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BURMISTRZ ZBĄSZYNKA WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
nowano działania na obecny rok,
udzielono absolutorium zarządom
Jak zawsze, po wyborach OSP, które zostały przyjęte jednosamorządowych, przyszedł czas na głośnie. Omówiono wydatki w 2018
wybory sołtysów i rad sołeckich w roku oraz przygotowano plan wyposzczególnych sołectwach. Zgod- datków na rok bieżący.
nie z przepisami zebrania wybor- Koniec I kwartału to również kocze mieszkańców sołectw zwołu- niec „akcji zima”. Zima w tym sezoje Burmistrz Zbąszynka. Pierwsze nie była po raz kolejny „łaskawa”.
zebranie miało miejsce w Kręcku Wysoka temperatura i nieznaczne
7 stycznia, a ostatnie odbyło się opady śniegu nie dały się we znaki.
15 stycznia w Dąbrówce Wlkp. Niewielkie koszty zimowego utrzyGłównym punktem porządków ze- mania nie oznaczają oszczędności,
brań były wybory sołtysów i rad gdyż w zamian utrzymywaliśmy
sołeckich, na nową tym razem drogi w czystości w standardzie
pięcioletnią kadencję. Poza tym, całorocznego poziomu utrzymania.
dotychczasowi sołtysi przedstawi- 10 lutego przypadała 79. rocznica
li sprawozdania z działalności so- pierwszej masowej deportacji. 11
łectw, informację o wykorzystaniu lutego przy pomniku ”Źródło” na
funduszu sołeckiego oraz infor- Placu Dworcowym spotkali się
mację o zadaniach przyjętych do przedstawiciele samorządu, członrealizacji w 2019 roku. W wyniku kowie Świebodzińskiego Związku
przeprowadzonych wyborów oka- Kresowian - Koło Terenowe Kosiezało się, że we wszystkich sołec- czyn, poczet sztandarowy Związku
twach funkcję sołtysa w nowej ka- Drużyn ZHP w Zbąszynku, kapładencji pełnić będą te same osoby. ni a także delegacja uczniów ze
Zebrania były również okazją do Szkoły Podstawowej im. Marcina
przedstawienia
najważniejszych Rożka z Kosieczyna oraz delegaspraw realizowanych na terenie cja seniorów z Dziennego Domu
danego sołectwa, a także całej „Senior-Wigor”.
Spotkanie
było
gminy. Mieszkańcy mieli również okazją do przypomnienia tragedii
możliwość zadawania pytań, które Polaków deportowanych w głąb
dotyczyły głównie porządku pu- ZSRR, ogromu ich cierpień i nieblicznego, stanu dróg i chodników ludzkiego traktowania przez Rooraz oświetlenia ulicznego.
sjan, tylko dlatego, że byli PolakaW okresie od 21 do 25 stycznia mi. Modlitwę za zmarłych odmówił
miały miejsce zebrania sprawoz- Ks. Kan. Zdzisław Przybysz. Nadawcze Ochotniczych Straży Po- stępnie delegacje złożyły kwiaty i
żarnych z Gminy Zbąszynek. W zapaliły znicze pod pomnikiem pozebraniach udział wzięli przedsta- święconym pamięci pomordowawiciele samorządu, powiatowych i nych mieszkańców Kresów.
gminnych straży pożarnych, sołtysi
I kwartał był okresem wyoraz radni Gminy Zbąszynek. Na tężonej pracy związanej z przezebraniach omówiono działalność targami, na różnego rodzaju inwejednostek w 2018 roku oraz zapla- stycje. Rozstrzygnęliśmy wreszcie
przetarg na budowę ścieżek rowerowych. Z powoBurmistrz Zbąszynka
du wysokiej ceny
oraz
zrezygnowaliśmy
Przewodniczący Rady Miejskiej
z budowy ścieżek
w Zbąszynku
przez
Dąbrówkę
Wlkp., i Chlastawę.
OgraniczyZapraszają mieszkańców Gminy
liśmy
znacznie
na spotkanie,
przebieg
przez
które odbędzie się
Kosieczyn.
Nie09.04.2019 r.
stety musieliśmy
też zrezygnować
o godzinie 19:00
z budowy w tym
w Domu Kultury w Zbąszynku
roku - II etapu ul.
Zachodniej. Jest to
Szanowni Mieszkańcy!

www.zbaszynek.pl

koszt budowy ścieżek od Kręcka
do Kosieczyna, większość ścieżki przez Kosieczyn i z Dąbrówki
Wlkp. do Rogozińca.
Z przyjemnością informuję, że Zarządowi Dróg Wojewódzkich udało
się w kolejnym przetargu wyłonić
wykonawcę budowy „Obwodnicy
Chlastawy, Kosieczyna i Podmokli Wielkich” za prawie 45 mln zł.
Czas realizacji to trzy lata. Cieszy,
że nasz wieloletni wysiłek i szereg rozmów nie poszły na marne.
Już za trzy lata pojedziemy omijając powyższe miejscowości. Uzyskaliśmy także dofinansowanie na
remont schodów za Domem Kultury i mam nadzieję, że znajdzie
się wykonawca a tym samym uda
się sprawne przeprowadzić tę inwestycję.
Toczą się również rozmowy, w
sprawie remontu, a praktycznie
budowy drogi powiatowej łączącej Kręcko z Koźminkiem. W temat bardzo mocno zaangażował
się Wojewoda Lubuski Władysław
Dajczak. Być może uda się uzyskać dofinansowanie z poparciem
budowy dróg samorządowych i
kolejna droga uzyska normalny
wygląd a mieszkańcy Koźminka
dobry dojazd do pracy w Gminie
Zbąszynek.
Odpowiadając na postulaty młodych mam, postanowiłem zakupić segregatory pediatryczne i od
nowego roku są wydawane noworodkom z Gminy Zbąszynek. W
segregatorze jest pełna informacja
medyczna dotycząca niemowlęcia
oraz miejsce (kieszenie) na dokumentację medyczną. Jednym słowem informacja i wyniki w jednym
miejscu. Zapraszam rodziców do
Urzędu Miejskiego po odbiór.
Czas tak szybko leci. W ostatnim
kwartalniku składałem Państwu
życzenia noworoczne, a w tym
z radością przekazuję
życzenia
wielkanocne. Niech Zmartwychwstały Jezus nam błogosławi we
wszystkich sprawach i przedsięwzięciach. Zapraszam również na
cokwartalne spotkania.
Z samorządowym pozdrowieniem
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka
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KALENDARIUM BURMISTRZA
04.01.2019r. - Poznań, OGN, spotkanie z
dyrektorem Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami PKP w Poznaniu w
sprawie przyłączenia CKZiU do kanalizacji
miejskiej;
05.01.2019r.
Kosieczyn,
spotkanie
noworoczne z druhami OSP Gminy
Zbąszynek;
07.01.2019r.
Gorzów
Wlkp.,
LUW,
spotkanie noworoczne z Wojewodą
Lubuskim Władysławem Dajczakiem;Kręcko,
sprawozdawczo-wyborcze
zebranie sołeckie;
08.01.2019r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
Koncert Kolęd;
09.01.2019r. - Dąbrówka Wlkp., Centrum
Kultury i Folkloru, Kolędy i Pastorałki na
ludową nutę;- Kosieczyn, sprawozdawczowyborcze zebranie sołeckie;
10.01.2019r.
Zielona
Góra,
Urząd
Marszałkowski,
spotkanie
w
EFS
w
sprawie
ścieżek
rowerowych;Zbąszynek, Urząd Miejski, Konkurs na
Nauczyciela Mianowanego; - Chlastawa,
sprawozdawczo-wyborcze
zebranie
sołeckie;Zbąszynek,
spotkanie
noworoczne
Rady
Miejskiej
oraz
Kierowników Jednostek Organizacyjnych;
11.01.2019r. - Rogoziniec, sprawozdawczowyborcze zebranie sołeckie;
13.01.2019r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy;
14.01.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;
15.01.2019r.
Dąbrówka
Wlkp.,
sprawozdawczo-wyborcze
zebranie
sołeckie;
17.01.2019r.
Perzyny,
udział
w
uroczystościach
upamiętniających
Powstanie Wielkopolskie;
18.01.2019r. - Dąbrówka Wlkp., Turniej gry
w „Kopa”;
19.01.2019r. - Kosieczyn, udział w spotkaniu
noworocznym Świebodzińskiego Związku
Kresowian Koło Kosieczyn;
21.01.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Stałych Rady
Miejskiej; -Rogoziniec, OSP, zebranie
sprawozdawcze;
22.01.2019r.
Świebodzin,
Starostwo
Powiatowe,
spotkanie
Wojewody
Lubuskiego z samorządowcami;- Kręcko,
OSP zebranie sprawozdawcze;
23.01.2019r. - Zbąszynek, OSP, zebranie
sprawozdawcze;
24.01.2019r. - Zielona Góra, spotkanie
z Dyrektorem Kamińskim w sprawie
ścieżek rowerowych; - Kosieczyn, OSP,
zebranie sprawozdawcze;
26.01.2019r. - Dąbrówka Wlkp., Centrum
Kultury i Folkloru, uroczystości z okazji
Dnia Babci i Dziadka;
27.01.2019r. - Kosieczyn, Liga Tenisa
Stołowego;
28.01.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,

4

udział w obradach sesji Rady Miejskiej;
29.01.2019r.
Wolsztyn,
Kancelaria
Notarialna, podpisanie aktów notarialnych;
- Zielona Góra, EFS, spotkanie w sprawie
programu realizowanego w CKZiU w
Zbąszynku;- Zbąszynek, Dom Kultury,
spotkanie z mieszkańcami;
30.01.2019r.
Międzyrzecz,
udział
w
Konwencie
Zrzeszenia
Gmin
Województwa Lubuskiego;- Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie z emerytowanymi
nauczycielami;
31.01.2019r. - Gorzów Wlkp., spotkanie z
Wojewodą Lubuskim w sprawie przejęcia
gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolniczego;
04-08.02.2019r. - przerwa urlopowa;
11.02.2019r.
Zbąszynek,
złożenie
kwiatów przy Obelisku poświęconemu
pomordowanym mieszkańcom Kresów
w związku z 79 rocznicą wywiezienia
Polaków na Sybir;
12.02.2019r.
Zielona
Góra,
PROW,
podpisanie umowy;
15.02.2019r. - Chlastawa, IKEA, spotkanie w
sprawie fotowoltaiki;
16.02.2019r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
Studniówka CKZiU;
18.02.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Stałych Rady
Miejskiej;
19.02.2019r. - Świebodzin, KP PSP RP,
spotkanie w sprawie podsumowania roku
2018;
20.02.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z sołtysami; - Dąbrówka Wlkp.,
Centrum Kultury i Folkloru, udział w
Konferencji Regionu Kozła;
21.02.2019r. - Dąbrówka Wlkp., Centrum
Kultury i Folkloru, spotkanie z Radą
Sołecką;
22.02.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wizyta Burmistrza Jasienia; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie ze Starostą
Świebodzińskim w sprawie
stanu
dróg powiatowych na terenie Gminy,
-Zbąszynek,
Dom
Kultury,
zebranie
sprawozdawcze ZUTW;
25.02.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Wojewódzkim Lekarzem
Weterynarii dot. Konferencji naukowej,
- Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
obradach sesji Rady Miejskiej;
26.02.2019r.
Wolsztyn,
Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych; - Zbąszynek, Dom Kultury,
otwarcie wystawy „Medale i Odznaczenia
Jednostek Specjalnych”;
28.02.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Komendantem Powiatowym
PSP RP;
02.03.2019r. - Dąbrówka Wlkp., Turniej
Skata;
04.03.2019r. - Bolesławiec, udział wraz z
uczniami CKZiU w uroczystościach z okazji
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy
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Wyklętych”;
05.03.2019r. - Dąbrówka Wlkp., Centrum
Kultury i Folkloru, udział w spotkaniu
z okazji Dnia Kobiet;- Zbąszynek, OSiR,
spotkanie z siatkarkami SPS Zbąszynek;
07.03.2019r.
Zielona
Góra,
Urząd
Marszałkowski,
spotkanie
z
Panią
Marszałek Elżbietą Polak; -Kosieczyn,
udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet;
08.03.2019r. - Zbąszynek, Dzienny Dom
„Senior-Wigor” udział w spotkaniu z okazji
Dnia Kobiet; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Komendantem Powiatowym
PSP RP;- Świebodzin, spotkanie ze
Starostą Świebodzińskim w sprawie
oczyszczalni;
10.03.2019r. - Zbąszynek, CKZiU, ćwierćfinał
Mistrzostw
Polski
w
siatkówce,
Kosieczyn,
zakończenie
Ligii
Tenisa
Stołowego;
11.03.2019r. - Gorzów Wlkp., LUW, spotkanie
z Wojewodą
Lubuskim dot. programu
dróg samorządowych; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, udział w Konwencie Rady
Miejskiej;
12.03.2019r. - Żary, udział w Konferencji
dotyczącej szkolnictwa zawodowego;
13.03.2019r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski, spotkanie z Dyrektor Oddziału
Gospodarowania
Nieruchomościami
PKP w Poznaniu;- Zbąszynek, Dom
Kultury, spotkanie z członkami Związku
Kombatantów i Emerytów Kolejowych z
okazji Dnia Kobiet;
15.03.2019r.
Wędrzyn,
pożegnanie
żołnierzy
wyjeżdżających
do
Bośni
i
Hercegowiny;
-Dąbrówka
Wlkp.,
zakończenie Turnieju gry w „Kopa”;
16.03.2019r. - Dąbrówka Wlkp., Turniej
Ministrantów;
18.03.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach Komisji Stałych Rady
Miejskiej; Świebodzin, spotkanie ze
Starostą Świebodzińskim;
19.03.2019r.
Sulechów,
Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych; - Kosieczyn, udział w XIV
Jarmarku z Jajem;
20.03.2019r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
Rada Seniorów; - Chlastawa, spotkanie
w IKEA Industry; - Dąbrówka Wlkp., udział
w Zarządzie Miejsko-Gminnym OSP;
21.03.2019r. - Zbąszynek, CKZiU, Targi
Edukacyjne;
25.03.2019r.
Wolsztyn,
Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w obradach sesji Rady Miejskiej;
26.03.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wręczenie nagród w krzyżówkowym
konkursie Zbąszyneckiego Kwartalnika;
27-29.03.2019r. - Karpacz, udział w
Konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa
Lubuskiego.
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
05.01.2019r. – Kosieczyn, spotkanie
opłatkowe członków OSP Gminy
Zbąszynek;
06.01.2019r. – Chlastawa, spotkanie
noworoczne Bractw Kurkowych;
spotkanie
samorządowe
Gmin
Zbąszynia, Babimostu i Zbąszynka;
07.01.2019r. – Gorzów Wlkp., spotkanie noworoczne samorządowców oraz przedstawicieli innych
służb na zaproszenie Wojewody
Lubuskiego;
08.01.2019r. – Zbąszynecki Ośrodek
Kultury, Wieczór Kolęd; dyżur w
biurze Rady;
09.01.2019r. – Szkoła Podstawowa
Dąbrówka Wlkp. Kolędy i Pastorałki „Na Ludową Nutę”;
- Kosieczyn,
zebranie sprawozdawczo – wyborcze – wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej;
10.01.2019r. – Chlastawa, zebranie
sprawozdawczo – wyborcze – wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej;
- Zbąszynek, spotkanie noworoczne z udziałem duchowieństwa
Gminy Zbąszynek, Radnych Rady
Miejskiej, radnych Powiatu Świebodzińskiego, kierowników jednostek organizacyjnych, dyrektorów szkół, sołtysów, kierowników
Urzędu Miejskiego;
11.01.2019r. – Rogoziniec, zebranie
sprawozdawczo – wyborcze – wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej;
13.01.2019r. – Zbąszynecki Ośrodek
Kultury, 27 Finał WOŚP;
14.01.2019r. – Zbąszynek, Konwent
Rady Miejskiej;
15.01.2019r. – Dąbrówka Wlkp., zebranie sprawozdawczo – wyborcze – wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej;
19.01.2019r. – Kosieczyn, spotkanie
rocznicowe
członków
Związku
Kresowian k/Kosieczyn oraz gości
ze Świebodzina, Kargowej i Zbąszynka;
20.01.2019r. – Poznań, spotkanie
noworoczne samorządowców oraz
członków stowarzyszeń, w tym
strzelców Okręgu Poznańskiego;
21.01.2019r. – Urząd Miejski Zbąszynek, posiedzenie Komisji Stałych
Rady Miejskiej;
22.01.2019r. – Zbąszynek, dyżur w
biurze Rady;
28.01.2019r. - Urząd Miejski Zbąszynek, IV zwyczajna sesja Rady
Miejskiej;
29.01.2019r. – Zbąszynecki Ośrodek
Kultury, spotkanie z mieszkańca-

mi Burmistrza i Przewodniczącego
Rady;
30.01.2019r. – Urząd Miejski, udział
w Radzie Programowej Regionu
Kozła;
05.02.2019r. – Dyżur w biurze Rady;
07.02.2019r. – Kargowa, Kapituła
Regionu Kozła;
- Kosieczyn, Wiejski Dom Kultury,
Dzień Babci i Dziadka;
11.02.2019r. – Zbąszynek, pomnik
„Źródło”, hołd ofiarom deportacji
na Wschód 1940 – 1941, 79 rocznica;
16.02.2019r. – Poznań, udział w obchodach 100-nej rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego;
18.02.2019r. – Urząd Miejski, Komisja Rewizyjna, Komisje Stałe Rady
Miejskiej;
19.02.2019r. – Dyżur w biurze Rady;
20.02.2019r. – Dąbrówka Wlkp.,
Konferencja Stowarzyszenia Gmin
RP Region Kozła;
- Zbąszynecki Ośrodek Kultury, teatr „Semaforek” – „Przygody ogórka Stefana”;
21.02.2019r. – Dąbrówka Wlkp., podsumowanie kadencji oraz roku
2018 przez Sołtysa i Radę Sołecką;
25.02.2019r. - Urząd Miejski Zbąszynek, V zwyczajna sesja Rady
Miejskiej;
04.03.2019r. – Zbąszynecki Ośrodek
Kultury, dyżur w zespole: Edward
Fedko – Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, Tomasz Fedko –
Radny Rady Miejskiej w Zbąszynku;
05.03.2019r. – Dyżur w biurze Rady;
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Agnieszka
Ratyńska

- Dąbrówka Wlkp. – CKiF – Dzień
Kobiet Koło Gospodyń Wiejskich;
07.03.2019r. – Kosieczyn, Wiejski
Dom Kultury – Dzień Kobiet i Mężczyzn;
08.03.2019r. – Zbąszynek, Dzienny
Dom „Senior – Wigor”, Dzień Kobiet;
11.03.2019r. – Konwent Rady Miejskiej;
- Dzień Sołtysa – życzenia skierowane przez Burmistrza i Radę
Miejską;
16.03.2019r. – Dąbrówka Wlkp. – Regionalny Turniej Piłki Nożnej Służby Liturgicznej Ołtarza, patronat
Burmistrz Zbąszynka;
18.03.2019r. – Komisja Rewizyjna;
- Komisja Regulaminowa;
- Komisje Stałe Rady: Gospodarki
i Budżetu oraz Oświaty, Kultury i
Pomocy Społecznej;
19.03.2019r. – Dyżur w biurze Rady;
- Kosieczyn – XIV Jarmark z Jajem;
21.03.2019r. – CKZiU Zbąszynek, WAGARY w CKZiU, Targi edukacyjno –
zawodowe;
24.03.2019r. – Zielona Góra, msza
św. w intencji pierwszego dowódcy
Powstania
Wielkopolskiego
gen. Stanisława Taczaka z okazji
59 rocznicy śmierci;
25.03.2019r. – VI sesja Rady Miejskiej;
29.03.2019r. – Chlastawa, Walne
zebranie sprawozdawczo – wyborcze KBS Zbąszynek.
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URZĘDNIK RADZI

E-DOWÓD
4 marca 2019 r.
weszła w życie długo
wyczekiwana nowelizacja ustawy o dowodach
osobistych, która była zapowiadana już w 2008 r.
Realizacja projektu wdrożenia
elektronicznych
dowodów
osobistych
wtedy nie ujrzała finału.
Wreszcie po 11 latach doczekaliśmy się nowego,
elektronicznego dowodu
osobistego.
A zatem co to jest e-dowód? Nowy dowód osobisty zachował wszystkie swoje dotychczasowe funkcje,
tzn. potwierdza twoją tożsamość
i obywatelstwo oraz uprawnia do
przekraczania granic niektórych
państw. Dzięki warstwie elektronicznej zamieszczonej w nowym
dowodzie, osoba zainteresowana
będzie mogła używać go do elektronicznej komunikacji z organami
administracji publicznej i innymi
podmiotami. E-dowód umożliwia
bowiem logowanie się do portali
administracji publicznej (np. ePUAP), elektroniczne podpisywanie
dokumentów (podpis osobisty),
korzystanie
z
automatycznych
bramek granicznych np. na lotniskach. Ważne jest to, że jeśli twój
dowód osobisty jest nadal ważny, nie masz obowiązku go wymieniać. Nowy dowód wizualnie
jest bardzo podobny do obecnego wzoru. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dowodu
jest numer CAN, który powtórzony
jest jeszcze na drugiej stronie, ale
już w postaci kodu kreskowego.
CAN umożliwia korzystanie z elektronicznych funkcji e-dowodu, a
ponadto chroni twój dowód, żeby
osoba niepowołana nie odczytała
zdalnie twoich danych w warstwie
elektronicznej. Każdy, kto chce korzystać z elektronicznej warstwy
dowodu, przy odbiorze dokumentu lub później w dowolnym urzędzie gminy może ustalić kody PIN:
do logowania - PIN1 (zawierający 4
cyfry); do składania podpisu osobistego - PIN2 (zawierający 6 cyfr).
Uwaga! Kod PIN2 ustala tylko ta
osoba, która zaznaczyła we wniosku o wydanie dowodu, że chce
mieć w e-dowodzie podpis osobisty, ponieważ posiadanie podpisu
osobistego nie jest obowiązkowe.
6

Wraz z dowodem otrzymasz również kod PUK, który służy do odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne
podanie błędnego kodu PIN. Kod
PUK może pozostać w urzędzie i
możesz go odebrać w dowolnym
momencie. Certyfikat identyfikacji i
uwierzytelnienia to nic innego jak
profil osobisty, zbiór danych zawierający imię (imiona), nazwisko,
obywatelstwo, numer PESEL oraz
datę i miejsce urodzenia. Jest zapisany wewnątrz e-dowodu. Dzięki
tym danym można jednoznacznie
zidentyfikować osobę korzystającą z usługi internetowej. Profil
osobisty będzie zamieszczony w
dowodzie osobistym każdej osoby mającej pełną lub ograniczoną
zdolność do czynności prawnych
(powyżej 13 roku życia). Do aktywacji tych danych będziemy używać PIN1. Certyfikat podpisu osobistego znajdzie się w e-dowodzie
jeśli wyrazisz na to zgodę podczas
składania wniosku o nowy dokument. W przypadku dziecka, które
ukończyło 13 lat, rodzic lub opiekun prawny może wyrazić taką
zgodę, jeśli chce, żeby w dowodzie dziecka znalazł się certyfikat
podpisu osobistego, ale aktywować go będzie można dopiero w
dniu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Podpis osobisty wywołuje taki sam skutek prawny jak
podpis własnoręczny. Podpis osobisty może być wykorzystywany
również w kontaktach z podmiotami innymi niż publiczne, ale tylko jeżeli obie strony wyrażą na to
zgodę. Podpis osobisty może służyć m.in. do podpisu dokumentów
elektronicznych wysyłanych do
urzędu. Do aktywacji podpisu osobistego ustalamy PIN2. Ostatni z
www.zbaszynek.pl

certyfikatów to certyfikat potwierdzenia obecności. Za jego pomocą
będziesz mógł potwierdzić swoją
obecność w określonym miejscu
i czasie np. u lekarza w niedalekiej przyszłości. Certyfikat ten nie
wymaga ustalenia kodu PIN i zamieszcza się go w dowodzie każdej osoby.
A co zrobić w przypadku kradzieży,
zagubienia e-dowodu? Zgłoszenia
zagubienia lub kradzieży e-dowodu można dokonać w dowolnym
urzędzie gminy lub przez internet
na stronie www.obywatel.gov.pl
- wtedy e-dowód zostanie unieważniony od razu. Nowością jest
możliwość zawieszenia e-dowodu na 14 dni w przypadku gdy nie
wiesz gdzie jest twój dowód, ale
masz nadzieję, że tylko gdzieś się
zawieruszył i że jeszcze go znajdziesz. Po 14 dniach jeśli nie cofniesz zgłoszenia zawieszenia dowodu, zostanie on automatycznie
unieważniony. Cofnięcie zawieszenia dowodu w terminie spowoduje
przywrócenie ważności dowodu.
Do tej pory złożyć wniosek i odebrać dowód dla małoletniego
dziecka mógł tylko ten rodzic, który składał wniosek. Nowa ustawa
wprowadziła udogodnienie dla rodziców i dała możliwość odbioru
dowodu osobistego
przez tego
rodzica, który nie był obecny przy
składaniu wniosku. Choć na pierwszy rzut oka można powiedzieć,
że elektroniki w nowym dowodzie
jest w nadmiarze to w znacznym
stopniu będzie on ułatwiał życie
ludziom, którzy wolą swoje sprawy urzędowe załatwiać bez wychodzenia z domu.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Jan
Makarewicz

INFORMACJE

ŚWIATŁOWÓD W NASZYCH DOMACH
Od stycznia 2018 roku,
zbieraliśmy deklaracje od mieszkańców naszej Gminy w sprawie
przyłączenia światłowodu. Łącznie zebraliśmy 410 deklaracji, które na bieżąco przekazywaliśmy
firmie
organizującej
przyłącza
światłowodowe. Nasze działania
w tym zakresie polegały wyłącznie na pomocy i pośrednictwie.
Chcąc uniknąć gromadzenia danych osobowych nie tworzyliśmy
wykazu osób składających deklaracje. Odnotowaliśmy jedynie ilości otrzymanych deklaracji z poszczególnych miejscowości. Liczby
te przedstawiają się następująco:
1/ Boleń - 1 deklaracja;
2/ Bronikowo - 1 deklaracja;
3/ Chlastawa - 13 deklaracji;
4/ Dąbrówka Wlkp. - 99 deklaracji;
5/ Kręcko - 28 deklaracji;
6/ Kręcka Winnica - 2 deklaracje;
7/ Kosieczyn - 73 deklaracje;
8/ Rogoziniec - 28 deklaracji;
9/ Zbąszynek - 165 deklaracji;
Łącznie
- 410 deklaracji.

Przypominamy, że zgodnie z założeniami projektu inwestycja realizowana będzie do maja 2020
roku. Głównym założeniem projektu jest wypełnianie tzw. „białych
plam” w dostępie do internetu.
Wykaz adresów nieruchomości,
które mogą być podłączone do
szerokopasmowego
internetu
znajduje się na naszej stronie internetowej www.zbaszynek.pl w
zakładce „LUŚ”. Jednak aby dana
nieruchomość została przyłączona należy złożyć deklarację. Nieruchomości nie ujęte w wykazie
również mogą być przyłączane,
jednak składane deklaracje rozpatrywane będą indywidualnie.
Przyłącza realizowane będą nieodpłatnie, pod warunkiem, że
właściciele nieruchomości przygotują wykop w gruncie od granicy
działki do budynku oraz wskażą
miejsce w którym nastąpić ma
„wejście” kabla do budynku. Z informacji jakie posiadamy wynika,
że realizacja przyłączy na terenie

Gminy Zbąszynek już się rozpoczęła. Prace ziemne rozpoczynają się od Rogozińca i sukcesywnie będą przenosić się w kierunku
Zbąszynka. Niezależnie od prac
ziemnych, najprawdopodobniej w
maju br. rozpoczną się prace polegające na podwieszaniu światłowodu na istniejącej infrastrukturze
słupowej w miejscowości Kręcko.
Intensywność prowadzonych prac
uzależniona jest od czynności administracyjnych związanych z koniecznością uzyskania pozwoleń
na zajęcie pasa drogowego. Ten
etap prac polegać będzie na ułożeniu światłowodu, ze stosownym
zapasem kabla przy granicy podłączanej nieruchomości. Po dokonaniu odbioru pierwszego etapu
prac, firma utrzymująca sieć wykona przyłącza instalacji do budynków klientów.

Adrian
Kepke

SEGREGATOR PEDIATRYCZNY
Gmina Zbąszynek zakupiła „Segregatory pediatryczne
- jestem dzieckiem” od Mamaginekolog. Dzięki temu segregatorowi rodzice nie przegapią
terminu kolejnych wizyt, będzie
można również uporządkować
wszystkie wyniki badań oraz
zdobyć
podstawową
wiedzę
medyczną jaką rodzice powinni
posiadać. Ma on pomóc również
rodzicom we współpracy na linii
rodzic – lekarz.
Segregator składa się z trzech
części:
Niebieskiej – organizacyjnej –
znajduje się w niej miejsce na
najpotrzebniejsze dane, terminarz wizyt, tabelę do uzupełniania przebytych chorób oraz
koperty na wyniki badań wraz
z informacją o ich dostępności,
pobieraniu, itp. a także na karty
informacyjne ze szpitala;
Zielonej – informacyjnej o dziecku zdrowym – znajduje się w niej
dużo informacji dotyczących pielęgnacji i rozwoju dziecka, począw-

szy od „instrukcji obsługi noworodka” poprzez karmienie piersią

i mieszankami mlecznymi, rozszerzanie diety, dietę dzieci starszych,
szczepienia, siatki centylowe, rozwww.zbaszynek.pl

wój psychoruchowy, poradnik stomatologiczny, kompletowanie apteczki na wyjazd, po problemy
związane z dojrzewaniem płciowym;
Czerwonej – informacyjnej o
chorobach – znajdują się w niej
informacje dotyczące postępowania w przypadku najczęstszych dolegliwości wieku dziecięcego takich jak kaszel, katar,
gorączka, wymioty i biegunka
oraz pierwszej pomocy w stanach nagłych;
Wszystkie części są spersonalizowane, co stanowi nie tylko
o przydatności i atrakcyjności
segregatora, ale czyni go też
świetną pamiątką dla dziecka,
które będzie go miało.
Segregatory są przekazywane
chętnym rodzicom z Gminy Zbąszynek, dzieci urodzonych od
dnia 01.01.2019 r., którzy zgłoszą
się do biura nr 11 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Ilość segregatorów jest ograniczona.
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Monika
Baksalary

INFORMACJE

GMINNA STATYSTYKA
1. Liczba ludności gminy Zbąszynek
LICZBA LUDNOŚCI
Miejscowości

Stan na dzień 31.03.2018 r.

2014

2015

2016

2017

Kobiety

Mężczyźni

Ogółem

Boleń

34

34

33

33

14

19

33

Bronikowo

95

100

100

99

47

47

94

Chlastawa

154

154

161

157

72

77

149

1185

1168

1176

1168

608

560

1168

45

46

45

44

20

27

47

871

883

886

885

435

442

877

Dąbrówka Wlkp.
Depot
Kosieczyn
Kręcka Winnica
Kręcko
Nowy Gościniec

3. Liczba ludności w poszczególnych
przedziałach wiekowych na dzień
31.03.2018 r.
31.03.2018
Kobiety

Mężczyźni

0-3 lat

161

187

4-6 lat

146

152

7-18 lat

504

495

19-35 lat

1028

1016

15

15

16

16

8

7

15

36-50 lat

786

862

300

305

305

304

145

157

302

51-65 lat

853

784

63

59

59

61

28

34

62

66-80 lat

540

391

430

425

432

431

220

192

412

Samsonki

35

36

37

37

22

13

35

81-90 lat

137

68

Stradzewo

39

40

38

38

16

19

35

91 i więcej

27

3

Zbąszynek

5047

5037

4993

4972

2557

2354

4911

8313

8302

8281

8245

4192

3948

8140

Rogoziniec

Ogółem:

Razem:

4182

3958
8140

2. Liczba urodzeń, małżeństw i zgonów na terenie
gminy Zbąszynek
Urodzenia

Zgony

Małżeństwa

Rozwody

2014

88

72

64

30

2015

86

77

57

20

2016

96

71

52

14

2017

86

82

58

20

2018

79

105

69

27

Aneta
Nawracała

BUDŻET OBYWATELSKI GMINY ZBĄSZYNEK
NA 2019 ROK
27 września 2018 r. Rada
Miejska w Zbąszynku, podjęła
Uchwałę Nr XLIV/74/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących Budżetu
Obywatelskiego Gminy Zbąszynek
na 2019 rok.
Zgłoszonych zostało 11 zadań. Każde zadanie przeszło weryfikację
pod względem formalnym, merytorycznym, a także pod kątem prak-

8

tycznej możliwości realizacji, we
współpracy z Urzędem Miejskim
w Zbąszynku oraz szacunkowym
kosztem realizacji.
Zgodnie z przyjętą procedurą, do
dnia 15 stycznia 2019 r. wszystkie
zgłoszone zadania poddane zostały publicznemu głosowaniu. Głosy
zostały zweryfikowane, pod kątem
możliwości ich oddania i poprawności, przewidzianych w uchwale z

www.zbaszynek.pl

dnia 27 września 2018 r.
Wszystkie zadania otrzymały wymaganą ilość głosów. Suma zweryfikowanych, poddanych głosowaniu
zadań wyniosła łącznie 143.570,00
zł, co oznacza, że wszystkie zadania zostały wyodrębnione do realizacji w ramach budżetu Gminy
Zbąszynek na 2019 rok.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Aneta
Nawracała

INFORMACJE
Reasumując:
1.

Ilość osób które wzięły udział w konsultacjach

651

2.

Informacja dotycząca liczby zgłoszonych i wybranych zadań

11

1) Ilość zgłoszonych zadań rozpatrzonych pozytywnie i poddanych głosowaniu

11

2) Ilość zgłoszonych zadań nie rozpatrzonych pozytywnie

0

w tym:
a) w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych

0

b) zgłoszenia zadania po terminie

0

c) zgłoszenia zadania przez osobę nieuprawnioną

0

3) ilość zadań, na które oddano głosy

11

4) ilość zadań, które uzyskały odpowiednią ilość głosów, minimum 30

11

Zadania przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok, wg poniższego wyszczególnienia:

Lp.
1.

Nazwa zadania wg kolejności
zgłoszenia

Lokalizacja, cechy zadania

Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów

Teren OSiR Zbąszynek - przy placu zabaw

2.

3.

Szacunkowy
koszt
zadania

Liczba
oddanych
głosów

8.500,00 zł

36

"Od przedszkolaka do Strażaka”

Muzeum Rakoniewice, Drzonów, kino
Międzyrzecz,
obiekty
sportowe
w
Zbąszynku, park w Dąbrówce Wlkp.- Festyn,
olimpiady, zakup torów przeszkód, wyjazdy
integracyjne do kina, muzeum pożarnictwa.

10.000,00 zł

50

Instalacja defibrylatora zewnętrznego

Lokalizacja na terenie OSiR w Zbąszynku.
Dodatkowo przeszkolenie pracowników

9.000,00 zł

62

4.

"Nie nowotworom u dzieci”

OSiR Zbąszynek - Badania diagnostyczne
USG u dzieci w celu diagnostyki i możliwości
wczesnej reakcji w przypadku odstępstw od
normy. Wiek dziecka, od 9 m-cy do 6 lat - 3
dni badań 210 dzieci.

7.000,00 zł

168

5.

Wymiana
i
doposażenie
sołectwa
Dąbrówka Wlkp. w elementy małej
architektury

Zakup ławek, koszy na śmieci. Głownie park
przy pałacu w Dąbrówce Wlkp. (16 ławek, 8
koszy).

9.920,00 zł

71

6.

Zakup tablicy wyników sportowych dla
CKZiU w Zbąszynku

Zakup tablicy wyników sportowych na salę
gimnastyczną dla CKZiU w Zbąszynku.

9.650,00 zł

33

7.

"Bezpieczeństwo Mieszkańców"

Wymiana starych prądownic, zakup nowych
rękawic - OSP Kręcko.

8.500,00 zł

39

8.

"Siłownia pod chmurką" i doposażenie
placu zabaw w Kosieczynie

Doposażenie placu zabaw przy SP Kosieczyn
oraz wykorzystanie wolnego miejsca obok
na zlokalizowanie "Siłowni pod chmurką".

41.000,00 zł

48

9.

Zagospodarowanie terenu za domem
działkowca w ROD im. „Kolejarz" w
Zbąszynku

Budowa zadaszenia na istniejącym placu
z betonowej kostki o powierzchni 38m2,
wykonanie nasadzeń, stworzenie miejsca
na ognisko oraz oświetlenie placu Rodzinny Ogród Działkowy im. „Kolejarz” w
Zbąszynku.

16.000,00 zł

55

10.

Rozbudowa gminnej drogi gruntowej

Rozbudowa gminnej drogi dojazdowej z
płyt betonowych - Kręcko Winnica, odcinek
ok. 35m ułatwi lepszy dojazd do posesji
mieszkańców.

10.000,00 zł

50

11.

Warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci

Spotkania dla uczniów klas I - III -Cykl
warsztatów o emocjach: radości, smutku,
strachu i złości w formie zabaw – Szkoły
Podstawowe na terenie Gminy Zbąszynek.

4.000,00 zł

39

12.

Wartość zadań ogółem

143.570,00 zł
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INFORMACJE

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK
ZA 2018 ROK
Budżet Gminy Zbąszynek
na 2018 rok, został uchwalony w
dniu 28 grudnia 2017 roku Uchwałą
Nr XXXVI/121/2017 Rady Miejskiej w
Zbąszynku.
Budżet na 31.12.2018 roku, po zmianach dokonanych w trakcie roku
budżetowego, zamknął się planowanymi kwotami:
po
stronie
dochodów,
47 103 754,29 zł,
po
stronie
wydatków,
45 697 919,85 zł,
- planowana nadwyżka budżetowa, 1 405 834,44 zł,
planowane
przychody,
1 000 000,00 zł,
planowane
rozchody,
2 405 834,44 zł.
Wykonanie dochodów za 2018
roku, wyniosło ogółem 44 970
126,95 zł, co stanowi 95,5% planu,
z tego:
1. dochody własne,
a)
kwota planowana 17 884
949,30 zł,
b)
wykonanie wyniosło 95,2%
planu, tj. 17 031 578,52 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
własnych, inwestycji gmin, zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz zadań bieżących
realizowanych przez gminę na
podstawie porozumień (§ 2010,
2030, 2040, 2060, 6330),
a)
kwota
planowana
8 417 443,22 zł,
b) wykonanie wyniosło 97,9% planu, tj. 8 241 501,24 zł.
3. Pozostałe dotacje, środki od
pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, funduszy
celowych oraz wpływy z innych
źródeł (§ 2320, 2460, 2700, 2900,
2910),
a)
kwota
planowana
1 794 491,07 zł,
b) wykonanie wyniosło 101,0% planu, tj. 1 812 973,47 zł.
4. Subwencje,
a)
kwota
planowana
8 841 051,00 zł,
b) wykonanie wyniosło 100,0%
planu, tj. 8 841 051,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach,
stanowiących dochód budżetu

państwa,
a)
kwota
planowana
6 931 697,49 zł,
b) wykonanie wyniosło 105,6%
planu, tj. 7 319 684,38 zł.
6. Środki pozyskane w ramach
realizacji zadań, dofinansowanych
z funduszy strukturalnych, programów wspólnotowych,
a)
kwota
planowana
3 234 122,21 zł,
b) wykonanie wyniosło 53,3% planu, tj. 1 723 338,34 zł.
W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2018
roku, wyszczególniamy:
1. dochody bieżące,
a)
kwota
planowana
43 810 909,25 zł,
b) wykonanie 42 344 738,00 zł, tj.
96,7% planu.
2. Dochody majątkowe,
a)
kwota
planowana
3 292 845,04 zł,
b) wykonanie 2 625 388,95 zł,
tj. 79,7% planu.

Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek za 2018 rok
Lp.
1
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Wyszczególnienie
działu dochodów

Plan w zł

2

3

1.

Rolnictwo i łowiectwo

2.

Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz
i wodę

3.

Transport i łączność

4.

Gospodarka mieszkaniowa

5.

Działalność usługowa

6.

Administracja publiczna

7.

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

8.

Obrona narodowa

9.

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

10.

Wymiar sprawiedliwości

11.

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

12.
13.
14.

Ochrona zdrowia

Wykonanie w zł

Strukt. wykon.

4

5

287 405,88

288 237,02

0,6%

1 468 800,00

1 440 766,19

3,2%

858 989,92

314 882,33

0,7%

2 520 410,74

2 149 227,07

4,8%

2 000,00

1 759,21

0,0%

135 009,67

132 955,31

0,3%

65 532,00

60 509,99

0,1%

31 800,00

24 634,65

0,1%

1 000,00

2 500,00

0,0%

41 184,00

41 184,00

0,1%

17 539 347,36

17 900 559,60

39,8%

Różne rozliczenia

8 866 805,73

8 868 845,53

19,7%

Oświata i wychowanie

2 929 644,78

1 982 350,73

4,4%

10 274,97

13 205,00

0,0%

www.zbaszynek.pl
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15.

Pomoc społeczna

16.

Edukacyjna opieka
wychowawcza

17.
18.

Aneta
Nawracała
621 036,10

610 718,98

1,4%

37 180,00

37 125,00

0,1%

Rodzina

6 911 400,78

6 762 470,71

15,0%

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

3 296 693,44

2 857 608,20

6,4%

19.

Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

1 000,00

1 000,00

0,0%

20.

Kultura fizyczna

1 478 238,92

1 479 587,43

3,3%

21.

Razem

47 103 754,29

44 970 126,95

100,0%

Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 43 845 633,32 zł, co stanowi 95,9% planu, z tego:
1. wydatki bieżące,
a) kwota planowana 40 075 634,05 zł,
b) wykonanie wyniosło 96,0% planu, tj. 38 481 657,72 zł.
2. Wydatki majątkowe,
a) kwota planowana 5 622 285,80 zł,
b) wykonanie wyniosło 95,4% planu, tj. 5 363 975,60 zł.

Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek za 2018 rok
L.p.

Wyszczególnienie działu

1

2

1.

Rolnictwo i łowiectwo

2.

Plan w zł

Wykonanie

Strukt. wykon. wydatków
w zł

3

4

5

355 485,76

348 287,71

0,8%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energię elektryczną, gaz i wodę

1 070 110,00

989 571,56

2,3%

3.

Transport i łączność

1 833 236,80

1 779 840,77

4,1%

4.

Gospodarka mieszkaniowa

1 762 322,44

1 560 352,91

3,6%

5.

Działalność usługowa

43 105,30

39 875,30

0,1%

6.

Administracja publiczna

4 976 752,65

4 826 982,01

11,0%

7.

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

65 532,00

60 509,99

0,1%

8.

Obrona narodowa

42 415,00

32 861,20

0,1%

9.

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa

402 179,16

383 547,97

0,9%

41 600,00

41 600,00

0,1%
0,9%

10.

Wymiar sprawiedliwości

11.

Obsługa długu publicznego

432 421,86

411 591,11

12.

Różne rozliczenia

127 565,03

0,00

0,0%

13.

Oświata i wychowanie

15 060 806,09

14 571 430,24

33,2%

14.

Ochrona zdrowia

277 926,00

240 318,04

0,5%

15.

Pomoc społeczna

2 090 482,01

2 042 165,16

4,7%

16.

Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej

36 500,00

36 500,00

0,1%

17.

Edukacyjna opieka
wychowawcza

77 180,00

65 384,25

0,1%

18.

Rodzina

6 944 155,00

6 789 408,27

15,5%

19.

Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska

4 555 708,42

4 162 833,90

9,5%

20.

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

1 024 827,90

1 012 821,19

2,3%

21.

Kultura fizyczna

4 477 608,43

4 449 751,74

10,1%

22.

Razem

45 697 919,85

43 845 633,32

100,0%

Wydatki
majątkowe
za
2018,
zrealizowano
na
poziomie
95,4% w stosunku do założonego planu.
Pomimo planowanego deficytu, budżet na dzień 31.12.2018 roku zamknął
się nadwyżką. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami ogółem, wyniosła 1 124 493,63 zł.
Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w danym okresie

budżetowym (spełnienie relacji wynikającej z art. 242 ustawy o finansach
publicznych). Za 2018 rok, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 3 863 080,28
zł. Środki te zostały zaangażowane na
inwestycje oraz spłatę zadłużenia z lat
poprzednich.
W
2018
roku
zaciągnięto
kredyt długoterminowy w wysokości
1 000 000,00 zł. Terminowo regulowano wszystkie planowane rozchody.

www.zbaszynek.pl

Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę 2 405 834,44 zł.
Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wyniosła 32,6%.
W myśl art. 243 ustawy o finansach
publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują
indywidualne wskaźniki zadłużenia,
które zostały zachowane w analizowanym okresie sprawozdawczym.
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KARTA DUŻEJ RODZINY
Gmina Zbąszynek od 2014
roku realizuje zadanie zlecone,
którym jest przyznawanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Tabela przedstawia ilość przyznanych
kart od początku działania programu oraz przyznanych w 2018 r.
Od dnia 1 stycznia uprawnienie do
Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom,
którzy kiedykolwiek mieli na wy-

chowaniu co najmniej troje dzieci.
Rodzice otrzymują taką kartę na
wniosek, karta jest wydawana z
bezterminowym okresem ważności.
Dla porównania do dnia 25 marca
br. ok. 80 rodzin złożyło taki wniosek. Duża ilość złożonych wniosków stworzyła w Państwowej
Wytwórni Papierów Wartościowych dłuższą kolejkę oczekiwania

na wydruk plastikowej karty.
Gmina realizuje program pt. „Gmina
Zbąszynek – Rodzina na 5 plus”. W
ramach programu rodzina mająca
na utrzymaniu troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub uczące się
do 25 roku życia mogą na wniosek
otrzymać Zbąszynecką Kartę „Rodzina na 5 plus”.

Ogólnopolskia Karta Dużej Rodziny
Liczba rodzin posiadających
co najmniej 1 kartę

Liczba osób którym
przyznano karty

Liczba rodziców/ małżonków,
którym przyznano kartę

Liczba dzieci, którym
przyznano kartę

tradycyjną

elektroniczną

tradycyjną

elektroniczną

tradycyjną

elektroniczną

tradycyjną

elektroniczną

91

10

467

48

176

17

291

31

17

40

31

w tym wnioski złożone w 2018 r.
12

10

62

48

22

Zbąszynecka Karta „Rodzina na 5 plus”
Wydane karty łącznie

Karty wydane rodzicom

Karty wydane dzieciom pow. 4
r. życia

Ilość dzieci we wniosku do 4
lat (bez kart)

544

232

312

94

20

10

w tym wnioski złożone w 2018 r.
39

19

Halina
Kaczmarek

GOSPODAROWANIE MIENIEM KOMUNALNYM
Sprzedaż
nieruchomości
odbywa się na podstawie planu
zbywania
nieruchomości podlegającego corocznej aktualizacji.
Realizując zadania związane z
gminnym zasobem nieruchomości
w I kwartale 2019 roku gmina z
zasobu swego mienia w drodze
zorganizowanych przetargów ustnych nieograniczonych sprzedała
10 nieruchomości niezabudowanych przewidzianych pod zabudowę budynkami garażowymi o
konstrukcji murowanej, a w drodze bezprzetargowej sprzedała
2 nieruchomości tj. 1 lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego
najemcy oraz 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym na rzecz dotychczasowego najemcy. Łącznie
w okresie I kwartału sprzedano
12 nieruchomości. W I kwartale
2019 r. gmina nabyła z mocy pra12

wa na podstawie wydanej decyzji administracyjnej przez Lubuski
Urząd Wojewódzki w Gorzowie
Wielkopolskim prawo własności
nieruchomości położonej w obrębie wsi Chlastawa o pow. 0,35ha.
W kwietniu zorganizowane zostaną
przetargi dotyczące zbycia działek
niezabudowanych przewidzianych
pod zabudowę garażową oraz na
działki przewidziane pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Dysponujemy również terenami,
które mogą zostać przeznaczone
do prowadzenia zorganizowanej
działalności inwestycyjnej związanej z wytwórczością, przemysłem
i składami. Nieruchomości do zbycia przygotowywane są w miarę
zainteresowania inwestorów tymi
terenami. Wszelkie informacje dotyczące zorganizowanych przetargów są dostępne w Biuletynie
Informacji Publicznej – www.bip.
www.zbaszynek.pl

zbaszynek.pl w zakładce przetargi. Zainteresowanych terenami budowlanymi zapraszamy do
uczestnictwa w zorganizowanych
przetargach. Więcej informacji na
temat nieruchomości przewidzianych do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie w biurze nr
14 lub telefonicznie nr telefonu 68
3849140 wew. 37.
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy
prawa
nastąpiło
przekształcenie użytkowania wieczystego w
prawo własności nieruchomości
zabudowanych na cele mieszkaniowe. Przekształcenie prawa jest
odpłatne – wysokość należnej
opłaty przekształceniowej równa się wysokości dotychczasowej opłaty rocznej. Użytkownicy
wieczyści stali się właścicielami,
prawo użytkowania wieczystego
wygasło z mocy ustawy, a aktual-
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nie jest to potwierdzane urzędowymi zaświadczeniami. Wydane
zaświadczenie stanowi podstawę
ujawnienia prawa własności w
księdze wieczystej bez składania
wniosku przez zainteresowanego. W zaświadczeniu są zawarte
informacje o nieruchomości gruntowej lub lokalowej według ewidencji gruntów i budynków, prowadzonych księgach wieczystych
dla tych nieruchomości, potwier-

dzenie przekształcenia oraz informacja o wysokości rocznej opłaty przekształceniowej, okresie jej
wnoszenia oraz możliwości wniesienia opłaty jednorazowo. Wpis do
księgi wieczystej jest zwolniony od
opłaty sądowej. O dokonaniu wpisu
sąd wieczystoksięgowy zawiadamia właściciela, wysyłając zawiadomienie o dokonanym wpisie własności. Należy jeszcze wyjaśnić, że
należną, podaną w zaświadczeniu

opłatę przekształceniową można
uiszczać w ratach przez 20 lat
lub jeśli właściciel zdecyduje się
na wniesienie opłaty jednorazowo, przy uwzględnieniu należnej
bonifikaty, to zgłasza to w tut.
urzędzie przez złożenie wniosku.
Rada Miejska w Zbąszynku podjęła uchwałę szczegółowo określającą warunki udzielenia bonifikaty
od opłaty za przekształcenie.

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
O G Ł A S Z A
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO
Lokalizacja Zbąszynek ul. Wojska Polskiego nr 32/4. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 61,72
m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 20,82 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku i poddaszu; składa
się z 4 pokoi (3 na I piętrze, 1 na poddaszu), kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Wyposażony jest w instalacje:
elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń
i zobowiązań.
C E N A W Y W O Ł A W C Z A

- 100 000,00 zł

Na cenę wywoławczą składa się: wartość lokalu mieszkalnego 98 688,00 zł
i wartość udziału w działce gruntu 1 312,00 zł
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz okazanie w przypadku osób fizycznych – dowodu
tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot. Wysokość wadium wynosi - 18 000,00 zł
Wadium należy wpłacić w pieniądzu (PLN) na konto Urzędu Miejskiego w Zbąszynku
nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 09 kwietnia 2019 r. O terminowym dokonaniu wpłaty decyduje data
wpływu środków na konto Urzędu – tzn. wadium musi
09 kwietnia 2019 r. wpłynąć na konto Urzędu. W związku z powyższym, polecenie przelewu winno być dokonane odpowiednio wcześniej.
Wadium zwraca się najpóźniej w trzecim dniu po zakończeniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W przypadku
uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZBĄSZYNKU
w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 sala nr 20
Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić do kasy gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości
610,00 zł oraz koszty zawarcia aktu notarialnego.
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku - biuro nr 23
tel. 68 38 49 140 wew. 34. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 26 lutego 2019 r. do 09 kwietnia 2019 r.

OGŁOSZENIE
Gmina Zbąszynek przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu lokal mieszkalny oznaczony nr 13 położony
w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 37. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 47,00 m2 (2
pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój). Do lokalu przynależy piwnica o pow. 4,20 m2. Lokal znajduje się na IV
piętrze budynku (blok).
C E N A W Y W O Ł A W C Z A
90 240,00 zł
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku - biuro nr 18 tel. 68 38 49 140
wew. 34.

www.zbaszynek.pl
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DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Pod koniec zeszłego roku,
a dokładnie 20 listopada 2018 roku
ogłoszony został konkurs ofert na
realizację zadań publicznych w 2019
roku, w zakresach: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego; Ochrona
i promocja zdrowia; Działalność na
rzecz osób w wieku emerytalnym.
O przyznanie dotacji ubiegać się mogły organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.
450), które prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy
Zbąszynek. Warunkiem przystąpienia
do konkursu było złożenie oferty
na wykonanie zadania publicznego, zgodnej z wzorem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17
sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów
ofert i ramowych wzorów umów
dotyczących realizacji zadań publicz-

nych oraz wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016
r., poz. 1300). Do 14 grudnia 2018 roku
wpłynęły 22 oferty, wszystkie zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Komisję Konkursową i zatwierdzone
przez Burmistrza Zbąszynka. Łącznie
rozdysponowano 411.100,00 zł. Zadanie pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” realizowane
będzie przez 6 organizacji: Zbąszynecka Akademia Piłkarska, Ludowy
Klub Sportowy „Sokół”, Strefa Piłki
Siatkowej Zbąszynek, Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko
„Semafor”, Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze oraz Klub
Kolarski „Bonecki Team”.
Na wykonanie powyższego zadania
wymienione organizacje otrzymały łącznie 334.000,00 zł. Zadanie pt.
„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” realizowane będzie przez: Świebodziński Związek Kresowian Organizacja
Pożytku Publicznego, Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej, Akcję Katolicką
Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej,

ILE WYDAJEMY NA ZAKUP ALKOHOLU I
PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ
Według oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców handlujących alkoholem na terenie
Gminy Zbąszynek wartość sprzedanego alkoholu w 2018 r. to kwota
9 388 944,22 zł, w tym na poszczególne rodzaje alkoholu wydatkowano:
a)
do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 4 990 261,19 zł,
b)
powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa)
– 537 113,88 zł,
c)
powyżej 18 % zawartości alkoholu - 3 861 569,15 zł.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat
wartość sprzedanego alkoholu na
jednego statystycznego obywatela
w Gminie Zbąszynek wynosiła w:
2018 r. – 1 153,43 zł, 2017 r. – 1 046,21
zł, 2016 r. - 906,38 zł, 2015 r. - 849,87
zł, 2014 r. - 786,12 zł, w 2013 r., - 881,33
zł, w 2008 r. - 712,00 zł, w 2007 r. 14

575,14 zł.
Na jeden punkt sprzedaży napojów
alkoholowych (sklepy i lokale gastronomiczne – 26 punktów w 2018r.)
przypadało w: 2018 r. – 313 osób, 2017
r. – 304 osoby, 2016 r. – 319 osób,
2015 r. - 319 osób, 2014 r. - 308
osób, w 2013 r. - 278 osób, 2007
r. - 270 osób.
W 2018 r. od przedsiębiorców
z tytułu opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych wpłynęła do kasy
gminy kwota w wysokości 180
132,34 zł, w 2017 r. - 174 611,70 zł,
w 2016 r. - 161 408,28 zł, w 2015 r. 156 436,31 zł, w 2014 r. - 147 685,85,
w 2013 r. - 146 865,33 zł, w 2010
r. - 152 023,44 zł, a w 2007 r. - 112
515,50 zł. Kwota ta w całości została wykorzystana na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alwww.zbaszynek.pl

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
„Tutti” oraz Stowarzyszenie Muzyków
Ludowych w Zbąszyniu. Na wykonanie powyższego zadania wymienione organizacje otrzymały łącznie
35.600,00 zł. Realizację zadania pt.
„Ochrona i promocja zdrowia” powierzono Polskiemu Stowarzyszeniu
Diabetyków Lubuski Oddział Zielona Góra oraz Sulechowskiemu Stowarzyszeniu Amazonek i przyznano na ten cel kwotę w wysokości
5.000,00 zł. Natomiast na realizację
zadania pt. „Działalność na rzecz
osób w wieku emerytalnym” przeznaczono 36.500,00 zł, a realizować
to zadanie będą: Stowarzyszenie
Klub Seniora „Pogodna Jesień”, Zbąszynecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki.
Szczegółowe informacje dotyczące
rozstrzygnięcia konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w 2018
r. dostępne są na stronie BIP Zbąszynek, na stronie internetowej Zbąszynka oraz na tablicy ogłoszeń przy
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

Alina
Jagaciak

koholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Zbąszynek na
rok 2018.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ
MINIONEGO KWARTAŁU
KONCERT KOLĘD
8 stycznia w sali widowiskowej
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
odbył się Wieczór Kolęd, którego
organizatorem po rocznej przerwie
była Pani Irena Trypucka - nauczycielka Szkoły Podstawowej w Zbąszynku. W koncercie ponownie za-

prezentowali się m. in. pracownicy
Urzędu Miejskiego, jednostek gminy, szkół oraz rozśpiewane rodziny
i soliści. W ponad dwugodzinnym
koncercie publiczność miała okazję
wysłuchać najpiękniejszych kolęd,
pastorałek i piosenek świątecznych. Udekorowana scena, wybrane stroje i klimat wprowadził
wszystkich ponownie w świąteczną atmosferę. Widzowie gromkimi
brawami podziękowali uczestnikom za piękny, nastrojowy koncert.
KOLĘDY I PASTORAŁKI „NA LUDOWĄ NUTĘ”
Tradycyjnie już w okresie nowo-

rocznym Szkoła Podstawowa w
Dąbrówce Wlkp. przygotowuje prezentacje wokalnoinstrumentalne pn.
„Kolędy i pastorałki na ludową nutę”,
które w tym roku odbyły się 9 stycznia. Celem spotkania była popularyzacja kultury ludowej, poprzez zachęcanie dzieci do śpiewu i nauki gry
na instrumentach
ludowych, charakterystycznych
i
najbardziej
wartościowych
dla
naszego
regionu. Wśród
zaproszonych gości byli
m.in. Burmistrz
Z b ą s z y n ka
Wiesław
Czyczerski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur.
Gości i zaproszonych wykonawców powitała Dyrektor Szkoły
Małgorzata Gruchała. Na scenie jako
pierwsza zaprezentowała się Kapela
Koźlarska ze Sini (Zbąszyń), następnie grupa: „Wiolinki” z Nowego Kramska z Panią Wiolettą Malinowską
oraz Panem Adamem Knobel, kolejne były 3 grupy uczniów pod opieką Pana Jana Prządki z Ludowego
Ogniska Muzycznego SP Dąbrówka
Wlkp.: Kapela Piotra Bimka, Kapela
Oliwiera Niemca oraz Okruchelki. Na
zakończenie wystąpiła Dąbrowiecka Schola z Panią Bożeną Jędrzejczak - kolędy śpiewane gwarą. Dla
wszystkich uczestników spotkania
poczęstunek przygotowało KGW z
Dąbrówki Wlkp.
27 FINAŁ WOŚP
13 stycznia 2019
r. Gmina Zbąszynek już po raz
dwudziesty zagrała z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie,
siedziba sztabu
mieściła się w
Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury,
a współorganizatorem wydawww.zbaszynek.pl

rzenia było OSP Zbąszynek. Tuż
po godzinie 9:00 odbyła się odprawa wolontariuszy. W tym roku
kwestowały 24 osoby. W południe, strażacy serwowali przepyszną grochówkę, którą kosztować można było do końca dnia
tegorocznego finału. Dochód jaki
zebrali strażacy, w całości przekazano do Sztabu WOŚP. Swój
wkład w orkiestrę mieli również członkowie Koła Łowieckiego Knieja i Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego (Zbąszynek).
GRALIŚMY DLA DZIECI I BEZ FOCHA
Tegoroczny finał nie mógłby się
odbyć gdyby nie prowadzący:
Piotr Szczepaniak i Jan Mazur.
Koncert rozpoczął się punktualnie o godz. 15:00 od przemówienia Burmistrza Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego. W prezentacjach artystycznych wzięło
udział 20 grup (około 150 artystów gminnych). W trakcie koncertu prowadzone były licytacje.
Impreza zakończyła się symbolicznym światełkiem do nieba
w sali widowiskowej ZOK. FINAŁ
W LICZBACH 71 przedmiotów do
licytacji, w tym 20 gadżetów z
fundacji WOŚP – 2630,00 zł. Największe kwoty uzyskane z licytacji: złote serduszko (800,00 zł),
pobyt w Karpaczu (800,00 zł),
koszulka WOŚP (450,00 zł) Kwota zebrana z puszek: 14.941,21 zł.
Kwota przekazana do sztabu:
1263,90 zł. Kwota z licytacji:
7420,00 zł. Pozostałe: waluta
obca + złote kolczyki. Łącznie w
dniu 13.01.2019 r. - 23.625,11 zł.
WYBORY SOŁECKIE
Od 7 do 15 stycznia 2019 roku, na
terenie sołectw Gminy Zbąszynek, odbyły się wybory sołtysów
i rad sołeckich. Poniżej przedstawiamy nowowybrane władze w
sołectwach: Sołectwo Chlastwa:
Sołtys Krzysztof Kurylonek, Rada
Sołecka: Rzetecka Bogusława,
Mewes Szymon, Robert Grzeszkowiak; Sołectwo Dąbrówka
Wlkp.: Sołtys Piotr Kociołek,
Rada Sołecka: Gołek Dominik,
Budych Grzegorz, Jędrzejczak Bożena, Ginter Paweł, Pych Marek;
Sołectwo Kosieczyn: Sołtys Maria Dobry, Rada Sołecka: Buczny
15
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Władysław, Hanysz Zbigniew, Sarbak Bogdan; Sołectwo Kręcko:
Sołtys Dzioch Barbara, Rada Sołecka: Szczanowicz Paweł, Gajos
Karolina, Rzetecka Katarzyna, Furmann Izabela; Sołectwo Rogoziniec: Sołtys Tomasz Józefiak, Rada
Sołecka: Pielichowski Jacek, Dec
Leszek, Pakuła Radosław, Letki Andrzej, Łotecka Karolina.
ZEBRANIA
SPRAWOZDAWCZE
GMINNYCH OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH
W okresie od 21 do 25 stycznia miały miejsce zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych
z Gminy Zbąszynek. W zebraniach
udział wzięli Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Komendant
Gminny Ochrony Przeciwpożarowej, Prezes Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP Powiatu Świebodzińskiego Leszek Parandyk, Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej Mariusz Wójcik,
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Świebodzinie Dariusz Paczesny,
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Zbąszynku Wojciech Wittke, Sekretarz
Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Świebodzinie
Jerzy Wrzesień, Sołtysi oraz Radni
z Gminy Zbąszynek. Na zebraniach
omówiono działalność jednostek
w 2018 roku oraz zaplanowano
działania na obecny rok, udzielono absolutorium zarządom
OSP, które zostały przyjęte jednogłośnie. Omówiono wydatkowanie w 2018 roku oraz przygotowano plan wydatków na rok
bieżący.

koło wokalne przygotowała pani
Iwona Utrata. W podzięce dzieci otrzymały słodkie upominki od
Koła Gospodyń. Po występach
babcie i dziadkowie zostali zaproszeni do zabawy tanecznej przy
muzyce zespołu „Rezonans” z Kosieczyna.
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
19 stycznia w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze w
tym roku spotkanie z mieszkańcami, poświęcone temu co przed
nami w nowej samorządowej kadencji. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan Mazur. Burmistrz
Zbąszynka rozpoczął spotkanie od
podziękowania za wybory samorządowe oraz od krótkiego podsumowania działań i wydarzeń IV
kwartału 2018 r., omawiając, m.in.
zrealizowane inwestycje (projekty
oświatowe, remont i wyposażenie pracowni, remonty dróg, budowę nowej ścieżki rowerowej)
oraz wysokość uchwalonego budżetu. W dalszej części Burmistrz
omówił przyczyny unieważnienia
przetargu na ścieżki rowerowe z
projektu „Zintegrowany System
Ścieżek Rowerowych w gminach
Babimost, Kargowa i Zbąszynek”
i zmianę koncepcji budowy ścieżek rowerowych (z pominięciem

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
26 stycznia Koło Gospodyń
Wiejskich w Dąbrówce Wlkp.
zorganizowało spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. W części artystycznej uczniowie klasy
pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w Dąbrówce Wlkp.
pochwalili się swoimi umiejętnościami. Klasa pierwsza pod
opieką pani Katarzyny Trochanowskiej zaśpiewała piosenki oraz przedstawiła wiersz.
Uczniowie klasy drugiej wyrecytowali wiersze dla swoich
dziadków. Rewelacyjny taniec
zaprezentowały dziewczynki z
klasy drugiej. Na zakończenie
uczennice z koła wokalnego
zaśpiewały kolędę, oraz pastorałkę. Uczniów klasy drugiej i
16
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budowy ścieżek w miejscowościach). Wspomniał także o najważniejszych inwestycjach, których
realizacja rozpocznie się lub będzie kontynuowana w 2019 roku,
tj.: budowa hali sportowej, ścieżek
rowerowych Kosieczyn – Kręcko,
Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec, modernizacja oczyszczalni ścieków,
etap II ulicy Zachodniej (oczekiwanie na rozstrzygnięcie konkursu na
dofinansowanie), przełączenie niektórych wspólnot kolejowych na
gminne ujęcie wody, remont schodów za Domem Kultury. Burmistrz
poinformował również o tym, że
od 1 kwietnia 2019 r. wzrosną opłaty za wywóz śmieci. Następnie
Przewodniczący Rady Jan Mazur
podsumował wybory samorządowe wspominając, że w składzie
Rady Miejskiej jest pięciu nowych
radnych. W dalszej części spotkania pytania zadawali mieszkańcy, a
dotyczyły one: kontrolowania segregacji odpadów, spalania odpadów w piecach, walki ze smogiem,
sytuacji ogrodów działkowych należących do spółek kolejowych,
uszkodzonych rynien garażowych
przy ul. Sportowej w Zbąszynku. Na
zakończenie spotkania Burmistrz
zaprosił mieszkańców pod pomnik
„Źródło” 11 lutego na godzinę 11:00
w celu wspólnego upamiętnienia
rocznicy pierwszej masowej deportacji obywateli polskich na Sybir.
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Dziękujemy za udział w spotkaniu i
na kolejne zapraszamy w kwietniu.
SPOTKANIE Z EMERYTOWANYMI
NAUCZYCIELAMI ZE ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
30 stycznia Burmistrz Zbąszynka
spotkał się z emerytowanymi nauczycielami ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Byli nauczyciele
działają aktywnie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Zbąszynku.
Spotkanie miało na celu przedstawienie bieżących działań oraz informacji o najważniejszych zamierzeniach zarówno inwestycyjnych,
jak i społecznych realizowanych na
terenie Gminy Zbąszynek. Goście
zapoznali się ze sprawozdaniem z
realizacji Strategii Rozwoju Gminy
Zbąszynek. Spotkanie było również
okazją do merytorycznej rozmowy
na temat przyszłej Strategii Rozwoju Gminy Zbąszynek.
79. ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ DEPORTACJI NA SYBIR
10 lutego 1940 r. władze sowieckie
przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w czasie której
do północnych obwodów Rosji i
na zachodnią Syberię wywieziono około 140 tys. ludzi. W czasie
transportu ludzie umierali z zimna,
głodu i wyczerpania. Tylko nielicznym udało się powrócić do kraju.
10 lutego przypadła 79. rocznica pierwszej masowej deportacji.
11 lutego przy pomniku na Placu
Dworcowym spotkali się przedstawiciele samorządu, m.in. Burmistrz

Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku Jan Mazur oraz członkowie Świebodzińskiego Związku
Kresowian - Koło Terenowe Ko-

sieczyn. W uroczystości uczestniczył również poczet sztandarowy
Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku, Ks. Kan. Zdzisław Przybysz,
Ks. Kan. Jerzy Kordiak a także
delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka z Kosieczyna oraz delegacja seniorów
z Dziennego Domu „Senior-Wigor”.
Burmistrz Zbąszynka przypomniał
tragedię Polaków deportowanych
w głąb ZSRR,
ogrom
ich
cierpień
i
nieludzkiego
traktowania.
Podkreślił,
że
zostali
wywiezieni
przez Rosjan
tylko
dlatego, że byli
Polakami.
Podziękował
również
za
uczestnictwo
w tej ważnej
uroczystości nie tylko członkom Związku, ale także
młodzieży. Modlitwę za zmarłych
odmówił Ks. Kan. Zdzisław Przybysz. Następnie delegacje złożyły
kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem poświęconym pamięci
pomordowanym
mieszkańcom
Kresów.
KONFERENCJA REGIONU KOZŁA
20 lutego w Centrum Kultury i
Folkloru w Dąbrówce Wlkp. Odbyło się spotkanie Konferencji Regionu Kozła.
P ro wa d z ą cym obrady
był Burmistrz
Zbąszynka Wiesław
C z yc z e r s k i .
Spotkanie
miało
charakter sprawozdawczo- w y b o r c z y.
Wybrano
nowe składy
n a st ę p u j ą cych
komisji:
Uchwał
i Wniosków,
Skrutacyjnej
i Komisji Rewizyjnej, pracujących
przy Stowarzyszeniu Gmin Regionu Kozła. Przyjęto sprawozdanie
z działalności merytorycznej Stowarzyszenia za 2018 rok, a także
podjęto m.in. uchwałę o zatwierwww.zbaszynek.pl

dzeniu budżetu na 2019 rok. Na
koniec Kapitule zostało udzielone
absolutorium z działalności w 2018
roku.
WYRÓŻNIENIA NA V SESJI RADY
MIEJSKIEJ
25 lutego podczas sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku miała miejsce
szczególna uroczystość. Na wniosek Zarządu Lubuskiego Związku
Kolarskiego Prezes Akademii Ko-

larskiej „Bonecki Team” Zbąszynek
Pan Marek Bonecki, został decyzją
Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego odznaczony Złotą Odznaką
za Zasługi dla Kolarstwa Polskiego, jest to najwyższe odznaczenie przyznawane w kolarstwie.
Odznaczenie wręczył Pan Tadeusz Jasionek - Prezes Lubuskiego
Związku Kolarskiego,
Sekretarz
Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego i Pan Kazimierz Milanowski
- Wiceprezes Zarządu Lubuskiego
Związku Kolarskiego. Pan Marek
Bonecki prowadzi Akademię Kolarską Bonecki Team Zbąszynek dla
dzieci i młodzieży. Jego podopieczni osiągają najwyższe wyniki na
wyścigach ogólnopolskich i międzynarodowych (1 i 3 miejsce na
Pucharze Świata w St. Johann w
Austrii, pierwsze miejsca na Pucharach Polski w kolarstwie przełajowym, wyścigach mtb). Sam od lat
jest czołowym zawodnikiem w kolarstwie przełajowym, szosowym
a także mtb, brązowym medalistą Mistrzostw Polski w kolarstwie
przełajowym w kategorii Masters z
roku 2018. Dzięki ogromnej wiedzy
jest dobrym trenerem dla młodych
zawodników. Kolejnym punktem
tej uroczystości było wręczenie
przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego wyróżnienia
zawodnikowi Akademii Kolarskiej.
Wyróżnionym zawodnikiem był
Ksawery Adaszak, który otrzymał
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Stypendium Burmistrza Zbąszynka za zdobycie Pucharu Polski w
kolarstwie przełajowym w sezonie
2018/2019 oraz za godne reprezentowanie Gminy Zbąszynek poza jej
granicami.
WYSTAWA ORDERÓW I ODZNACZEŃ
26 lutego br. odbyło się oficjalne
otwarcie wystawy, której autorami
byli: Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS Commando oraz mjr
rez. Leszek Maćkowiak. Podczas
części oficjalnej głos zabrał inicjator wystawy Burmistrz Wiesław
Czyczerski oraz wiceprezes stowarzyszenia Bogdan Fiałkowski.
W wydarzeniu wzięli udział także
zaproszeni goście: Andrzej Kobzda,
Jan Kusek, kapelan komandosów
ks. Kapitan Przemysław Tur oraz
Andrzej Sotomski i Artur Korba.
Na otwarcie przybyła także klasa
mundurowa z CKZiU w Zbąszynku
oraz zainteresowani mieszkańcy.
Wystawa czynna była codziennie
od godz. 10:00 do godz. 18:00. Po
wystawie oprowadzali: Artur Korba
i Andrzej Sotomski. Sposób, w jaki
prowadzili wykład pokazowy był
przystępny zarówno dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy,
jak i dla młodzieży uczącej się w
szkole średniej. Dzieci zadawały mnóstwo pytań, interesował je
wystawiony sprzęt i prezentowane
odznaczenia. Na pamiątkę wszyscy odwiedzający wpisywali się do
Księgi Gości. Opiekunowie wystawy
otrzymali podziękowania i duże
brawa. Dodatkowo, wystawę odwiedzali także seniorzy zrzeszeni
w organizacjach i mieszkańcy naszej gminy. Bardzo dziękujemy za
przybycie. Zapraszamy na kolejne
wystawy do galerii Zbąszyneckiego Atelier.
ŁĄCZY NAS POMAGANIE
3 marca, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku zostało zorganizowane wydarzenie pod
nazwą „Łączy Nas Pomaganie”.
Organizatorzy chcieli w ten sposób zebrać środki na zakup specjalistycznego aparatu USG dla
mieszkańców gminy Zbąszynek.
Aparat ten zastąpi przestarzały
sprzęt znajdujący się w gabinecie
poradni
ginekologiczno-położniczej w Zbąszynku przy ul. Długiej.
Pracująca tam lekarz ginekolog-położnik musi wysyłać panie do
innych ośrodków, bo nie może w
niektórych przypadkach stwierdzić jednoznacznie przy badaniu
18

USG stanu chorobowego. Mimo
niekorzystnych warunków atmosferycznych mieszkańcy gminy Zbąszynek, w akcji „kilometry dobra”
pokonali na bieżni 1773 okrążenia,
co dało 709 km i 200 metrów! W
akcji pomimo niesprzyjającej pogody wzięło udział około 200 osób.
Wynik ten bardzo przybliżył zakup nowego aparatu USG. W akcji uczestniczyły dzieci i młodzież.
Na bieżni pojawiły się także mamy
ze swoimi pociechami w wózkach.
Mieszkańcy dorzucali się również
do puszek, dzięki czemu udało się
dodatkowo zebrać 1720,37 zł. Zbiór-

który został zakupiony w ramach
środków pozyskanych w trybie budżetu obywatelskiego. W organizację niedzielnej imprezy zaangażowali się między innymi: Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku,
Stowarzyszenie Łatwo Pomagać,
Grupa Biegam Bo Lubię Zbąszynek,
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku,
Zbąszynecka Akademia Piłkarska i
wiele indywidualnych osób.
CYMPER
Cymper to ludowa tradycja pożegnania karnawału. W ostatnią
niedzielę przed Wielkim Postem

ka pieniędzy trwa nadal w internecie, aby pomóc należy wejść na
stronę
pomagam.pl/zbaszynek.
Na uczestników imprezy czekała
ciepła grochówka, kiełbasa z ogniska oraz ciepłe napoje. W ramach
wydarzenia, już po raz drugi przyjechał do naszej gminy ambulans
z fundacji Ronalda McDonalda, w
celu bezpłatnych badań USG dla
dzieci w wieku od 9 miesięcy do
6 roku życia. Przez cały dzień pracowały również wolontariuszki z
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Zbąszynku, które pomagały przy rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Łącznie zarejestrowało się ponad
130 osób. W trakcie imprezy odbywały się również szkolenia z
pierwszej pomocy oraz pierwsza
pomoc w goglach VR, czyli w wirtualnej rzeczywistości. Tego samego dnia na terenie OSiR został
również zamontowany defibrylator

mieszkańcy Dąbrówki Wielkopolskiej hucznie świętowali zakończenie karnawału. W kolorowym
korowodzie, który zebrał się przy
pałacu w Dąbrówce Wielkopolskiej,
można było ujrzeć młodą parę,
diabła, gwiazdora, księdza, cyganki, policjanta żołnierza, śmierć czy
piekarza. Towarzyszyła im dziecięca kapela koźlarska. Przebierańcy
goszczeni byli przez mieszkańców
wsi, za co dziękowali życząc gospodarzom urodzaju i wszelkiej
pomyślności. Nie obyło się także bez tańców. Cymper to ciągle
żywa tradycja, która podobnie jak
wielkie współczesne karnawały
świata, czerpie z tych samych korzeni. Już od kilku lat nie brakuje
młodych ludzi, którzy dbają o organizację korowodu, co świadczy o
przywiązaniu do tradycji i kultury
ludowej naszych przodków.

www.zbaszynek.pl
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SPOTKANIE Z SPS ZBĄSZYNEK
5 marca Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wraz z Kierownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zbąszynku Marcinem Mintą spotkali się z siatkarkami oraz trenerami
ze Strefy Piłki Siatkowej. Spotkanie było okazją do podsumowania
osiągnięć naszych zespołów siatkarskich, takich jak: zdobycie Mistrzostwa Województwa Lubuskiego Młodziczek 2019; Mistrzostwa
Województwa Lubuskiego Kadetek
2019 oraz Wicemistrzostwa Województwa Lubuskiego Juniorek
2019. Burmistrz wraz z Kierownikiem OSiR pogratulowali wysokich
osiągnięć, życzyli dalszych dobrych
wyników oraz wręczyli talon pieniężny na rzecz SPS Zbąszynek.
DZIEŃ KOBIET W GMINIE ZBĄSZYNEK
W tym roku w Dąbrówce Wielkopolskiej, Dzień Kobiet zaczęto
świętować już 6 marca. Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało
wieczorek z poczęstunkiem dla
wszystkich przedstawicielek płci
pięknej ze swojej wsi. Z tej okazji
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur sprezentowali
Dąbrowieckim Kobietom witami-

nową bombę w postaci skrzynki
pełnej owoców. Dzięki staraniom
Sołtysa wsi Piotra Kociołka, wisienką na torcie tego spotkania
był znakomity wokalista Felicjan
Andrzejczak, który wystąpił jako
gwiazda wieczoru odśpiewując
swoje najbardziej znane przeboje
jak i przeboje Budki Suflera z którą
również występował. Utwór „Jolka,
Jolka pamiętasz…” rozbrzmiewał w
murach Dąbrowieckiego Centrum
Kultury i Folkloru przy chórkach
dąbrowieckich kobiet. 7 marca na
salę wiejską w Kosieczynie zaproszone zostały nie tylko kobiety
ale również mężczyźni z całej wsi.
Była to okazja nie tylko na świętowanie Dnia Kobiet ale również
Dnia Mężczyzny, który przypada

na 10 marca. Wzorem
poprzedniego
spotkania Burmistrz
Zbąszynka wraz z
P r z e wo d n i c z ą c y m
Rady Miejskiej, dla
kosieczyńskich
Kobiet również przywieźli skrzynkę pełną słodkich witamin
w postaci owoców.
W spotkaniu uczestniczył również Ks.
Dziekan
Zdzisław
Przybysz.
Kobiety
otrzymały również kwiaty przygotowane przez Panią Sołtys Marię
Dobry, a mężczyźni otrzymali okolicznościowe upominki. W piątek
8 marca z okazji Dnia Kobiet Burmistrz wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej zostali zaproszeni
na kawę i ciasto do Dziennego
Domu „Senior-Wigor”. W spotkaniu
uczestniczył również Pan Krzysztof
Krzywak, oraz Dyrektor DD „S-W”
Katarzyna Rucioch wraz z pracownikami. Seniorzy również otrzymali
od władz samorządowych skrzynkę pełną witamin aby nadal pozostali pełni wigoru. Z okazji święta
Pan Krzysztof Krzywak przeczytał
okolicznościowy wiersz. Seniorzy
również przygotowali wiersz, który razem z nimi odczytali
Burmistrz,
Przewodniczący
oraz Pan Krzysztof Krzywak.
Na koniec wszyscy wspólnie
zaśpiewali piosenkę z okazji
tego święta.
XIV „JARMARK Z JAJEM”
Już od 14 lat 19 marca w
imieniny Józefa odbywa się
„Jarmark z Jajem” organizowany przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Kosieczyna, pod
patronatem Regionu Kozła.
Prowadzącymi niezmiennie od szeregu lat są „Kogut” Jan Mazur oraz
„Kura” Maria Dobry. W tym roku w
wydarzeniu wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich
oraz niezrzeszone gospodynie z
miejscowości: Kosieczyn, Dąbrówka Wlkp., Chlastawa, Przyprostynia,
Nowy Dwór, Jastrzębsko
Nowe
oraz Nowe Kramsko. Panie zaprezentowały efekty
swoich
umiejętności kulinarnych
prezentując
na
pięknie
ustrojowww.zbaszynek.pl

Adrian
Kepke

nych stołach regionalne potrawy
przyrządzane według babcinych
przepisów a także potrawy nowoczesne, które stanowią urozmaicenie świątecznego menu. Drużyny
rywalizowały w 5 konkurencjach:
rymowanka z rozsypanki, rzut czekoladowym jajem do koszyka, jajeczne lotto, slalom z jajem oraz
jajko niespodzianka. Największą
ilość punktów zdołała uzyskać
Chlastawa dzięki czemu zajęła zaszczytne pierwsze miejsce. Kolejne miejsca zajęły KGW: Dąbrówka
Wlkp., Nowe Kramsko, Kosieczyn,
Nowy Dwór, Nowe Jastrzębsko,
Przyprostynia. Stronę techniczną
imprezy zabezpieczył Zbąszynecki
Ośrodek Kultury.
MEDAL ZA „ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”
25 marca w trakcie VI Sesji Rady
Miejskiej w Zbąszynku miało miejsce wręczenie srebrnych medali
„Za zasługi dla obronności kraju”.
Jest to odznaczenie wojskowe które Minister Obrony Narodowej może
nadać w celu okazania wysokiego
uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i
ofiarnych żołnierzy. Podczas sesji
Rady Miejskiej uhonorowani zostali
Państwo Felicja i Kazimierz Jasińscy, którzy są dumnymi rodzicami
3 synów odznaczających się nienaganną służbą w Wojsku Polskim.
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INWESTYCJE

Hubert
Cichy

HALA SPORTOWA
Zakończono
prace
fundamentowe przy budowie hali
sportowej w Zbąszynku. Wykonano stropy z
trzech stron budynku.
Kontynuowane są prace przy wykonywaniu
pozostałych stropów,
klatek schodowych i
elementów
żelbetowych polegające na
zbrojeniu, szalowaniu
i wylewaniu, wieńców,
trzpieni, nadproży i
słupów. Jednocześnie
murowane są ściany

parteru i piętra. W najbliższych
tygodniach
planowane
jest
zakończenie
betonowania słupów w osiach
C i H, co umożliwi na
nich montaż wiązarów
więźby dachowej. Elementy więźby są już
przywiezione na teren
obiektu. Termin zakończenia budowy przesunięto na początek
2020 r.

ULICA MAŁA W DĄBRÓWCE WLKP.
Zakończono i zgłoszono do
odbioru budowę pierwszego odcinka ul. Małej w Dąbrówce Wlkp.
W ramach inwestycji przebudowano odcinek ulicy o długości
230m. Zmieniono organizację ruchu. Obecnie ulica jest jednokierunkowa, z wjazdem od ulicy Poznańskiej. Nawierzchnię jezdni i
chodnika wykonano z kostki betonowej. Przekrój ulicy składa się z
jednostronnego chodnika, wjazdów
na posesje, jezdni o szerokości
3,5m i wykonanego z kostki granitowej ścieku przykrawężnikowego. Wykonano również kanalizację
deszczową, która odwadnia ulicę
poprzez wpusty uliczne,
jedno-

cześnie przejmując
część wód opadowych ze starego
rurociągu dalej do
stawu wiejskiego.
Koszt
inwestycji
to 526 tys. zł i 154
tys. zł za wykonanie podbudowy.
Wykonawcą robót
była firma Hydro-Friz, Zbigniew Friedrich z Glinna k.
Nowego Tomyśla.
Środki na budowę
ulicy pochodzą w
100% z budżetu
Gminy Zbąszynek.

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
W marcu podpisano umowę z firmą BRUBET, Ryszard Winnicki z Międzyrzecza, na budowę
kolejnych odcinków ścieżek rowerowych w gminie Zbąszynek
w ramach projektu „Zintegrowany
System Ścieżek Rowerowych na
terenie gmin Babimost, Kargowa i Zbąszynek”. Dzięki inwestycji powstaną 4 nowe odcinki tras
rowerowych: odcinek I od Kręcka
do granicy z gminą Babimost o
długości ok. 1,4 km. W jego ciągu,
obok mostu nad Obrą Leniwą w
20

Kręcku powstanie również kładka dla rowerzystów. Odcinek II od
wiaduktu kolejowego, przy drodze
wojewódzkiej nr 302, do Kosieczyna o długości ok. 1,5 km. Odcinek III
na terenie wsi Kosieczyn biegnący
ul. Małą do drogi gminnej z płyt
betonowych o długości ok. 0,8 km.
Odcinek IV wzdłuż drogi powiatowej 1213F pomiędzy Dąbrówką
Wlkp. a Rogozińcem o długości ok.
2,9 km. W ramach tego projektu,
wybudowano również w 2018 r, kilometrową ścieżkę pomiędzy Kowww.zbaszynek.pl

sieczynem a Chlastawą. Łącznie
do końca roku powstanie ponad 6
km tras rowerowych, które razem
z istniejącymi już ścieżkami pozwolą na bezpieczny przejazd od
Rogozińca do Kręcka i połączą się
ze ścieżkami w gminie Babimost
i Kargowej. Wartość prac wyniesie ok 5,5 mln zł. Ogółem wartość
całego projektu (dla trzech gmin),
który będzie dofinansowany w
kwocie 9,9 mln zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, wynosi 12,9 mln zł.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI
Od drugiego kwartału 2019
roku zmianie ulega stawka za odpady selektywne i nieselektywne
na terenie Gminy Zbąszynek. Za
odpady selektywne zapłacimy
15,00 zł/osobę za miesiąc a za
odpady nieselektywne zapłacimy 30,00 zł/osobę za miesiąc. W
związku ze zmianą stawek została podjęta uchwała Rady Miejskiej
w Zbąszynku mówiąca o tym, że
gospodarstwa domowe posiadające pięć i więcej osób zamieszkałych mają możliwość składania
nowej deklaracji w celu zmiany sposobu obliczania opłaty. W
takim przypadku gospodarstwo
domowe składające się z pięciu
i więcej osób zamieszkałych za
odpady selektywne będzie płaciło 70,00 zł od gospodarstwa
domowego miesięcznie, a gospodarstwo domowe składające się z
pięciu i więcej osób zamieszkałych
za odpady nieselektywne będzie
płaciło 140,00 zł od gospodarstwa
domowego miesięcznie. W trosce
o nasze środowisko przypominamy jak segregować odpady oraz
zachęcamy do segregowania odpadów.
Do worków przeznaczonych na
opakowania z tworzyw sztucznych i metali wrzucamy (worki
koloru żółtego): puste, odkręcone
i zgniecione butelki po napojach,
puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, margarynie),
plastikowe zakrętki, plastikowe
torebki, worki,-folia aluminiowa,
puszki po napojach, konserwach,
kartony po mleku i sokach, drobny
złom żelazny i metale kolorowe,
metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików;
- nie wrzucamy: butelek po olejach spożywczych, samochodowych, styropianu, gumy, butelek z
jakąkolwiek zawartością, puszek
po farbach czy baterii, opakowań
po aerozolach, lekach, opakowań po środkach owadobójczych,
sprzętu AGD, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, strzykawek
i innych artykułów medycznych.
Do worków przeznaczonych na
szkło wrzucamy (worki koloru zielonego): czyste i bez zawartości
butelki i opakowania szklane po

II KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH PRZYPOMINA
O OPŁATACH ZA ODPADY. TERMIN WPŁAT ZA II KWARTAŁ 2019
ROKU MIJA 30 KWIETNIA 2019 ROKU (OPŁATA ZA KWIECIEŃ, MAJ,
CZERWIEC).
OD KWIETNIA 2019 ROKU STAWKA OPŁAT ZA ODPADY WYNOSI:
ODPADY SELEKTYWNE – 15,00 ZŁ,
ODPADY NIESELEKTYWNE – 30,00 ZŁ.
WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA NR KONTA:
62 9660 0007 0010 1710 2000 0020
LUB W KASIE SZUK PRZY UL. PCK 2 W ZBĄSZYNKU OD
PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00 – 12:00

napojach alkoholowych, słoiki bez
nakrętek, inne opakowania szklane;
- nie wrzucamy: opakowań po lekach, szkła zbrojonego i żaroodpornego, szyb samochodowych,
żarówek, luster, ceramiki, porcelany, zniczy, fajansu, misek, doniczek, figurek.
Do worków przeznaczonych na
papier wrzucamy (worki koloru
niebieskiego): opakowania z papieru i tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery,
książki i zeszyty torebki papierowe, kartony po mleku i napojach;
- nie wrzucamy: papieru powlekanego folią, pieluch jednorazowych
i podpasek, worków po nawozach,
cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet.
Do worków przeznaczonych na
odpady ulegające biodegradacji
(worki koloru brązowego): obierki
i skórki z owoców i warzyw, trawę
bez ziemi, liście, chwasty, trociny;
- nie wrzucamy: odpadów mięsnych, kości, innej żywności, kamieni, popiołu, żużlu.
Szczegółowy
harmonogram wywozu odpadów znajduje
się na stronie internetowej Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku oraz jest
dostępny w siedzibie Zakładu przy
ul. PCK 2 w Zbąszynku. Dodatkowo od roku 2019 firma LS Plus z
Opalenicy świadczy usługi mycia
pojemników
u indywidualnych
odbiorców dwa razy do roku- jest
to usługa bezpłatna dla mieszkańców posiadających złożoną dewww.zbaszynek.pl

klaracje na wywóz odpadów. Jak
w latach ubiegłych również dwa
razy do roku z terenu naszej gminy wywożone będą odpady wielkogabarytowe – należy wystawić
odpady w dniu wywozu w godzinach rannych w widocznym miejscu przed posesją. Szczegółowe
terminy wywozów odpadów wielkogabarytowych i mycia pojemników znajdują się na harmonogramie wywozu odpadów – każda
ulica przypisana jest do jednego
rejonu (rejony od I do IV), należy
odszukać nazwę swojej ulicy i rejon do którego została przypisana
ulica.
Samorządowy
Zakład
Usług Komunalnych w Zbąszynku
informuje, że od początku roku
2019 wpłat w kasie SZUK Zbąszynek można dokonywać również w
formie bezgotówkowej.
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Barbara
Stasik

OŚWIATA

FINANSOWANIE OŚWIATY
Zapewnienie
powszechnego
na
oświatę.
Wysokość
wydatków
wskaźnik wynagrodzenia określony dla
dostępu do oświaty jest jednym z
oświatowych w 2018 r. to kwota 13 157 danego stopnia awansu zawodowego
głównych zadań państwa. Zadanie to
283,65 zł. Z tego wydatki szkół - 10 683
w kolumnie nr 2 to od dnia 1 stycznia
jest realizowane w dużym stopniu przez
473,69 zł; dotacje na przedszkola - 2
2018 r. to kwota 2.752,92 zł, a od dnia
gminy, które odpowiadają za działalność
038 918,58 zł; dowozy - 302 893,59 zł; na 1 kwietnia 2018 r. kwota 2900,20 zł. Trzecia
m.in. szkół i przedszkoli publicznych. W
dzieci niepełnosprawne w przedszkolach tabela pokazuje, że nauczycielom wg
finansowaniu wydatków oświatowych
– 89 780,86 zł. Subwencja na dzieci
stopnia awansu zawodowego stażysta,
ważne
źródło
finansowania
to
sześcioletnie w przedszkolach stanowiła wg wykazanego odpowiednio w roku
subwencja
oświatowa
przyznawana
kwotę 341.066,07 zł na 81 dzieci. Dotacja etatu 1,33 (od stycznia do marca) i 2,56
z budżetu państwa. Środki te nie
celowa na wychowanie przedszkolne etatu (od kwietnia do grudnia) należało
wystarczają na pokrycie wydatków
w 2018 r. została przyznana w kwocie wypłacić do podziału kwotę 9.738,54 zł.
bieżących na edukację i wychowanie,
356.665,80 zł. Ważnym wskaźnikiem
Natomiast na pozostałych stopniach
w ramach których dominują wydatki na
w wydatkach oświatowych jest kwota awansu są nadwyżki w wypłacie
wypłatę wynagrodzeń. Obserwuje się
przyznawana na jednego ucznia.
wynagrodzenia nauczycieli. Sytuacja
ciągły wzrost wydatków oświatowych
Innym wyróżnikiem gminy wskazującym
taka ma miejsce w związku z
w odniesieniu do wydatków na ucznia
na poniesione wydatki w odniesieniu możliwością zatrudnienia nauczycieli
w szkole, jak i na samą placówkę
do kwot bazowych jest wynagrodzenie w
godzinach
ponadwymiarowych.
oświatową,
dla
której
organem
nauczycieli.
Nauczyciel może mieć przyznany limit 9
prowadzącym jest gmina.
Gmina
Zbąszynek,
jedynie
w
ponadwymiarowych godzin, co łącznie
Wydatki na zadania oświatowe w
odniesieniu do nauczycieli stażystów
daje 27 godzin tygodniowego pensum z
gminach stanowią zasadniczą pozycję
nie spełniła wymogów z przepisów o obowiązkowymi godzinami zajęć.
w wydatkach ogółem. Jednocześnie są
wynagradzaniu. Wynika to jednak z
one w sposób znaczący zależne od
faktu, że taki nauczyciel w szczególności
powszechnie obowiązującego prawa,
był zatrudniany na część etatu, bez
które reguluje m.in. pensum nauczycieli
wymaganych lat stażu pracy od
czy konieczność pokrywania rocznych
którego liczy się dodatkowe elementy
płatnych
urlopów
na
poratowanie
wynagrodzenia, m.in. dodatek za wysługę
zdrowia. W ramach budżetu gminy
lat.
Nauczycielom
na
pozostałych
wydatki na zadania oświatowe są
stopniach awansu zawodowego gmina
grupowane w działach: oświata i
zapewniła wypłatę wynagrodzeń na
wychowanie oraz edukacyjna opieka
poziomie ustalonym w przepisach Karty
wychowawcza.
Wydatki
dotyczą
Nauczyciela.
Dodatkowo
umożliwiła
głównie: szkół podstawowych oraz
znaczne przekroczenie tych kwot. Co
klas gimnazjalnych, jak również zadań
przedstawia sprawozdanie ze średniego
z zakresu dowożenia uczniów do
wynagrodzenia nauczycieli do obliczania
szkół czy doskonalenia nauczycieli. W
jednorazowego dodatku uzupełniającego.
przypadku przedszkoli niepublicznych –
Kwota bazowa, od której jest naliczany
dotacje podmiotowe. Z kolei zadania
KWOTA PRZYZNAWANA NA 1 UCZNIA
pozaszkolne
to
m.in.
świetlice
Średnioroczny koszt na 1 ucznia w poszczególnych placówkach
szkolne bądź pomoc materialną dla
uczniów.
Nazwa jednostki
Średnioroczna liczna
Dopłata na ucznia Dopłata na ucznia
Gmina Zbąszynek na rok budżetowy
uczniów w roku 2018
z subwencji
z gminy
2018 otrzymała subwencję oświatową
SP
Zbąszynek
519,67
6
393,10
zł
2 336,46 zł
w wysokości 8.183.994,00 zł, z tego
dotacja dla szkół wynosi 7.668.493 SP Kosieczyn
97,67
7 959,89 zł
5 388,18 zł
zł, a kwota 515.501 zł na zadania
SP Dąbrówka Wlkp.
113,67
8 146,48 zł
4 631,24 zł
pozaszkolne. Subwencja oświatowa
356,33
7 416,54 zł
2 043,32 zł
pokrywa część wydatków gminy CKZiU Zbąszynek
na oświatę. Subwencja oświatowa Ogółem średnia liczba uczniów
1087,34
7 052,53 zł
2 754,41 zł
pokrywa część wydatków gminy w gminie

WYSOKOŚĆ ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH AWANSU ZAWODOWEGO
W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ZBĄSZYNEK
Stopnie
awansu
zawodowego

wskaźniki
określone
do kwoty
bazowej

1

2

Średnie wynagrodzenie
(należne ustawowo)

Średnioroczna liczba etatów

od dnia 1
stycznia
do dnia 31
marca

od dnia 1
kwietnia
do dnia 31
grudnia

od dnia 1
stycznia
do dnia 31
marca

od dnia 1
kwietnia
do dnia 31
grudnia

5

6

Suma
średnich
wynagrodzeń,
wymagana
przez prawo

Wydatki
poniesione
w roku na
wynagrodzenia
(w Gminie
Zbąszynek)

7

Kwota różnicy

3

4

8

9

nauczyciel
stażysta

100%

2 752,92

2 900,20

1,33

2,56

77 804,76

68 066,22

-9 738,54

nauczyciel
kontraktowy

111%

3 055,74

3 219,22

6,59

6,89

260 035,81

285 930,75

25 894,94

nauczyciel
mianowany

144%

3 964,20

4 176,29

23,80

22,46

1 127 239,14

1 200 077,83

72 838,69

nauczyciel
dyplomowany

184%

5 065,37

5 336,37

73,81

73,66

4 659 318,01

5 008 074,79

348 756,78
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

A TYMCZASEM POD MUCHOMORKIEM….
Warto pomagać….
Jak co roku nasze przedszkolaki
grały z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy.
Dzieci z grup Żabki, Motylki i
Pszczółki tańczyły z ogromnym
zaangażowaniem
pod
czujnym
okiem Pani Wiktorii Baran na scenie
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury.
W karnawale same bale…
9 stycznia odbył
się
w
naszym
przedszkolu Balik
k a r n a w a ł o w y.
Tego
dnia
już
od
rana
w
przedszkolu
pojawiały
się
kolorowe postacie.
Dzieci pięknie się
poprzebierały, nie
sposób było ich
zliczyć i wymienić.
R o z p o z n a ć
dzieci
było
bardzo
trudno.
Po
śniadaniu
s t a r s z a k i
udały
się
do
Zbąszyneckiego
Domu Kultury by
tam wspólnie z
p. Wiktorią oraz
w yc h o wa wca m i
bawić się w rytm znanych i
lubianych
przebojów.
Maluszki
zostały ze swoimi paniami w
przedszkolu i tam także wspaniale
się bawili.
Dzień Babci i Dziadka….
Święto Babci i Dziadka to dzień
niezwykły, nie tylko dla dzieci,
ale przede wszystkim dla babć
i
dziadków.
Nasi
milusińscy
zapraszali swoje babcie i dziadków
oraz towarzyszące im osoby na
uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka, aby w szczególny
sposób okazać jak bardzo ich
kochają, szanują i cieszą się, że ich
mają. Przedszkolaki z ogromnym
zaangażowaniem
recytowały
wiersze,
tańczyły,
śpiewały
piosenki, robiły inscenizacje do
wiersza J. Tuwima „Rzepka” oraz
wręczały własnoręcznie zrobione
upominki. Występ przedszkolaków
wywołał u dziadków ogromną
radość oraz wzruszenie. Dla swoich
ukochanych dziadków wystąpiły

grupy:
Krasnale - przygotowane przez
Monikę Kepke,
Zajączki - Justyna Paszkiewicz,
Biedronki - Renata Nowicka,
Pszczółki- Anna Matysiak,
Jeże- Magdalena Olender,
Wiewiórki- Joanna Piwecka,
Jagody- Anna Bock,
Żabki-Aurelia Czepek,

odwiedziła p. Weronika Horowska,
która przeprowadziła dla dzieci
warsztaty. Opowiadała o firmie
TFP, w której pracuje, produkcji i
powstawaniu papieru oraz kartonów.
Dzieci z ogromnym zaciekawieniem
słuchały pani Weroniki.
Dzień kobiet…
8 marca dzieci z grupy Pszczółki
- p. Anny Matysiak i Biedronki -

Motylki- Magdalena Jokiel,
Rogoziniec- Gucio- Marlena Budych,
która
przygotowała
występ
na sali wiejskiej i z tej okazji
bardzo dziękujemy Sołtysowi za
udostępnienie
sali.
Dodatkowo
Jeżyki, razem z Panią Magdą
Olender odwiedziły Dzienny Dom
„Senior-Wigor” aby złożyć Seniorom
życzenia i zaprezentować swoje
umiejętności artystyczne.

p. Renaty Nowickiej wyruszyły w
miasto z drobnymi upominkami,
które wręczali napotkanym Paniom,
aby ten dzień był wyjątkowy
dla nich. Wszystkim Paniom tym
małym i tym dużym życzymy dużo
uśmiechu każdego dnia.
Witaj wiosno…
Zima jest piękną porą roku.
Jednak kiedy trwa za długo, nie
ma śniegu i wieje wiatr, wszyscy
czekają
na
nadejście
wiosny.
Nasze przedszkolaki witały wiosnę
maszerując ulicami z gaikami i
marzannami.

Na premierę czas…
21 lutego zostaliśmy zaproszeni
na
autorskie
przedstawienie
pani
Malwiny
Kubickiej
pt. „Przygody ogórka Stefana”,
które odbyło się w Domu Kultury.
Przedstawienie bardzo podobało
się
przedszkolakom,
a
my
dziękujemy za zaproszenie.
Wizyta gości…
25 lutego dzieci z grup Zajączki,
Jagody i Wiewiórki przeniosły się w
bajeczny świat baniek mydlanych,
pod czujnym okiem pirackiej załogi.
4
marca
nasze
przedszkole
www.zbaszynek.pl

Z okazji Zbliżających się Świąt
Wielkanocnych składamy
najserdeczniejsze życzenia
wypełnionych nadzieją budzącej
się do życia wiosny i wiary w
sens życia. Pogody w sercu
i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego.
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Wanda
Gołek

Z POCZĄTKIEM ROKU…
BAL KARNAWAŁOWY
10 stycznia w naszym przedszkolu
odbył się bal karnawałowy. Tego dnia
już od rana w przedszkolu pojawiały
się kolorowe postacie. Dzieci przebrane
były za bohaterów znanych bajek, w
salach przedszkolnych można było
spotkać wróżki, królewny, piękne
motyle, rycerzy, piratów, policjantów,
Batmana, ale nie sposób zliczyć i
wymienić wszystkich postaci. Wystrój
karnawałowy wprowadził wszystkich
w odlotowy nastrój oraz zachęcał
wszystkich do wspólnej zabawy.
Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc
wespół z paniami w zabawach i
tańcach. Na sali podczas pląsów roiło
się od kolorów i balonów, a pomimo
chwilowego
zmęczenia
wszyscy
byli radośni i uśmiechnięci. Podczas
odpoczynku dzieci ochoczo brały
udział w ciekawych konkursach. Nie
zabrakło również niespodzianki i
pysznego poczęstunku.
TAŃCZYMY DLA WOŚP
Jak co roku przedszkole „grało” razem
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
W tegorocznym finale WOŚP, który
odbył się w niedzielę 13 stycznia, nie
zabrakło więc naszych przedszkolaków.
Na scenie w Zbąszyneckim Ośrodku
Kultury
wystąpiły
dziewczynki
z
zespołu „Biedroneczki”. Tańczyły z
ogromnym zaangażowaniem, a ich
występ został nagrodzony gromkimi
brawami. Jednak tego dnia nie oklaski
były najważniejsze, a fakt, że poprzez
artystyczny występ mogły wesprzeć
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dzień Babci i Dziadka w naszym
przedszkolu na stałe został wpisany
w kalendarz imprez przedszkolnych.
Co roku obchodzony jest bardzo
hucznie. Z tej okazji 31 stycznia licznie
przybyli
najukochańsi
dziadkowie,
najukochańsze babcie oraz osoby
towarzyszące.
Każda
grupa
przedszkolna
przedstawiła
swój
program artystyczny, w którym pokazała
swoje umiejętności wokalne, taneczne
oraz recytatorskie. Dumni dziadkowie
ze wzruszeniem podziwiali występy
swoich wnucząt, a dzieci odważnie i bez
tremy prezentowały swoje występy.
Na koniec przedszkolaki obdarowały
swoich
bliskich
własnoręcznie
przygotowanymi upominkami. Goście
ze wzruszeniem patrzyli na
swoje
pociechy i brawami dziękowali za
występy. Dopełnieniem uroczystego
spotkania był słodki poczęstunek.
Atmosfera była podniosła, a zarazem
pełna radości. Tak spędzone spotkanie
Babć i Dziadków to czas wspólnej
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zabawy, wzruszeń i niezapomnianych
wspomnień.
„OGÓREK, OGÓREK, OGÓREK ZIELONY
MA GARNITUREK”
21 lutego przedszkolaki obu oddziałów
wybrały
się
do
Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury na przedstawienie
pt. „Przygody ogórka Stefanka”. Dzieci
z zainteresowaniem i wielką radością
oglądały spektakl, z którego płynął
bardzo ważny morał: „wszędzie dobrze,
ale w domu najlepiej”.
KONKURS RECYTATORSKI
5 marca dwoje dzieci z placówki
reprezentując
przedszkole,
uczestniczyło
w
konkursie
recytatorskim organizowanym przez
Zbąszynecki Ośrodek Kultury. Piękne
nagrody i dyplomy czekały nie tylko
na zwycięzców konkursu, ale także
na wszystkich uczestników, którym
serdecznie
gratulujemy.
Każdy
z
recytatorów zachwycił wdziękiem i
niepowtarzalną interpretacją utworów.
ZMYKAJ ZIMO! WITAJ WIOSNO!
Przyjście nowej pory roku – wiosny
jest doskonałą okazją do tego, by
uzmysłowić
dzieciom, jak
wielkie
bogactwo niesie ze sobą budząca
się do życia przyroda. W salach
przedszkolnych
przygotowania
do
pożegnania zimy i powitania wiosny
zaczęły się kilka dni wcześniej.
Zmienił się wystrój przedszkola z
zimowego na wiosenny. W kącikach
przyrody zazieleniło się wysiane
zboże, szczypiorek, rzeżucha. Dzieci
podlewały wiosenne kwiaty – żonkile,
hiacynty, prymulki. Wykonały również
w różnej formie i technice prace
plastyczne,
dotyczące
pierwszych
zwiastunów wiosny. Najważniejszym
wydarzeniem był jednak przemarsz
naszych milusińskich z marzanną w
barwnym korowodzie na powitanie
długo oczekiwanej wiosny. Pory roku,
w której po zimowym śnie przyroda na
nowo odradza się, budząc zwierzęta
i przywracając do życia rośliny. Dzieci
tego dnia
chciały obudzić Wiosnę,
dlatego śpiewały piosenki o wiośnie
oraz
głośno wygłaszały hasła
zachęcające
Zimę
do
ustąpienia
miejsca Wiośnie.
ZAJĘCIA OTWARTE
Zajęcia otwarte to spotkania, dzięki
którym rodzice mogą zobaczyć, jak
funkcjonuje przedszkolak w grupie
przedszkolnej,
dlatego
co
roku
organizowane są takie dni i w naszej
placówce. W marcu w obu grupach
odbyły się wiosenne zajęcie otwarte.
Jak zawsze rodzice nie zawiedli.
Podczas
zajęć
dzieci
tańczyły,
recytowały wiersze i śpiewały piosenki
o wiośnie. Scenariusze przygotowane

www.zbaszynek.pl

przez
nauczycielki
prowadzące
grupy
wprowadziły
w
wiosenny
nastrój dzieci jak i przybyłych „gości”.
Przedszkolaki rozwiązywały zagadki
o wiośnie, rozpoznawały odgłosy łąki,
rozwiązywały zadania matematyczne
oraz
wykonały
piękne
prace
plastyczne. Wszystkie prace zostały
zaprezentowane w kąciku dla rodziców,
by nieobecni w tym dniu rodzice mogli
także cieszyć się pomysłowością i
talentem swoich pociech.
”PROGRAM
PRZEDSZKOLNEJ
EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ „CZYSTE
POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
Tradycyjnie, po raz kolejny przedszkole
przystąpiło do realizacji
programu
edukacyjnego
„Czyste
powietrze
wokół nas”. Celem programu było
zmniejszenie narażenia dzieci na
bierne palenie, zwiększenie wiedzy na
temat skutków palenia papierosów,
wykształcenie u dzieci świadomej
umiejętności
radzenia
sobie
w
sytuacjach, w których inne osoby palą
przy nich papierosy, a także wzrost
kompetencji rodziców w zakresie
ochrony ich dzieci przed ekspozycją
na dym tytoniowy. W ramach zajęć,
podczas wycieczki dzieci obserwowały
unoszące się w powietrzu dymy, a
następnie przelały swoje spostrzeżenia
na papier wykonując plakaty dotyczące
źródeł
dymu.
Ozdabiały
także
postać „Dinka”, kolorowały kwiaty,
poszukiwały tabliczek „zakaz palenia”,
samodzielnie projektowały zawieszki
„Nie pal przy mnie”, które zabrały
do domów. Przedszkolaki śpiewały
piosenkę o zielonym Dinku, który nie
lubi palaczy i ucieka przed dymem,
bawiły się w zabawę, podczas której
przy dźwiękach muzyki klasycznej
pokazywały
zachowanie
kwiatów
oddychających
świeżym,
czystym
powietrzem oraz zachowanie kwiatów
w
powietrzu
zanieczyszczonym
dymem. Ponadto w kąciku rodziców
zgromadzono zostały informacyjne
dotyczące
szkodliwości
palenia
papierosów. Została zorganizowana
wystawa prac i konkurs plastyczny
„Czyste powietrze wokół nas”.
MALI ODKRYWCY
W ramach comiesięcznych zajęć
przyrodniczych dzieci uczestniczyły w
zabawach badawczych:
- „Kosmiczny kamień”,
- „Galaktyka” w słoiku,
- „Deszczowy eksperyment”.
Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT
WIELKANOCNYCH ŻYCZYMY, ABY
PRZYNIOSŁY RADOŚĆ, NADZIEJĘ ORAZ
WZAJEMNĄ ŻYCZLIWOŚĆ.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

Anna
Szczesiak

Z ŻYCIA ZBĄSZYNECKIEJ PODSTAWÓWKI….
Za nami pierwsze miesiące
roku 2019, zapraszamy na naszą relację.
INTEGRUJĄC SIĘ ZE ŚRODOWISKIEM
Jak co roku nasza szkoła wzięła
udział w tym pięknym przedsięwzięciu, jakim jest Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Podczas 27 finału, który przebiegał pod hasłem
„Gramy dla dzieci bez focha” na scenie zaprezentowały się 4 grupy zespołu tanecznego Słoneczny Blask.
W styczniowe popołudnie było nam
niezmiernie miło spotkać się z seniorami w ramach obchodów Dnia
Babci i Dziadka. Wierszem, piosenką
oraz tańcem wnuczęta podziękowały za cierpliwość, dobroć oraz miłość
swoich dziadków. Każda Babcia i Dziadek otrzymali od swojego wnuka lub
wnuczki serce - symbol miłości.
PROFILAKTYKA
INWESTYCJĄ
W
PRZYSZŁOŚĆ
W
ramach
edukacji
zdrowotnej
uczniowie klasy IVa realizują Program
Antynikotynowej Edukacji Zdrowotnej
- Bieg po zdrowie, który został opracowany w Głównym Inspektoracie
Sanitarnym w Warszawie we współpracy z ekspertami. Patronami honorowymi są: Minister Edukacji Narodowej, Minister Zdrowia i Rzecznik Praw
Dziecka. Głównym celem programu
jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w
kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia w
programie realizowane są za pomocą
zróżnicowanych metod aktywizujących. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie
będą mogli stosować w życiu codziennym. Podczas cyklu zajęć dzieci
dyskutują, wymieniają doświadczenia
oraz spostrzeżenia. Będą pracować w
grupach przy tworzeniu antyreklamy
dla papierosów oraz tworzyć komiks
z bohaterami programu. Atrakcyjna
forma programu sprzyja wzmacnianiu
poczucia własnej wartości u uczniów.
Wdraża w dokonywanie przez nich
świadomych wyborów oraz wyrażanie własnych oczekiwań i zdań na
konkretny temat bez obawy o poczucie odrzucenia ze strony rówieśników.
DBAJĄC O ŚRODOWISKO
Szkoła przyłączyła się do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla
szkół ,,Zbieraj baterie i telefony”. Jest
to największy w Polsce program edukacyjny dotyczący tematyki baterii.

W skład baterii wchodzą szkodliwe
dla środowiska naturalnego związki:
rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci, które
są powodem chorób u człowieka, w
tym chorób nowotworowych. Należy
pamiętać, że baterie które tak beztrosko wyrzucamy do śmietnika wydzielają toksyczne związki trafiające
bezpośrednio do gleby (proces degradacji, składowanie), a w następstwie
przenikają do wód gruntowych. Do tej
pory zebraliśmy 60 kg baterii. Zużyte baterie można przekazać do pojemnika umieszczonego przy wejściu
głównym szkoły (w obu budynkach),
zachęcamy do wspólnej zbiórki.
SZKOLNY DZIEŃ KOBIET
W większości krajów na świecie ten
dzień obchodzi się podobnie. Mężczyźni wręczają paniom - matkom,
żonom, córkom, partnerkom, koleżankom - bukiety kwiatów, słodkości czy
drobne podarunki. W naszej szkole
również ten dzień był celebrowany.
Były życzenia, tańce, piosenki, wiersze, gra na flażolecie i w końcu kwiaty…
DZIEŃ WIOSNY
Uczniowie klas I-VII w ramach powitania wiosny uczestniczyły w spektaklach profilaktycznych pt. „Poskromienie nieznośnego smoka”; „W krainie
bajtów”, „Wyjść poza schematy”. Najstarsze klasy skorzystały z oferty
CKUiZ w Zbąszynku udając się na wagary, w ramach których uczestniczyli
w warsztatach z doradztwa zawodowego, które miały na celu przybliżenie oferty tej szkoły.
KONKURSY
Za nami etap wojewódzkich konkursów przedmiotowych, w których
uczniowie zdobyli tytuły finalistów z
matematyki, historii i geografii. Dwoje uczniów zostało finalistami etapu
rejonowego Diecezjalnego Konkursu
Wiedzy Biblijnej, przechodząc do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się
w Wyższym Seminarium Duchownym
w Paradyżu. Patronat nad konkursem
objęli Bp Tadeusz Lityński i Kurator
Lubuski p. Ewa Rawa. Z wyłonionego
etapu szkolnego konkursu BRD dwoje uczniów reprezentowało szkołę w
zmaganiach powiatowych w Podmoklach Małych. Zadaniem uczestników
było rozwiązanie testu zawierającego
sześćdziesiąt pytań z tematyki ruchu
drogowego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak co roku
nasza szkoła wzięła udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur
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Matematyczny” Do matematycznych
zmagań przystąpiło 89 uczniów z klas
II-VIII oraz klas III gimnazjalnych, wyniki poznamy w czerwcu. W ramach
obchodów Święta Liczby Pi w szkole
odbyło się szereg matematycznych
konkursów dla wszystkich uczniów
naszej szkoły.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
Z okazji święta naszego języka w Poznaniu odbyła się debata na temat:
„Język i demokracja”. Uczniowie pod
opieką pani Anny Szulc wysłuchali
wypowiedzi m.in. profesora Jerzego
Bralczyka oraz innych zaproszonych
gości. Eksperci dyskutowali o wolności słowa oraz odpowiedzialności za
nie, a także o języku mediów, polityki i propagandy. Organizatorami wydarzenia była Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii
Nauk, Prezydent Miasta Poznania oraz
Centrum Kultury Zamek.
REKOLEKCJE
W dniach 27-29 marca uczniowie całej szkoły uczestniczyli w szkolnych
rekolekcjach wielkopostnych zorganizowanych przez naszą parafię. W
trakcie odbyły się nauki w kościele
oraz projekcje filmowe w Domu Kultury. Całość zakończyła wspólna Droga
Krzyżowa oraz uroczysta Eucharystia.
PRZED NAMI…
Drużyna uczniów przygotowuje się do
szóstego międzyszkolnego, międzywojewódzkiego konkursu symulacji
działalności gospodarczej w ramach
programu SKO organizowanego przez
PKO Bank Polski, który odbędzie się
w Dąbrówce Wlkp. Celem inicjatywy
jest osiągnięcie jak najwyższego zysku w procesie symulowanej działalności gospodarczej uzyskanej pracą
zespołową. W zmaganiach recytatorskich trzy uczennice będą reprezentować szkołę na etapie wojewódzkim
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
PRO ARTE, natomiast jedna z uczennic zmierzy się w półfinałach Festiwalu Piosenki Pro Arte. Reprezentanci młodszych klas wezmą udział
w turnieju gier i zabaw na sportowo
organizowanym przez szkołę podstawową w Kosieczynie. Trwają przygotowania do egzaminu gimnazjalnego
i ósmoklasisty, które maja odbyć się
w kwietniu.
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TO JUŻ ZA NAMI…
9 stycznia odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Kolędy
i Pastorałki na ludową nutę”.
W programie udział wzięli: grupa
Wiolinki z Nowego Kramska oraz
jej opiekunowie pani Wioletta Malinowska i Adam Knobel, Kapela
koźlarska „Ze sini” oraz trzy grupy
z Ludowego Ogniska Muzycznego
- Kapela Piotra Bimka, Kapela Oliwiera Niemca oraz grupa Okruchelki. Wszystkie grupy przygotował
Mistrz Jan Prządka. Na zakończenie koncertu Dąbrowiecka Schola
pod kierunkiem pani Bożeny Jędrzejczak zaśpiewała piękne pastorałki. 26 stycznia w spotkaniu z
okazji Dnia Babci i Dziadka zorganizowanym przez Koło Gospodyń
Wiejskich w Dąbrówce Wlkp. swoimi umiejętnościami pochwalili się
uczniowie klasy pierwszej i drugiej. Piosenkami i wierszami uczcili święto swoich babć i dziadków”
Rewelacyjny taniec „Toca, toca” zaprezentowały dziewczynki z klasy
drugiej. Natomiast uczennice z koła
wokalnego zaśpiewały piosenkę
„Zaśnieżone miasta” oraz pastorałkę „Od serca do ucha”. Uczniów
przygotowały panie Iwona Utrata
i Katarzyna Trochanowska. W na-

szej szkole uczniowie mogą brać
udział w wielu zajęciach pozalekcyjnych. Dużą popularnością cieszy się Manufaktura, warsztaty
fotograficzne Pstryki oraz kółko
teatralne. Manufaktura to zajęcia
twórcze. Ich nadrzędnym celem
jest rozwój umiejętności myślenia,
nieszablonowość i kreatywność
działań. Opiekunem grupy jest
pani Elżbieta Czyczerska – Budych.
Celem zajęć grupy fotograficznej „Pstryki” jest zainteresowanie
uczniów potrzebą wykonywania
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zdjęć, dokumentowania
zdarzeń,
rozwijanie wrażliwości na
piękno,
doskonalenie
umiejętności
posługiwania się technologią
informacyjną. Uczniowie mogą rozwijać poczucie estetyki, smaku artystycznego oraz
atrakcyjnie
spędzają
czas wolny. Szkolna
grupa
fotograficzna
„Pstryki” zorganizowała już swoją pierwszą wystawę.
Tematem zdjęć były Święta Bożego Narodzenia. Opiekunem grupy jest pan Sebastian Kaczmarek.
20 marca, z okazji zbliżającej się
wiosny, kółko teatralne pod kierunkiem pani Katarzyny Trochanowskiej zaprezentowało przedstawienie pt. „Kocie charaktery”.
Dzieci, w otoczeniu scenografii
przypominającej miejskie osiedle,
składające się z domów, parkanów
i śmietników, przeistoczyły się w
tajemnicze, pełne wdzięku i gracji koty z charakterem. Spektakl
opierał się na grze aktorskiej, animacji kukiełkowej, tańcu i śpiewie.
Uczniowie biorący udział w zajęciach BRD przystąpili
do Lubuskiego Konkursu Bezpieczeństwo
Ruchu Drogowego. W
eliminacjach szkolnych
udział wzięło dziewięcioro uczniów. Czworo zakwalifikowało się
do etapu rejonowego:
Mirek Dawid, Łochowicz Karolina, Kowalska Zofia, Jagodziński
Mikołaj. A dwoje Mirek Dawid i Łochowicz
Karolina przeszło do
etapu wojewódzkiego. Uczniów
przygotowuje pan Edward Utrata.
Podczas Eliminacji Gminnych do
Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego PRO ARTE 2019 nominację
do etapu powiatowego otrzymała Michalina Szymańska a wyróżnienia: Alicja Spychała, Lena
Niemiec i Paulina Czaplińska. Natomiast w Eliminacjach Gminnych
do Lubuskiego Konkursu Piosenki PRO ARTE udział wzięły: Alicja
Spychała, Maja Dec, Maria Budych.
Byliśmy jedną z czternastu szkół
www.zbaszynek.pl

podstawowych w województwie
lubuskim, która 19 marca uczestniczyła w warsztatach pt. „Podróż
w Kosmos” organizowanych przez
Urząd Marszałkowski w Zielonej
Górze. Uczniowie klas czwartych
po raz pierwszy brali udział w zajęciach z programowania. Ćwiczyli logiczne myślenie z wykorzystaniem
gry Scottie Go!, doskonalili pracę
zespołową polegającą na sterowaniu i programowaniu robotów oraz
projektowali i budowali rakietę.
28 marca nasza szkoła była gospodarzem
międzyszkolnego,
międzywojewódzkiego Konkursu
Symulacji Działalności Gospodarczej organizowanego w ramach projektu SKO. W konkursie
wzięli udział uczniowie z Kosieczyna, Zbąszynka, Nowego Tomyśla
(SP nr 2 i SP nr 3), Przyprostyni,
Belęcina i Dąbrówki Wlkp. Zadaniem wszystkich drużyn było wyprodukowanie jak największej ilości kaczek z papieru, sprzedaż ich
w odpowiednim momencie i wygenerowanie jak największego zysku
dla swojej firmy, przy jak najniższej
inwestycji. Konkurs poprowadził
pomysłodawca Mateusz Paleczny.
Pierwsze miejsce zajęli uczniowie
ze szkoły z Przyprostyni, drugie ze
szkoły w Kosieczynie, trzecie ze
szkoły w Dąbrówce Wlkp. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki, które
wręczył dyrektor Mikroregionu PKO
BP SA Klaudiusz Hajdenrajch. Konkurs międzyszkolny poprzedziły
rozgrywki szkolne, w które zaangażowani byli uczniowie klas 4-7.
Nad całością czuwała pani Adriana
Pawelska.
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JESTEM KUMPLEM, NIE DOKUCZAM

Jednym z priorytetowych
oddziaływań wychowawczych w
Szkole Podstawowej w Kosieczynie
jest kształtowanie prawidłowych
postaw i zachowań społecznych,
umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach,
mechanizmów empatii i tolerancji
wobec innych. W związku z tym
uczniowie naszej szkoły wzięli udział we wdrażanym - przez
panią pedagog Monikę Przybyłę
- programie profilaktycznym „Jestem kumplem, nie dokuczam”.
Miał on uświadomić uczniom, jak
ważne jest właściwe zachowanie,
zachęcać do pokojowego rozwiązywania konfliktów, uwrażliwiać
na kulturę osobistą, budzić szacunek do drugiego człowieka, a
także promować życzliwość, przyjaźń i koleżeństwo. W ramach realizacji programu zaplanowanych
zostało wiele działań, m.in. zajęcia
warsztatowe, konkursy plastyczne, konkurs recytatorski, Tydzień
Dobrych Uczuć.
Podczas warsztatów, które były
przeprowadzane w każdej klasie,
dzieci uczyły się, jak walczyć z
agresją, przemocą i dokuczaniem,
uczyły się sposobów rozładowywania swojej złości, stworzyły
„Kodeks kumpla”.
W trakcie trwania projektu uczniowie otrzymali ulotki informujące,
jak radzić sobie z dokuczaniem
i agresją.
W
tygodniu
podsumowującym
program „Jestem kumplem, nie
dokuczam” wszyscy w szkole nosili własnoręcznie przygotowane
znaczki z różnymi symbolami, odpowiednio zaprojektowanymi na

kolejne dni:
I dzień - Dzień
Troskliwego Misia (w tym dniu
każdy miał pluszowego misia
albo
plakietkę
z rysunkiem misia).
II dzień – Dzień
Uśmiechu (plakietka z rysunkiem uśmiechniętej „buźki”).
III dzień - Dzień
Życzliwości (plakietka z rysunkiem pomocnej
dłoni lub „buźki” z rozpostartymi
do uścisku dłońmi)
IV dzień - Dzień Magicznych Słów
(plakietka z dowolnym słowem:
dziękuję, przepraszam, proszę).
V dzień - Dzień Fair Play (plakietka z kciukiem w geście „ok”).
Nasz projekt zakończony został apelem, który odbył się
na holu szkolnym przyozdobionym hasłem programu oraz
pięknymi pracami plastycznymi
uczniów. Podczas spotkania zostały ogłoszone wyniki konkursu recytatorskiego oraz konkursów plastycznych w kategoriach:
„Order życzliwości” (dla klas 0 –
3), a także plakat pod hasłem:
„Jestem kumplem, nie dokuczam”
(dla klas 4 – 6). Każda z klas miała za zadanie przygotować ga-

www.zbaszynek.pl

zetkę klasową pt. „Bez stresu chodzę do szkoły, jestem zdrowy i
wesoły”. Zwycięzcom rozdaliśmy
dyplomy i cenne nagrody, które
zostały ufundowane przez GKRPA
w Zbąszynku.
Na
spotkanie
podsumowujące
projekt został zaproszony pan
dzielnicowy Mateusz Brzuśnian.
Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich,
agresja i przemoc wobec rówieśników i pracowników szkoły oraz
zasady zachowania się obowiązujące w szkole i poza nią. Dzielnicowy poruszył także temat tzw.
cyberprzemocy i skutków,
jakie
może nieść za sobą niewłaściwe
korzystanie z Internetu. Uczniowie
dowiedzieli się, jakie mają prawa
i obowiązki wobec innych, kto i
kiedy ponosi odpowiedzialność
prawną oraz jakie postawy powinni przyjmować uczniowie, gdy są
namawiani do czynu zabronionego przez wymiar sprawiedliwości.
Prowadzący pogadankę uświadomił uczniom, że mają prawo czuć
się bezpiecznie w domu, w szkole
i na ulicy. Na co dzień mogą liczyć
na pomoc ludzi i organizacji, które
są do tego powołane.
Projekt został zakończony, ale
oczekujemy, że owoce jego realizacji będą bardzo widoczne w codziennych relacjach społecznych
w naszej szkole i życiu pozaszkolnym naszych uczniów.
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WAGARY W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. JANA PAWŁA II

Tradycyjnie, jak co roku, w
dniu 21 marca nasza szkoła zorganizowała dzień otwarty, na który
zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
W tym roku była to już dziewiąta edycja WAGARÓW, a w progach naszej szkoły gościliśmy 330
uczniów z zaproszonych szkół,
jak również takich, którzy przybyli
pod opieką swoich rodziców, czy
też dziadków. W tym dniu odbyły
się również już po raz trzeci TARGI PRACY I EDUKACJI, na których
gościliśmy przedsiębiorstwa, organizacje skupiające przedsiębiorców oraz szkoły wyższe.
W tym roku potencjalni kandydaci na uczniów naszej szkoły mogli
uczestniczyć w przygotowanych
przez nauczycieli i uczniów naszej
szkoły warsztatach tematycznych,
podczas których prezentowane
były kierunki kształcenia, jak również promowane były przedmioty ogólnokształcące. W ofercie
znalazły się następujące warsztaty: CSI – laboratoryjne zagadki
CKZiU, Laboratorium gier, Warsz-
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taty
historyczne
ku
Niepodległej,
Szachista, czy pilot myśliwca (gry
logiczne), Podróże
kulturowe w języku obcym, Mechatronika dla domu
i przemysłu, Zabawa w elektryka, Czary mary,
jak
wyczarować
ogród, Przygoda
z geografią, Informatyka nie musi
być nudna, Ogród
szkolny, Mobilne
filmy,
Warsztaty
redakcyjne oraz Bliżej gwiazd. Obok
warsztatów można było również
obejrzeć
Prezentację
urządzeń
peryferyjnych, Szkolne Muzeum
Historyczne oraz Szkolną makietę kolejki. Na nasze zaproszenie
odpowiedziała również współpracująca ze szkołą w zakresie prowadzenia klas mundurowych 17
Wielkopolska Brygada Zmechanizowana z Międzyrzecza, której oddelegowani żołnierze odpowiadali
na pytania uczniów oraz zaprezentowali na podwórzu szkolnym
kołowy transporter opancerzony – ROSOMAK, który można było
obejrzeć nie tylko z zewnątrz, ale
również od wewnątrz.
Podczas WAGARÓW okazję do zaprezentowania zawodów na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia
mieli również pracodawcy oraz
kształcący się u nich nasi uczniowie. Można było skorzystać z
usług fryzjerskich, porozmawiać z
lakiernikami i mechanikami pojazdów samochodowych, jak również
spróbować przysmaków serwowanych przez kucharzy
z Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” ze Zbąszynka oraz
z Restauracji „Czwórka”
ze Zbąszynia.
W przerwie, podczas której spotkaliśmy się wszyscy na podwórzu szkolnym, czas umilił nam
występ naszego zespołu
tanecznego
CHEERLEADERS oraz pokaz tańca
z ogniem przygotowany przez ucznia naszej
www.zbaszynek.pl

szkoły Jana Hildebranda. Na naszych gości czekał również poczęstunek w postaci grochówki
i ciasta drożdżowego. Uczniowie
mieli też okazję sfotografować się
na przygotowanej przez uczniów
„ściance” lub upamiętnić wizytę w
naszej szkole korzystając z usług
Fotobudki.
Targi pracy i edukacji to impreza towarzysząca naszym WAGAROM, które otworzył tradycyjnie
Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski. W budynku sali gimnastycznej zaprezentowały się firmy, nie tylko te, które na co dzień
współpracują ze szkołą, ale również te, które poszukują potencjalnych pracowników. Na targach
gościliśmy następujące firmy: PLK
Zielona Góra, DOM Poznań, Zyguła Zbąszynek, BP Rogoziniec, Mc
Donald Rogoziniec, KPP ze Świebodzina, PSP Świebodzin, TFP
Babimost,
Recaro
Świebodzin,
Remix s.a. Świebodzin, Nestle
Kargowa, Przewozy Regionalne
POLREGIO, Adient Polska Świebodzin oraz przedstawiciele szkół
ZSL Rogoziniec, Akadamia Morska
w Szczecinie, CKU Zielona Góra,
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
z Poznania i oczywiście współorganizatorzy targów Młodzieżowe
Centrum Kariery przy LWK OHP
Zielona Góra.
Dla naszych uczniów oraz dla
uczniów szkół podstawowych i
dotychczasowych gimnazjów była
to okazja to zapoznania się z
ofertą poszczególnych firm, przeprowadzenia rozmów, tak aby pozyskać, jak najwięcej informacji o
wymaganiach pracodawców oraz
możliwościach
kształtowania
ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Wszystkim wystawcom bardzo
serdecznie dziękujemy, że odpowiadają na nasze zaproszenie i
chętnie angażują się w tego typu
inicjatywy.
Wszystkim, którzy dołożyli swoją
cegiełkę w przygotowanie tego
dnia, również bardzo serdecznie
dziękujemy i mamy nadzieję, że
działania te przyczynią się do
przekonania uczniów, że można
kształcić się na miejscu.
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KALENDARZ WYDARZEŃ
I KWARTAŁU W ZSL
Od 14 do 20 stycznia w czasie ferii zimowych w ZSL w Rogozińcu
odbywały się kolonie, na
których gościliśmy harcerki i harcerzy z Sulechowa.
8 lutego odbyła się
Studniówka klasy IV Technikum Leśnego.
Uroczystość miała miejsce w restauracji ”Gość w dom” w
Chlastawie. Przysłowiowe
100 dni do Matury uczniowie zaakcentowali wspaniałą zabawą do białego
rana.
12 lutego nasi uczniowie
wzięli udział w warsztatach
antydyskryminacyjnych
przeprowadzonych
przez panie z Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu. Zajęcia te miały na
celu między innymi zainteresowanie młodzieży
problematyką
związaną z prawami człowieka
i
kształtowanie postawy otwartości względem
uczniów o odmiennych
poglądach.
4 marca tak jak co roku
ZSL w Rogozińcu zorganizował Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem
wilczym”. Była to już VII
edycja największego biegu
pamięci w Polsce. Z dystansem 1963 m zmierzyło
się około 30 osób (uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji).
Dnia 4 marca do grona potencjalnych dawców
szpiku wraz z Fundacją
DKMS dołączyło kolejne
20 osób z ZSL w Rogozińcu za co serdecznie dziękujemy.
Tradycyjnie 21 marca
odbyły się obchody Pierwszego Dnia Wiosny przygotowane przez Samorząd Szkolny oraz coroczne Kocie
Marcowanie, na którym uczniowie
klas I symbolicznie pozbywają się
swoich ogonów.
W lutym i w marcu trwa także promocja szkoły. Uczniowie
wraz z nauczycielami biorą udział
w targach edukacyjnych, kierma-

szach szkół oraz innych tego typu
przedsięwzięciach.
W tym okresie także intensywnie działał wolontariat szkolny.
Uczniowie pomagali przy rozładunku żywności w Caritas w Zbąszynku, były zbiórki pieniędzy i
kiermasz ciast z których dochód
przeznaczony był na pomoc powww.zbaszynek.pl

trzebującym.
23 marca odbyły się także Dni
Otwarte Szkoły, na które przybyło dużo osób zainteresowanych
edukacją w naszej szkole. Następny taki dzień będzie się odbywał
7 kwietnia, na który serdecznie
zapraszamy.
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DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

U SENIORÓW NIE MA NUDY

Początek 2019 roku to czas bardzo
aktywny i pracowity dla seniorów z
Dziennego Domu „Senior-Wigor” w
Zbąszynku, bogaty w wydarzenia
i
imprezy
okolicznościowe.
Oto
przegląd wybranych wydarzeń…
Z WIZYTĄ U PRZEDSZKOLAKÓW
W dniu 7 stycznia 2019 roku seniorzy
z naszego Domu udali się do
Niepublicznego
Przedszkola
„Pod
Muchomorkiem” w Zbąszynku na
przedstawienie
pt.
„Betlejemska
Dobranocka”.
Uroczyste
jasełka
przygotowały dzieci z grupy „Jagódki”.
Seniorzy
ulegli
magii
występów
przedszkolaków,
którzy
z
dużym
przejęciem
i
zaangażowaniem
odgrywali
swoje role, prezentując
przy tym niezwykłe umiejętności
recytatorskie, wokalne oraz taneczne.
Spotkanie było jak zawsze wspaniałą
formą integracji międzypokoleniowej.
SENIORZY NA WIECZORZE KOLĘD
W dniu 8 stycznia 2019 roku seniorzy
z naszego Domu wzięli udział w
„Wieczorze kolęd” zorganizowanym
przez
Szkołę
Podstawową
w
Zbąszynku. Podczas dwugodzinnego
koncertu na scenie Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury zaprezentowały się
instytucje samorządowe, organizacje
społeczne
działające
na
terenie
gminy
oraz
śpiewające
rodziny
wykonując znane kolędy i pastorałki.
Seniorzy, zachęceni gromkimi brawami
licznie
zgromadzonej
publiczności,
zaśpiewali dwie kolędy: „Gdy śliczna
panna” oraz „Dzisiaj w Betlejem.” Do
śpiewu akompaniował seniorom na
akordeonie Pan Janusz Śmiałek. Na
scenie seniorów wspierali opiekunowie
duchowi: ksiądz Jakub Świątek i
Dariusz Wołczecki. Pomimo ogromnej
tremy jaka towarzyszyła naszym
wykonawcom na scenie, występ był
udany.
Podczas takich wydarzeń
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uwidacznia się wigor naszych seniorów
z czego jesteśmy bardzo dumni.
GOŚCINNIE W WIGORZE
Styczeń obfitował w naszym Domu
w wizyty niezwykłych gości. W dniu
16 stycznia br. odwiedziła nas schola
parafialna ze Zbąszynka z opiekunką
Panią Adrianną Wachowską. Młodzi
artyści
zaprezentowali
seniorom
swój muzyczny dorobek. Były piękne
pastorałki,
kolędy
i
inne
pieśni
religijne,
przepełnione
dziecięcą
radością i energią. W dniu 24 stycznia
br. do seniorów przybyła z koncertem
Kapela Koźlarska z Dąbrówki Wlkp.
z opiekunką Panią Ewą Kubicką
i rodzicami. I tym razem młodzi
artyści zaprezentowali seniorom swój
muzyczny dorobek w postaci pięknych
kolęd i dąbrowieckich pieśni ludowych.
W dniu 30 stycznia
2019 roku nasz
Dom
odwiedzili
artyści z Zespołu
Śpiewaczego
„Dąbrowszczanka”
z Dąbrówki Wlkp.
Goście
wybrali
na ten dzień ze
swojego bogatego
repertuaru kolędy
oraz
pieśni
ludowe,
które
prezentowali
na
wielu
koncertach.
Nie
zabrakło również
znanych
pieśni
biesiadnych,
które
przeniosły
naszych seniorów
do lat ich młodości. Podczas wszystkich
muzycznych spotkań seniorzy chętnie
włączali się do śpiewu, a każdy
występ nagradzali gromkimi brawami.
Dziękujemy wszystkim gościom za
wizytę i zapraszamy do nas ponownie.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Styczeń to tradycyjnie czas, kiedy
pamiętamy
i
składamy
życzenia
babciom i dziadkom z okazji ich święta.
Takie
wydarzenia
miały
również
miejsce w naszym Domu. Seniorów
odwiedziły dzieci z Przedszkola „Pod
Muchomorkiem” w Zbąszynku z grupy
„Jeżyki” wraz z wychowawczynią p.
Magdaleną
Olender.
Przedszkolaki
podarowały seniorom własnoręcznie
wykonane
upominki, powiedziały
wierszyki, zaśpiewały piosenki. Po
krótkim
programie artystycznym
przyszedł czas na wspólne gry
i zabawy. Seniorzy
byli bardzo
wzruszeni i pełni podziwu dla dzieci.
Każda wizyta dzieci w naszym Domu
jest wyczekiwana przez seniorów,
wywołuje u nich ogromne emocje,
jest źródłem radości i zadowolenia
oraz
wspaniałą
formą
integracji
międzypokoleniowej.
WIZYTA LOKALNYCH ARTYSTÓW
Seniorzy z naszego Domu mają
niebywałą
okazję
spotykać
się
osobiście z lokalnymi artystami. W
styczniu br. odwiedził nas lokalny
artysta
malarz
Pan
Przemysław
Basiński, który opowiedział seniorom
o swojej przygodzie z malarstwem
oraz zaprezentował dzieła, które
wyszły spod jego ręki. W lutym br.
naszych seniorów odwiedziła Pani
Jadwiga
Spychała,
która
tworzy
przepiękne
rękodzieła
hafciarskie
oraz decoupage. Seniorzy z podziwem
oglądali wszystkie zaprezentowane
prace i byli pod ogromnym wrażeniem
talentu Pana Przemka i Pani Jadwigi.
Gratulujemy obojgu pasji i życzymy

wielu sukcesów artystycznych.
SUKCES SENIORÓW ZE ZBĄSZYNKA
W dniu 5 lutego 2019 roku w hali
sportowej „Zbąszynianka” w Zbąszyniu
odbyły się I Igrzyska Sportowe
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Seniorów.
Celem
imprezy
była
popularyzacja aktywności ruchowej
i zdrowego stylu życia, integracja
ze środowiskiem seniorów z innych
gmin a także dawanie pozytywnego
przykładu dzieciom i młodzieży. W
zawodach
uczestniczyły
drużyny:
Promessa z Grodzisk Wlkp., Pogodna
Jesień z Buku, Dom Seniora z Opalenicy,
Senior – Wigor Skwierzyna, Senior
– Wigor Zbąszynek, Senior – Wigor
Kargowa, Senior – Wigor Swarzędz,
Zespół
Śpiewaczy
Zbąszyńskich
Seniorów – Zbąszyń, Senior – Wigor
Witnica, Dzienny Dom Senior – Wigor
w Zbąszyniu. W programie było 6
konkurencji, podczas których liczył
się czas wykonania zadań, precyzja
a przede wszystkim dobra zabawa.
Nie brakowało oczywiście dreszczyku
emocji i odrobiny zdrowej rywalizacji.
Miło nam poinformować, że drużyna
seniorów
ze
Zbąszynka
zajęła
drugie miejsce ustępując jedynie
drużynie seniorów ze Skwierzyny.
Wszyscy uczestnicy igrzysk otrzymali
okolicznościowe medale, a zwycięskie
drużyny pięknie ręcznie malowane
szklane puchary i upominki. Gratulujemy
naszym seniorom sukcesu!!!
DZIEŃ ZE ŚWIĘTYM WALENTYM
W dniu 14 lutego Święty Walenty –
Patron Zakochanych nie zapomniał o
seniorach i odwiedził również nasz Dom.
Podczas spotkania złożył wszystkim
uczestnikom zajęć życzenia miłości
i szczęścia, bowiem na miłość nigdy
nie jest za późno oraz obdarował ich
drobnym walentynkowym upominkiem.
Seniorzy nie kryli zaskoczenia z wizyty
niezapowiedzianego gościa. W tym
dniu wszystkim dopisywał humor, a
na twarzach gościł uśmiech.
Wielu
osobom poprawiło się samopoczucie i
radośniej spoglądali na życie.
Z POLICJĄ O BEZPIECZEŃSTWIE
Osoby starsze oraz niepełnosprawne
stają się często ofiarami oszustw
i przestępstw. W ramach działań
profilaktycznych
zmierzających
do
przeciwdziałania
tym
negatywnym
zjawiskom, w dniu 25 lutego 2019
roku br. gościliśmy w naszym Domu
dzielnicowego Mateusza Brzuśniana
i
strażnika
miejskiego
Leszka
Bochniaka, którzy podczas spotkania
omówili
szczegółowo
zagrożenia
na jakie narażeni są seniorzy przez
nieuczciwych sprzedawców, inkasentów
i tzw. „wnuczków”. Przestrzegali przed
wpuszczaniem do domu nieznanych
osób oraz podpisywaniem podejrzanych
umów.
OSTATKI Z „WIGOREM”
Dzień 28 lutego 2019 roku na długo
pozostanie
w
pamięci
naszych
seniorów za sprawą wizyty seniorów z
Dziennego Domu „Senior+” z Kargowej
i wspólnego zakończenia karnawału.
Z racji przypadającego w tym dniu
tłustego czwartku seniorzy zadbali,
aby było słodko i wesoło. Zgodnie z

tradycją na
stołach pojawiły się
pyszne pączki, rogaliki, faworki i
ptysie.
Po słodkim poczęstunku
wszyscy porwali się do tańca i
szalonej zabawy. Spotkanie upłynęło
w miłej i radosnej atmosferze,
było okazją do zawiązania nowych
znajomości, wymiany doświadczeń
i przeżyć z życia obu domów oraz
zapoczątkowało współpracę seniorów
korzystających z dziennych form
wsparcia w obu gminach.
SPOTKANIE
ZARZĄDU
RADY
SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK
W dniu 19 lutego 2019 roku, w siedzibie
Dziennego Domu „Senior-Wigor” w
Zbąszynku,
odbyło
się
pierwsze
w tym roku spotkanie
Zarządu
Rady Seniorów Gminy Zbąszynek.
Podczas
spotkania
omówiono
sprawę Ogólnopolskiej Karty Seniora
oraz
realizacji w naszej gminie
projektu e-Senior 65+. Przedstawiono
propozycje do
Rocznego Planu
Działania
Rady
Seniorów
na
2019 r. Zapoznano się z danymi
statystycznymi dotyczącymi ludności
Gminy Zbąszynek za 2018 rok. Podjęto
decyzję o zwołaniu posiedzenia Rady
Seniorów Gminy Zbąszynek, które
odbyło się 20.03.2019 r.
PODRÓŻ DO LWOWA
W dniu 6 marca 2019 roku gościliśmy
w naszym Domu podróżnika Andrzeja
Pasławskiego,
który podzielił się
z seniorami swoimi przeżyciami z
wypraw do Lwowa. Było to spotkanie
zatytułowane: „Majówka we Lwowie”.
Seniorzy z ogromnym zaciekawieniem
słuchali opowieści podróżnika wracając
przy tym wspomnieniami do czasów
swojego dzieciństwa, ponieważ wielu
z nich pochodzi z tamtych stron i
tam spędziło lata swojej młodości.
Dzięki
prezentacji
multimedialnej
podziwiali piękno starego i nowego
Lwowa. Seniorzy byli zachwyceni
spotkaniem z podróżnikiem, które jak
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zawsze upłynęło w miłej i przyjaznej
atmosferze.
DZIEŃ KOBIET
W dniu 8 marca 2019 roku z okazji
przypadającego Dnia Kobiet,
na
spotkanie
z
seniorkami
przybył
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski,
Przewodniczący Rady
Miejskiej - Jan Mazur oraz przyjaciel
Domu
–
Krzysztof
Krzywak.
W
krótkich
przemowach
zaproszeni
goście
życzyli wszystkim paniom
zdrowia, pogody ducha, uśmiechu
na twarzy
i zadowolenia z pobytu
w naszym Domu. W tym roku panie
otrzymały od włodarzy „prozdrowotny
prezent” w postaci kosza z owocami.
Seniorzy
zaprezentowali
się
w
programie artystycznym składającym
się z wierszy i piosenek o tematyce
związanej ze Świętem Kobiet. Wspólne
świętowanie uświetnił muzycznie p.
Janusz Śmiałek. Spotkanie upłynęło
w miłej i radosnej atmosferze.
LEKCJA EKOLOGII
W dniu 13 marca 2019 roku, w ramach
realizacji
projektów Zaangażowania
Społecznego, nasz Dom odwiedzili
pracownicy Ikea Industry – Renata
Korbanek i Agnieszka Żychlińska.
Tematem spotkania była ochrona
środowiska naturalnego. Omówiono
sprawy
związane
z
prawidłową
segregacją śmieci, recyklingiem oraz
wpływem
środowiska
na
nasze
zdrowie i życie. Przy okazji spotkania
seniorzy poznali pracę największego
zakładu funkcjonującego
w naszej
gminie - Ikea Industry oraz działań
zakładu na rzecz ochrony środowiska.
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RUSZA „DOMOWE S.O.S” DLA SENIORÓW
Osobom starszym często
trudno jest poradzić sobie z domowymi naprawami, a nie zawsze
mogą liczyć na wsparcie bliskich
osób. Zbąszynecki Program „Domowe S.O.S” zapewnia w tym zakresie nieodpłatną pomoc seniorom powyżej 70. roku życia, przy
czym pierwszeństwo mają osoby
samotne i niepełnosprawne, a
także prowadzące jednoosobowe gospodarstwo. Zakres usług
obejmuje drobne naprawy, niewymagające natychmiastowej interwencji, specjalistycznej wiedzy lub
uprawnień i niepociągające za sobą
dużych nakładów finansowych.
Naprawy wykonywane są tylko
w lokalu zamieszkiwanym przez
osobę, która ubiega się o pomoc.
Zgodnie z zasadami realizacji Programu „Domowe S.O.S” zakres bezpłatnych usług i napraw obejmuje:
- wymianę żarówek, obsadzenie
lub wymianę wyrwanych gniazdek, włączników elektrycznych;
- wymianę uszczelek w przeciekających kranach; wymianę pokręteł baterii, słuchawek, węży
prysznicowych; przetykanie lub
udrożnienie odpływu; wymianę
wężyków, syfonu, spłuczki, rury
lub deski sedesowej; uszczelnienie
silikonem
przecieków
przy wannie, brodziku, umywalce; odpowietrzenie kaloryferów;
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montaż lub wymianę zamków, zasuw, łańcuchów drzwiowych, wymianę klamek, regulację opadniętych drzwi; montaż i demontaż mebli;
- naprawę lub wymianę zawiasów
drzwi, drzwiczek, szaf; - wymianę lub naprawę gałek i uchwytów; sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli;
osadzenie kołków rozporowych
pod szafki, półki, obrazy; wieszanie: obrazów, luster, rolet, półek, karniszy, suszarek łazienkowych; uszczelnienie okien, drzwi.
- inny problem techniczny lub
usterka nieujęte powyżej, które zostaną zakwalifikowane do
naprawy przez pracownika technicznego i pracownika DD „S-W”.
Obowiązuje zasada, że materiały
niezbędne do wykonania prac naprawczych zapewnia osoba, której udzielana jest pomoc. Senior
nie musi natomiast martwić się o
narzędzia, którymi posłuży się fachowiec, bo te zapewni DD „S-W”.
Aby skorzystać z usług programu „Domowe S.O.S”, wystarczy
zadzwonić pod numer telefonu
501 725 037 lub złożyć zgłoszenie
osobiście w siedzibie Dziennego
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
ul. Kosieczyńska 4, wskazać, jakiego rodzaju pomoc jest potrzeb-
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na oraz podać dane kontaktowe
i wiek. Zgłoszenia przyjmowane
są przez pracowników Dziennego
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku od poniedziałku do piątku w
godzinach 8:00 – 15:00. Druk formularza
zgłoszeniowego
dostępny jest
w
sekretariacie
DD „S-W”, w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego oraz na
stronie
internetowej
Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku: www.wigor.zbaszynek.pl.
Jeśli po weryfikacji zgłoszenia
przez pracownika technicznego
DD „S-W” w miejscu zamieszkania seniora zostanie on zakwalifikowany do programu, pracownicy DD „S-W” skontaktują się
z nim w celu umówienia terminu wykonania usługi. W sytuacji
braku możliwości naprawy lub
gdy zakres czynności wykracza
poza kryteria prac naprawczych,
DD „S-W” zastrzega sobie prawo
do odmowy wykonania usługi.
Wszystkie zrealizowane usługi
potwierdzane są pisemnie przez
seniora w „Karcie napraw” przedłożonej przez pracownika technicznego po zakończeniu napraw.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ ZE
SZCZEGÓŁOWYMI ZASADAMI REALIZACJI PROGRAMU „DOMOWE S.O.S”.
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Danuta
Kłos

CO U NAS...
W
minionym roku Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku
realizował
zadania zgodnie z
przepisami prawa
obowiązującymi w
kraju i w gminie.
Misją Gminy Zbąszynek w zakresie
rozwiązywania
problemów
społecznych jest
pomoc w zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego,
przeciwdziałanie
marginalizacji
i
alienacji osób i rodzin, które z różnych przyczyn są
niesamodzielne oraz zminimalizowanie rozmiarów i skutków innych
zjawisk społecznie negatywnych.
I. Na realizację zadań Ośrodek poniósł wydatki przedstawione poniżej
II.
Wydatki
zgodne
z
klasyfikacją
budżetową:
1) Dział 852 – Pomoc społeczna
- 1 410 483,46 zł
2) Dział 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza - 44 444,50 zł
3) Dział 855 – Rodzina
- 6 774 355,29 zł
III. Wydatki ze względu na źródło
finansowania zadań:
- Zadania własne - finansowane z
budżetu gminy - 1 019 787,97
zł
- Zadania własne - finansowane z budżetu państwa 459 352,95 zł
- Zadania zlecone przez
rząd
- 6 747 042,33 zł
- Inne, projekt z IKE - 3 100,00
zł
Ogółem: 8 229 283,25 zł

cownikami socjalnymi, w ramach
wizyty studyjnej projektu pn. „Profesjonalnie i nowocześnie w OPS
Skwierzyna”. Kierownik OPS Zbąszynek Danuta Kłos oraz pracownicy tutejszego Ośrodka serdecznie przywitali osiem przybyłych
pań - gości z OPS Skwierzyna. Celem wizyty było omówienie modelu rozdzielenia pracy socjalnej
od postępowań administracyjnych
w OPS Zbąszynek, podzielenia się
dobrymi praktykami w tym zakresie. Pracownice socjalne tutejszego Ośrodka ze szczegółami omówiły, czym zajmują się na co dzień
w ramach wyżej wymienionego
modelu. W trakcie spotkania wywiązała się żywiołowa dyskusja

w zakresie tematu rozdzielenia
pracy socjalnej od postępowania
administracyjnego
dotyczącego
przyznania świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej, omawiano wady i zalety tego podziału.
Pracownice pomocy społecznej
wymieniły się swoimi doświadczeniami i uwagami dotyczącymi podniesienia jakości usług świadczonych przez oba ośrodki pomocy
społecznej, ich profesjonalizację,
której celem jest efektywniejsza
obsługa osób i rodzin korzystających ze wsparcia. Wspólnym obradom towarzyszył słodki poczęstunek. Spotkanie uznajemy za
wyjątkowo owocne.

IV. Porównawcza statystyka
dotycząca osób i rodzin objętych wsparciem OPS
OWOCNE SPOTKANIE W OPS
W dniu 28.03.2019 r Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zbąszynku gościł w swojej
siedzibie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w
Skwierzynie Panią Agnieszkę Czaczkowską wraz z prawww.zbaszynek.pl
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PORÓWNAWCZA STATYSTYKA DOTYCZĄCA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH WSPARCIEM OPS
2016

2017

2018

Rodziny, osoby korzystające ze świadczeń i usług pomocy społecznej
Ilość rodzin objętych pomocą
społeczną

180

182

168

Ilość osób w tych rodzinach

474

469

404

Ilość rodzin objętych pracą socjalną

184

122

160

89

99

117

Ilość rodzin korzystających z zasiłków
rodzinnych

159

114

152

Liczba dzieci, na które wypłacany jest
zasiłek rodzinny

330

303

316

Ilość wypłacanych zasiłków
pielęgnacyjnych, w tym:

328

335

334

57

57

58

271

278

276

Liczba rodzin pobierających
świadczenie

484

565

560

Liczba dzieci, na które wypłacane jest
świadczenie

696

808

778

Liczba rodzin pobierających
świadczenie na pierwsze dziecko
(kryterium do 800 zł)

170

209

169

Liczba rodzin pobierających
świadczenie na pierwsze dziecko
(kryterium do 1200 zł)

30

34

36

Liczba rodzin niepełnych
pobierających 500+

60

60

76

Jednoosobowe gospodarstwa domowe

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne

zasiłki pielęgnacyjne dla dzieci
zasiłki pielęgnacyjne dla dorosłych

Świadczenie wychowawcze 500+

Liczba dzieci w gminie Zbąszynek w przedziale wiekowym 0-18 lat - stan na 31.12.2018

1654

Stosunek ilości dzieci, na które jest wypłacane 500 +, do ogólnej liczby dzieci
w Gminie Zbąszynek

47 %

Wyprawka szkolna Dobry Start 300+
Liczba rodzin, którym wypłacono świadczenie

689

Liczba uczniów, na które wypłacono
świadczenie

952

Usługi opiekuńcze,
domy pomocy społecznej
Liczba osób objętych usługami
opiekuńczymi
Liczba osób przebywających w DPS

32

35
W 31 Z 4

29
W 25 Z 4

8

8

9

119

137

134

65

59

46

Dożywianie, stypendia
Ilość dzieci objętych dożywianiem
Ilość uczniów pobierających
stypendium szkolne i zasiłki szkolne

Asystent rodziny, piecza zastępcza, Niebieskie Karty – przemoc w rodzinie
Rodziny objęte wsparciem asystenta
rodziny

10

14

15

Ilość dzieci przebywających w domu
dziecka i rodzinach zastępczych

4

4

3/1

16

22

21

Liczba procedur Niebieskiej
Karty prowadzonych w roku
sprawozdawczym

34

www.zbaszynek.pl
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ZDROWIE

Krzysztof
Krzywak

NASZE ZDROWIE
PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA
Niestety jedenastolatki z Gminy Zbąszynek na razie nie będą mogły po
raz kolejny zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV. Od 2016 do 2018
roku objętych programem było 127
dziewczynek. Na szczepienie przeciwko wirusowi HPV zgodziło się w
tym czasie 74 rodziców, czyli 58 proc.
Zakładaliśmy, że będzie to około 70
proc. Wynik jaki osiągnęliśmy, nie
jest zadowalający. Zwłaszcza, że
około 90 proc. kobiet nosi w sobie
tego wirusa. Dzięki wysokiej odporności duża część zwalcza go sama
i nie odczuwa żadnych objawów.
Niestety często wirus ten powoduje
raka szyjki macicy i inne nowotwory. Szczepionka budzi w niektórych
kręgach kontrowersje. Najlepiej ją
podać przed inicjacją seksualną.
Wiek młodych ludzi w tej kwestii się
obniża, dlatego szczepi się już jedenastolatki.
W tym roku NFZ wycofał się z dofinansowania programu. Wcześniej
dokładał około 40 proc. Burmistrz
Zbąszynka jednak mimo braku dofinansowania, zdecydował nie przerywać szczepień. Planowany koszt
całej akcji w tym roku to około 35
tys. zł. Szczepionka ma obejmować
dziewięć typów wirusa, nie jak do
tej pory cztery. Wirus HPV może
też powodować na przykład choroby odbytu, krtani i płuc. Liczymy,
że rozszerzenie spektrum działania
szczepionki pomoże nam przekonać
więcej rodziców do tego, żeby ich
dzieci wzięły udział w programie.
Anonimowa ankieta przeprowadzona w tym roku wśród rodziców
przyniosła pozytywny wynik, gdyż
za szczepieniem określiło się ponad
64% respondentów, 17% była jeszcze niezdecydowana.
Niestety na ogłoszony konkurs na
realizację szczepień nie zgłosił się
żaden podmiot medyczny. Dotychczas program szczepień przeciwko
HPV realizował szpital w Międzyrzeczu, który w tym roku boryka
się z problemami finansowymi i
jest obecnie na etapie opracowania
programu naprawczego. Otrzymaliśmy także dodatkową informację,
że nawet gdyby zgłosił się podmiot
do realizacji szczepień, to miałby
duże problemy z zakupem szczepionki. Urząd Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych otrzymał
bowiem informację o czasowym

zmniejszeniu dostępności na polskim rynku szczepionki Gardasil.
Przyczyną tej sytuacji jest gwałtowny wzrost zainteresowania szczepionkami przeciwko HPV na świecie,
w tym zwiększająca się liczba narodowych programów szczepień oraz
obejmowanie tymi szczepieniami
także chłopców.
Mamy nadzieję, że sytuacja na tyle
ulegnie poprawie, że będziemy mogli ogłosić kolejny konkurs na realizacje szczepień jeszcze w tym roku
kalendarzowym.
BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU I
WZROKU U DZIECI
Po raz pierwszy rusza w gminie
Zbąszynek program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku. Pielęgniarki szkolne obserwują dzieci
pod tym kątem. Jednak coraz więcej
nosi okulary i ma problemy z zapaleniem ucha środkowego. Badania u dzieci rozpoczynających naukę szkolną, prowadzone od wielu
lat przez Instytut Fizjologii i Patologii
Słuchu we współpracy z jednostkami naukowymi z Polski oraz innych krajów wykazały, że: co piąte
dziecko ma różnego rodzaju problemy ze słuchem, co trzecie dziecko
wykazuje problemy ze wzrokiem, co
czwarte dziecko wykazuje zaburzenia artykulacji.
Wykrywanie wad wzroku nie zawsze
jest proste, gdyż objawy mogą być
różne i często niecharakterystyczne.
U dziecka mogą pojawić się kłopoty
z czytaniem i pisaniem, bóle głowy,
pieczenie i łzawienie oczu oraz mruganie powiekami. Dziecko skarży się
na zamazywanie obrazu z bliska lub
z daleka, przyjmuje nieprawidłową
postawę przy czytaniu, pisaniu, patrzeniu na monitor. Zdarza się, jeżeli
nie wykryje się tej wady wcześniej,
dzieci uczą się gorzej ale wstydzą
się przyznać do nie widzenia czy nie
słyszenia.
Wczesna i prawidłowa korekcja
wady wzroku pozwala uzyskać całkowitą poprawę widzenia i zapobiec
rozwojowi niedowidzenia.
Badanie dziecka jest bezpłatne.
Gmina złożyła odpowiedni wniosek i otrzymała dofinansowanie z
LOW NFZ w wysokości 7 300,00 zł.
Koszt całego przedsięwzięcia to 18
300,00 zł. W celu wyboru Realizatora programu odbył się konkurs ofert.
Wpłynęła jedna oferta, która została
pozytywnie oceniona przez komisję
www.zbaszynek.pl

konkursową i zatwierdzona przez
Burmistrza Zbąszynka. Program realizować będzie NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „PAEON” S.C.
66-210 Zbąszynek ul. Chrobrego 13.
Spotkanie organizacyjne rodziców
z lekarzem odbyło się 27 marca br.
Uzgodniono zasady i harmonogram
badań. Do przebadania jest około
90 pierwszoklasistów z całej gminy.
Jeżeli lekarze znajdą jakąś wadę
wypiszą skierowanie do specjalisty
na bardziej szczegółowe badanie.
Program potrwa dwa lata, później
Burmistrz i Radni zdecydują czy realizować go w następnych latach.
ZAPROSZENIE DO BADANIA
Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym systemu monitorowania, leczenia oraz opieki nad
pacjentami z cukrzycą z punktu
widzenia pacjenta, personelu medycznego i placówek służby ochrony zdrowia, który jest prowadzony
przez Fundację Urszuli Jaworskiej.
Otrzymane wyniki posłużą do opracowania i wydania raportów, na
podstawie których powstawać będzie model koordynowanej opieki
nad pacjentem diabetologicznym.
Ankieta w szczególności kierowana
jest do lekarzy POZ, lekarzy diabetologów, pielęgniarek/edukatorów diabetologicznych oraz pacjentów.
Badanie ankietowe dostępne jest
pod adresem: http://fundacjauj.pl/
cukrzyca_badanie/.
INFORMATOR
LOW NFZ wspólnie z Gazetą Lubuską wydał Informator Medyczny
„Gdzie się leczyć w 2019”. Informator
można bezpłatnie otrzymać w siedzibie LOW NFZ lub pobrać ze strony w formie elektronicznej. Znajduje
się także na www.zbaszynek.pl w
zakładce Dla Mieszkańca - Zdrowie.
BEZPŁATNA, BEZ SKIEROWANIA CYTOLOGIA – 25-59 lat
W naszym województwie jest bardzo niska zgłaszalność na bezpłatne badania cytologiczne. Nie wiem,
dlaczego tak jest. Próbujemy sobie
odpowiedzieć na to pytanie. Rak
szyjki macicy jest w pełni uleczalny, jeśli tylko zostanie odpowiednio
wcześnie wykryty. Rozwija się powoli, długo nie daje o sobie znać.
Jest jedną z najczęstszych przyczyn
śmierci wśród młodych kobiet. Co35
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dziennie w Polsce 10 kobiet dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy.
Codziennie pięć kobiet w wieku 3545 lat, czyli aktywnych zawodowo i
rodzinnie, umiera. Rak szyjki macicy zabiera nam rocznie jedną małą
miejscowość. Bezsensowna śmierć
– podkreśla prof. Józef Haczyński,
seksuolog z Katedry Humanizacji
Medycyny i Seksuologii na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Lubuski Narodowy Fundusz Zdrowia bije na alarm. Prawie jedna
trzecia Lubuszanek nie wykonuje
wcale badań cytologicznych - wynika z ankiety internetowej przeprowadzonej przez NFZ. Co dziesiąta

Lubuszanka wykonuje badanie raz
na 5 lat. Jako powód rezygnacji z
badania respondentki podały m.in
kolejki do lekarza, względy finansowe, konieczność posiadania skierowania od lekarza lub strach przed
rakiem. Tymczasem specjaliści przypominają, że do ginekologia nie jest
potrzebne skierowanie, badanie jest
bezpłatne, a wcześniej wykryta
zmiana jest w stu procentach uleczalna.
Konsultant wojewódzki w dziedzinie
ginekologii i położnictwa, profesor
Jan Skrzypczak przypomina, że badania warto wykonać jak najszybciej. Według danych Lubuskiego
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Narodowego Funduszu Zdrowia najlepiej sytuacja prezentuje się w powiecie sulęcińskim, gdzie cytologie
wykonuje 27 procent kobiet. Najgorzej – w żagańskim i międzyrzeckim
– tu do badania przystępuje tylko
12 procent pań. W Gminie Zbąszynek cytologię wykonuje ok. 23% kobiet. (10 miejsce w lubuskim) i jest to
także trend malejący. W roku 2016
bezpłatną cytologię wykonywało
28,13%, 2017 – 28,63%, 2018 -27,01%.
Zapraszamy zatem do gabinetów w
Przychodni przy ul. Długiej 1 i przy ul.
Kosieczyńskiej 4.

Malwina
Kubicka

KULTURA Z PRZYTUPEM !
„W MARCU, JAK W GARNCU”
Zabawa taneczna NP „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku, Lubuski
Konkurs Recytatorski – eliminacje
gminne i powiatowe, Filharmonia
(2x), Dyżur Edwarda Fedko, Dzień
Myśli Braterskiej ZHP Zbąszynek,
Zbąszynecka Wiosna Kabaretowa,
Lubuski Festiwal Piosenki – eliminacje gminne i powiatowe, Koncert funky&soul w Bongo, Jarmark
z Jajem, Spotkanie Rady Seniorów,
Spektakl „Sen nocy letniej” (CKZiU
Zbąszynek), Rekolekcje (SP Zbąszynek), Objazdowe Kino Visa.

„GDY STYCZEŃ JASNY I BIAŁY, W
LECIE BYWAJĄ UPAŁY”
Koncert Noworoczny, Finał WOŚP,
Ferie Zimowe 2018, wyjazd do Majalandu, Strefa zabawy, Stand-Up, Filharmonia, zebranie PZW Zbąszynek,
zebranie PZHGP Zbąszynek, zabawa
taneczna TKKF Semafor Zbąszynek.

wozdanie z działalności ZOK (Sesja
Rady Miejskiej).

„IDZIE LUTY, PODKUJ BUTY”
IX Bal Seniora, Objazdowe Kino
Visa, Filharmonia, Koncert dla babci i dziadka, Zabawa taneczna ZAP
Zbąszynek, Spotkanie rocznicowe
ŚZK KT Zbąszynek – Kosieczyn,
Koncert Teresy Werner, Studniówka,
Premiera bajki pt. „Przygody Ogórka Stefana”, koncert Jazz w Bongo,
walne zebranie ZUTW Zbąszynek,
Wystawa pt. „Odznaczenia i ordery
Niepodległej Polski”, Roczne spra36
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DĄBROWSZCZANKA – KONCERTOWO
Koncert Kolęd – Dąbrówka Wlkp.
(06.01), Koncert Kolęd – Bukowiec
(13.01), XVII Koncert Kolęd i Pastorałek – Szczaniec (26.01), Koncert dla
babci i dziadka – Dąbrówka Wlkp.
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cącej Szkoły Muzycznej II stopnia
im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu na wydziale: Jazz i Muzyka
rozrywkowa. Swoje muzyczne pasje rozwija u jednych z najbardziej
rozpoznawalnych muzyków jazzowych w Polsce i nie tylko tj. Zbigniew Wrombel i Bartosz Kucz. W
sobotę, 16 marca odwiedził nas w
Klubie Muzycznym Bongo ze swoim projektem Funky & Soul. Zespół
dał znakomity koncert okraszony
solówkami na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

(26.01), Koncert Kolęd – Zbąszynek
(29.01), Koncert z okazji Dnia Kobiet –
Bukowiec (17.03).
REMONTY
W pierwszym kwartale tego roku
zakończyliśmy remont holu. W ramach zadania usunęliśmy boazerię,
wyszpachlowane i wymalowane
zostały ściany i sufity. W miejsce magazynku powstała otwarta szatnia. Odmalowaliśmy drzwi i
ościeżnice, odświeżyliśmy klamki i
zakupiliśmy nowe oświetlenie. Hol
swoim wystrojem ma nawiązywać
do charakteru budynku Domu Kultury z przed lat. Dodatkowo w sali
nr 15 pojawiły się specjalne maty
akustyczne, które mają poprawić
akustykę pomieszczenia.
ZBĄSZYNEK TEATREM STOI
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem tego kwartału była premiera bajki pt. „Przygody Ogórka
Stefana”, którą zrealizował dziecięcy teatr Semaforek ze Zbąszynka.
Spektakl był grany 4-krotnie, obejrzało go blisko 800 osób. Warto
podkreślić, ze grupa zawiązała się
w październiku 2018 r. i rozwija się
pod skrzydłami Malwiny Kubickiej
oraz Piotra Czyczerskiego. Obecnie
teatr Semaforek przygotowuje się
do dwóch konkursów skierowanych
do teatrów dziecięcych: 11.04 Siedlec
(Teatralka) i 29.04 Sulęcin (Lubuska
Gala Teatralna). W II połowie kwietnia planowany jest nabór do kolejnej bajki.
Teatr 18+ także nie odpoczywał. W
marcu grupa wystąpiła ze sztuką pt.
„Niedotańczone żony, czyli czwarte
wesele i pogrzeb” w Bojadłach i w
Brójcach. Pod koniec marca rozpoczęły się prace z nowym projektem teatralnym. O czym tym razem:

Przenosimy się w lata 20’. W dworku
pod miastem odbywa się spotkanie,
na pozór banalne: interesy, kolacja
i towarzyska gra w karty. Okazuje

się jednak, że interesy są tylko jednostronne, kolacji nikt nie będzie w
stanie przełknąć, a towarzyska gra
w karty zmieni się w grę o życie.
Reżyseria: Malwina Kubicka, scenariusz: Malwina Kubicka przy współudziale Wojciech Podemski, obsada:
Asia Spychala Budych, Patrycja Kosicka, Dorota Góral, Mariusz Góral,
Maria Bręk, Malwina Kubicka, Piotr
Czyczerski, Milena Greczycho, Marek
Bonecki, Przemo Sommer. Premiera
teatru planowana jest na 26 kwietnia 2019 r. Sprzedaż biletów wkrótce.

TRZYMAMY KCIUKI ZA NASZYCH
MIESZKAŃCÓW PODCZAS FINAŁÓW:
LUBUSKI KONKURS RECYTATORSKI
– FINAŁ WOJEWÓDZKI
Laura Białasik (kat. II) -27 kwietnia
w Kostrzyńskim Centrum Kultury
Amelia Najda i Agnieszka Szczepaniak (kat. III) - 29 kwietnia w Centrum Kultury w Żaganiu.

LUBUSKI FESTIWAL PIOSENKI –
PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI
Zuzanna Burczak i Martyna Furmaniak (kat. I i II) – 05 kwietnia w GOKiS
Przytoczna
Aleksandra Strugała i Kamila Suwiczak (kat. III i IV) – 06 kwietnia w
GOKiS Przytoczna
Mocno kibicujemy naszej uzdolnionej młodzieży !!!!

WYJĄTKOWE OSOBY
Marcel Prążyński - jest mieszkańcem
Zbąszynka. Obecnie uczęszcza do
IV klasy Poznańskiej Ogólnokształwww.zbaszynek.pl
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Malwina
Kubicka

ZOK 2018 W PIGUŁCE

PLANOWANE WYDARZENIA
W II KWARTALE 2019 R.
Lubuski Konkurs Plastyczny –
eliminacje powiatowe (01.04),
Stand-Up w Bongo (13.04),
Premiera Teatru 18+ (26.04),
Majówkowe Disco (02.05),
Koncert przy Fontannie (12.05)
ZAPRASZAMY !!!

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

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

PODSUMOWANIE
Bardzo aktywny sportowy
kwartał za nami. Szeroka oferta
ferii zimowych, finały turniejów
w tenisa stołowego i kopa, imprezy charytatywne, ćwierćfinały

Mistrzostw Polski w siatkówce,
przygotowanie boisk do rundy
wiosennej oraz prace remontowe
zdominowały ten okres. Cały czas
trwają również prace przy budo-

SPORTOWA 2
W najbliższym kwartale m.in.:
27 Bieg Konstytucji – 3 maja
Turnieje siatkówki plażowej – 11 maja i
8 czerwca
Turniej piłki nożnej oldbojów – 11 maja
Turniej piłki nożnej Rogo Cup – 18 maja
Wyścig kolarski/Zbąszynek na Rowery
– 23 maja
Memoriał LA im. Bogdana Niemca – 31
maja

38

wie hali sportowej, które powinny
się zakończyć jeszcze w tym roku.
Dzieje się dużo i dla każdego.

PLAC ZABAW
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora
Generalnego IKEA Industry – 25 maja
Festyn Sportowo – Rekreacyjny KGW
Dąbrówka Wlkp. – 28 maja
Gminny Dzień Dziecka na Jeziorku Koźlarskim – 2 czerwca
Turniej siatkówki plażowej im. Konrada
Augustyniaka – 8 czerwca
Turniej piłki nożnej im. Andrzeja Łeszyka – 16 czerwca

www.zbaszynek.pl

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w
sportach letnich (piłka nożna) – 24-30
czerwca
Turniej na Zakończenie Sezonu Darta –
28 czerwca
Turniej Tenisa Ziemnego im. Mariana
Lewandowskiego – 29 czerwca
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SPORTOWE FERIE - WARSZTATY HIPHOP

SPORTOWE FERIE - BEZPIECZNE FERIE

SPORTOWE FERIE - GRY I ZABAWY LEKKOATLETYCZNE

SPORTOWE FERIE - CROSSOWA ZABAWA
ROWEROWA

SPORTOWE FERIE - POGRAJ W PIŁKĘ NOŻNĄ

SPORTOWE FERIE - ZJAZD NA OPONACH

SPORTOWE FERIE - POGRAJ W MINISIATKÓWKĘ

SPORTOWE FERIE - AKROBATYKA NA SPORTOWO
www.zbaszynek.pl
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SPORTOWE FERIE – LODOWISKO

CHARYTATYWNY TURNIEJ W BILARD

WALENTYNKOWY TURNIEJ DARTA

ŁĄCZY NAS POMAGANIE – AMBULANS

ŁĄCZY NAS POMAGANIE – DKMS
ŁĄCZY NAS POMAGANIE
- SZKOLENIE PP + DEFIBRYLATOR

ŁĄCZY NAS POMAGANIE - KILOMETRY DOBRA
40

ŁĄCZY NAS POMAGANIE - DEFIBRYLATOR – SIŁOWNIA

www.zbaszynek.pl
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ĆWIERĆFINAŁ MP KADETEK - ZBĄSZYNEK 7-10 MARCA 2019

ŁĄCZY NAS POMAGANIE – WYNIK

FINAŁ 12. MISTRZOSTW GMINY ZBĄSZYNEK W
TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR BURMISTRZA
ZBĄSZYNKA

FINAŁ KOP 15 MARCA 2019

FORUM SPORTU - WARSZAWA 13 MARCA 2019

MOBILNA AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW - MAMO
18.03.2019

ĆWIERĆFINAŁ MP MŁODZICZEK 22-24 MARCA 2019

CHARYTATYWNY TURNIEJ DARTA DLA NIKODEMA 29
MARCA

www.zbaszynek.pl
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KRZYZÓWKA

,

.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 maja 2019 roku.

1

imię i nazwisko
telefon lub adres kontaktowy

2

4

5

6

7

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

POZIOMO

1. Nowa wersja dokumentu tożsamości
6. Wybory, które odbywają się zawsze po wyborach samorządowych
8. Można kupić, znajdują się na ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku
10. W jego imieniny odbył się w Kosieczynie „Jarmark z Jajem”
11. Wydzielona część budżetu, o której przeznaczeniu decydują
mieszkańcy
12. Segregatory dla noworodków zakupione przez Gminę Zbąszynek
13. 10 lutego minęło 79 lat od pierwszego zdarzenia
14. Karta, która przysługuje dużym rodzinom
17. Wypełni „białe plamy” w dostępie do Internetu
18. Odbędzie się 9 kwietnia br. z mieszkańcami
19. Termin opłaty II raty za śmieci
20.
Przysługuje
użytkownikowi
wieczystemu,
jeżeli
wniesie
jednorazową opłatę przekształceniową

PIONOWO

8

9 10 11 12
23 24 25 26 27

2. 21 marca br. odbyły się w CKZiU
3. Będą budowane między miejscowościami
4. Miejscowość w której aktualnie prowadzony jest remont
ulicy
5. Organizowany w Dąbrówce Wlkp. na pożegnanie karnawału
7. Uniwersytet, którego uczestnikami są osoby w wieku
emerytalnym
9. Nowa forma płatności dostępna w Samorządowym
Zakładzie Usług Komunalnych
15. Koncert, który corocznie odbywa się w okresie
noworocznym
16. Kolor worków przeznaczonych na opakowania z tworzyw
sztucznych

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: Wesołe świąteczne biesiadowanie
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 75 prawidłowych odpowiedzi, spośród
których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę
– bon o wartości 100 zł otrzymała Pani Kinga Miśkiewicz. Nagroda ufundowana została przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ratajczak Bernard z
Dąbrówki Wlkp.
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ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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JARMARK Z JAJEM

www.zbaszynek.pl
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