBĄSZYNKU
Zakończono prace przy termomodernizacji budynków CUM
przy ul. Kosieczyńskiej w Zbąszynku.
Zakres
obejmował:
wymianę pokrycia z dachówki
karpiówki, rozbiórkę i budowę
nowych kominów, likwidację
lukarn, montaż okien połaciowych. Na dachu płaskim, ocieplono stropodach wełną mineralną i wykonano nowe
pokrycie z papy. Wymieniono
też wszystkie obróbki blacharskie. Wykonawcą był Zakład
Blacharsko -Dekarsko –Budowlany, Antoni Hirt z Grójca Wielkiego. Wartość zadania 417 tys.
zł.
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UTWARDZENIE KOSTKĄ BETONOWĄ ODCINKA DROGI GMINNEJ W CHLASTAWIE
W ramach projektu obywatelskiego utwardzono odciek
drogi gminnej w Chlastawie.
Nawierzchnię
wykonano
z
kostki betonowej. Koszt robót
wyniósł 24 tys zł. Wykonawcą
był Zakład Ogólnobudowlany
Ryszard Kostera ze Zbąszynka.

kotłowniach. Stare kotły swe
lata świetności miały już za
sobą. Były eksploatowane ponad 20 lat. Prace rozpoczęto
w listopadzie a zakończono
w grudniu. Wykonawcami był
Hydro-Friz Zbigniew Friedrich z
Nowego Tomyśla i Zakład Ogólnobudowlany Piotr Przybyła z
Chobienic. Koszt zadania ponad 520 tys. zł.

CHODNIK PRZY UL. POZNAŃSKIEJ W DĄBRÓWCE WLKP.
I W ROGOZIŃCU
Wzdłuż ul. Poznańskiej, na odcinku od ul. Małej do ul. Pia-

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1212F W CIĄGU UL. KOSIECZYŃSKIEJ I UL. OKRĘŻNEJ
W ZBĄSZYNKU
Jednym z zadań drogowych pla-

nowanych do realizacji przez
Gminę Zbąszynek wspólnie z
Powiatem Świebodzińskim jest
rozbudowa dróg powiatowych,
ul. Kosieczyńskiej i ul. Okrężnej w Zbąszynku. Dotychczas
Gmina wraz z Powiatem opracowała Program Funkcjonalno
Użytkowy, który stanowi materiał wyjściowy do ubiegania
się o środki zewnętrzne. W
zakresie PFU jest między innymi budowa skrzyżowania typu
rondo, chodników, ścieżki rowerowej, muru oporowego do
umocnienia skarpy, oświetlenia
ulicznego, kanalizacji deszczowej. W zakresie ujęto również
przebudowę pompowni ścieków deszczowych. Długość
remontowanego odcinka drogi
wynosi 0,9 km. Rozpoczęcie
realizacji projektu będzie uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych. Koszt zadania jest szacowany na 7 mln
zł.
NOWE OŚWIETLENIE – ROGOZINIEC
W ubiegłym miesiącu zakończono prace związane z budową oświetlenia drogowego w
Rogozińcu. W wyniku realizacji
zadania postawiono 7 słupów
oświetleniowych
z
energooszczędnymi oprawami typu LED, z czego
4 przed a 3 za miejscowością (od strony
Dąbrówki Wlkp.). Prace zostały wykonane
przez firmę RAK Henryk
Rak z Siedlca, a łączna wartość inwestycji
wyniosła:
66.636.69
zł. Dzięki realizacji zadania doświetlony zostanie odcinek drogi
powiatowej nr 1213F, co
z pewnością poprawi
bezpieczeństwo użytkowników drogi jak i
samych mieszkańców
wsi.

stowskiej
przeprowadzono
remont chodnika. Wykonano
nową nawierzchnię z kostki
betonowej, wymieniono krawężnik i nawierzchnię zjazdów. Podobnie w Rogozińcu
przy sklepie spożywczym.
Wykonawcą robót był Hydro-Friz Zbigniew Friedrich z Nowego Tomyśla. Prace zostały
dofinasowane ze środków
Rad Sołeckich Rogozińca i
Dąbrówki Wlkp. Koszt zadań
wyniósł 103 tys. zł.
WYMIANA KOTŁÓW C.O.
W szkole podstawowej w
Dąbrówce Wlkp. i Zbąszyneckim
Ośrodku
Kultury
zostały wymienione kotły
gazowe centralnego ogrzewania. Przeprowadzono również prace remontowe w
www.zbaszynek.pl
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

ODCZYTY ROZLICZENIOWE WODOMIERZY
Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, który
wyjaśni szczegółowo co
i w jaki sposób należy
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH PRZYPOMINA
odczytać z wodomierza.
O OPŁATACH ZA ODPADY. TERMIN WPŁAT ZA I KWARTAŁ 2021
Skontaktować się z pracownikiem SZUK ZbąszyROKU MIJA 31 STYCZNIA 2021 ROKU (OPŁATA ZA STYCZEŃ, LUTY,
nek można telefonicznie
MARZEC).
lub drogą elektroniczną
STAWKA OPŁAT ZA ODPADY W I KWARTALE 2021 ROKU NIE
(również na podany adres
ULEGA ZMIANIE I WYNOSI:
e-mail można podawać
odczyty
wodomierzy):
ODPADY SELEKTYWNE – 30,00 ZŁ/OSOBĘ
tel. 068 3849465 wew. 21,
e-mail: woda@zbaszynek.
WPŁAT DOKONUJEMY NA INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW
pl.
W sytuacji bardzo
poważnych
problemów
BANKOWYCH.
z odczytem wodomierza
lub
zauważonych
nieZe względu na zniesienie od kwietnia 2020 r. zniżki dla roprawidłowości we wskazaniach wodomierza, po
dzin pięcioosobowych i większych oraz nakaz segregowadokładnym wywiadzie i
nia odpadów dla wszystkich mieszkańców, przypominamy
z zachowaniem wszelwszystkim odbiorcom, którzy jeszcze nie zmienili deklaracji
kich środków bezpieczeńo konieczności jej zmiany. Wszystkie gospodarstwa domowe,
stwa pracownicy SZUK
Zbąszynek
zjawią
się
które korzystały ze zniżki dla rodzin pięcioosobowych i więkpod podanym adresem i
szych oraz gospodarstwa, które nie segregowały dotychczas
zweryfikują poprawność
odpadów zobowiązane są do ponownego złożenia deklaracji
działania wodomierza. W
przypadku zauważonych
na ilość osób faktycznie zamieszkujących dane gospodarwycieków na przyłączu
stwo domowe. Przypominamy, że czas na zgłoszenie zmiany
wodociągowym lub złego
ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo to 14 dni.
stanu technicznego przyłącza
wodociągowego
również prosimy o podaSamorządowy
Zakład nieprzekraczalnym terminie do 15 nie takiej informacji wraz z odczyUsług Komunalnych w Zbąszyn- stycznia 2021 roku. Bardzo prosimy tem wodomierzy.
ku zawiadamia, że w styczniu o dokonanie odczytów wszystkich W przypadku nie podania stanu
2021 roku zamierza przeprowadzić odbiorców usług z terenu Gminy wodomierzy we wskazanym terroczny odczyt wodomierzy u od- Zbąszynek niezależnie czy rozli- minie Samorządowy Zakład Usług
biorców usług na terenie Gminy czenie za usługi odbywa się co- Komunalnych w Zbąszynku zaZbąszynek. Konieczność ta jest miesięcznie czy opłata dokonywa- wiadamia, że rozliczenie takich
związana ze zmianą oprogramo- na jest prognozowo. Po 15 stycznia odbiorców odbędzie się na podwania do rozliczeń usług zaopa- 2021 roku dokonane będzie rozli- stawie średniego zużycia wody
trzenia w wodę i odprowadzania czenie oraz wystawione zostaną za ostatni okres lub na podstawie
ścieków oraz kończącą się pro- nowe naliczenia wraz z rozlicze- wystawionych faktur prognozognozą opłat u odbiorców uiszcza- niem za zużytą wodę i ścieki w wych. Nowe naliczenia – faktury
jących opłaty w sposób progno- dotychczasowym okresie. Przy rozliczeniowe i zaliczkowe na nazowany. Ze względu na panującą odczycie wodomierzy bardzo pro- stępny okres będą roznoszone po
pandemię COVID-19 oraz związa- simy o odczyt wodomierza głów- rozliczeniu rocznym w lutym 2021
nymi z tym obostrzeniami, dba- nego oraz wodomierza ogrodowe- roku przez pracowników Samorząjąc o bezpieczeństwo naszych go, jeżeli Państwo taki wodomierz dowego Zakładu Usług Komunalpracowników oraz mieszkańców posiadają. Ważne jest aby podać nych w Zbąszynku i umieszczane
Gminy Zbąszynek odczyty roczne odczyt wszystkich posiadanych w skrzynkach na listy. W przypadwodomierzy nie będą prowadzo- wodomierzy, tak aby nastąpiło ku jakichkolwiek pytań zapraszane jak dotychczas przez pracow- poprawne rozliczenie za zużytą my do kontaktu z SZUK Zbąszyników Samorządowego Zakładu wodę i ścieki. W przypadku pro- nek od poniedziałku do piątku w
Usług Komunalnych w Zbąszynku. blemów z odczytem stanu wodo- godzinach 7:00 - 15:00 pod nr tel.
Odczyt wodomierza należy doko- mierza, niepewności poprawności 068 3849465.
nać indywidualnie i zgłosić go do odczytu wodomierza, zapraszaSamorządowego Zakładu Usług my do kontaktu telefonicznego z
Komunalnych w Zbąszynku w pracownikiem
Samorządowego

I KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
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OŚWIATA

Agnieszka
Ratyńska

ZDALNA OŚWIATA
Czas
pandemii
to
wielkie wyzwanie dla całego
środowiska
edukacyjnego,
które musiało błyskawicznie
dostosować się do nowych
warunków
pracy.
Aktualny
rok
szkolny
jest
dla
wszystkich trudny, wymusza
zmianę nawyków i pracę
z
wykorzystaniem
nowych
technologii. Pandemia okazała
się testem nie tylko empatii,
człowieczeństwa
i
zwykłej
ludzkiej życzliwości, ale też jest
sprawdzianem
kompetencji
cyfrowych nauczycieli, uczniów
i stopnia przygotowania szkół
do kryzysowych sytuacji. Nie
wszyscy nauczyciele pracowali
dotąd
z
wykorzystaniem
nowych technologii, jednak
bez wahania przystąpili do
zmiany formy nauczania, a
w przeważającej części nowe
technologie okazały się ich
sprzymierzeńcem. Większość
nauczycieli
postawiła
na
aktywny kontakt z uczniem.
Jednak nie da się przenieść
nauczania
stacjonarnego
całkowicie
do
przestrzeni
cyfrowej, ponieważ metodyka
nauczania
zdalnego
jest
zupełnie
inna.
Aktualna
sytuacja
spowodowała,
że
szkoły przeniosły
się w
rzeczywistość online, która
stała
się
częścią
polskiej
edukacji.
10
października
cała Polska znalazła się w
żółtej strefie. Oznaczało to
dodatkowe obostrzenia, które
miały
zahamować
wzrost
zakażeń
koronawirusem
w
kraju. Wszyscy uczniowie ze
szkół
ponadpodstawowych
przeszli na system mieszany
(hybrydowy)
nauczania.
Oznaczało to, że co najmniej
połowa uczniów z danej szkoły
miała zajęcia stacjonarnie w
szkole, a pozostali zdalnie.
Od 26 października, zgodnie
z rozporządzeniem ministra
edukacji
i
nauki,
nauka

zdalna została wprowadzona
dla uczniów klas 4-8 szkół
podstawowych, w szkołach
ponadpodstawowych,
placówkach
kształcenia
ustawicznego
i
centrach
kształcenia zawodowego.
W szkołach stacjonarnie uczyły
się nadal
najmłodsze dzieci
z klas 1-3 oraz stacjonarne
zajęcia
miały
maluchy
z
przedszkoli i żłobków. Od
9 listopada kształcenie na
odległość objęło też uczniów
klas I-III szkół podstawowych.
Stacjonarne
funkcjonowanie
szkół zostało ograniczone do 3
stycznia 2021 r. – poza pewnymi
wyjątkami. Już od 30 listopada
2020
r.
można
prowadzić
m. in. praktyczną naukę zawodu
w
szkołach
prowadzących
kształcenie zawodowe oraz
cały
czas
odbywają
się
konsultacje
dla
uczniów
przystępujących do egzaminu
ósmoklasisty lub maturalnego.
Uczniowie branżowych szkół I
stopnia będący młodocianymi
pracownikami mogą odbywać
praktyki
u
pracodawców,
o
ile
u
pracodawcy
nie
występują zdarzenia, które ze
względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną
mogą
zagrozić zdrowiu młodocianego
pracownika.
W
tym
roku
szkolnym
ferie
zimowe
dla uczniów z całego kraju
odbędą się w jednym terminie
i potrwają od 4 do 17 stycznia
2021 r. Przyjęte rozwiązanie
dotyczące tegorocznych ferii
ma na celu istotnie zmniejszenie
mobilności uczniów i ich rodzin
w
następnych
kilkunastu
tygodniach. Aktualna sytuacja
w kraju zmobilizowała do
doposażenia
placówek
w
odpowiedni sprzęt. Rządowa
pomoc dla nauczycieli, czyli
500 zł na naukę zdalną,
to odpowiedź na postulaty
kadry pedagogicznej. Celem
przyznanego dofinansowania
www.zbaszynek.pl

jest
podniesienie
jakości
kształcenia na odległość. Ze
wsparcia w wysokości do 500
zł można skorzystać tylko raz i
w jednej placówce oświatowej.
Nauczyciel
mógł
otrzymać
500 zł dofinansowania do
zakupu sprzętu, w tym m.in.
akcesoriów
komputerowych,
oprogramowania lub usługi
dostępu
do
internetu.
Aktualnie dyrektorzy szkół są
już po weryfikacji wniosków
nauczycieli uprawnionych do
otrzymania dofinansowania i
do 31 grudnia środki otrzymane
przez
organy
prowadzące
zostaną
wypłacone
nauczycielom.
Wszyscy chcą powrotu do
wolności, do normalnej szkoły,
ale na pewno wiele lekcji z
tego dziwnego i niełatwego
czasu pozostanie w naszej
pamięci na zawsze.

25

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

Z PRZEDSZKOLNEJ KRONIKI

Koniec roku zbliża się wielkimi
krokami. W ostatnim kwartale w
naszym przedszkolu wiele się
wydarzyło.
DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Święto Pieczonego Ziemniaka
to już w przedszkolu tradycja. Nie
mogło być inaczej i w tym roku.
Każdą grupę odwiedzili dostojni
goście, Król i królowa Pyrlandii,
którzy
obdarowali
wszystkich,
swoim
największym skarbem,
czyli
ziemniakami.
Przedszkolaki
wzięły
udział
w
grach
i
zabawach,
gdzie
głównym
bohaterem
był „Pan Ziemniak”.
DZIEŃ
EDUKACJI
NARODOWEJ
W październiku
swoje Święto obchodzą
wszyscy
pracownicy
oświaty. Rodzice ze
swoimi
pociechami
zrobili
niespodziankę,
nagrywając
filmik
z
życzeniami
dla
wszystkich
pracowników
przedszkola,
dostarczając wiele wzruszeń. Nie
zabrakło
również
upominków.
Dziękujemy za życzenia i pamięć.
DZIEŃ SENIORA
Są takie dni w kalendarzu,
gdy przedszkolaki nie zapominają
o swojej przyjaźni z Seniorami.
Październik niesie za sobą obchody
Dnia Seniora. W tym roku z racji
pandemii dzieci z grupy „Motylków” z
panią Magdaleną Olender, nie mogły
odwiedzić swoich zaprzyjaźnionych
babć i dziadków, postanowiły więc
nagrać przedstawienie pt. „Każdy
jest piękny”, składając życzenia z
okazji Ich święta.
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KASZTANOBRANIE
Już po raz czwarty
nasze przedszkole
uczestniczy w akcji
„Kasztanobranie”.
Każda
grupa
wzięła udział w
rywalizacji zbierania
kasztanów. Wygrała
grupa
„Zajączki”,
która
uzbierała
ponad
tonę
kasztanów. Drugie
miejsce
zajęła
grupa „Motylki”, a
na ostatnim miejscu
na podium uplasowały się „Żabki”.
Gratulujemy zwycięzcom. Pieniążki
zebrane ze zbierania kasztanów
zostaną wykorzystane na atrakcje
dla dzieci.
I TY MOŻESZ POMÓC
Muchomorki bardzo lubią pomagać.
Nie mogło być inaczej i w tym roku.
Dzieci włączyły się w akcję „I Ty

możesz pomóc”, zbierając karmę
i potrzebne rzeczy dla zwierząt.
Wszystkie zebrane
produkty zostaną
dostarczone
do
pobliskiego
schroniska.
D
Z
I
E
Ń
PLUSZOWEGO
MISIA
25 listopada
przypada Święto
Pluszowego
Misia.
Mimo
braku możliwości
przyjścia
do
przedszkola
z
pluszowym
www.zbaszynek.pl

przyjacielem,
dzieci
spędziły
mile
ten
dzień,
poznając
historię
misia.
Nauczycielki
wypełniły go wieloma atrakcjami
i zabawami, związanymi ze świętem
małego niedźwiadka.
MIKOŁAJKOWO
4 grudnia od rana na dzieci czekał
długo wyczekiwany gość, Święty
Mikołaj. Przedszkolaki zachwycone,
z wypiekami na twarzy biegły do
czerwonego Pana. Każda grupa w
ramach podziękowania za przybycie
recytowała dla Mikołaja wierszyki
i
piękne
piosenki.
Atmosfera
spotkania była magiczna. Każdy
maluch
został
obdarowany
prezentem, co wywołało uśmiech i
wielką radość. Dziękujemy Święty
Mikołaju.
CO DZIAŁO SIĘ POD KONIEC
GRUDNIA…
W środę, 16 grudnia, mieliśmy okazję
poznać historię narodzin Pana
Jezusa uczestnicząc w „Jasełkach”
przygotowanych przez grupy
„Jeżyki” i „Jagódki” pod opieką
Pani Magdaleny Jokiel i Moniki
Kepke przy współpracy Klaudii
Mencel. W piątek 18 grudnia
dzieci
w
swoich
grupach
zasiadły do wspólnej Wigilii
oraz spotkały się z Gwiazdorem.
Radosnych, pogodnych
Świąt
Bożego
Narodzenia
wypełnionych
wzajemną
życzliwością i zrozumieniem,
wewnętrznym
spokojem
i
radością.
Nowego
Roku
bogatego w spełnione marzenia
życzą dzieci oraz personel
Niepublicznego Przedszkola „Pod
Muchomorkiem”.
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Anna
Szczesiak

WIEŚCI Z PODSTAWÓWKI
GRATULUJEMY
Drużyna naszych chłopców – piłkarzy zajęła II miejsce w Finale
Wojewódzkiej Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w Nowej Soli.
Uczennica klasy 7c Amelia Jakimczuk otrzymała stypendium
w ramach Program Stypendialnego organizowanego przez Samorząd Województwa Lubuskiego - Lubuskie Talenty.
ZDALNIE
W związku z koniecznością przejścia uczniów na zdalne nauczanie większość zaplanowanych
działań w ramach kalendarza
pracy szkoły nie mogła się odbyć. Działania zaplanowane na
pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021 są realizowane w
ramach możliwości. Szkoła włączyła się w akcje MEN: „Szkoła

pamięta”, której celem było upamiętnienie ważnych rocznic oraz
postaci historycznych, a także
„Szkoła do hymnu”. Punktualnie o 11.11 nauczyciele i uczniowie
podczas zajęć zdalnych odśpiewali wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”. Przystąpiliśmy również
do projektu „Razem na święta”.
Celem inicjatywy jest zachęcenie
uczniów do niesienia pomocy
innym, jak również budowanie
wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu
epidemii, tegoroczna edycja akcji
ma nieco odmienny charakter.
Jesteśmy jednak przekonani, że
szczególnie w tym okresie wiele
osób czeka na nasze wsparcie i
zwykłe gesty życzliwości. Działania wykonane w ramach akcji

www.zbaszynek.pl

to: kartki z życzeniami dla Domu
Senior-Wigor, dla dzieci z oddziałów onkologicznych, przygotowywanie ozdób, samodzielne
przygotowanie słodkich upominków dla sąsiadów, znajomych.
WARSZTATY
Uczniowie
klas
siódmych
i ósmych wzięli udział w zajęciach profilaktycznych „Wybieram siebie” realizowanych
przez Fundację Nowe Horyzonty.
Warsztaty on-line o
tematyce: uzależnień, radzenia sobie z
konfliktami, rozwoju tożsamości
i osobowości wzbudziły duże
zainteresowanie wśród uczniów.
Korzystając z okazji bardzo dziękuję wszystkim Rodzicom za
wsparcie, cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym dla nas
wszystkich czasie.
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Małgorzata
Gruchała

SZKOŁA W CZASIE PANDEMII
Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23
października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - 26
października 2020r. w klasach IV-VIII
rozpoczęliśmy nauczanie zdalne. 9
listopada 2020r. dołączyły klasy I-III.
Stacjonarne funkcjonowanie szkoły
ograniczone jest do 3 stycznia 2021 r.
Pracujemy na platformie edukacyjnej
Google-Classroom. Mimo wielu ograniczeń nasza placówka funkcjonuje.
Bierzemy udział w wielu projektach,
akcjach, konkursach, zawodach.
OSIAGNIĘCIA SPORTOWE
6 października 2020 r. w Zielonej Górze odbył się Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w lekkiej atletyce
- dzieci starsze. Wyniki uzyskane
przez uczniów naszej szkoły: skok
w dal – Kurzawa Aleksander - I m.,
bieg na 60 m - Kurzawa Aleksander
- II m., sztafeta 4x100 m.-Weiss D.,
Bieniaszewski K., Ciećwiera M., Kurzawa A - II m., bieg na 300 m - Hołyńska Emilia - VI m.
8 października 2020 r. w Słubicach
odbył się Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w lekkiej atletyce młodzików. Wyniki uzyskane przez
uczniów naszej szkoły:- skok wzwyż
- Spychała Hanna - I m. - sztafeta
4x100 m - Kaczmarek A., Przybyła N.,
Spychała H., Utrata M. - III m. Miejsca
poza podium zajęli także: - skok w
dal - Czaplińska Oliwia - 300 m - Bimek Maja- skok wzwyż - Konieczny
Jakub.
Gmina Zbąszynek, poprzez aktywny
udział w spisie rolnym, uzyskała drugie miejsce w konkursie „Wyścig po
piłki”. Zgodnie z regulaminem konkursu, wyłoniono gminy o największej
liczbie gospodarstw, które dokonały
samospisu internetowego. Nagrodami w konkursie były zestawy piłek
do piłki nożnej siatkówki oraz koszykówki. W Gminie Zbąszynek nagrody otrzymała Szkoła Podstawowa w
Dąbrówce Wlkp., ze względu na największą liczbę rolników z Dąbrówki
Wlkp. oraz z Rogozińca, którzy dokonali samospisu.
PROJEKT DEUTSCH PLUS GOETHE
INSTITUT
W ramach projektu Deutsch Plus
Goethe Institut w dniu 29.10.2020 r.
uczniowie klasy 7 uczestniczyli w
lekcji kulturowej prowadzonej przez
studenta Johannesa Mohrle. Celem
spotkania było przybliżenie uczniom
miasta Monachium, jego zabytków
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oraz ciekawych miejsc do zwiedzenia. Ponadto Johaness nagrał dla
nas krótki filmik przedstawiający
jego mieszkanie, opowiedział o latach szkolnych, obecnych studiach
oraz o swoich zainteresowaniach.
Pochwalił się również miejscami,
które zwiedził dotychczas w Polsce.
Na zakończenie uczniowie sprawdzili
wiedzę Johannesa o Polsce w formie
przygotowanego wcześniej quizu.
Mimo towarzyszącej tremy, spotkanie
zaliczamy do udanych!
W dniu 20.11.2020r. klasy szóste naszej szkoły wzięły udział w pokazach
naukowych z Joachimem Hecker w
roli głównej. Pokaz zorganizowany
został przez Instytut Goethego w
Warszawie. Na stronie szkoły dodane są filmiki z wyżej wymienionego
pokazu.
W tym roku również Goethe Instytut
zachęca dzieci i młodzież do wspólnego śpiewania poprzez organizację konkursu „ŚPIEWAMY NIEMIECKIE
KOLĘDY”.
Wyzwanie
konkursowe
przyjęły uczennice klasy 6b: Amelia
Löchert oraz Wiktoria Miszta, które
samodzielnie przygotowały kolędę:
„Stille Nacht, Heilige Nacht! Dziewczyny konkurować będą w kategorii
wiekowej klas 4-6. Rozstrzygnięcie
konkursu już wkrótce… Trzymajmy
kciuki za nasze uczennice!
KONKURSY
Biblioteka Publiczna w Zbąszyniu już
po raz szósty zorganizowała i przeprowadziła konkurs plastyczny „Kontynuujemy tradycję”, który był skierowany do uczniów wszystkich szkół
w gminach leżących terytorialnie w
Regionie Kozła. Tegoroczne hasło
Biesiady Koźlarskiej „Jedyn śpiywo,
drugi graje, nikt tańcować nie przestaje” zostało przez dzieci przedstawione na 62 barwnych i kreatywnych
pracach. Jury w szczególności zwracało uwagę na samodzielne wykonanie oraz na zbieżność pracy plastycznej z tematem nawiązującym
do hasła Biesiady. Nagrody otrzymali
m.in. uczniowie naszej szkoły. Kategoria: klasy 1-3, II miejsce – Franciszek
Strakowski. Kategoria: klasy 4-6, I
miejsce – Anastazja Spychała. Kategoria: klasy 7-8, III miejsce – Wiktoria
Spychała.
Uczniowie klasy III wzięli udział w
europejskim konkursie plastycznym
pt. ,,WYKORZYSTUJESZ NIE MARNUJESZ”. Konkurs zorganizował Punkt
Informacji Europejskiej - EUROPE DIRECT - Zielona Góra działający w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie. Dotyczył on wykorzystania
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surowców wtórnych. I miejsce zajęła
Julia Witwicka.
W środę 25.11.2020 r. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyły się etapy powiatowe do Finału Wojewódzkiego w ramach programu PRO ARTE
2020. Tematem przewodnim konkursu było hasło: „Człowiek – planeta – przyszłość”. Nominację do finału
wojewódzkiego w kat. 2 otrzymała
Wiktoria Spychała.
Czternastu uczniów z naszej szkoły
wzięło udział
w zorganizowanym
przez Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie
Wielkopolskim
konkursie
plastycznym pt. „Zdrowe, smaczne,
kolorowe – kupuje produkty krajowe”. Celem konkursu jest budowanie świadomości zakupowej wśród
dzieci, a także kształtowanie patriotyzmu konsumenckiego od najmłodszych lat. Czekamy na wyniki.
CZYTELNICTWO
Uczniowie kasy pierwszej otrzymali
wyprawki czytelnicze przygotowane przez Instytut Książki w ramach
kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, której strategicznym celem
jest rozwój czytelnictwa wśród dzieci w różnych grupach wiekowych.
Projekt
realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem
MEN. Tegoroczny etap kampanii został przygotowany z myślą o dzieciach rozpoczynających edukację w
szkole podstawowej i stawiających
swoje pierwsze kroki w nauce czytania. Uczniowie otrzymali wyprawki, w skład których weszły: książka
„Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców: „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem”
oraz kreatywny alfabet. Uroczyste
wręczenie książki, plakatu i broszury miało miejsce 5-tego listopada br.
Data nie była przypadkowa, w tym
dniu świętowaliśmy Międzynarodowy
Dzień Postaci z Bajek. Rodzice pierwszoklasistów postarali się o to, by
do szkoły przyszli piraci, księżniczki,
tygryski z bajki pt. „Kubuś Puchatek”,
„Kot w butach”. Nawet wychowawczyni pani Ada podjęła wyzwanie
i pojawiła się w stroju Fiony.
Wszystkim czytelnikom Kwartalnika życzymy na zbliżające się świąteczne dni, wielu radosnych chwil w
gronie rodzinnym, a w Nowym Roku
wiary w lepsze jutro.
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SP KOSIECZYN ONLINE
Minęły kolejne miesiące
roku szkolnego i pomimo zaistniałej sytuacji, na którą nikt z
nas nie ma wpływu, obok zdalnego nauczania i lekcji online, w
naszej szkole wiele się działo (i
dzieje).
W tym roku SP w Kosieczynie,
pisząc projekt, pozyskała środki finansowe z subwencji rezerwy oświatowej na łączną
kwotę 75 tys. złotych. Dofinansowane i doposażone zostały
pracownie: chemiczna, fizyczna
i biologiczna. Dzięki projektowi,
nauczyciele będą mogli prowadzić jeszcze bardziej interesujące lekcje, wykorzystując do
tego nowoczesne wyposażenie
klas. Szczególnie atrakcyjna jest
multimedialna pracownia dydaktyczna z dostosowaną mobilną
stacją dokującą oraz elektroniczne czujniki: ultrafioletu, temperatury, wilgoci, światła, tętna czy ciśnienia atmosferycznego. Bogata
paleta modeli i filmów zapewne
uatrakcyjni uczniom zajęcia. Tym
bardziej z niecierpliwością czekamy na powrót dzieci do szkoły i
nauczania stacjonarnego.
#NIEPODLEGŁOŚĆ
Nauczyciele naszej szkoły, przy
współpracy
rodziców
naszych
wychowanków, postanowili wykorzystać technologie informacyjno
– komunikacyjne nie tylko do nauczania i przekazywania wiedzy.
Z okazji Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klasy IV
wzięli udział w konkursie, którego
tematem było przygotowanie portretu Józefa Piłsudskiego. Młodzi
artyści okazali się niebywałą starannością, kreatywnością i oryginalnością podczas wykonywania
swoich prac.
„Spieszmy się kochać ludzi…”
W listopadzie z wielkim żalem
pożegnaliśmy wieloletniego przyjaciela naszej szkoły - księdza
Zbigniewa Przybysza. We mszy
pogrzebowej, odprawionej 14 listopada w kościele parafialnym
pw. świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, udział wzięła
tylko delegacja z naszej placówki,
ponieważ uczestnictwo społecz-

ności szkolnej było niemożliwe ze
względu na wszelkie obostrzenia.
@NDRZEJKI I MIKOŁAJKI W SIECI
Andrzejki są wspaniałą okazją do
dobrej zabawy, a jednocześnie,
dla najmłodszych, źródłem poznania tradycji i obrzędów ludowych.
Wróżby pobudzają dziecięcą wyobraźnię, pozwalają oderwać się
od rzeczywistości i przenieść
w świat marzeń i fantazji.
„Hokus-pokus, czary-mary… Twój
żywot będzie wspaniały” – pod
takim hasłem uczniowie klasy 3
obchodzili wirtualne andrzejki,
podczas których wróżki i magowie przenieśli się przed monitory
komputerów. Każdy z niecierpliwością czekał, aby przeprowadzić
swoją wróżbę i obdarować uczestników zabawy szczęśliwym losem. Przepowiednie wyskakiwały
z losowanych numerków, kolorowych kubeczków, worka, a nawet
z balonów przebijanych z hukiem.
Dzięki wsparciu rodziców uczniowie
poprowadzili
rewelacyjnie
zabawę andrzejkową w wydaniu
online. Towarzyszyło temu wydarzeniu wiele emocji, radości,
zdziwienia, ale przede wszystkim
- dobra zabawa.
Choć św. Mikołaj żył wiele wieków
temu, daleko stąd, zapoczątkowana przez niego tradycja dzielenia
się z potrzebującymi przetrwała
do dziś. We współczesnych czasach chętnie obdarowujemy się
www.zbaszynek.pl

drobnymi upominkami, a mikołajki to dzień radości, uśmiechu,
przepełniony wspaniałą atmosferą wprowadzającą w świąteczny nastrój.
Pomimo zdalnej nauki klasy II
i III postanowiły udowodnić, że św.
Mikołajem może zostać każdy –
„I Ty możesz zostać św. Mikołajem…”, taka myśl patronowała
wydarzeniu, które obchodziliśmy
6 grudnia. W tym roku dzieci obdarowywały swoich najbliższych
upominkami
przygotowanymi
samodzielnie lub przy pomocy
rodziców. Były to ozdoby świąteczne, prace plastyczne, pierniki i inne słodkości. W domowym
zaciszu towarzyszyły temu wydarzeniu wyjątkowe chwile. Nie
zabrakło łez wzruszeń, radości
i szczęścia. Najważniejsze tego
dnia było jednak to, że każdy
mógł się poczuć jak św. Mikołaj i
doświadczyć prawdziwego szczęścia wynikającego z obdarowywania innych.
NIE TYLKO ZDALNIE
Mimo trudnego czasu i wszelkich obostrzeń, w naszej szkole
wciąż odbywają się zajęcia sportowe w ramach SKS. Podczas
spotkań młodzież najchętniej gra
w unihokeja. Młodsze dzieci mają
możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zabawach i grach ruchowych. Dodatkowo prowadzona jest nauka gry w siatkówkę, z
której bardzo chętnie korzystają
dziewczynki.
CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA…
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim nadziei,
własnego skrawka nieba,
zadumy nad płomieniem świecy,
filiżanki dobrej, pachnącej kawy,
piękna poezji, muzyki,
pogodnych świąt zimowych,
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokół, chwil roziskrzonych kolędą,
śmiechem i wspomnieniami.
Wesołych świąt i szczęśliwego
Nowego Roku 2021.
Dyrekcja i pracownicy SP im. Marcina Rożka w Kosieczynie.
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Ewa
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SZKOŁA W SIECI ALE CZY TYLKO...
Ostatnie dwa
miesiące przyniosły ze
sobą ponowny czas
zawieszenia funkcjonowania szkół w trybie stacjonarnym, początkowo przez okres
jednego tygodnia pracowaliśmy w systemie
hybrydowym, aby po
jego upływie przejść
całkowicie
na
nauczanie zdalne. Nasza
szkoła powtórnie skorzystała z opcji, jaką
stwarza
narzędzie
Google Classroom. Nauczyciele oraz uczniowie ponownie zasiedli przed komputerami, aby móc kontynuować
rok szkolny. Jest to trudne zadanie,
gdyż nic nie zastąpi kontaktu „twarzą w twarz”, a także nie da się
przenieść całkowicie codziennego
życia szkolnego do sieci. Niemniej
jednak staramy się to zadanie zrealizować.
SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
Z ogromną radością informujemy,
że Prezes Rady Ministrów Mateusz
Morawiecki w ubiegłym miesiącu zatwierdził listę stypendystów
na rok szkolny 2020/2021, wśród
których znaleźli się uczniowie
naszej szkoły. Cieszymy się, że
mimo obowiązującej formy nauki
w trybie zdalnym w terminie od
marca do czerwca 2020 r. nie zabrakło uczniów, którzy sumiennie
pracowali przez cały rok szkolny,
co zaowocowało otrzymanym stypendium. Nagrody premiera przyznawane są odrębnie najlepszym
uczniom trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego, jak
i najlepszym uczniom cztero- oraz
pięcioletniego technikum. Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w minionym roku szkolnym
promocji z wyróżnieniem i uzyskanie przy tym najwyższej w danej
szkole średniej ocen lub wykazanie szczególnych uzdolnień w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy
i uzyskanie w niej najwyższych
wyników, a w pozostałych dziedzinach wiedzy co najmniej dobrych.
W tym roku stypendium otrzymali:
Zuzanna PAJOR z klasy 2A czteroletniego liceum ogólnokształcące30

go, Zuzanna WRÓBEL z klasy 3A
trzyletniego liceum ogólnokształcącego oraz Oskar STROIŃSKI
(Technik informatyk) z klasy 2IA
pięcioletniego technikum, Mikołaj
ZIENKOWICZ (Technik informatyk)
z klasy 4IM1 czteroletniego technikum.
Serdecznie gratulujemy wysokich
wyników i otrzymanego stypendium. Życzymy dalszych sukcesów!
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE Z IKEA INDUSTRY
W ramach współpracy z firmą Ikea
Industry, jeszcze podczas nauki
stacjonarnej, w dniu 8 października
2020 r. zajęcia w pracowni urządzeń mechatronicznych z uczniami
klasy 4IM1 przeprowadzili pracownicy firmy pani Daria Wachońska
oraz pan Michał Kuprianowicz pod
czujnym okiem nauczyciela naszej
szkoły pana Mariusza Graczyka.
Uczniowie mieli możliwość poznania nowoczesnych rozwiązań
w automatyce niemieckiej firmy
SEW-Eurodrive – wiodącego producenta technologii napędowej. Ponadto zapoznali się również z obsługą oraz konfiguracją falownika
MOVI-C® .
Dodatkowo w ramach ćwiczeń nasi
uczniowie mieli możliwość skonfigurowania falownika do współpracy z silnikiem, wykorzystując
najnowsze oprogramowanie MOVISUITE®.
Jest to dopiero początek, mamy
nadzieję rozwijającej się współpracy w tej dziedzinie, z firmą IKEA
Industry i jak tylko powrócimy do
stacjonarnej nauki, będziemy mogli kontynuować dalszą realizację
www.zbaszynek.pl

projektu. Pozostajemy w kontakcie,
gdyż tego typu
działania
wzbogacają treści nauczania oraz ze
względu na swój
innowacyjny charakter, mamy nadzieję, pobudzają
uczniów do poszerzania
swoich umiejętności i
wiedzy zawodowej.
Ze względu na
przesunięcie terminu ferii zimowych na dni od 4 do 17 stycznia
2021 r. przed naszymi uczniami
długa przerwa w nauce, również
z uwagi na zbliżającą się przerwę świąteczną. Mamy nadzieję,
że wszystkim uda się odpocząć
przede wszystkim od ekranów
komputerów oraz że po feriach
będziemy mogli spotkać się stacjonarnie.
A z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia oraz Nowego
Roku życzymy jako społeczność
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego im. Jana Pawła II
spokoju i radości, a przede wszystkim, abyśmy byli zdrowi oraz załączamy rymowanki mikołajkowe
naszych uczniów:
W trudnych czasach dziś żyjemy,
Gdy kontaktu wciąż brakuje.
Mikołajem być możemy,
Życząc: niech to już się unormuje!
Mikołaju, Mikołaju chciałbym dostać się do raju,
a że w domu muszę być, mogę
tylko o tym śnić.
Życzę zatem wszystkim wkoło,
żeby żyło się wesoło,
by bez kwarantanny żyć i legalnie
z domu wyjść!
W nocy nie spałem, bo na wymarzone prezenty czekałem.
Choć zamknięte były drzwi, Mikołaj
rózgę przyniósł mi,
A że Mikołaj przez komin wpadł, to
z talerza wszystkie ciastka zjadł.
Ale ja się tym nie przejmuję
i wszystkich was gorąco całuję.
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Antoni
Pawłowski

LEŚNICY ZDALNIE……
Tegoroczna jesień to
ponowny powrót przed ekrany komputerów dla większości z nas. Początkowo nauka
odbywała się w formie hybrydowej czyli naprzemiennej,
kolejno całkowitej zdalnej a
obecnie kształcimy stacjonarnie uczniów przygotowujących
się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
matury oraz na zajęciach praktycznych w klasach
branżowych w wymiarze nie większym
niż 10 godzin w tygodniu. N a j w a ż n i e j sze wydarzenia poprzedzające powrót
całej
społeczności
szkolnej do wirtualnej
rzeczywistości
to przede wszystkim nominacja naszej uczennicy Darii
Czarczyńskiej przez
Ministra Środowiska
do Młodzieżowej Rady
Ekologicznej, której serdecznie
gratulujemy.
Uroczyste
ślubowanie
22 uczniów wstępujących w
szeregi Przysposobienia Wojskowego Leśników im. Adama
Loreta działającego przy ZSL
Rogoziniec i otrzymanie przez
nich honorowych odznaczeń
PWL. Podczas tej uroczystości
miało miejsce również wręczenie odznaczeń i wyróżnień
resortowych. Kordelas Leśnictwa Polskiego otrzymał Generał Dywizji Piotr Malinowski
Szef Sztabu Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych; Odznaczenie honorowe
Ministra Środowiska za zasługi dla ochrony środowiska i
gospodarki wodnej otrzymali
Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski oraz p.o Dowódcy 17
WBZ w Międzyrzeczu płk Wojciech Ziółkowski; Listy gratulacyjne od Ministra Środowiska
otrzymali Dyrektor Regionalnej

Dyrekcji Lasów Państwowych
w Zielonej Górze Wojciech
Grochala, Nadleśniczy Nadleśnictwa Babimost Sławomir
Majsner, młodszy aspirant Mateusz Brzuśnian, specjalista
ds. Nauczania Zawodowego
z ramienia Nadleśnictwa Babimost Rafał Rzeszuto; Honorową odznakę PWL otrzymali
Generał Jarosław Mika Dowódca Generalnych Sił Zbrojnych,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur,
uczniowie IV klasy ZSL Rogoziniec - jednocześnie żołnierze
151 Batalionu Lekkiej Piechoty
Obrony Terytorialnej w Skwierzynie - Hubert Jakowczyc, Jakub Herodowicz i Damian Michalczak.
W październiku wiele
inicjatyw uczniowskich przeniosło się do internetu, były
to między innymi akcje wolontariackie, okolicznościowe tj.
dzień życzliwości, dzień świętego Huberta – patrona myśliwych i leśników, z okazji obchodów 11 listopada, udział w
akcji szkoła do hymnu oraz
Mikołajki a z twórczości fotograficznej naszego ucznia Kacpra Banasia powstał kalendarz
na nowy 2021 rok. 		
Ważnym dla szkoły wydarzeniem ale w tym roku wyjątkowo w formie zdalnej było
reprezentowanie Polski przez
nasze uczennice z klasy IV Dawww.zbaszynek.pl

rię Czarczyńską i Alicję Zielnicę
podczas 17 International Forestry Contest - Moscow 2020.
Praca naukowa uczennic pod
tytułem „Wykorzystanie wskaźnika średniej biomasy osobniczej (SBO) biegaczowatych
(carabidae) jako bioindykatora
stanu ekosystemu leśnego”,
powstała pod czujnym okiem
promotora mgr inż. Ryszarda Górawskiego. Badania oraz
prezentacja zostały
wykonane z dbałością o każdy detal
a wystąpienie on –
line wypadło bardzo
dobrze. W ogólnej
klasyfikacji niestety
uplasowaliśmy
się
poza pierwszą trójką,
w której skład weszły USA, Indonesia,
Serbia. Jest to jednak dopiero początek naukowej kariery
naszych uczennic.
				
W listopadzie odbył się
także przekładany już egzamin
operatora pilarki spalinowej
dla klasy IV, który wszyscy z
pomyślnością zdali.
Miło także nam jest poinformować, że nasi uczniowie
- Eunika Fąferko (klasa IV TL)
oraz Michał Kulak (klasa 2P
TL) otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów! Serdecznie
im gratulujemy.
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia wszystkim uczniom,
rodzicom, nauczycielom, pracownikom oraz sympatykom
naszej szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia, niechaj te święta będą czasem
spokoju i szczęścia, radości
przeżywanej w gronie najbliższych oraz wytchnienia od codziennych obowiązków.
Z leśnym pozdrowieniem.
			
Darz bór.
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JESIEŃ W OPS I WIGORZE
imprezach, wyrażając przy tym
nadzieję, że w przyszłym roku
„wrócimy do normalności”.
PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”
Od października br. Dzienny Dom
Senior-Wigor realizuje program Solidarnościowy Korpus Wsparcia
Seniorów, którego celem jest
niesienie
pomocy
osobom
starszym w czasie epidemii. W
ramach programu osoby starsze
powyżej 70. roku życia mogą
poprosić o pomoc w czynnościach,
które wymagają wyjścia z domu,
a które utrudnione są przez
panującą pandemię. Mowa m.in. o
Mijający kwartał 2020 roku
to kolejny okres walki z epidemią i
funkcjonowania naszych placówek
w nowych warunkach związanych
z
przestrzeganiem
reżimu
sanitarnego i dostosowania się do
obowiązujących w kraju obostrzeń.
Pomimo utrudnień seniorzy chętnie
korzystali z zajęć w Dziennym
Domu, a dla pozostających w
domach pracownicy organizowali
alternatywne formy aktywizacji.
Oto przegląd wybranych wydarzeń
z OPS i Wigora…
ŚWIĘTO SENIORA
Z uwagi na trwającą epidemię

koronawirusa
i
obowiązujące
ograniczenia tegoroczne obchody
Zbąszyneckiego Święta Seniora,
które trwało od 5 do 16 października
br. były znacznie uboższe niż
w latach ubiegłych. W ramach
święta
zorganizowano:
rajd
rowerowy dla seniorów, wieczorek
32

muzyczny, zajęcia sportowe dla
seniorów na nowej hali sportowej,
konkurs plastyczny dla seniorów
pt. „Barwy jesieni”, ABC Zdrowia –
bezpłatne badania profilaktyczne
dla seniorów, msza św. w intencji
zbąszyneckich seniorów. Pomimo
utrudnień
seniorzy
chętnie
brali udział w organizowanych
www.zbaszynek.pl

zakupach artykułów spożywczych
czy
dostarczeniu
artykułów
higienicznych. Pracownik ośrodka
kontaktuje
się
z
seniorem,
weryfikuje zgłoszenie i ustala
wszystkie szczegóły związane z
udzieleniem pomocy. Pracownicy
ośrodka
lub
wolontariusze
dostarczają
osobom
starszym
niezbędne
produkty.
Koszty
zakupów
pokrywa
senior.
W ramach Programu „Wspieraj
Seniora”
uruchomiona
została
dedykowana
seniorom
ogólnopolska infolinia 22 505 11 11.
Program trwa do końca grudnia
2020 roku.
ZAJĘCIA
AKTYWIZUJĄCE
W
DZIENNYM DOMU „SENIOR-WIGOR”
W
czasie
panującej
epidemii
zajęcia w naszym Domu odbywają
się z zachowaniem najwyższych
zasad
bezpieczeństwa
sanitarnego.
Największym
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powodzeniem
wśród
seniorów
cieszą
się
zajęcia
manualne,
edukacyjne, religijne, relaksacyjne i
ruchowe. Do działalności placówki
zostały
wprowadzone
także
alternatywne formy zajęć dla tych
osób, które pozostają w domach.
W ramach zajęć oferowane są
także zajęcia zdalne. Na stronie
internetowej Domu oraz na portalu
społecznościowym
„facebook”
zamieszczane
są
materiały
terapeutyczne,
warsztaty,
ćwiczenia ruchowe i inne (klikając
lub kopiując podany link do zajęć),
z
których
można
skorzystać
pozostając w domach.
SPOTKANIE MIKOŁAJA Z OSOBAMI
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
4 grudnia 2020 roku osoby z
niepełnosprawnościami z grupy
„Pomysłowy
TEAM”
działającej
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zbąszynku spotkały się z
Mikołajem. Pomimo, że spotkanie
było bardzo krótkie przebiegło w
świątecznej atmosferze i sprawiło
uczestnikom
wiele
radości.
Oczywiście nie zabrakło kolęd i
upominków od Mikołaja. Mamy
nadzieję, że w następnym roku
osoby z niepełnosprawnościami
będą
mogły
spotkać
się
z
Mikołajem w większym gronie oraz
w tradycyjnej formie.

MOBILNY MIKOŁAJ
W związku z panującą
epidemią, w tym roku
Mikołaj
wysłał
swoje
Śnieżynki z upominkami
i
świątecznymi
życzeniami do
osób z
niepełnosprawnościami,
które
corocznie
brały
udział
w
tradycyjnym
„Spotkaniu
Mikołajkowym”
organizowanym przez Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Zbąszynku. Śnieżynki odwiedziły
podopiecznych
w
domach, a znakiem
rozpoznawczym
był
dzwonek
Mikołaja.
Spotkania
te
były
zaskoczeniem,
budziły
wiele
pozytywnych emocji
oraz
wywoływały
uśmiech na twarzach
podopiecznych.

przepięknie
wykonanych
świątecznych skarpetach, które
otrzymaliśmy od dzieci z klasy
Pani Izabeli Dulat ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Zbąszyniu. Podczas odwiedzin
opiekunki przekazały seniorom
również
materiały
do
zajęć
domowych i ulotki informacyjne o
programie „Wspieraj Seniora”. Łez
wzruszenia, zaskoczenia i radości
nie było końca. Wszystkim naszym
kochanym seniorom składamy
mikołajkowe
życzenia,
pięknej
białej zimy i dużo grudniowego

MIKOŁAJ
U
SENIORÓW I DZIECI Z
ASYSTENTURY
4 grudnia 2020 roku do
seniorów z Dziennego
Domu „Senior-Wigor”
zawitał
Mikołaj.
Dostojny gość rozdał
prezenty
seniorom
uczestniczącym
w
zajęciach w placówce,
a
dla
wszystkich
pozostających
w
domach
pozostawił
upominki
„pod
choinką”.
Prezenty
zostały dostarczone
seniorom
przez
opiekunki
w
www.zbaszynek.pl
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słońca. Niech ten piękny dzień
zapoczątkuje czas wyjątkowej,
świątecznej atmosfery, trwającej
nieprzerwanie do końca miesiąca.
W tym roku Mikołaj nie zapomniał
również o dzieciach z rodzin

objętych
wsparciem
asystenta
rodzinnego. 8 grudnia 2020 roku
odwiedził wszystkie dzieci w ich
domach i obdarował prezentami.
Dzieci nie kryły zaskoczenia z
wizyty niezapowiedzianego gościa.
Podczas spotkania dobry
humor był gwarantowany!
Z PRAC GMINNEGO ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
9
grudnia
2020
roku
w
siedzibie
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
w
Zbąszynku
odbyło
się
kwartalne
spotkanie
Gminnego
Zespołu
I n t e r d ys c y p l i n a r n e g o
w
Zbąszynku,
na
którym
podsumowano
działalność
Zespołu
w
2020
roku.
Członkowie
GZI
zapoznali
się
z
informacjami dotyczącymi
prowadzonych
działań
Grup
Roboczych
w
mijającym kwartale oraz
zapoznali się z planem
pracy Zespołu w 2021
roku. Kolejne spotkanie GZI
odbędzie się w marcu 2021
roku.
„POMYSŁOWY TEAM”
W
Ośrodku
Pomocy
Społecznej w Zbąszynku
działa
grupa
wsparcia
dorosłych
osób
z
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niepełnosprawnościami
„Pomysłowy
TEAM”.
Spotkania
odbywają się dwa razy w tygodniu
w pomieszczeniach Dziennego
Domu „Senior-Wigor” przy ul.
Kosieczyńskiej 4. Uczestnicy biorą
udział w zajęciach parateatralnych
prowadzonych przez Panią Bożenę
Bułczyńską oraz w warsztatach
twórczych prowadzonych przez
Panią
Barbarę
Naks.
Obie
prowadzące
mają
ogromne
doświadczenie w pracy z osobami
z niepełnosprawnościami i cieszą
się ich ogromną sympatią. Zajęcia
ukierunkowane są na podnoszenie
aktywności społecznej
osób
z
niepełnosprawnościami.
W
związku
z
panującą
epidemią
koronawirusa
oraz
wprowadzanymi
obostrzeniami
zajęcia były czasowo zawieszane,
mamy jednak nadzieję, że wkrótce
wszystko wróci do normalności.
Spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia,
a w Nowym Roku
życzliwości i spełnienia marzeń
oraz samych zdrowych i
radosnych dni.
życzą:
Seniorzy i pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej
Zbąszynku

w
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ZDROWIE W GMINIE ZBĄSZYNEK
DOM
W związku z wysoką liczbą
zakażeń
koronawirusem (COVID-19) Ministerstwo
Zdrowia uruchomiło projekt
Domowej Opieki Medycznej
(DOM), czyli system zdalnego monitoringu pacjentów z
COVID-19. W ramach projektu każdy, kto ma pozytywny
wynik testu na koronawirusa, może otrzymać pulsoksymetr. To urządzenie bada
poziom saturacji, czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem i
przekazuje dane do centrum
monitoringu. Dzięki temu, w
razie pogorszenia parametrów, do pacjenta szybko zostanie wezwane pogotowie
ratunkowe.
Pacjenci, którzy ukończyli 55
lat są automatycznie włączeni do programu Domowej
Opieki Medycznej (DOM). Po
stwierdzeniu
pozytywnego wyniku na COVID-19, pracownik
Poczty Polskiej dostarczy urządzenie do domu pacjenta.
Jeśli pacjent ma mniej niż 55 lat,
wtedy, by otrzymać urządzenie:
musi wypełnić formularz kontaktowy Pulsocare, który znajduje się
na stronie Ministerstwa Zdrowia:
https://form.govtech.gov.pl/ankieta/580284/formularz-pulsocare-dla-

osob-ktore-ukonczyly-55-rok-zycia.
html, zostanie
zakwalifikowany
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który jest zarejestrowany w systemie DOM. Lekarz
podstawowej opieki zdrowotnej po
otrzymaniu informacji, że u pacjenta
zdiagnozowano COVID-19, na podstawie wywiadu medycznego, może
go zakwalifikować do programu te-

lemonitoringu. Wtedy pacjent otrzyma dane do logowania w systemie
przez SMS, a pulsoksymetr zostanie
dostarczony do jego domu przez listonosza Poczty Polskiej. Informacja
o tym, że dana osoba potrzebuje
sprzętu do telemonitoringu, będzie
automatycznie przekazywana do
Poczty Polskiej.
Wojewoda Lubuski zwrócił się do
Gminy Zbąszynek i innych
podmiotów
samorządowych z prośbą o promowanie programu Domowej
Opieki
Medycznej
oraz
zaproszenie lekarzy POZ
do udziału w szkoleniach
online z obsługi aplikacji
PulseCare. Program Domowej Opieki Medycznej jest
bezpłatny i całkowicie finansowany ze środków
własnych
Ministerstwa
Zdrowia w ramach rezerwy celowej.
Pełna informacja o programie znajduje się na stronie
internetowej: https://www.
gov.pl/web/domowaopiekamedyczna.
ODWOŁANE BADANIA SŁUCHU I WZROKU U DZIECI
Informujemy, że obecna
sytuacja
epidemiologiczna w Gminie nie pozwoli-

www.zbaszynek.pl
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ła na przeprowadzenie badań słuchu i wzroku dla uczniów klas II
szkół podstawowych. Wykonaliśmy
wszystkie działania, aby program
mógł być realizowany. Jednak okazało się, że rozwój zachorowań w
Gminie w okresie październik - listopad był duży. W sytuacji pandemicznej, dużego obciążenia poradni POZ,
zwiększenia liczby osób zarażonych, przebywających w izolacji na
kwarantannie lub w nadzorze, przy
zwiększonej liczbie osób na zwolnieniach, Burmistrz Zbąszynka zdecydował, że badania te nie zostaną
przeprowadzone. Przepraszamy za
zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość.
PAŹDZIERNIK TO PROFILAKTYKA I
PROMOCJA ZDROWIA
Któż nie zna stwierdzenia: „Lepiej
zapobiegać niż leczyć”? Nie ma co
czekać na rozwój choroby, dziś dysponujemy ogromną ilością badań,
które mogą w porę poinformować
nas o rozpoczynającym się procesie chorobowym. Warto badać się
regularnie, aby później uniknąć długotrwałego leczenia!
Wiele poważnych schorzeń, nawet
nowotworów, miałoby zupełnie inny
przebieg, gdyby były w porę rozpoznane!
Dlatego też co roku zachęcamy
mieszkańców do profilaktyki i regularnego korzystania z badań. 1 października br. panie zaproszone zostały na badania mammograficzne
w ramach bezpłatnego programu
profilaktyki raka piersi. W mammobusie firmy Diagnostyk z Zielonej
Góry przebadało się w tym dniu 70
kobiet. W całym 2020 r. z tej formy
badań profilaktycznych skorzystało
267 kobiet. Niestety przez pandemię
badania przez pewien okres czasu
zostały wstrzymane, co spowodowało zmniejszenie liczby badań w
porównaniu do 2019 r., wówczas
przebadało się 411 kobiet.
W dniach 5-7 października br. Gmina Zbąszynek we współpracy z
Lekarzami na Dworskiej w Świebodzinie zorganizowała w budynku
Przychodni w Zbąszynku badania
profilaktyczne: USG piersi, dermatologiczna ocena znamiom, EKG i
ECHO serca. Badania przeprowadzili bardzo dobrzy lekarze, na dobrej
jakości aparaturze, stacjonarnie; bez
konieczności ponoszenia kosztów
wyjazdu do lekarza.
Burmistrz dziękuje pracownikom
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku, Lekarzom na Dworskiej
Prywatne - Gabinety Lekarskie, laboratorium „DIAGNOSTYKA” Sp. z o.o.
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i przede wszystkim osobom, które
wzięły udział w badaniach. Z badań
USG piersi skorzystały 94 panie, 38
osób wzięło udział w konsultacjach
kardiologicznych i 36 osób w badaniach dermatologicznych. Razem
wykonano 168 badań.
USG piersi sfinansowane zostały w
wysokości 50% przez Gminę Zbąszynek.
W dniach 5-9 października br. odbyły się także dla mieszkańców 60+
bezpłatne badania krwi. Lipidogram
oraz badanie antygenu PSA/prostata/ dla mężczyzn. Łącznie wykonano 100 badań.
Oczywiście wprowadzenie prozdrowotnych zmian i regularne wykonywanie badań nie zagwarantuje
w 100 proc., że choroba nas ominie.
Jednak szanse na pełny i szybki powrót do zdrowia są nieporównanie
większe.
CZERNIAK
Gmina Zbąszynek po raz kolejny
przystąpiła do współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma
przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie (SKN ONKOMA), przy
realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. Głównym
celem naszych działań jest zwiększenie świadomości społecznej na
temat czerniaka – czynników ryzyka
oraz metod skutecznej profilaktyki.
Zajęcia adresowane są do uczniów
szkół ponadpodstawowych oraz
klas 7 i 8 szkoły podstawowej. Realizatorami programu mogą być
np.: nauczyciele biologii, pielęgniarki szkolne, wychowawcy w ramach
godziny wychowawczej.
Po skończonych zajęciach uczniowie
będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność
przeprowadzenia
samobadania
skóry czy też różnicowania zmian
podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami
na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”). Należy także
podkreślić, iż dzięki zdobytej wiedzy
nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych
środowiskach, zachęcając rodzinę i
znajomych do podjęcia tych niezwykle prostych acz skutecznych działań profilaktycznych.
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – KORONAWIRUS
W odpowiedzi na zapytanie
Burmistrza Zbąszynka dotyczące
działalności placówek podstawowej
opieki zdrowotnej, Zastępca Dyrekwww.zbaszynek.pl

tora ds. Medycznych Lubuskiego Oddziału NFZ w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że aktualna sytuacja
epidemiczna wymusiła zmiany w
funkcjonowaniu gabinetów lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. W celu minimalizacji transmisji
COVID-19, zgodnie ze schematem postępowania dla podstawowej opieki
zdrowotnej opracowanym przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, świadczenia
medyczne udzielane są w pierwszej
kolejności za pomocą systemów teleinformatycznych. W trakcie tzw.
teleporady pacjent może otrzymać
e-receptę, e-zwolnienie lub elektroniczne zlecenie na wyroby medyczne. Teleporada lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej powinna zawierać wszelkie informacje lecznicze
zrozumiałe dla pacjenta. Jeżeli jednak po przeprowadzeniu wywiadu
lekarskiego zaistnieje konieczność
dalszej konsultacji medycznej, pacjent zostaje umówiony na osobistą
wizytę w placówce podstawowej
opieki zdrowotnej z zachowaniem
bezpieczeństwa sanitarnego. Jednocześnie w razie potrzeby realizowane są również wizyty domowe.
Ponadto wskazano, że każdemu pacjentowi, również bez cech infekcji,
zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw należy udzielić teleporady.
Przypominamy, że przed
wejściem do poczekalni, rejestracji
w Przychodni w Zbąszynku przy
ul. Długiej 1 oraz Centrum Usług
Medycznych i Społecznych przy ul.
Kosieczyńskiej 4 obowiązuje: zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk i
zachowanie odstępu miedzy osobami.
PAMIĘTAJMY, że z uwagi na
brak możliwości szybkiej wymiany
powietrza /brak okien w korytarzu
poczekalni/ przed laboratorium w
Przychodni na Długiej mogą przebywać 2-3 osoby.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa przed rozprzestrzenianiem
się wirusów w obiekcie Przychodni,
po uzgodnieniu z podmiotami medycznymi, Burmistrz Zbąszynka udostępnił na parterze pomieszczenie,
w którym lekarze przeprowadzają
badania pacjentów podejrzanych
o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 lub innymi wirusami zagrażającymi zdrowiu i życiu innych pacjentów.
Dla bezpieczeństwa zdrowotnego pracy listonosza oraz szybszego kontaktu pacjenta z lekarzem
POZ, w wiatrołapie Przychodni, zamontowane zostały skrzynki pocz-
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towe dla każdego podmiotu działającego w obiekcie. Przychodnia
czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00.
EWUŚ WYŚWIETLI NAS „NA CZERWONO”
eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja
Uprawnień Świadczeniobiorców) to
system, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w
systemie są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in.
z ZUS i KRUS. Wystarczy, że w rejestracji podasz swój numer PESEL
i potwierdzisz swoją tożsamość np.
dowodem osobistym lub paszportem, a w przypadku dzieci objętych
obowiązkiem szkolnym - do ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacją szkolną.
Jeżeli przy twoim nazwisku eWUŚ
pokazał czerwone światło, a jednocześnie wiesz, że posiadasz uprawnienia do korzystania ze świadczeń
po pierwsze, możesz złożyć pisemne oświadczenie o tym, że jesteś
ubezpieczony.
To wystarczy, aby
przyjął cię lekarz w ramach ubezpieczenia. Po drugie: przedstaw
dokument potwierdzający ubezpieczenie. Możesz również przedstawić
w rejestracji jeden z nadal obowiązujących papierowych dokumentów
potwierdzających prawo do świadczeń, np. legitymację ubezpieczeniową, zaświadczenie od pracodawcy,
aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego.
A następnie wyjaśnij swoją sytuację.
Potwierdź u swojego pracodawcy,
że jesteś objęty ubezpieczeniem/ że
odprowadza za ciebie składkę zdrowotną, oraz że twoja rodzina (żona
i dzieci) jest zgłoszona do ubezpieczenia. Wyjaśnij swoją sytuację w
swoim oddziale wojewódzkim NFZ.
WAŻNE! Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek
(np. pracodawcę) o członkach twojej rodziny, których należy zgłosić
do ubezpieczenia zdrowotnego, np.
nowo narodzonego dziecka. Masz
na to 7 dni od dnia jego narodzin.
Pamiętaj, jeżeli zmieniłeś pracę, poinformuj nowego pracodawcę, że
masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie wystarczy, że już raz
ich zgłosiłeś.

WAŻNE PRZY SKŁADANIU SKARGI!
Zastrzeżenia pacjentów dotyczące
sposobu leczenia należy kierować
w pierwszej kolejności do: Kierownika ZOZ, Rzecznika Praw Pacjenta
lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub do NFZ. Należy pamiętać, że pracownicy NFZ oraz Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy
w procesie leczenia.
E-WIZYTA DLA PACJENTA
Masz problemy z dodzwonieniem
się do Twojej przychodni? Skonsultuj
się online z lekarzem lub pielęgniarką bez wychodzenia z domu.
Usługa dostępna 24 godziny na
dobę przez 7 dni w tygodniu.
Jest po godzinach pracy przychodni,
jest święto lub z innego powodu nie
możesz skontaktować się ze swoim lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej (POZ)? Wypełnij online
formularz zgłoszeniowy i zarejestruj
się na e-wizytę lekarską lub pielęgniarską.
E-wizyta może odbywać się przez
Internet (np. wideorozmowa, czat)
lub telefon. Musisz mieć komputer
z kamerą i głośnikiem, jeśli chcesz
korzystać z e-wizyty na czacie.
Dzięki niej możesz m.in.: skonsultować niepokojące objawy lub złe samopoczucie, omówić wyniki badań,
np. poziomu cukru czy ciśnienia,
poprosić o e-receptę na leki, które stale przyjmujesz w przewlekłej
chorobie i zapytać o dawkowanie
leku, otrzymać poradę medyczną
i otrzymać e-zwolnienie. W ramach
e-wizyty nie otrzymasz zlecenia na

www.zbaszynek.pl

test na koronawirusa. Jeśli potrzebujesz takiego zlecenia, skontaktuj
się z Twoim lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej.
To pracownik medyczny podejmie
decyzję, czy e-wizyta jest wystarczająca w Twoim przypadku. Czasami potrzebna będzie wizyta tradycyjna, by lekarz mógł Cię zbadać
i ocenić bezpośrednio stan Twojego
zdrowia.
Po wypełnieniu formularza na podany przez Ciebie adres e-mail
otrzymasz wiadomość, jak połączyć
się z lekarzem lub pielęgniarką za
pomocą komputera, laptopa lub
przez telefon. Pamiętaj jednak, że
od momentu wysłania przez Ciebie
zgłoszenia do e-wizyty może minąć
trochę czasu, w zależności od liczby
dyżurującej kadry medycznej i czekających pacjentów.
Czas oczekiwania na poradę zależy
od liczby osób dyżurujących i czekających pacjentów. Jeśli skorzystałeś z porady u swojego lekarza POZ
lub innej placówce – prosimy, anuluj
swoje zgłoszenie, aby nie blokować
kolejki innym potrzebującym porady.
Informację o terminie e-wizyty
otrzymasz przez SMS. Szczegóły
dotyczące połączenia otrzymasz w
wiadomości e-mail, kiedy nadejdzie
Twoja kolej i pracownik medyczny
będzie na Ciebie oczekiwać. Niestety, jeśli przepadnie termin Twojej e-wizyty, wrócisz na koniec kolejki.
Rejestracja na e-wizytę dostępna
jest 24 godziny na dobę przez 7 dni
w tygodniu.
Szczegóły:
ewizyta.

www.pacjent.gov.pl/
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Malwina
Kubicka

KULTURA W CZASIE PANDEMII
KULTURA W KWARANTANNIE
Zbliżamy się do końca roku. Niezwykle trudnego, jeżeli chodzi o
działalność naszej instytucji kultury.
Możliwość organizacji wydarzeń w
okresie od 01.10 do 13.10 wykorzystaliśmy maksymalnie. W piątek, 2
października odbył się u nas koncert Palucha. Bilety na wydarzenie
rozeszły się w zaskakującym tempie. W niedzielę, 4 października już
po raz drugi odbył się JAZZ CROSSING FESTIWAL POLSKA – CANADA.
W tym roku w ramach trasy festiwalowej, Zbąszynek odwiedziły dwa

mami południowoamerykańskimi.
Muzycy zaprezentowali światowy
poziom, każdy utwór wieńczyły
gromkie brawa. Koncerty odbyły
się dzięki nawiązanej współpracy
z lubuskim trójmiastem (Nowa Sól,
Zielona Góra, Sulechów). We wtorek, 6 października, ZOK pierwszy
raz w historii organizował finał
wojewódzki Lubuskiego Festiwalu
Piosenki Pro Arte 2020. Wyróżnienie otrzymała Kamila Suwiczak,
mieszkanka naszej gminy! W środę,
7 października Stefan Pańczocha
koncertował dla seniorów. We wto-

otrzymała mieszkanka naszej gminy: Wiktoria Spychała.
JUBILEUSZ DĄBROWSZCZANKI
W piątek, 9 października 2020 r. w
Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wlkp., zespół śpiewaczy
Dąbrowszczanka obchodził jubileusz
20 - lecia istnienia. Gości powitały prowadzące: Malwina Kubicka i
Joanna Spychała. Wydarzenie rozpoczęło się od koncertu jubilatów.
Pomiędzy utworami została odczytana bogata historia Dąbrowszczanki. W części oficjalnej głos zabierali
zaproszeni goście składając gratulacje i okolicznościowe upominki. Ewa
Kubicka (założycielka i kierownik
zespołu) dziękowała wszystkim za
minione lata współpracy, byli członkowie otrzymali symboliczne róże, a
wszyscy goście pendrivy, na których
znajdują się piosenki Dąbrowszczanki.
Uroczystość była okazją
do nadania zespołowi odznaczenia
honorowego „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”. Przypomnijmy, że odznaczenie przyznał zespołowi Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Piotr Gliński, na wniosek Wojewody
Lubuskiego Władysława Dajczaka.
W piątek, podczas uroczystości, Wojewoda odznaczył zespół podkreślając jak ważną rolę w województwie lubuskim pełni zespół.
KSIĄŻKA NA TELEFON
Wychodząc naprzeciw czytelnikom,
zachęcamy by zamawiać książki „na
telefon” wraz z osobistym odbiorem
w Bibliotece Miejsko – Gminnej im.
Marcina Rożka. W naszej bibliotece znajdą Państwo wiele nowości.
Informacji udzielamy pod numerem
tel. 68 3849 955.

zespoły. The New Conrad Miller Trio
oraz WojtekJustyna Three oh! Oba
zespoły zaprezentowały odmienny
styl, wprowadzając widza w świat
egzotycznych wysp jak i nastrojowych spacerów w deszczu, po
ulicach Paryża. Ponad dwugodzinny
koncert to płynący ze sceny Jazz,
soul, blues i funky powiązany z ryt38

rek, 13 października dzięki nawiązanej współpracy z Centrum Sztuki
Dziecka w Poznaniu, w ZOK odbył
się spektakl „Sztuka bez babci”.
Dodatkowo, w środę 25.11 odbyły
się u nas eliminacje powiatowe
do finału wojewódzkiego Lubuskiego Konkursu Plastycznego.
Warto podkreślić, że nominacje
www.zbaszynek.pl

WYRÓŻNIENIE DLA TEATRU 18+
Teatr 18+ po raz pierwszy wziął
udział w konkursie dla Teatrów w
ramach konkursu „Ogólnopolskie
Konfrontacje Teatralne P’OKOT 2020”
organizowanego przez Regionalne
Centrum Kultury i Animacji w Zielonej
Górze. W konkursie wzięło udział 8
grup. Teatr 18 + otrzymał wyróżnienie ze spektaklem pt. „Sekret uszyty
na miarę”; za scenografię i wierne
odwzorowanie rzeczywistości. Warto podkreślić, że zbąszynecki teatr
był jedynym typowo amatorskim
teatrem, który wziął udział w konkursie.
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TEATR DZIECIĘCY SEMAFOREK
Za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, możliwe jest
organizowanie prób teatrów w
celu przygotowania się do spektaklu. Dzięki temu, Teatr Dziecięcy
Semaforek przygotowuje się do
premiery on -line, autorskiej bajki
pt. „Coś”. Jesteśmy na półmetku i
już niebawem zaprosimy Państwa
na nasz spektakl.
SEKCJE ZOK – CO DALEJ?
Za zgodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, możliwe
jest organizowanie spotkań zespołów tanecznych. Dzięki temu w
ZOK odbywają się próby grup hip-hopowych oraz baletu. Pozostałe
sekcje są zawieszone do odwołania. O zmianach, będziemy informować Państwa na naszej stronie
internetowej oraz na portalu społecznościowym Facebook. Prosimy
o cierpliwość i wyrozumiałość.
ŚWIĄTECZNA INSTALACJA
W czasach pandemii mamy poczucie że nasza instytucja musi się
wspiąć na wyżyny kreatywności.
Chcąc wynagrodzić mieszkańcom
naszej gminy brak Wigilii Miejskiej
oraz innych imprez okołoświątecznych – zbudowaliśmy przy budynku ZOK świąteczną instalację. Gorąco zachęcamy do odwiedzin w
godzinach 10:00 - 22:00.
WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK
Na początku grudnia, całe nasze
działania skupiły się na organizacji i realizacji XVI Wieczoru Kolęd
i Pastorałek. Inicjatorka Koncertu
– Pani Irena Trypucka kolejny raz
zaprosiła do udziału w wydarzeniu
Znanych i Lubianych z Gminy Zbąszynek. Chęć udziału w koncercie
zgłosili: Zbąszynecki Ośrodek Kultury, Marika Graj, Marta Mewes,
Urząd Miejski Zbąszynek, Patrycja
Spychała, Ośrodek Pomocy Społecznej, Niepubliczne Przedszkole
Pod Muchomorkiem, Weronika Grina, Szkoła Podstawowa Pomnik
Rodła w Dąbrówce Wlkp., Grupa
Poddasze (Związek Drużyn ZHP
Zbąszynek), Rodzina Szczepaniaków, Katarzyna Weiss i Aleksandra
Strugała, Piotr Grobys, Milena Jakubowska, Kamila Suwiczak, Ludowe Ognisko Muzyczne z Dąbrówki
Wlkp. i Rodzina Trypuckich. Na
premierę on-line zapraszamy już
24 grudnia 2020 r. o godzinie 18:30
na naszym profilu Facebook oraz
na kanale ZOK Zbąszynek (Youtube).
www.zbaszynek.pl
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Marcin
Minta

PODSUMOWANIE
Za nami bardzo trudny rok, również w obszarze sportu. Z jednej strony ogromna radość z powodu powstania
zbąszyneckiej hali sportowej, z drugiej
jednak niedosyt, że nie możemy jej w
pełni wykorzystać. Życzymy Państwu
przede wszystkim dużo zdrowia i zdecydowanie lepszego 2021 roku. Po aktualne
sportowe informacje tradycyjnie zapraszamy na naszą stronę internetową: osir.
zbaszynek.pl. Poniżej w telegraficznym
skrócie ostatni kwartał 2020 roku.

SPORTOWY SENIOR Z DOROTĄ
RAJD ROWEROWY SENIORÓW

POGRAJ W KOSZYKÓWKĘ

SPORTOWY SENIOR Z ALICJĄ

POGRAJ W TENISA STOŁOWEGO
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POGRAJ W SIATKÓWKĘ

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

POGRAJ W PIŁKĘ NOŻNĄ

POGRAJ W TENISA ZIEMNEGO

KSAWERY ADASZAK ZAKWALIFIKOWANY DO
NARODOWEGO PROGRAMU „MAŁY WIELKI POLAK –
NADZIEJE OLIMPIJSKIE

INAUGURACJA III LIGI SIATKAREK W ZBĄSZYNKU

MIKOŁAJKOWA MINISIATKÓWKA Z SPS

MIKOŁAJKOWE GRANIE Z ZAP

ZGRUPOWANIE LUBUSKIEJ KADRY DZIEWCZĄT U15
I U-13 W PIŁCE NOŻNEJ
www.zbaszynek.pl
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ZBASZYNECKI KWARTALNIK

.

,

KRZYZÓWKA

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 stycznia 2021 roku.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12 13 14 15

imię i nazwisko

16 17 18 19 20 21 22

telefon i adres kontaktowy

POZIOMO

2. Nazwa ulicy, wzdłuż której wyremontowano chodnik w Dąbrówce Wlkp.
5. Nazwa jednej z ulic w Zbąszynku, której rozbudowa jest zaplanowana wspólnie z Powiatem Świebodzińskim
6. Przedstawia dochody i wydatki Gminy na 2021 rok
7. Niebezpieczny związek, usuwany w Gminie Zbąszynek w ramach dofinansowania
9. Miejscowość, w której utwardzono nawierzchnię drogi gminnej
10. Miejsce, które zajęła Gmina Zbąszynek w ramach projektu „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”
13. OSP, które 11 grudnia br. otrzymało nowy wóz strażacki
15. Jedna z form kontaktu z Urzędem, stosowana w czasie obowiązujących ograniczeń związanych z pandemią
16. Jedna z miejscowości z terenu Gminy Zbąszynek, w której szkoła zdobyła
nagrodę w ramach konkursu organizowanego przez GUS na największą liczbę
gospodarstw rolnych, które dokonało samospisu internetowego w trakcie Powszechnego Spisu Rolnego 2020
18. Jego wpłata warunkuje uczestnictwo w przetargu

19. Informację na temat jego odczytu należy podać do SZUK w terminie do
15.01.2021 r.
20. Zostaną spisane w ramach powszechnego spisu zaplanowanego w terminie
od 01.04. do 30.06. 2021 roku

PIONOWO

1. Wykonana w budynku CUM w Zbąszynku
3. Zostały wymienione w ramach prac remontowych w SP Dąbrówka Wlkp. i ZOK
4. Obowiązkowo noszona w czasie pandemii
8. Smaczny dodatek do wigilijnego barszczu
11. Nazwa projektu, który jest obecnie w fazie wdrażania w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku
12. Obchodzą swoje święto w dniu 25 listopada
14. Rodzaj podatku, którego stawkę na 2021 rok przyjęto w kwocie 43,30 zł/ha
17. Wigilijny symbol pojednania, przebaczenia; znak przyjaźni i miłości

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: Jesienny szelest liści
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 70 prawidłowych odpowiedzi, spośród
których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę – bon
o wartości 100 zł otrzymała Pani Ewa Sołtysik. Nagroda ufundowana została przez Salon Fryzjerski Pani
Ewy Lang. Nagrodę wręczyła właścicielka salonu fryzjerskiego Pani Ewa. Salon fryzjerski zlokalizowany jest
w Zbąszynku przy ulicy Wojska Polskiego (obok Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury). Salon specjalizuje się w
fryzjerstwie damskim.
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SMUTNE POŻEGNANIA
ŚP. ZDZISŁAW NOWACKI

Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że 02.11.2020 r. zmarł pierwszy i wieloletni Naczelnik Miasta i Gminy Zbąszynek, Burmistrz Zbąszynka, wybitny
samorządowiec, „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” - Pan Zdzisław Nowacki.
04.11.2020 r. Delegacja Urzędu Miejskiego w Zbąszynku z Burmistrzem Zbąszynka i Przewodniczącym Rady Miejskiej na czele wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych składając hołd w ostatniej drodze śp. Zdzisława
Nowackiego.
Zdzisław Nowacki urodził się w 1939 roku. W 1970 roku ukończył studia prawnicze na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu uzyskując tytuł magistra prawa. W 1970 roku został przeniesiony
z Międzyrzecza do pracy w Oddziale Trakcji PKP w Zbąszynku. Od 1 stycznia
1973 roku został mianowany Naczelnikiem Miasta i Gminy Zbąszynek (w latach 1974-75 pełnił funkcję naczelnika Miasta i Gminy Międzyrzecz). Funkcję
Naczelnika sprawował do 30 czerwca 1990 roku. Od 1 lutego 1991 roku do 1
lipca 1994 r. pełnił funkcję Burmistrza Zbąszynka. Od 1 września 1994 r. do 2
lipca 2004 r. zajmował stanowisko Sekretarza Gminy Zbąszynek i Zastępcy
Burmistrza Zbąszynka. Na przestrzeni kilku dziesięcioleci swojej pracy w
Zbąszynku zrealizował wiele ważnych inwestycji, które do dziś służą mieszkańcom naszej Gminy. Do niewątpliwych zasług należy zaliczyć: budowę szkoły podstawowej przy ul. Sportowej, budowę mieszkań dla nauczycieli przy ul. Krótkiej, budowę mieszkań dla lekarzy przy ul. Chrobrego,
budowę ośrodka zdrowia przy ul. Długiej, budowę „Szkoły Rodła” w Dąbrówce Wlkp., budowę sieci gazowej i
telefonicznej na terenie całej gminy. To tylko nieliczne inwestycje zrealizowane w trakcie wieloletniej pracy.
Dzięki zaangażowaniu Pana Zdzisława Nowackiego Zbąszynek rozwijał się dynamicznie, pomimo trudnych
czasów, w których przyszło mu pracować. Za zawodową aktywność i osiągnięcia był wielokrotnie nagradzany. Człowiek z zewnątrz, jak prawie wszyscy mieszkańcy Zbąszynka, pracował dla dobra i rozwoju naszej
gminy od 1970 do 2004 roku, kiedy to przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Dorobek Zdzisława Nowackiego wzbudza nasz ogromny szacunek za pracę jaką wykonał w czasie swojej
aktywności zawodowej. Skutecznie promował dobre imię Gminy Zbąszynek poza jej granicami. Był inicjatorem podpisania partnerstwa między gminami Zbąszynek i Bedum (Holandia). W 2012 roku Zarządzeniem
Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego otrzymał tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek”.
ŚP. KS. KANONIK ZDZISŁAW PRZYBYSZ

9 listopada 2020 roku odszedł od nas śp. ks. kan. Zdzisław Przybysz, wieloletni proboszcz Parafii pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie Wieloletni Dziekan Dekanatu Babimojskiego. Pogrzeb odbył
się 14 listopada br. w kościele w Kosieczynie. Prochy
śp. księdza kanonika Zdzisława Przybysza spoczęły w
grobie przy kościele. Pomimo ograniczeń spowodowanych pandemią, wiele osób wzięło udział w ceremonii
pogrzebowej, którą celebrował ks. biskup Tadeusz Lityński - Ordynariusz Diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Ksiądz kanonik Zdzisław Przybysz urodził się 3 lipca
1964 roku, posługę kapłańską rozpoczął w 1989 roku
jako wikariusz w parafii Deszczno. Od 2003 do 2019 roku
był proboszczem parafii w Kosieczynie. W 2019 roku
został proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Zielonej Górze. Od początku swojej pracy w
Kosieczynie wykazywał się wielką aktywnością i staraniem o uratowanie kościoła parafialnego. Szybko też
przystąpił do działania. Prace renowacyjno-konserwatorskie podzielone na kilka etapów, zostały ostatecznie
doprowadzone do szczęśliwego zakończenia dzięki m.in. dobrej współpracy z urzędem konserwatorskim.
Wykonane badania dendrochronologiczne wykazały, że kościół w Kosieczynie jest najstarszym drewnianym
kościołem w Polsce i jednym z najstarszych w Europie. Dzięki tej informacji pojawiły się nowe możliwości
dofinansowania remontu tego obiektu. Nie byłoby tak spektakularnego sukcesu, gdyby nie pełna zaangażowania postawa księdza proboszcza. Dzięki jego zdolnościom i ciężkiej pracy uratowany został cenny
zabytek, a Gmina Zbąszynek zyskała na swoim terenie obiekt, który jest znany już w całej Polsce. Kościół
w Kosieczynie jest ważnym punktem trasy wielu indywidualnych i grupowych wycieczek. Telewizja z Berlina zrobiła specjalny reportaż o pracach restauratorskich kościoła. Inne media, regionalna telewizja, gazety
również wielokrotnie informowały o tym spektakularnym remoncie.
W uznaniu Jego zasług dla Gminy Zbąszynek, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski Zarządzeniem Nr
58/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 r. przyznał ks. kan. Zdzisławowi Przybyszowi tytuł „Zasłużony dla Gminy
Zbąszynek”.
Śp. ksiądz Zdzisław był człowiekiem otwartym, szczerym, zawsze przychylnym i co ważne bardzo dobrze
odbieranym zarówno przez swoich parafian jak i też przez mieszkańców całej Gminy Zbąszynek. Będzie
nam bardzo brakowało Jego pozytywnego nastawienia do życia, Jego pieśni z gitarą i mądrych, zawsze w
punkt wypowiadanych słów.
Smucimy się bardzo, że odszedł od nas dobry człowiek, a jednocześnie jesteśmy wdzięczni za to, że mieliśmy możliwość poznać i współpracować ze śp. księdzem Zdzisławem.
www.zbaszynek.pl
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