ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Nr (38) 2/2018 * ZBĄSZYNEK * LIPIEC 2018 ROK Egzemplarz bezpłatny ISSN 2080-2390

ABSOLUTORIUM DLA
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA str. 7
ZBĄSZYNEK W
REJESTRZE ZABYTKÓW str. 8

ZAKAZ NOCNEJ
SPRZEDAŻY ALKOHOLU str. 10
HALA SPORTOWA - ROZPOCZĘCIE
INWESTYCJI str. 18
NOWA SCIEŻKA ROWEROWA
CHLASTAWA - KOSIECZYN str. 19

ZŁOTE ORAZ
DIAMENTOWE GODY str. 17

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

PLAC ZABAW
W KRĘCKU

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Wydawca:
Urząd Miejski w Zbąszynku ul. Rynek 1
66-210 Zbąszynek
Tel. 68 384 91 40; fax: 66 384 94 84
Nakład: 1 500 egzemplarzy.
Autorzy tekstów i zdjęć: pracownicy
Urzędu
Miejskiego
w
Zbąszynku
i
jednostek
organizacyjnych
pod
redakcją Sekretarza Gminy.
e-mail: kwartalnik@zbaszynek.pl

2

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

BURMISTRZ ZBĄSZYNKA WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Szanowni Mieszkańcy!
Tym razem swoją krótką informację rozpocznę od podziękowań
strażakom - państwowym i ochotnikom, za szybką akcję gaszenia pożaru w zakładzie WEXPOOL. Niestety 7
kwietnia br. dotknął nas po raz kolejny pożar w tym zakładzie. Tylko
dzięki rzuceniu bez zbędnej zwłoki
dużych sił i środków gaśniczych udało się w krótkim czasie opanować
pożar i ograniczyć skażenie środowiska.
Dziękuję też firmom i ich właścicielom za zaangażowanie podczas
akcji, szczególnie Panu Łukaszowi
Zygule i Panu Maciejowi Jaśkowskiemu za bezinteresowną pomoc, mimo
nocy z soboty na niedzielę.
Ilość pożarów odpadów w ostatnim
czasie skłoniła wreszcie Rząd do
pochylenia się nad tym problemem
i mam nadzieję, że wreszcie zostaną wypracowane konkretne rozwiązania, a być może również gminy
zostaną wyposażone w odpowiednie
możliwości prawne do zapobiegania takim tragediom. Dzisiaj mamy
w tym zakresie tylko obowiązki i
oskarżenia z różnych stron. Nikt natomiast nie zapoznaje się z prawnymi możliwościami w jakie wyposażono gminy.
Bardzo ważnym tematem jakim zajmowaliśmy się w tym kwartale była
służba zdrowia. Jest to zagadnienie,
co prawda na przyszłość, ale bardzo
bliską. Wszyscy „nasi” lekarze POZ
niestety też zbliżają się do wieku
emerytalnego a następców, młodych
lekarzy nie widać. Jest to temat, którym zajmują się instytucje państwowe, ale niestety nie uciekniemy od
niego, ponieważ on nas dotyczy bezpośrednio. Już dzisiaj musimy rozma-

wiać i próbować wypracować najlepsze możliwe rozwiązania. Dziękuję
„naszym” lekarzom za otwartość,
również za zauważanie tego problemu i cenne uwagi jak go rozwiązać.
Teraz łatwiejsze i przyjemniejsze sprawy. Udało się nam pozyskać dofinansowanie, znaleźć wykonawcę i oddać w terminie plac
zabaw w Kręcku. Od tego momentu
wszystkie nasze miejscowości mają
miejsca, gdzie najmłodsi ale i starsi
mogą przebywać i korzystać z zainstalowanych tam urządzeń. Liczę, że
ten teren w Kręcku będzie uszanowany przynajmniej tak jak w pozostałych miejscowościach. Specjalnie
wcześniej napisałem „udało się znaleźć wykonawcę”. Obecnie mamy z
pozyskaniem wykonawców poważny
problem. Z tego powodu nie możemy rozstrzygnąć przetargów na budowę ścieżek rowerowych. Mimo pozyskania z zewnątrz znacznych kwot
na dofinansowanie i kolejnych przetargów nie możemy wyłonić wykonawców. Mam coraz większe obawy,
czy uda się zrealizować te zadania.
Obecnie dzielimy je na mniejsze odcinki w ten sposób dając możliwości
mniejszym wykonawcom, a jednocześnie zwiększając szansę realizacji. Podpisaliśmy umowę na budowę
ścieżki rowerowej z Chlastawy do
Kosieczyna i mam nadzieję, że z rozpoczęciem nowego roku szkolnego
pojedziemy nową asfaltową ścieżką
przynajmniej między Chlastawą a
Kosieczynem.
Rozstrzygnęliśmy
przetarg
na budowę pełnowymiarowej hali
sportowej na terenie OSiR. Podpisaliśmy umowę a firma przystąpiła do
pracy. Termin zakończenia prac i oddania hali do użytku przewidywany
jest na koniec 2019 r. i mam nadzieję,

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
10 lipca 2018 r.
o godzinie 19:00
w Domu Kultury w Zbąszynku
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że będziemy mogli korzystać w pełni z hali już zimą 2019/2020 r. Przestaniemy być białą plamą na mapie
gmin nie posiadających pełnowymiarowej hali widowiskowo-sportowej. Czeka nas jeszcze przetarg na
największą inwestycję tego roku tj.
przebudowę oczyszczalni ścieków.
Na ukończeniu są prace związane
z wykonaniem rzeźby kolejarza. Najprawdopodobniej już w sierpniu br.
pomnik ten zostanie ustawiony przy
ul. Długiej na placu po byłym targowisku. Rzeźba zapoczątkuje prace
związane z budową w tym miejscu
terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, zgodnie z projektem jaki już publicznie prezentowaliśmy.
Podsumowaniem naszego zaangażowania i oceną pracy było jednogłośne udzielenie przez Radę Miejską
absolutorium. Jest to pokwitowanie całorocznej pracy pracowników
urzędu miejskiego, naszych jednostek pomocniczych jak również burmistrza. Dziękuję współpracownikom,
pracownikom naszych jednostek ale
też mieszkańcom i radnym za pomoc, zrozumienie i wsparcie. Jest
ważne abyśmy razem rozwijali naszą „małą Ojczyznę:, tylko tak osiągniemy sukces.
Zauważono też naszą pracę na
szczeblu centralnym. Pan Prezydent przyznał 15 pracownikom „Złote Medale za Długoletnią Służbę”.
W imieniu Prezydenta RP wręczenia
dokonał Wojewoda Lubuski. Osobiście z rąk Prezydenta w Warszawie
Srebrny Krzyż Zasługi odebrał mój
zastępca, Sekretarz Jan Makarewicz.
Gratuluję odznaczonym tych wyróżnień, gdyż ważnym jest docenienie
przez innych.
Jesteśmy po zakończeniu roku szkolnego i na początku wakacji. Gratuluję młodzieży osiągniętych wyników
w tym roku szkolnym i życzę bezpiecznych i radosnych wakacji. Odpoczywajcie i nabierajcie siły przed
nowym rokiem szkolnym. Wszystkim
mieszkańcom życzę zdrowia i również udanych urlopów.
Z poważaniem
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka
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KALENDARIUM BURMISTRZA
04.04.2018r.
Zielona
Góra,
Urząd
Marszałkowski, negocjacje w sprawie
obwodnicy drogi 304;
05.04.2018r. - Zbąszynek, Dom Kultury, Lubuski
Konkurs Recytatorski-eliminacje gminne;
- Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
dyrektorami szkół w sprawie omówienia
wytycznych do arkuszy organizacyjnych;
06.04.2018r. - Zbąszynek, Dom Kultury, Festiwal
Piosenki;
07.04.2018r. - Stefanowo, Jubileusz OSP oraz
oddanie do użytku remizy strażackiej;
08.04.2018r. - Babimost, Linie, Biegi Przełajowe
Regionu Kozła;
09.04.2018r. - Zielona Góra, Komitet
Monitorujący LRPO;- Zbąszynek, Urząd
Miejski, Jubileusz 100 rocznicy urodzin Pani
Rozalii Piskorz;- Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w sesji Rady Miejskiej;
10.04.2018r. - Świebodzin, Urząd Miejski, Klaster
energetyczny; - Kosieczyn, IX Olimpiada
Przedszkolaków; - Zbąszynek, Dom Kultury,
Lubuski Konkurs Recytatorski PRO ARTE 2018
- eliminacje powiatowe; - Zbąszynek, Dom
Kultury, spotkanie z mieszkańcami;
12.04.2018r. - Lubrza, Urząd Gminy, oddanie do
użytku nowego gmachu urzędu;
13.04.2018r. - Zielona Góra, RDLP, spotkanie
w sprawie przejęcia strzelnicy;- Dąbrówka
Wlkp., spotkanie z Zarządem
MiejskoGminnym OSP;
14.04.2018r. - Zbąszynek, Ogrody Działkowe,
zebranie sprawozdawcze;- Kosieczyn, udział
w pogrzebie najstarszej mieszkanki śp. Pani
Schmidchen;
16.04.2018r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktu notarialnego;
17.04.2018r. - Zbąszynek, Plebania, spotkanie
w sprawie rozbudowy Pomnika Chrystusa
Króla;- Zielona Góra, Urząd Marszałkowski,
spotkanie w sprawie ścieżek rowerowych;Zbąszynek, OSP, spotkanie ze strażakami;
18.04.2018r. - Poznań, Pracownia Rzeźbiarska,
ustalenia dot. rzeźby kolejarza;- Zbąszynek,
Urząd Miejski, udział we wspólnym
posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej;
19.04.2018r. - Gorzów wlkp. LUW, Konferencja
w sprawie ASF;
20.04.2018r. - Dąbrówka Wlkp., Remiza OSP,
zakończenie Ligi KOPA;
24.04.2018r. - Dąbrówka Wlkp., OSP, zebranie
strażackie wiązane z Jubileuszem jednostki;
25.04.2018r. - Kręcko, oddanie do użytku placu
zabaw; - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z lekarzami, - Kosieczyn, zebranie w sprawie
wydania opinii odnośnie usytuowania i liczby
punktów sprzedaży alkoholu; - Zbąszynek,
OSP, zebranie;
26.04.2018r. - Zbąszynek, Dom Kultury, Lubuski
Festiwal Piosenki-eliminacje powiatowe;Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w sesji Rady
Miejskiej;- Rogoziniec, zebranie w sprawie
wydania opinii odnośnie usytuowania i liczby
punktów sprzedaży alkoholu;
27.04.2018r. - Dąbrówka Wlkp., BESTEM,
spotkanie w sprawie odprowadzania
wody opadowej;- Zbąszynek, Dom Kultury,
zakończenie roku klas maturalnych;-
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Chlastawa, zebranie w sprawie wydania
opinii odnośnie usytuowania i liczby punktów
sprzedaży alkoholu;
28.04.2018r. - Zbąszynek, wizyta gości z
Gryfina; - Zbąszynek, Miting TRIO AA;
29.04.2018r. - Zbąszynek, OSP, III Dni Otwarte;
30.04.2018r. - Zbąszynek, rozmowy w sprawie
modernizacji oczyszczani ścieków;
02.05.2018r. - Świebodzin, PSP, podniesienie
flagi;- Zbąszynek, OSiR, turniej piłki plażowej i
piłki nożnej skrzatów;
03.05.2018r. - Bedum, Holandia, udział w
uroczystościach poświęconych pamięci ofiar
II Wojny Światowej;
07.05.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady Miejskiej;-Kręcko,
zebranie w sprawie wydania opinii odnośnie
usytuowania i liczby punktów sprzedaży
alkoholu;
08.05.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z projektantem w sprawie
uporządkowania
gospodarki
wodnościekowej w CKZiU;- Zbąszynek, Urząd Miejski,
wizyta delegacji z UM w Jasieniu;
09.05.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
we wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych
Rady Miejskiej; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie ścieżek rowerowych;
10.05.2018r. - Świebodzin, Nowy Szpital,
spotkanie w sprawie obsługi poradni
ginekologicznej i pogotowia ratunkowego
w Zbąszynku;- Babimost, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie ścieżek rowerowych;
12.05.2018r. - Kalisz, nadanie sztandaru
17. Kompanii Rozpoznawczej Ułanów
Wielkopolskich;
15.05.2018r. - Zbąszynek, GBS, wybór
delegatów, - Zbąszynek, Dom Kultury, Wielki
Test o Zbąszynku;
16.05.2018r. - Zbąszynek, CKZiU, Finał
Wojewódzki Szkół Podstawowych w
siatkówce;
17.05.2018r. - Zbąszynek, XXVI Wyścig Kolarski
Bałtyk-Karkonosze Tour;
18.05.2018r. - Zbąszynek, Jeziorko Koźlarskie,
Piknik rodzinny OPS;
22.05.2018r. - Zbąszynek, Konkurs na dyrektora
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku;
23-24.05.2018r. - Kołobrzeg, Konferencja;
24.05.2018r. - Zbąszynek, udział w sesji
absolutoryjnej Rady Miejskiej;
28.05.2018r. - Zielona Góra, Filharmonia,
uroczystości z okazji Dnia Samorządowca;
29.05.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
nadanie Medali za Długoletnią Służbę;Dąbrówka Wlkp., Festyn KGW;
30.05.2018r. - Zbąszynek, Szkoła Podstawowa,
Dzień Języków Obcych;
02.06.2018r. - Rogoziniec, ZSL. VII Festiwal
Kultury Leśnej; - Kargowa, Święto Czekolady;
03.06.2018r. - Zbąszynek, Jeziorko Koźlarskie,
Gminny Dzień Dziecka;
04.06.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Dyrektorem PKPS w sprawie
wypoczynku
letniego
dla
seniorów;Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie
aktów notarialnych;
05.06.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
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spotkanie z dyrektorem PKP OGN Poznań;
- Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z
seniorami w ramach współpracy PolskoNiemieckiej;
06.06.2018r. - Zbąszynek, Niepubliczne
Przedszkole, spektakl teatralny „Baśniowy
Ambaras”; - Międzyrzecz, GBS, zebranie
sprawozdawcze;
08.06.2018r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;- Zbąszynek,
Dom Kultury, przegląd Zespołów Tanecznych
RK „Tańcelebracje”; - Zbąszynek, OSiR,
zakończenie roku w ZUTW; - Świebodzin,
Muzeum Regionalne, Wernisaż Pani Anieli
Jenczak;
09.06.2018r. - Rogoziniec, gminne zawody
strażackie;
11.06.2018r. - Zielona Góra, BGK, spotkanie
informacyjne; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
Konwent Rady Miejskiej; - Zbąszynek, Dom
Kultury, Festyn org. przez Radę Rodziców
przy Szkole Podstawowej w Zbąszynku;
12.06.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Dyr. WEXPOOL-u w sprawie
odszkodowania za zużyty sprzęt strażacki;
13.06.2018r. - Babimost, Urząd Miejski, spotkanie
w sprawie ścieżek rowerowych;- Zbąszynek,
Urząd Miejski, wręczenie nominacji na
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbąszynku;
14.06.2018r.
Rogoziniec,
ZSL,
uroczyste
obchody 100 rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości;
15.06.2018r. - Kargowa, Olimpiada UTW;
17.06.2018r. - Zbąszynek, złożenie kwiatów na
grobie Andrzeja Łeszyka; – Zbąszynek, OSiR,
otwarcie XVI Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja
Łeszyka;
18.06.2018r. - Zbąszynek, Dom Kultury, Bal
Gimnazjalny;
20.06.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego;Zbąszynek, Urząd Miejski, udział we
wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady
Miejskiej; - Dąbrówka Wlkp., CKiF, Konferencja
LGD RK;
21.06.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego;
22.06.2018r. - Zbąszynek, Szkoła Podstawowa,
zakończenie roku szkolonego 2017/2018;Zbąszynek, OSiR, Turniej Piłkarski, PKP PLK,
-Dąbrówka Wlkp., złożenie kwiatów na
grobie śp. Wincentego Mazura; - Dąbrówka
Wlkp., Turniej Skata, Memoriał im. Wincentego
Mazura;- Zbąszynek, Targowisko Miejskie,
Akademia rowerowa;
23.06.2018r. - Zbąszynek, OSiR, rozpoczęcie
wakacji: siatkówka plażowa, piłka nożna,
zjeżdżalnia wodna;
26.06.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
szkolenie z RODO;
27.06.2018r. - Świebodzin, PUP, podpisanie
umowy;
28.06.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w sesji Rady Miejskiej;
30.06.2018r. - Trzciel, zawody strażackie
Regionu Kozła;
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
03.04.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur;
06.04.2018r. - Chlastawa, walne zebranie
sprawozdawcze KBS Zbąszynek;
09.04.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Konwent Rady Miejskiej; - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z okazji
100 urodzin z Panią Rozalią Piskorz;
10.04.2018r. - Zbąszynek, ZOK, spotkanie
Burmistrza Zbąszynka i Przewodniczącego Rady z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
14.04.2018r. - Zbąszynek, ROD, zebranie
sprawozdawcze; - Kosieczyn, pogrzeb
śp. Marty Schmidchen;
17.04.2018r. - Zbąszynek, spotkanie w
sprawie rozbudowy pomnika Chrystusa Odkupiciela; - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur;
18.04.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wspólne posiedzenie Komisji Stałych
Rady;
26.04.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
28.04.2018r. - Zbąszynek, Kościół parafialny oraz cmentarz w Zbąszynku,
spotkanie z członkami stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” w hołdzie ks. Prałatowi Janowi Palicy - byłemu proboszczowi parafii w Gryfinie i Zbąszynku; Zbąszynek, Kościół parafialny, obchody
26 rocznicy założenia grupy AA Trio; Zbąszynek, ZOK, miting trzeźwościowy;
29.04.2018r. - Zbąszynek, OSP, „Otwarte
drzwi”;
01.05.2018r. - 14 rocznica przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej; - Zbąszynek,
OSiR, turniej tenisa ziemnego o puchar
Rady Miejskiej w Zbąszynku, w tym
100 rocznica odzyskania niepodległości;
02.05.2018r. - Zbąszynek, święto Flagi;
03.05.2018r. - Zbąszynek, Kościół parafialny, święto Konstytucji 3 Maja –
227 rocznica uchwalenia Konstytucji,
msza święta w intencji Ojczyzny, Zbąszynek, OSiR, „Bieg Konstytucji”;
05.05.2018r. - Zbąszynek, Kościół parafialny, pogrzeb śp. Jerzego Cieślaka;
07.05.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Konwent Rady Miejskiej;
08.05.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur; - Zbąszynek, pogrzeb
śp. Eugeniusza Papierskiego byłego
Prezesa MKS „Syrena”, członka honorowego;
09.05.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, Komisja Rewizyjna oraz wspólne
posiedzenie Komisji Stałych Rady;
11.05.2018r. - Zbąszynek, ZOK, spotkanie z autorami książki pt. „Region Kozła Vademecum” Eugeniuszem Ku-

rzawą i Wojciechem Olejniczakiem;
15.05.2018r. - Zbąszynek, szkoła Podstawowa, VI Międzyszkolne Dyktando „Połam pióro” pod patronatem Rady Języka Polskiego; - Zbąszynek, ZOK, „Wielki
Test o Zbąszynku”;
17.05.208r. – Zbąszynek, wyścig kolarski
„Bałtyk – Karkonosze Tour”;
18.05.2018r. – Chlastawa, jeziorko koźlarskie, „Tydzień rodziny w Gminie Zbąszynek”, piknik partnerski współfinansowany z Ikea Industry;
22.05.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
konkurs na dyrektora szkoły podstawowej w Zbąszynku;
23.05.2018r. - Kargowa, Gala Regionu Kozła;
24.05.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku; Zbąszynek, spotkanie z pracownikami
Urzędu Miejskiego z okazji święta samorządu terytorialnego;
25.05.2018r. - Dąbrówka Wlkp., Memoriał
im. Bogdana Niemca;
27.05.2018r. - Dzień Samorządu Terytorialnego – przekazanie życzeń;
29.05.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie Wojewodą Lubuskim i przedstawicielami samorządu terytorialnego
- wręczenie medali za długoletnią służbę na rzecz zbąszyneckiego samorządu; - Zbąszynek, park przy ZOK, festyn
z okazji Dnia Matki i Dziecka;
03.06.2018r. – Chlastawa, jeziorko koźlarskie; gminny Dzień Dziecka;
05.06.2018r.- Zbąszynek, Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem”
przedstawienie pn. „Baśniowy Amba-
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Utrata

ras”; - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej,
dyżur;
09.06.2018r. - Babimost, Dni Miasta;
11.06.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Konwent Rady Miejskiej w Zbąszynku;
14.06.2018r. - Rogoziniec, ZSL, obchody
100 rocznicy odzyskania Niepodległości;
15.06.2018r.- Kargowa, obchody 100 rocznicy odzyskania Niepodległości;
17.06.2018r. - Zbąszynek, turniej piłki nożnej, Memoriał im. Andrzeja Łeszyka;
19.06.2018r. - Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej; dyżur;
20.06.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
Diamentowe Gody; Dąbrówka Wlkp.,
pogrzeb śp. Stanisława Dudzica, Honorowego Prezesa OSP Dąbrówka Wlkp.;
- Zbąszynek, Urząd Miejski, wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
21.06.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
Złote Gody;
22.06.2018r. - Zbąszynek, ZOK, zakończenie roku szkolnego przedszkolaków z
Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku; - Dąbrówka
Wlkp. Turniej „SKATA” im. W. Mazura; Zbąszynek, Targowisko Miejskie, Rowerowe Powitanie Lata;
28.06.2018r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
sesja Rady Miejskie w Zbąszynku;
30.06.2018r. - Trzciel, zawody pożarnicze
OSP Gmin Regionu Kozła.
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URZĘDNIK RADZI

ALIMENTACJA CZŁONKÓW RODZINY
PRZEBYWAJĄCYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Zgodnie z obietnicą zawartą
w ostatnim artykule Zbąszyneckiego
Kwartalnika, kontynuujemy tematykę związaną z obowiązkiem alimentacyjnym wśród członków rodziny.
Ostatnio omówione zostały kwestie
związane z obowiązkiem alimentacyjnym rodziców na rzecz dzieci. W
tym numerze Kwartalnika omówione
zostaną zasady, tryb i wysokość ustalania alimentów na rzecz członków
rodziny przebywających w Domach
Pomocy Społecznej (dalej: DPS). Co
istotne omawiane zasady dotyczą
tylko publicznych, czy też samorządowych domów pomocy społecznej,
a nie tych prywatnych, w których
odpłatność za pobyt zawsze wynosi
100%.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności,
niemogącej
samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można
zapewnić niezbędnej pomocy w
formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w
domu pomocy społecznej. Decyzję
o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę
za pobyt w domu wydaje ośrodek
pomocy społecznej, właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania
osoby kierowanej do domu.
Zgodnie z art. 60 ww. ustawy pobyt w domu pomocy społecznej jest
odpłatny do wysokości średniego
miesięcznego kosztu utrzymania.
Zazwyczaj miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS wynosi od
3.200 zł do 3.500 zł, w zależności od
usług świadczonych w domu. Opłatę
za dom ustala starosta. Tym samym
bardzo rzadko dochodzi do sytuacji,
aby emerytura czy renta mieszkańca
domu wystarczała na pokrycie całej
należności za pobyt w domu.
W sytuacji gdy dochody mieszkańca nie wystarczą na pokrycie całości
wydatków, zgodnie z art. 61 ustawy
o pomocy społecznej obowiązani do
wnoszenia opłaty za pobyt w domu
pomocy społecznej będą w kolejności:
1)
mieszkaniec domu, a w
przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów
dziecka, z tym że odpłatność ta nie
może wynieść więcej niż 70% dochodu tej osoby;
2)
małżonek, zstępni (dzieci,
wnuki), a gdy ich brak – wstęp-
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ni (rodzice, dziadkowie), zgodnie z
umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej;
3)
gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
- przy czym członkowie rodziny i gmina nie mają obowiązku wnoszenia
opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
Tym samym DPS potrącać będzie
maksymalnie do 70% dochodu
mieszkańca domu, pozostawiając
resztę kwoty na osobiste potrzeby
mieszkańca. Pozostała należność
będzie musiała zostać zapłacona
przez małżonka, następnie dzieci i
wnuki mieszkańca domu, a w przypadku ich braku rodziców lub dziadków. Co istotne rodzeństwo nie jest
zobowiązane do partycypowania w
kosztach utrzymania mieszkańca w
domu, jednakże oczywiście jeżeli rodzeństwo stać na ponoszenie takich
kosztów, mogą oni partycypować w
kosztach takiego utrzymania dobrowolnie. Tak samo małżonkowie, którzy są rozwiedzeni, nie będą zobowiązani do ponoszenia opłat.
Dopiero gdy mieszkaniec domu nie
posiada członków rodziny, albo członkowie rodziny z uwagi na osiągane
dochody nie mogą partycypować w
kosztach utrzymania mieszkańca
domu, należność tę płacić będzie
gmina, która skierowała mieszkańca do domu.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej krewny obowiązany jest jedynie
do ponoszenia opłaty za dom pomocy społecznej jeżeli osiąga odpowiednio wysoki dochód, ustalony w
ustawie. Kwota ta została ustalona
w odwołaniu do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i wynosi
300% tego kryterium. Tym samym
jeżeli osoba samotnie gospodarująca
osiąga dochód wyższy niż 1.902 zł
(kryterium dochodowe wynosi 634 zł
x 300%) lub osoba w rodzinie osiąga
dochód wyższy niż 1.542,00 zł (kryterium dochodowe wynosi 514 zł x
300%), zobowiązana będzie do opłacania kosztów pobytu krewnego w
DPS, ponad osiągane dochody.
Przykładowo, gdy rodzina składa
się z 3 osób, w której żona zarabia
2000 zł, mąż 3000 zł oraz małoletniego dziecka, rodzina posiada łączny dochód 5000 zł, co w przeliczeniu
na osobę wynosi ok. 1 666 zł. Przy
3 osobach limit zwolnienia z opłaty
to 4.626 zł (1.542 zł x 3). Tym samym
dana osoba będzie zobowiązana za-
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płacić za pobyt w DPS jedynie kwotę
różnicy między kwotą zwolnioną, a
jej nadwyżką tj. kwotę 374 zł (5000
zł – 4.626 zł).
Oprócz
kryterium
dochodowego
ustawa przewiduje możliwość zwolnienia danej osoby z opłaty nawet
po przekroczeniu limitu kwotowego
jeżeli istnieją ku temu uzasadnione
podstawy. Ustawa wskazuje przede
wszystkim na ponoszenie opłat za
pobyt innych członków rodziny w
domu pomocy społecznej, ośrodku
wsparcia lub innej placówce, długotrwałą chorobę, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny,
lub gdy osoba zobowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko. Aby zostać
zwolnionym z opłaty osoba zobowiązana do alimentacji musi złożyć
stosowny wniosek i uzasadnić swoją
sytuację. Jednocześnie pamiętać należy, że ośrodek pomocy społecznej
może zwolnić osobę zobowiązaną
do alimentacji, w sytuacji gdy żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Mowa
w tym miejscu o sytuacji gdy mieszkaniec domu, np. został pozbawiony
władzy rodzicielskiej lub skazano go
za przestępstwa przeciwko rodzinie,
życiu lub zdrowiu.
Co istotne w przypadku niewywiązywania się krewnych z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, opłaty te zastępczo
wnosi gmina, z której osoba została
skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie natomiast przysługuje
prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.
Podsumowując, pamiętać należy, że jako osoby powiązane więzami krwi jesteśmy zobowiązani do
pomagania innym członkom rodziny,
w sytuacji gdy nasza sytuacja dochodowa na to pozwala. Nie powinniśmy
bagatelizować i unikać pracowników
ośrodków pomocy społecznej, którzy
starają się ustalić naszą sytuację dochodową, celem ustalenia czy stać
nas na partycypowanie w kosztach
utrzymania członka rodziny w DPS,
bowiem takie zachowanie może doprowadzić do tego, że organ wyda
decyzję administracyjną nakazującą
nam ponoszenie opłat, możliwie w
wyższym zakresie niż by to ustalono
w drodze umowy ze Stronami.
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INFORMACJE

JEDNOMYŚLNOŚĆ RADNYCH
W SPRAWIE ABSOLUTORIUM
Absolutorium oznacza akt
organu przedstawicielskiego uznający
na podstawie sprawozdania działalność finansową organu wykonawczego za prawidłową.
W aktualnym stanie prawnym roczne
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy burmistrz jest zobowiązany
przedstawić radzie w terminie do 31
marca następnego roku. Jednocześnie
sprawozdanie przedkładane jest Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która
wydaje opinię na jego temat.
W pierwszej kolejności sprawozdanie
przedłożone radzie rozpatrywane jest
przez komisję rewizyjną, która zgodnie
z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie
gminnym opiniuje wykonanie budżetu
oraz występuje z wnioskiem do rady
miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium burmistrzowi.
Wniosek komisji rewizyjnej podlega
dodatkowo zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
Następnie sprawozdanie z wykonania
budżetu za dany rok rozpatrują pozostałe komisje stałe rady, a tym sa-

mym cała rada na sesji absolutoryjnej,
która powinna odbyć się w terminie
do 30 czerwca.
Podczas sesji absolutoryjnej rada
zapoznaje się z wnioskiem komisji rewizyjnej oraz opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym wniosku.
Uchwałę w sprawie absolutorium rada
podejmuje bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady. W
przypadku Rady Miejskiej w Zbąszynku większość ta wynosi 8 głosów.
W sytuacji kiedy rada nie udzieli absolutorium burmistrzowi zastosowanie mają przepisy art. 28a ustawy o
samorządzie gminnym mówiące o
konieczności podjęcia inicjatywy przeprowadzenia referendum gminnego w
sprawie odwołania Burmistrza.
Udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Zbąszynka było tematem wiodącym
sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku która odbyła się w dniu 24 maja 2018 r.
Tego dnia radni w Zbąszynku jednogłośnie podjęli dwie najważniejsze z
punktu widzenia samorządu uchwały
tj. Uchwałę Nr XLI/33/2018 w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2017 rok oraz Uchwałę Nr XLI/34/2018
w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Zbąszynka. Podjęcie niniejszych uchwał przez Radę Miejską
oznacza zaakceptowanie sprawozdania z wykonania budżetu zarówno
pod kątem poprawności rachunkowej, rzetelności jak i kompletności
przedstawionych danych, jak również
wyraża pozytywną ocenę z finansowego wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2017 rok.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski podziękował Radzie Miejskiej
oraz samorządowcom za jednomyślność w całorocznym procesie decyzyjnym i działaniach zmierzających
do poprawy jakości życia na terenie
naszej gminy.

Jan
Makarewicz

RODO – NOWE ZASADY
W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych.
Urząd Miejski w Zbąszynku jako podmiot publiczny również przetwarza
dane osobowe, w związku z tym
obecnie jesteśmy na etapie wprowadzania stosownych zmian polegających na dostosowaniu postępowania do wymagań określonych w ww.
przepisach. Dla naszych interesantów
sposób obsługi nie ulegnie zmianie,
jednak dodatkowym elementem, który pojawił się w naszym Urzędzie jest
klauzula informacyjna zawierająca
szereg informacji o sposobie i zasadach przetwarzania danych osobowych, której treść przedstawiamy poniżej.
Klauzula zawiera następujące dane:
Tożsamość Administratora
Administratorem danych osobowych
jest Burmistrz Zbąszynka; z siedzibą

w Zbąszynku (66-210), przy ul. Rynek 1.
Dane kontaktowe Administratora
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretarz@zbaszynek.pl lub pisemnie na
adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez email: iodo@
zbaszynek.pl Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.
Cele przetwarzania i podstawa
prawna
Dane osobowe będą przetwarzane
gdy:
1/ Jest to niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.
2/ Jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów interesanta lub innej osoby fizycznej.
3/ Jest to niezbędne do wykonania
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zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi.
4/ Jest to niezbędne do wykonania
umowy, której dana osoba jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie
strony, przed zawarciem umowy.
5/ Interesant wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych, w przypadku realizacji usług nie objętych wyżej
wymienionymi podstawami.
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
W związku z przetwarzaniem danych
w celach wskazanych powyżej, dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi
mogą być:
1/ Podmioty upoważnione do odbioru
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
2/ Podmioty, które przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
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INFORMACJE
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane
przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
Prawa podmiotów danych
Każdemu przysługuje prawo żądania
dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
W przypadku przetwarzania danych
na podstawie zgody, każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym

momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego
Każdemu przysługuje również prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim miejsca zwykłego pobytu,
miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

MIASTO ZBĄSZYNEK WPISANE
DO REJESTRU ZABYTKÓW

W czerwcu br. uprawomocniła się decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Zielonej Górze sygnatura sprawy
nr RZD.5130.41.2014 w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa lubuskiego historycznego układu
urbanistycznego miasta Zbąszynek nr rejestru L-702/A. Ustalenia między Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków a Burmistrzem Zbąszynka
trwały już od 2015 roku. Granice ob8

szaru miasta wpisanego do rejestru
zabytków przedstawia załączona
mapa terenu. Na podstawie wspomnianej decyzji do rejestru wpisano
około 70% obszaru miasta. Ochroną
prawną objęte zostały przestrzenie
założenia miejskiego, zawierające
zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych
i funkcjonalnych, w tym ulic i sieci
www.zbaszynek.pl

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie ujętym przepisami prawa, do których podania petent
jest zobowiązany, a w pozostałym
zakresie jest dobrowolne, jednakże
niepodanie danych będzie skutkowało
odmową realizacji usług.
Docelowo każdy wniosek będzie zawierał indywidualną klauzulę dostosowaną do jego treści.
Informacje na temat ochrony danych
osobowych znajdują się na stronie naszego Biuletynu Informacji Publicznej:
www.bip.zbaszynek.pl w zakładce
„Ochrona danych osobowych”.
Tadeusz
Czyż

dróg.
W trakcie rozmów ustalony został
obecny zakres obszaru miasta Zbąszynek, który został wpisany do
rejestru zabytków. Wpis do rejestru
zabytków nakłada na właścicieli
nieruchomości znajdującej się w obszarze strefy zabytkowej nowe obowiązki, które wynikają z Ustawy z dn.
23 lipca 2003 r., o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami. Wraz z decyzją przekazano do gminy pouczenie o skutkach jakie pociąga za sobą
wpisanie do rejestru. Każdy właściciel ma obowiązek zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego
otoczenia w jak najlepszym stanie,
korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego
wartości oraz popularyzowanie i
upowszechnianie wiedzy o jego znaczeniu dla historii i kultury. Według
pouczenia wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty
budowlane, umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych takich jak
tablice reklamowe oraz prace polegające na wycięciu drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, zmianę
przeznaczenia zabytku lub sposobu
korzystania wymagają pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków. W pouczeniu znajdują się
również zapisy o karach jakie mogą
zostać nałożone na właściciela za
nie dostosowanie się do wymagań
pouczenia. Wszelkich szczegółowych wyjaśnień można uzyskać w
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
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NIERUCHOMOŚCI DO ZBYCIA
Gmina
sukcesywnie zbywa
nieruchomości z zasobu swego mienia
w drodze organizowanych przetargów,
względnie w drodze bezprzetargowej
przy zachowaniu unormowań zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Istniejący zasób mienia wykorzystywany jest zgodnie z
prawnymi formami przewidzianymi w
kodeksie cywilnym, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz zgodnie
z wiążącymi organ wykonawczy gminy
ustaleniami, wynikającymi z podejmowanych uchwał budżetowych. Zbywanie nieruchomości z zasobu mienia odbywa się przy uwzględnieniu
przeznaczenia w miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego.
Ze sprzedaży wyłączeniu podlegają
nieruchomości niezbędne do realizacji
zadań własnych gminy. Aktualnie ogłoszono 3 przetargi dotyczące zbycia
działek budowlanych przewidzianych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie ulic Zachodniej i

Kościelnej. Ogłoszone przetargi dotyczą działki 890 o pow. 972 m2 cena
44 500 zł + należny podatek VAT –
przetarg odbędzie się 11 lipca 2018
r., działki 954 o pow. 860 m2 cena
40 600 zł + należny podatek VAT –
przetarg odbędzie się 12 lipca 2018 r.,
oraz przetarg na działkę
243/48 o
pow. 1707 m2 cena 77 000 zł + należny
podatek VAT – przetarg odbędzie się
13 lipca 2018 r. W najbliższym czasie
ogłoszone zostaną kolejne przetargi
dotyczące zbycia działek budowlanych przewidzianych pod zabudowę
garażową w Zbąszynku. Są to działki
wydzielone na tyłach ogrodów przydomowych przy ul. Wojska Polskiego. Informuję również, że aktualnie przygotowywanych jest do zbycia 11 nowych
działek budowlanych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną w rejonie
ulic Ogrodowa i Św. Piotra i Pawła. W
najbliższym czasie na stronie internetowej gminy zamieszczone zostaną
wykazy dotyczące tych działek z okre-

ślonymi cenami zbycia. Oprócz działek
budowlanych przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
przygotowane do zbycia są również
nieruchomości położone w terenach
przemysłowych, przewidziane do prowadzenia zorganizowanej działalności
inwestycyjnej związanej z wytwórczością, przemysłem i składami. Nieruchomości do zbycia są przygotowywane w
miarę zainteresowania terenami przez
potencjalnych
inwestorów.
Wszelkie informacje dotyczące zorganizowanych przetargów są dostępne
w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.bip.zbaszynek.pl
w
zakładce
„Przetargi”. Zainteresowanych terenami
budowlanymi zapraszamy do uczestnictwa w organizowanych przetargach.
Więcej informacji na temat nieruchomości przewidzianych do sprzedaży
można uzyskać w tut. Urzędzie w biurze nr 14 lub telefonicznie pod numerem: 68 3849140 wew. 37.
Jarosław
Mikołajczyk

USUWAMY AZBEST Z TERENU GMINY ZBĄSZYNEK
W tym roku po raz kolejny realizujemy zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Zbąszynek”. Wnioski o
dofinansowanie złożyło 42 właścicieli nieruchomości. W ramach zadania
usuniętych zostanie 65 Mg (4 800 m2)
wyrobów zawierających azbest. Większość wyrobów zawierających azbest
znajdujących się na posesjach na terenie Gminy Zbąszynek pochodzi z pokryć dachowych. Wybrano i podpisano
umowę z wykonawcą prac w zakresie
demontażu, transportu i unieszkodliwienia. Wybraną firmą jest EKO 24 Barbara
Plewko, ul. Królowej Jadwigi 1, 74-400
Dębno. Firma ma zrealizować zadanie
w okresie od 01.06.2018 r. do 25.08.2018
r. Zadanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze. Program usuwania
azbestu skierowany jest do wszystkich
właścicieli nieruchomości Gminy Zbąszynek, na trenie których znajdują się
budynki pokryte wyrobami zawierającymi azbest, tj. popularnym eternitem.
Tej grupie najbardziej powinno zależeć
na jak najszybszym usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych ze
swojego otoczenia. Przewiduje się, że

zainteresowanie programem będzie
wzrastać stopiono z roku na rok, w
miarę prowadzenia edukacji w zakresie
zagrożeń związanych z eksploatacją
azbestu oraz zbliżania się terminu na
ostateczne pozbycie się wyrobów zawierających azbest tj. roku 2032. Usunięcie wyrobów zawierających azbest
przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, polegające na
zmniejszeniu emisji włókien azbestu,
uzyskaniu poprawy ochrony zdrowia
mieszkańców oraz poprawie wyglądu
zewnętrznego obiektów budowlanych
i ich stanu technicznego. Dzięki tym celom zostaną stworzone właściwe warunki zdrowotne dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz przyczynią się do
ochrony środowiska naturalnego.
Zainteresowanych usunięciem azbestu w roku następnym prosimy o
kontakt osobisty lub telefonicznie
z Urzędem Miejskim w Zbąszynku –
(68)3849140.
Dlaczego azbest jest szkodliwy dla
zdrowia?
W naszej gminie, jeszcze w wielu
gospodarstwach domowych pokrycia dachowe zawierają niebezpieczny
związek – azbest. Powszechnie zwa-

www.zbaszynek.pl

ny „eternitem”. Z pozoru wydaje się
on nieszkodliwy i nie zagrażający naszemu życiu, lecz jak powszechnie się
mówi: „diabeł tkwi w szczegółach”.
Obecnie azbest zaliczany jest do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń
na Ziemi.
Gdy człowiek oddycha powietrzem zanieczyszczonym jego włóknami, docierają one do płuc, skąd już nie da się ich
usunąć. Ich szkodliwe działanie może
się ujawnić nawet po wielu latach, np.
nowotwory mogą rozwijać się 20–30,
a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien
azbestu. Im więcej jest włókien azbestu w powietrzu, którym się oddycha,
tym większe ryzyko zachorowania
na choroby, które może on wywołać.
Z ich powodu każdego roku na świecie
umiera ok. 100 tysięcy osób. Włókna
azbestu mogą przedostawać się do
powietrza w następstwie:
- korozji płyt azbestowo-cementowych,
- uszkodzeń mechanicznych związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających azbest
(łamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz
pokryć dachowych mogą to być izolacje, ścianki ogniotrwałe oraz części instalacji elektrycznych i ciepłowniczych.
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Azbest jest zaliczany do substancji o
udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Jego działanie
rakotwórcze zostało uznane dopiero
w latach 80. ubiegłego wieku. Szczególna szkodliwość azbestu nie wynika
z jego składu chemicznego – przyczyna szkodliwości tkwi w jego włóknistej
strukturze.
Szkodliwość włókien azbestowych zależy od ich średnicy i długości. Większe
włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w
większości zatrzymują się w górnych
drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo
drobne usuwane są przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne
są włókna długie (>5 μm), ale cienkie
(do 0,01 μm). Przenikają one do płuc
i wbijają się w nie. W wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują
następujące schorzenia:
- pylicę azbestową (azbestozę),
- raka płuc, raka oskrzeli,
- międzybłonniaka opłucnej albo
otrzewnej.
Włókna azbestu przedostają się do
powietrza atmosferycznego w wyniku
korozji materiałów, znacznie przyspie-

Jarosław
Mikołajczyk

szanej przez „kwaśne deszcze” i inne
chemiczne zanieczyszczenia powietrza, jak i działalność człowieka – niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych na tzw. „dzikich wysypiskach”.
Chorobotwórcze działanie azbestu jest
wynikiem wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. Zagrożenie ze
strony azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną wielkość włókien (niewidoczne
dla ludzkiego oka) oraz długotrwały i
utajony rozwój choroby.
Według Państwowego Zakładu Higieny
każdy kontakt z azbestem może być
niekorzystny i należy go unikać, chociaż nie musi on wywołać skutków
chorobowych. Możliwość kontaktu z
azbestem należy zatem ograniczyć do
minimum.
Jedynym sposobem wykluczenia niebezpieczeństwa związanego z azbestem jest jego stopniowe i systematyczne usuwanie z naszego środowiska
i zachowanie przy tym zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia ludzi
oraz ochrony środowiska.
Azbest został zakwalifikowany przez
ustawę Prawo ochrony środowiska

ZAKAZ NOCNEJ SPRZEDAŻY
ALKOHOLU W GMINIE ZBĄSZYNEK
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016
r. poz. 487 z późn. zm.) 9 marca 2018
r. wszedł w życie przepis na podstawie którego może zostać wprowadzone ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie gmin między godziną
22:00 a 6:00. Ograniczenie sprzedaży
może dotyczyć tylko sprzedaży alkoholu przeznaczonego do spożycia
poza miejscem sprzedaży tj. sprzedaży prowadzonej w sklepach. Lokale gastronomiczne nie podlegają
tej regulacji. Radni Gminy Zbąszynek w dniu 24 maja 2018 r. podjęli
Uchwałę Nr XLI/39/2018 w sprawie
wprowadzenia na terenie Gminy

Zbąszynek ograniczenia w godzinach
nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
poza miejscem sprzedaży. Uchwała
Rady Miejskiej w Zbąszynku weszła
w życie 14 czerwca 2018 r. Uchwałą
tą ograniczono sprzedaż alkoholu w sklepach w godzinach między
23:00 a 5:00. Godzinowe ograniczenia
sprzedaży alkoholu obowiązują na
terenie: miasta Zbąszynek i sołectw:
Dąbrówka Wielkopolska, Kosieczyn
i Kręcko. Sprzedawać alkohol całą
dobę można w sołectwach Rogoziniec i Chlastawa oraz we wszystkich
lokalach gastronomicznych na terenie całej Gminy Zbąszynek. Placówki
gastronomiczne posiadają zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholo-

OGŁOSZENIE

do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Te i wiele innych aktów
prawnych nakładają na posiadaczy
oraz zarządców wyrobów azbestowych obowiązek ich inwentaryzowania
oraz przestrzegania specjalnych procedur podczas prac przygotowawczych
do usuwania tych wyrobów, jak również ich transportu i składowania. W
przypadku wyrobów azbestowych, ten
rodzaj odpadów może być poddany
wyłącznie unieszkodliwieniu.
„Kampania antyazbestowa” przyczyniła
się do przyspieszenia procesu usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych
oraz eternitowych w Polsce, dzięki
czemu graniczny termin 2032 r. stanie
się bardziej realny. Jednak proces ten
uzależniony jest od stopnia zamożności właścicieli obiektów oraz możliwości dofinansowania tych działań przez
instytucje państwowe.

Alina
Jagaciak

wych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży i nie mogą
sprzedawać napojów alkoholowych
„na wynos”. Nie przestrzeganie tej
zasady może być podstawą do cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie. Sołectwa Rogoziniec i Chlastawa
zostały wykluczone z godzinowych
ograniczeń sprzedaży, ze względu na znajdujące się na ich terenie
stacje paliwowe, a w Rogozińcu dodatkowo ze względu na lokalizację
punktu sprzedaży alkoholu przy
autostradzie A2. Godzinowe ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych ma między innymi wpłynąć na
ograniczenie dostępności do alkoholu oraz na poprawę bezpieczeństwa.

Gmina Zbąszynek przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny
nr 4 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 32 wraz z udziałem w działce gruntu i częściach
wspólnych budynku 254/1000. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku w skład którego wchodzą 4 lokale
mieszkalne. Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na I piętrze budynku, składa się z 4 pokoi (trzy pokoje na
piętrze i jeden na poddaszu), kuchni, łazienki i korytarza; powierzchnia użytkowa wynosi 61,72 m2. Do lokalu
przynależy piwnica o pow. 20,82 m2. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny położony na działce geodezyjnej nr 516 o
pow. 150 m2, KW ZG1S/00028223/0 /Świebodzin/. Cena wyjściowa do przetargu ustalona została w wysokości
145 227,00 zł. Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego odbędzie się na koniec września 2018 r. Dodatkowe
informacje tel. 68 3849 140 wew. 34. Lokal można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ
MINIONEGO KWARTAŁU
100 rocznica urodzin Pani Rozalii
Piskorz
9 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku gościliśmy dostojną
Jubilatkę Panią Rozalię Piskorz,

która obchodziła w tym dniu swoje 100 urodziny. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski złożył serdeczne życzenia zdrowia,
pogody ducha oraz doczekania
kolejnych pięknych jubileuszy, a
wszyscy zebrani odśpiewali uroczyste „200 lat”.
Burmistrz odczytał również listy gratulacyjne
od Prezesa Rady Ministrów
Mateusza
Morawieckiego
oraz Wojewody Lubuskiego
Władysława Dajczaka. Nie
zabrakło życzeń i kwiatów
od Przewodniczącego Rady
Miejskiej Jana Mazura. Jubilatce towarzyszyła rodzina.
Wszyscy byli pozytywnie
zaskoczeni pogodą ducha i
sprawnością fizyczną oraz
tym, jak dobry kontakt miała
ze wszystkimi.
„Pani Rozalia Piskorz urodziła się 9 kwietnia 1918 r. w
Głębowicach gm. Wieprz, powiat
Wadowice z małżonków Franciszki i Jana Olejarz. Do 1939 r. mieszkała w Poznaniu. Odkąd tylko
pamięta pracowała jako kucharka. W czasie okupacji mieszkała
i pracowała w miejscowości Biedrusko koło Poznania. Od 1952 r.
mieszkała i pracowała w szpitalu
w Gorzowie Wlkp., później w szpitalu w Obrzycach. W 1961 r. poślubiła mieszkańca Zbąszynka Franciszka Piskorza i zamieszkała w
naszym mieście. W 1990 r. zmarł
jej ukochany mąż. Od tej pory, jak
sama mówi „… trzeba jakoś cią-

gnąć…”, podkreślając, że zawsze
może liczyć na pomoc sąsiedzką
i rodziny. Na pytanie o receptę na
długowieczność
odpowiedziała,
że nie robiła nic specjalnego żeby
dożyć 100 lat. Jedyne
co to unikała używek.
Pani Rozalia po dziś
dzień uwielbia mięso i
wędliny, więc dieta nie
należy do najlżejszych.
Mimo sędziwego wieku
nadal jest samodzielna
i dobrze radzi sobie z
codziennymi
czynnościami. Swój Jubileusz
Pani Rozalia podsumowała krótko „…jeśli
głowa myśli, a nogi
niosą to wszystko jest
dobrze…”.”
IX Olimpiada Przedszkolaków w
Kosieczynie
10 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kosieczynie odbyła
się IX Olimpiada Przedszkolaków,
zorganizowana przez Przedszkole
Niepubliczne w Kosieczynie. Ofi-

cjalnego otwarcia Olimpiady dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, życząc wszystkim dobrej zabawy i sportowej rywalizacji w duchu fair play. W zabawie udział wzięły reprezentacje
przedszkolaków z terenu Gminy
Zbąszynek. W końcowej klasyfikacji I miejsce zajęła reprezentacja Przedszkola Niepublicznego z
Kosieczyna, II miejsce Przedszkole
Niepubliczne z Dąbrówki Wlkp., III
– Niepubliczne Przedszkole „Pod
Muchomorkiem” ze Zbąszynka, IV
– Niepubliczne Przedszkole „Bąbolandia” z Kręcka i V – Niepubliczne
Przedszkole „Gucio” z Rogozińca.
www.zbaszynek.pl

Niezależnie od wyniku wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki i
medale.
Spotkanie z mieszkańcami
Również 10 kwietnia br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się
kwartalne spotkanie Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami.
Na wstępie Burmistrz Zbąszynka
podsumował I kwartał 2018 roku,
a przede wszystkim wykonane i
planowane inwestycje. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur
podsumował prace Rady Miejskiej
w I kwartale.
W dalszej części spotkania pytania zadawali mieszkańcy, a dotyczyły one m.in.: funkcjonowania
PSZOK i możliwości wywozu odpadów biodegradowalnych remontów ulic na terenie gminy, zasad
parkowania na ulicy Zbąszyńskiej,
utylizacji odpadów na ogródkach
działkowych i wycinki drzew na
ich terenie, pożaru w zakładzie
przetwórstwa odpadów Wexpool.
Dziękujemy
zainteresowanym mieszkańcom za udział
w spotkaniu, na kolejne zapraszamy już 10 lipca na
godz. 19:00 do Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury.
Gminne eliminacje Turnieju
BRD
23 kwietnia br. w Szkole
Podstawowej im. Marcina
Rożka w Kosieczynie odbyły
się gminne eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym. Do rywalizacji
przystąpiły zespoły wszystkich
szkół podstawowych z terenu
Gminy Zbąszynek oraz reprezentacja klas gimnazjalnych ze Zbąszynka. Po otwarciu turnieju przez
Zastępcę Burmistrza Jana Makarewicza, zawodnicy przystąpili do
2 etapów konkursu: pisemnego
testu wiedzy o przepisach ruchu
drogowego
oraz
praktycznych
zmagań w miasteczku ruchu drogowego. W końcowej klasyfikacji
Turnieju I miejsce zajęła reprezentacja SP Dąbrówka Wlkp., II - SP
Kosieczyn i III – SP Zbąszynek. Nagrody i puchary dla najlepszych
zawodników wręczył Burmistrz
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Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Reprezentacja Szkoły z Dąbrówki
Wlkp. dodatkowo na eliminacjach
powiatowych wywalczyła I miejsce drużynowo i indywidualnie
w kategorii szkół podstawowych.
Gratulujemy!
III Dni Otwarte w Ochotniczej
Straży Pożarnej Zbąszynek
29 kwietnia br. już po raz trzeci
Ochotnicza Straż Pożarna w Zbąszynku zorganizowała Dni Otwarte
w remizie.
Dzień Otwarty rozpoczął przemarsz ulicami miasta, w którym
udział wzięli również Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur oraz jednostki OSP z
Dąbrówki Wielkopolskiej, Kosieczyna i Nądni.
Mieszkańcy mogli zwiedzać budynek remizy, obejrzeć sprzęt będący na wyposażeniu jednostki.
Nie zabrakło również atrakcji dla
najmłodszych w postaci konkursu
rysunkowego oraz gier i zabaw.
Odbyła się również prezentacja
wozów ratowniczo – gaśniczych,
samochodu specjalistycznego z
Oddziału Ratownictwa Wodnego
Państwowej Straży Pożarnej w
Świebodzinie, pokaz ratownictwa
drogowego oraz umiejętności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w
walce z pożarem.
Zbąszynecka Majówka 2018
1 maja br. w ramach Sportowej
Majówki 2018 na obiektach sportowych im. Bogdana Niemca rozegrano XXIX Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Zbąszynku. Zmagania tenisowe zwyciężył Dawid
Furman.
Tego samego dnia na boisku do
siatkówki plażowej prowadzono
rozgrywki
Tenisa Plażowego, a
w
Kosieczynie odbył się
Wielki Turniej
w
Palanta,
p r o wa d z o n y
przez
członków Polskiego
Stowarzyszenia
Palantowego, w którym
udział
wzięły 4 drużyny. I miejsce
w y wa lc z y ł a
drużyna” Raz
dwa trzy to
my”.
12

2 maja na boisku do siatkówki w
Zbąszynku odbył się Żeński Turniej
Siatkówki Plażowej o Puchar Prezesa SPS Zbąszynek. Zwycięstwo
wywalczyły Kornelia Matysik i Julia Sobczak. Dużo zabawy, wiele
strzelonych bramek oraz pierwsze
medale i wyróżnienia dla naszych
najmłodszych piłkarzy wręczono
uczestnikom Turnieju Piłki Nożnej
ŁABĄDEK CUP o Puchar Prezesa
ZAP.
Tego samego dnia na obiektach

sportowych uczestnicy wyposażeni w karabiny próbowali zdobyć
flagę w popularnym laserowym
paintballu.
W godzinach wieczornych w sali
tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury odbyła się „Klubowa
Majówka”. Na scenie wystąpiło aż
6 DJ, a sala była wypełniona po
brzegi tańczącymi.
Tradycyjnie już 3 maja na ulicach
Zbąszynka przy pięknej słonecznej
aurze odbył się XXVI Bieg Konstytucji. Biegi rozpoczęto trasą 5 kilometrową, na której wystartowało
37 uczestników. W biegu głównym
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na dystansie 10 km wystartowało
201 uczestników. Na zakończenie
odbyły się biegi gimnazjalistów,
młodzieży szkolnej i rekreacyjny
bieg przedszkolaków.
Dziękujemy wszystkim osobom
i
instytucjom
zaangażowanym
w organizację wydarzeń w ramach Zbąszyneckiej Majówki oraz
uczestnikom za liczny udział w
atrakcjach.
Wizyta

w

partnerskiej

Gminie

Bedum
8 maja 2018 roku obchodziliśmy
73 rocznicę zakończenia II Wojny
Światowej – Dzień Zwycięstwa. W
dniach od 3 do 5 maja Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
gościł w partnerskiej Gminie Bedum w Holandii. Dla upamiętnienia ofiar i uczczenia 73 rocznicy
zakończenia II wojny światowej
uczestnicy spotkania przeszli w
marszu ulicami Bedum oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem
ku
czci poległych.
Sztandar dla 17. Kompanii Rozpoznawczej Ułanów Wielkopolskich
12 maja br. w Kaliszu odbyła się
wyjątkowa uroczystość, 17. Kompania Rozpoznawcza Ułanów
Wielkopolskich (KRUW), wchodząca w struktury 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
(WBZ), otrzymała szczególne wyróżnienie - symbol najwyższych
wartości honoru, sławy, tradycji,
wierności i męstwa w postaci repliki sztandaru 17. Pułku Ułanów
Wielkopolskich imienia Króla Bolesława Chrobrego.
Decyzją Ministra Obrony Narodo-
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wej z 14 marca 2013 r. w celu
zachowania chlubnych tradycji
orężnych kompania rozpoznawcza 17 WBZ przejęła i z honorem
kultywuje dziedzictwo tradycji
17. Pułku Ułanów Wielkopolskich
im. Króla Bolesława Chrobrego
(1919 – 1939) oraz przyjmuje nazwę wyróżniającą Ułanów Wielkopolskich. Losy 17. Kompani
Rozpoznawczej Ułanów Wielkopolskich nierozerwalnie łączą się
z historią miasta Kalisza.
W uroczystości udział wziął Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski z żoną, przedstawiciele
parlamentu, władz wojewódzkich, gminnych, powiatowych,
kaliskiego
samorządu,
służb
mundurowych,
duchowieństwa,
reprezentanci
stowarzyszeń
związanych z tradycjami 17. WBZ,
harcerze, uczniowie, mieszkańcy
miasta. Uroczystość rozpoczęła
msza św. w kaliskiej katedrze.
Następnie na placu św. Józefa
odbył się apel, podczas którego
został poświęcony sztandar. Rolę
chrzestnych pełnili: Grzegorz Sapiński Prezydent Kalisza i Małgorzata Czyczerska, małżonka
Burmistrza Zbąszynka. Honorowe
gwoździe, wspólnie z chrzestnymi, wbili w sztandar: płk Wojciech
Ziółkowski, p.o. dowódcy 17. WBZ

oraz kpt. Łukasz Doliński, dowódca KRUW. (zdj. Kalisz.pl)
VI edycja Międzyszkolnego Dyktanda „Połam pióro”
15 maja br. w Szkole Podstawowej w Zbąszynku odbyła się VI
edycja
Międzyszkolnego
Dyktanda „Połam pióro”. Do zma-

gań
ortograficznych
przystąpiło
14 uczniów szkół z terenu Gminy
Zbąszynek. Tegoroczne dyktando,
przygotowane przez nauczycielkę
języka polskiego Annę Szulc, dotyczyło muzyki. Prace konkursowe
oceniało jury. Gościem specjalnym
był przedstawiciel Rady Języka
Polskiego Profesor Tadeusz Zgółka,
który wystąpił z wykładem na temat retoryki. Najlepiej z dyktandem
poradziła sobie uczennica klasy

gimnazjalnej Kornelia Smogur i to
jej przypadł tytuł Mistrza Ortografii. Wicemistrzem Ortografii został
uczeń Zespołu Szkół Leśnych w
Rogozińcu Kamil Firganek, a II Wicemistrzem uczennica Szkoły Podstawowej z Dąbrówki Wielkopolskiej Maja Utrata. Gratulujemy!
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Wielki Test – Historia Zbąszynka
W ramach XV Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 15 maja br. odbył
się w sali tanecznej ZOK Wielki
Test o Zbąszynku. Organizacja testu była ogromnym przedsięwzięciem, przygotowano blisko 150
pytań i ponad 100 plansz multimedialnych.
W teście wzięło udział 9 reprezentacji jednostek i stowarzyszeń
z terenu Gminy Zbąszynek. Turniej
rozegrano w 3 rundach, a w finale
rywalizowały ze sobą 2 reprezentacje. Zwycięzcą I Wielkiego Testu o Zbąszynku została drużyna
z Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku, drugie miejsce zajęła
SP Dąbrówka Wlkp., a trzecie SP
Kosieczyn.
Dodatkowo, w trakcie testu padały także pytania do publiczności.
Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały certyfikaty, a zwycięskie drużyny nagrody rzeczowe.
Finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt
16 maja br. na hali Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Zbąszynku odbył się finał Wojewódzki Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt, w
którym uczestniczyły reprezentacje czterech najlepszych lubuskich
szkół podstawowych i gimnazjów:
SP 3 Sulechów, SP 2 Nowa Sól, G
3 Gorzów Wlkp. i SP Zbąszynek.
Zmagania sportowe otworzył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czy13
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skiemu, a wyróżnienie dla firmy
zostało w tym roku przyznane firmie ONIX Ostoja Chobienice. Dyplom uznania i odznaki „Zasłużony dla Regionu Kozła” w tym roku
przyznano państwu Magdalenie i
Krzysztofowi Rożkom ze Zbąszynia.

czerski. Rezultatem zaciętych pojedynków było zdobycie I miejsca i
tytułu Mistrza Województwa przez
drużynę SP Zbąszynek. Wygrana
gwarantuje również reprezentowanie województwa lubuskiego w
finale Mistrzostw Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim.
XXVI Międzynarodowy Wyścig
Kolarski Bałtyk - Karkonosze
oraz „Zbąszynek na rowery”
Już kolejny rok z rzędu ulicami
Zbąszynka przejechał wyścig kolarski, organizowany w ramach
XXVI Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze
Tour. W ramach II etapu na trasie
Zbąszynek - Zbąszynek
ponad
170 kolarzy przejechało 125 kilometrów. Dekoracja najlepszych kolarzy odbyła się zaraz po wyścigu.
Puchar zwycięzcy etapu wręczył
Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
a poszczególnym
zwycięzcom premii lotnych sponsorzy oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur.
W ramach wyścigu kolarskiego
odbyła się kolejna akcja „Zbąszynek na rowery”,
której organizatorem był Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
Przedszkolaki pokonały trasę wokół ronda
przy Placu Dworcowym, a chętni
mieszkańcy trasę 5 kilometrową.
14

Zakończeniem akcji był I Memoriałowy Wyścig Kolarski im. Janusza Macelucha dla mieszkańców
Gminy Zbąszynek, który zwyciężył
Filip Pendrak.
Gala Regionu Kozła
23 maja br. w Miejskim Domu
Kultury w Kargowej odbyła się
doroczna Gala Regionu Kozła
połączona z promocją wydanej
niedawno książki „Region Kozła.
Vademecum”. W trakcie gali uhonorowano wybranych przez Kapitułę laureatów dorocznych nagród
przyznawanych w czterech kategoriach. W kategorii indywidualnej
zwykłej wyróżniona została sołtys
Kosieczyna – Maria Dobry. W kategorii zespołowej nagrodę przyznano siedleckiemu zespołowi
teatralnemu o nazwie „Teatr Pa-

ragraf -2”. Nagroda honorowa dla
osób spoza Regionu Kozła przypadła dr. Zdzisławowi Kościańwww.zbaszynek.pl

Zaangażowanie poprzez działanie
23 maja w ramach realizacji polityki IKEA People Focus Week,
pracownicy Ikea Industry Zbąszynek wzięli udział w inicjatywie
poświęconej możliwościom rozwojowym pracowników. W ramach
tych działań i w celu przybliżenia
pracownikom firmy w jaki sposób
Ikea Industry pracuje na rzecz lokalnej społeczności, pracownicy
różnych działów wzięli udział w
akcji sadzenia roślinności wokół
Jeziorka Koźlarskiego.
Pozwoliło to na pozostawienie trwałego
lokalnego „śladu” przez wspólne
działanie pracowników. Aktywność ta nosi nazwę „Zaangażowanie poprzez działanie” i uwypukla
wartości IKEA, takie jak „poczucie
wspólnoty” oraz „troska o ludzi i
planetę”.
Odznaczenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, obchodzonego 27 maja,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla rozwoju samorządu
terytorialnego oraz w działalności
na rzecz społeczności lokalnej. Wręczenie odznaczeń
odbyło się w Pałacu Prezydenckim
25 maja br.
Srebrnym krzyżem
zasługi za wybitne zasługi w działalności na rzecz
rozwoju samorządu
terytorialnego,
za
osiągnięcia w pracy
samorządowej
odznaczony został
Zastępca
Burmistrza
Zbąszynka,
Sekretarz
Gminy
Jan
Makarewicz.
Gratulujemy!
Źródło: Kancelaria
Prezydenta; Zdjęcia:
Krzysztof Sitkowski KPRP
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Odznaczenia
za
długoletnią
służbę
29 maja w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku
pracownicy
Urzędu
oraz jednostek organizacyjnych
odznaczeni zostali medalami za
długoletnią służbę. Na wniosek
Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał odznaczenia wyróżniającym się pracownikom Urzędu Miejskiego w
Zbąszynku i jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszynek, którzy
mają udokumentowany minimum
trzydziestoletni staż pracy. Aktu
dekoracji, w imieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Wojewoda Lubuski Władysław
Dajczak. Medalem Złotym za Długoletnią
Służbę
odznaczeni
zostali:
Leszek
Bochniak,
Gabriela
Budniak,
Grzegorz Budych,
Dorota
Chłopowiec, Małgorzata
Cieślak,
Tadeusz Czyż, Alina
Jagaciak, Stanisław Jakimczuk,
Halina Kaczmarek, Renata Kitta, Danuta Kłos,
Jan Makarewicz,
Piotr
Mazur,
Barbara
Stasik,
Teresa Woźniak-Kukotko.

kotarą”, konkurencja zespołowa sygnałów myśliwskich, konkurencja
zespołowa muzyki myśliwskiej i mistrzostwa gry najdłuższego dźwięku
na rogu małym i dużym. Szczegółowe wyniki konkursów na stronie:
muzyka.myśliwska.pl.
Wśród dodatkowych atrakcji festiwalu znalazły się m.in. stoiska kulinarne i rzemieślnicze, wystawy
przyrodnicze i kolekcjonerskie oraz
degustacja dziczyzny.

VII Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej im. Eugeniusza Kruszelnickiego
2 czerwca br. roku na terenie Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, odbył się VII Festiwal Kultury
Leśnej i Łowieckiej im. Eugeniusza
Kruszelnickiego.
Festiwal organizowany jest przez
St o wa r z ys z e n i e
Miłośników Muzyki „Tutti”.
Wśród zaproszonych gości była
m. in. rodzina Eugeniusza Kruszelnickiego oraz Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski.
Podczas festiwalu
zostały rozegrane
konkursy: indywidualne
przesłuchania sygnałów
myśliwskich – „za

mi mieszkańcami Dzień Dziecka. 3
czerwca na Jeziorku Koźlarskim w
Chlastawie na przybyłe dzieci czekało wiele atrakcji, a piękna pogoda, dobry humor i miła atmosfera
towarzyszyła wszystkim przez całą
imprezę. Zarówno mieszkańcy, jak i

Gminny Dzień Dziecka
Gry i zabawy, konkursy, dmuchane
zamki, bańki mydlane, jazda pojazdami elektronicznymi, smakołyki,
fotobudka oraz inne atrakcje – tak
co roku na początku czerwca Gmina
Zbąszynek świętuje z najmłodszy-

www.zbaszynek.pl

goście licznie korzystali z atrakcji oferowanych przez Adventure
Quad. Organizatorem Gminnego
Dnia Dziecka był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku, pod
patronatem
Burmistrza Zbąszynka.
„Baśniowy Ambaras”
6 czerwca w Niepublicznym
Przedszkolu „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku,
z okazji
Dnia Dziecka, odbyła się premiera przedstawienia pt. „Baśniowy
Ambaras”. W aktorów wcielili się
rodzice oraz personel przedszkola, pod kierunkiem Dyrektor Pedagogicznego Małgorzaty Chorobińskiej. Na widowni zasiadły
przedszkolaki oraz zaproszeni
goście: Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
Jan Mazur, Dyrektor ZOK Malwina
Kubicka, Kierownik OSiR Marcin
Minta, Kierownik
OPS Danuta Kłos
oraz seniorzy z
Dziennego Domu
„Senior-Wigor”.
Barwne
stroje
postaci
bajkowych i dekoracje
przeniosły
małych i dużych
widzów w świat
bajek i baśni. Tematyka przedstawienia uświadomiła dzieciom jak wielkie są
wartości wynikające z czytania
książek.
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Rogozińcu
Ochotnicza Straż
Pożarna w Rogozińcu
była
gospodarzem
t e g o ro c z n yc h
Gminnych Zawodów Sportowo- P o ż a r n i c z yc h ,
które
odbyły
się 9 czerwca
br. na terenie
boiska
sportowego
Zespołu
Szkół
Leśnych
w
Rogozińcu.
O r ga n i z a t o re m
zawodów
był
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku
15
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Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Zbąszynku. Zmagania sportowe otworzył Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, a szczególnym wydarzeniem było wręczenie
złotych i srebrnych odznaczeń dla
członków Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej z Rogozińca.
Łącznie wystartowało 15 drużyn, w
kategoriach: Smerfy, Młodzieżowa
Drużyna Pożarnicza Chłopcy (MDP),
OSP Mężczyźni i OSP Kobiety. Gościnnie w zawodach uczestniczyła jednostka z partnerskiej Gminy
Peitz (Niemcy). Nad prawidłowym

przebiegiem konkurencji czuwali
druhowie z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Świebodzinie. Poniżej przedstawiamy rezultaty zmagań w poszczególnych konkurencjach:
1. Bieg sztafetowy z przeszkodami i ćwiczenia bojowe – kategoria
Smerfy – równorzędne I miejsce
dla reprezentacji OSP Kręcko Szkoła, Rogoziniec, Dąbrówka Wlkp.,
Kręcko i Kosieczyn.
2. Klasyfikacja generalna za bieg
sztafetowy z przeszkodami i ćwiczenia bojowe MDP Chłopcy:
I miejsce OSP Rogoziniec;
II miejsce OSP Dąbrówka Wlkp.
3. Klasyfikacja generalna za sztafetę pożarniczą i ćwiczenia bojowe OSP Mężczyzn:
I – OSP Kręcko II
II – OSP Kręcko I
III – OSP Peitz
IV – OSP Rogoziniec
V – OSP Zbąszynek
VI – OSP Dąbrówka Wlkp.
4. Klasyfikacja generalna za sztafetę pożarniczą i ćwiczenia bojowe OSP Kobiet:
I – OSP Kręcko
II – OSP Zbąszynek.
16

Wszyscy uczestniczy otrzymali okolicznościowe medale oraz
statuetki.
Uroczystość 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
Polskę
14 czerwca br. w Zespole Szkół
Leśnych w Rogozińcu odbył się
uroczysty apel poświęcony 100
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli:
Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska Małgorzata Golińska,
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów
Państwowych
w
Zielonej
Górze
Wojciech
Grochala oraz Burmistrz Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski.
Celem uroczystości,
poza
uczczeniem 100
rocznicy odzyskania niepodległości
przez
Polskę,
było
także ślubowanie
członków
Stowarzyszenia Przysposobienia
Wojskowego Leśników, które zostało wskrzeszone i reaktywowane po raz pierwszy w Polsce od
1945 roku.
W ramach obchodów 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości 15
czerwca br. na terenie Zespołu
Szkół Leśnych w Rogozińcu oraz
w okolicznych lasach Nadleśnic-

www.zbaszynek.pl

twa Babimost odbył się bieg leśny
z przeszkodami „Nasza Wolność” .
W biegu udział brali przedstawiciele szkół leśnych (Tuchola,
Starościn, Rogoziniec), wojskowo
– pożarniczych, ale także osoby
zatrudnione w służbach mundurowych. Bieg rozgrywał się w czterech kategoriach, w których łącznie wystartowało 40 uczestników.
TWIN GAMES CUP im. Andrzeja
Łeszyka w Zbąszynku
17 czerwca br. na stadionie OSIR w
Zbąszynku odbył się turniej TWIN
GAMES CUP im. Andrzeja Łeszyka.
W turnieju udział wzięły cztery
zespoły: ZAP Zbąszynek, Warta
Gorzów, Ilanka Rzepin oraz połączone zespoły Pogoni Świebodzin
i Medyka Cibórz. Rozpoczęcie Turnieju poprzedziło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie śp. Andrzeja Łeszyka, przez
Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego, Przewodniczącego
Rady Miejskiej Jana Mazura oraz
Sebastiana Łeszyka.
Po bardzo emocjonującym rozgrywkach zwycięzcą Turnieju została Warta Gorzów. Drugie miejsce
wywalczyła
Zbąszynecka
Akademia Piłkarska, trzecie Pogoń Świebodzin/Medyk Cibórz i
czwarte Ilanka Rzepin.
W trakcie trwania turnieju odbył
się konkurs TURBOZAP oraz Piłkarska Talentiada dla zawodników Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej. W ramach zakończenia
sezonu piłkarskiego 2017/2018 rozegrano mecze dzieci - rodzice w
pięciu kategoriach wiekowych. Na
zakończenie dnia odbył się pokaz
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Football Freestyle Stanisława Kościelnego, a zawodnicy ZAP otrzymali pamiątkowe medale Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej.
Bal Gimnazjalny
18 czerwca br. uczniowie kończący naukę w klasach gimnazjalnych bawili się na balu w sali
Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury.
W czasie pożegnalnej zabawy nie
zabrakło tradycyjnego poloneza.
Wśród zaproszonych gości był
m. in. Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, który
podziękował rodzicom i gronu pedagogicznemu za przygotowanie młodzieży. Pogratulował również osiągniętych
wyników
w
olimpiadach
przedmiotowych,
osiągnięć
sportowych oraz podziękował młodzieży za
godne
reprezentowanie Szkoły i
Gminy poza jej granicami. Nie
zabrakło również podziękowań dla dyrekcji, grona pedagogicznego oraz rodziców.
Oficjalnego otwarcia balu dokonała Dyrektor Szkoły Małgorzata Czaczyk.
Diamentowe Gody w Gminie Zbąszynek
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale na
szczególną uwagę zasługują tak wspaniałe rocznice
jak 60 - lecie pożycia małżeńskiego. Właśnie taką rocznicę
- Diamentowe Gody – obchodziło
5 par małżeńskich z Gminy Zbąszynek: Krystyna i Albin Ciećwiera,
Anna i Kazimierz Osses, Marianna
i Feliks Przybylscy, Anna i Eugeniusz Śpiewakowie oraz
Maria i
Mieczysław Urbańscy. Spotkanie,
odbyło się 20 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
Wzięli w nim udział Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Barbara Niemiec – Kromska oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur. Burmistrz Zbąszynka
zwracając się do dostojnych gości,
serdecznie pogratulował im wspaniałego stażu małżeńskiego oraz
wręczył kwiaty i okolicznościowe
upominki. Przewodniczący Rady
życzył jubilatom dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności, życzliwości ludzkiej, przyjaznego otoczenia
oraz kolejnych pięknych jubileuszy.
Medale za długoletnie pożycie
małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie nadawany jest osobom, które przeżyły 50 lat w
jednym związku małżeńskim. 21
czerwca br. w Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku 14 par małżeńskich
obchodziło ten wyjątkowy Jubileusz. Dekoracji dostojnych jubilatów, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał
Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski.
Jubilatom z okazji Złotych Godów wręczono odznaczenia, pa-

szkolnego w Szkole Podstawowej
w Zbąszynku udział wziął Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Najlepsi uczniowie kończący naukę w szkołach z terenu
Gminy Zbąszynek zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi oraz
specjalnymi stypendiami ufundowanymi przez Burmistrza Zbąszynka. Stypendium za najlepsze
wyniki w nauce otrzymał uczeń III
klasy gimnazjalnej Marcin Kociołek, a za największe osiągnięcia

miątkowe dyplomy oraz kwiaty.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo:
Honorata i Ryszarda Bobrowscy,
Krystyna i Andrzej Gołek, Irena
i Marian Gościniak, Bronisława i
Zbigniew Grzeszczak, Felicja i Kazimierz Jasińscy, Stefania i Stanisław Kaczmarek, Izabela i Henryk
Korbanek, Kazimiera i Jerzy Kowalscy, Halina i Jan Piosik, Teresa i Edmund Rosińscy, Irena i
Tadeusz Skośkiewiczowie, Benedykta i Józef Zawadzcy, Barbara
i Franciszek Zdunek, Stanisława i
Julian Ziarkiewiczowie.
Życzenia Jubilatom przekazała
również Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Barbara Niemiec-Kromska.

sportowe Kornelia Matysik.
W uroczystości zakończenia roku
szkolnego udział wzięli również:
Przewodniczący Rady Miejskiej
Jan Mazur, Przewodniczący Rady
Rodziców
Stanisław
Górawski,
Ksiądz Proboszcz Jerzy Kordiak
oraz zaproszeni goście.
Zakończenie roku szkolnego to
również czas pożegnań z nauczycielami. Swoją pracę dydaktyczną
w Szkole Podstawowej w Zbąszynku zakończyły 4 nauczycielki, które przeszły na zasłużoną
emeryturę: Irena Budych, Grażyna
Grzybowska-Gazda, Elżbieta Kostrzewa i Barbara Wolny.
Burmistrz Zbąszynka podziękował również Dyrektor Małgorzacie Czaczyk za wiele lat pracy na
rzecz szkoły, życząc by emerytura była czasem realizacji pasji i
marzeń. Jednocześnie ogłosił, że
nowym Dyrektorem Szkoły Podstawowej od 1 września br. będzie
pani Anna Szczesiak.
Wszystkim uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

Zakończenie roku szkolnego
2017/2018
Nadszedł
długo
wyczekiwany
moment dla wszystkich uczniów.
22 czerwca br. oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny.
W uroczystym zakończeniu roku
www.zbaszynek.pl
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INWESTYCJE

Hubert
Cichy

HALA SPORTOWA
25 kwietnia br., podpisano
z firmą KANROD Dariusz Dorna z
Wielenia, umowę na budowę hali
sportowej w Zbąszynku. 30 kwietnia wykonawca przejął plac budowy wraz z niezbędną dokumentacją. Rozpoczęto wstępne prace
rozbiórkowe obiektów i wycinkę
drzew. W kolejnych etapach zostaną wykonane roboty fundamentowe i przyłącza. Umowa z
wykonawcą opiewa na kwotę 12
175 770,00 zł., a termin wykonania to 4 listopada 2019 r. Nadzór
inwestorski nad inwestycją sprawuje Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe „DARO”, Dariusz Czapla
z Gorzowa Wlkp. Koszt nadzoru
wyniesie 135 115,50 zł. W ramach
projektu powstanie dwukondygnacyjny budynek pełnowymiarowej
hali sportowej wraz z zapleczem
oraz infrastrukturą towarzyszącą
(parkingi, ciągi piesze, zagospo-

darowanie terenu, zieleń), który stanowić będzie uzupełnienie
kompleksu
sportowo-rekreacyjnego im. B. Niemca w Zbąszynku.

Projekt zostanie dofinasowany ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2 426 800,00
zł.

PLAC ZABAW W KRĘCKU
20 kwietnia odebrano prace
związane z budową placu zabaw
w Kręcku. Projekt swym zakresem
obejmował: rozbiórkę i demontaż
elementów istniejących (bramki i
słupki boiska od siatkówki), budowę placu zabaw o nawierzch-
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ni piaskowej, budowę chodników
o nawierzchni z kostki betonowej,
oraz budowę małego parkingu dla
samochodów osobowych. Powstał
ogrodzony plac zabaw dla dzieci
z elementami siłowni zewnętrznej
dla młodzieży, dorosłych i senio-

www.zbaszynek.pl

rów. Wykonawcą robót była firma
APIS POLSKA Sp. z o.o. z miejscowości Jarosław. Koszt robót wyniósł
191.335,78 tyś. zł i został dofinasowany w wysokości 124 725,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

ŚCIEŻKA ROWEROWA
KOSIECZYN - CHLASTAWA
11 maja br. podpisano
umowę na budowę ścieżki
rowerowej nr 7 – zakres zaprojektowany, w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 302 (Kręcko – Chlastawa) w ramach
projektu Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w
gminach Babimost, Kargowa
i Zbąszynek (odcinek Kosieczyn – Chlastawa). Wykonawcą robót jest firma GLOBAL TRAKK sp. z o.o. sp. k.
z Sulechowa. W ramach projektu zostanie wybudowany
kilometrowy odcinek 2,5 metrowej, asfaltowej ścieżki rowerowej i odcinek chodnika z
kostki betonowej. Przy wjeździe do Chlastawy powstanie oświetlone przejście dla
pieszych. Wartość umowy
wynosi 750 000,00 zł. Termin
wykonania to 15 listopada
2018 r.

REMONT DROGI DO KRĘCKA
karczowanie krzewów
i poszycia, wykonanie przepustów pod
zjazdami, frezowanie i
wyrównanie istniejącej
nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, ułożenie warstwy
ścieralnej
z
asfaltobetonu, ścinanie i
umocnienie
poboczy
z odbudową rowów.
Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
a wykonawcą Przedsiębiorstwo Drogowe
KONTRAKT Sp. z o.o. z
Krosna Odrzańskiego.
W czasie prowadzonych prac remontowych mogą wystąpić
lokalne utrudnienia w
ruchu drogowym.
W lipcu i sierpniu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 302
(od skrzyżowania z drogą woj. nr

304 przy wiadukcie kolejowym do m. Kręcko) będą prowadzone
roboty drogowe. Zakres robót to:
www.zbaszynek.pl
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WYPOSAŻENIE PRACOWNI
SPECJALISTYCZNYCH CKZIU
W dniu 16 maja 2018 r. Burmistrz Zbąszynka podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.
”Wyposażenie i modernizacja pracowni specjalistycznych Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku-elastyczne
kształcenie dostosowane do potrzeb rynku pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
- Lubuskie 2020”, Oś priorytetowa
9 Infrastruktura społeczna, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój
infrastruktury edukacyjnej- projekty
realizowane poza formułą ZIT. Całkowita wartość projektu wynosi
950.509,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 738.577,85 zł. Przedmiotem projektu jest stworzenie
innowacyjnej oferty edukacyjnej dostosowanej do potrzeb rynku pracy
w Gminie Zbąszynek poprzez wyposażenie pracowni zawodowych w
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Zbąszynku. Realizacja projektu wpłynie na poprawę
warunków kształcenia zawodowego
oraz przebiegu procesu egzaminowania w szkole. W ramach projektu
planuje się doposażenie pracowni
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aplikacji internetowych oraz urządzeń techniki komputerowej w
nowe zestawy komputerowe oraz
niezbędne oprogramowanie i sprzęt
- drukarki, tablety, niezbędne narzędzia oraz osprzęt umożliwiający
testowanie, naprawę oraz montaż
komputerów; pracowni elektrotechniki i elektroniki oraz urządzeń mechatronicznych, instalacji, maszyn i
urządzeń elektrycznych oraz doposażenie pracowni energoelektroniki
w niezbędny sprzęt pomiarowy, demonstracyjny oraz ćwiczeniowy. Modernizacja i wyposażenie pracowni
w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwoli stworzyć
warunki do nauczania zbliżone do
środowiska pracy w nowoczesnych
firmach. Wpłynie to na dopasowanie jakości kształcenia do potrzeb
zgłaszanych przez lokalnych i regionalnych pracodawców, a tym samym na zwiększenie szans uczniów
na znalezienie zatrudnienia. Działania projektowe będą uzupełnione o
realizację projektu komplementarnego pn. „Modernizacja kształcenia
zawodowego w Gminie Zbąszynek”
(RPO Lubuskie 2020, Poddziałanie
8.4.1. Doskonalenie jakości kształ-

www.zbaszynek.pl

Joanna
Kwaśna

cenia zawodowego– projekty realizowane poza formułą ZIT). W projekcie udział bierze 390 uczniów i
11 nauczycieli z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Zbąszynku, którzy uczestniczą w
kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych. Projekt ma na
celu zintegrowanie kształcenia zawodowego z rynkiem pracy. Działania projektowe ukierunkowane są
na rozwój kompetencji, kwalifikacji
i umiejętności przyszłych pracowników, m.in dzięki wsparciu nauczania
zawodowego poprzez praktyczną
i nowoczesną naukę zawodu oraz
podnoszenie kompetencji kadry w
zakresie kształcenia zawodowego, a także poprzez współpracę z
pracodawcami i instytucjami rynku
pracy. Realizacja projektu pn. ”Wyposażenie i modernizacja pracowni
specjalistycznych Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego
w Zbąszynku-elastyczne kształcenie dostosowane do potrzeb rynku
pracy” potrwa do końca września
2018 r. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji
o udzielenie zamówień publicznych
w ramach projektu.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

PRACE REMONTOWE I KONSERWACYJNE

Od
kwietnia
bieżącego
roku Samorządowy Zakład Usług
Komunalnych w Zbąszynku wykonuje prace remontowe i konserwacyjne na sieciach wodociągowych, kanalizacyjnych ale
również na obiektach będących w
zarządzaniu Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku tj. na hydroforniach i stacjach uzdatniania wody. Prace na
obiektach budowlanych Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
w Zbąszynku musi wykonywać
w okresie zimowo - wiosennym,
zanim temperatura na zewnątrz
gwałtownie wzrośnie, ponieważ
zbyt duża różnica temperatur pomiędzy wnętrzem hydroforni a
temperaturą na zewnątrz uniemożliwia wszelkie prace konserwacyjne na armaturze, filtrach i
zbiornikach hydroforowych. W tym
roku udało się odnowić dwie hydrofornie wraz z wymianą części
armatury na hydroforni w miejscowości Samsonki. W budynku
technicznym w Samsonkach wymienione zostały główne zawory
odcinające pomiędzy zbiornikiem
a filtrem oraz rury doprowadzające wodę pomiędzy tymi urządzeniami. Oprócz wewnętrznych ścian
budynku został odmalowany filtr
a zbiornik zabezpieczony specjalną farbą. Jedno z ujęć w Samsonkach zyskało nową pompę głębinową o lepszych parametrach

wydajnościowych, nowe rury
głębinowe wraz z całą nową
armaturą studzienną.
Drugie
ujęcie w Rogozińcu zostało
również gruntownie wyremontowane. Budynek hydroforni w
Rogozińcu jest najstarszym budynkiem spośród wszystkich,
którymi zarządza Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
w Zbąszynku. Budynek powstał
w latach dwudziestych ubiegłego wieku a więc ma prawie
sto lat. Prace na tym obiekcie są utrudnione ze względu
na samą konstrukcję budynku,
która jest w znacznym stopniu
umieszczona pod ziemią, budynek zagłębia się na prawie
4 metry od poziomu gruntu.
Mimo tego jego stan jest świetnie zachowany i wymaga tylko
prac konserwacyjnych i drobnych napraw. W tym roku zostały
wymienione drzwi wejściowe do
budynku wraz z oknami, zostały
również pomalowane zbiorniki na
wodę pitną, filtr i cała armatura
wewnątrz budynku. Prace konserwacyjne wykonane również były
na samym ujęciu w Rogozińcu,
został wymieniony płot wraz z
bramą i furtką zabezpieczający
studnie głębinowe, wymienione
zostały obudowy studni wraz z
armaturą studzienną, orurowanie
studni i pompy głębinowe. Do końca 2018 roku planowana jest wymiana ogrodzenia wokół terenu
hydroforni w Rogozińcu.

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z tym, że
taryfę na wodę i ścieki zatwierdza
organ regulacyjny jakim są Wody
Polskie.
Samorządowy Zakład
Usług Komunalnych w Zbąszynku
złożył wniosek taryfowy w dniu
12 marca 2018 roku a do dnia 31
maja 2018 roku nadal nie mieliśmy
informacji o zatwierdzeniu taryfy
przez organ regulacyjny, dlatego
postanowiliśmy zrobić rozliczenie
„roczne” za zużytą wodę i ścieki.
Dnia 14 czerwca 2018 roku Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku otrzymał decyzję od Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Zbąszynek na okres 3 lat. Po uprawomocnieniu się decyzji, zacznie ona
obowiązywać od dnia 18 lipca 2018
roku. W związku z powyższym od
tego dnia cena na dostawę wody
i odbiór ścieków ulega zmianie i
będzie wynosić:
WODA: 3,20 ZŁ. NETTO +8% VAT
ŚCIEKI: 5,60 ZŁ. NETTO + 8% VAT
Pracownicy Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w
Zbąszynku będą ponownie dokonywać odczytów wodomierzy w
miesiącu lipcu u wszystkich odbiorców usług. Bardzo prosimy o
udostępnienie pomieszczeń, w
których znajduje się wodomierz
główny i zawór główny w celu odczytu wodomierza oraz sprawdzenia stanu technicznego przyłącza
wodociągowego.

ROZLICZENIE ZA WODĘ I ŚCIEKI
Na koniec maja nastąpiło rozliczenie za dostawę wody i odbiór ścieków
u wszystkich
odbiorców
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych przypousług na temina o opłatach za odpady. Termin wpłat za III
renie
Gminy
kwartał 2018 roku mija 31 lipca 2018 roku (opłata
Zbąszynek.
za lipiec, sierpień, wrzesień).
Było
ono
wydłużone
Od stycznia 2018 roku stawka opłat za odpady
względem lat
wynosi:
poprzednich,
odpady selektywne – 10,00 zł,
ponieważ zaodpady nieselektywne – 20,00 zł.
miast 12 mieWpłat
można dokonywać na nr konta:
sięcy rozlicze62
9660
0007 0010 1710 2000 0020
niowych było
lub w KASIE SZUK przy ul. PCK 2 w Zbąszynku od
ich aż 16. Jest
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00
to związane
ze
zmianą
www.zbaszynek.pl
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Barbara
Stasik

OŚWIATA

PODSUMOWANIE NA
KONIEC ROKU SZKOLNEGO
22 czerwca 2018 roku zabrzmiał ostatni dzwonek szkolny, dokonując symbolicznego obwieszczenia, że mamy koniec roku szkolnego
i witamy wakacje.
Zakończenie roku to podsumowania
całorocznej działalności szkoły, a także pracy uczniów. Klasy maturalne
Technikum i Liceum Ogólnokształcące zakończyły swoją edukację już w
kwietniu br. Tradycją jest, że Absolwentom, którzy otrzymują najwyższą
średnią na świadectwie ukończenia
Gimnazjum, Technikum i Liceum Ogólnokształcącego na terenie naszej
gminy Burmistrz Zbąszynka wręcza
stypendia. Tak wysoko wyróżnionymi
osobami byli: Krystian Pracuk i Marta
Graczyk z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku
oraz Krystian Hensel z Zespołu Szkół
Leśnych w Rogozińcu. Stypendia te
zostały wręczone przez Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego w kwietniu na zakończeniu. Natomiast w czerwcu stypendium za
najlepsze wyniki na świadectwie w
Gimnazjum otrzymał Marcin Kociołek
i za wyniki sportowe Kornelia Matysik. Najlepszą uczennicą Zasadniczej Szkoły Zawodowej okazała się
Klaudia Sterna. Wszyscy wyróżnieni
uczniowie posiadają wzorowe zachowanie. Rzetelna praca w ciągu całego okresu nauki przyniosła nagrodzonym spełnienie i poczucie satysfakcji.
Natomiast nagrodami książkowymi
Burmistrz uhonorował Absolwentów
Gimnazjum, którzy byli laureatami
konkursów przedmiotowych, olimpiad sportowych oraz uzyskali wzorową ocenę z zachowania.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym składamy gratulacje.
W obecnym roku szkolnym nie było
absolwentów w szkołach podstawowych. To efekty reformy szkolnej,
która wygasza gimnazja, a tworzy
szkoły podstawowe ośmioletnie. Stąd
też uczniowie klas VII od 1 września
br. stają się uczniami VIII klasy.
Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom życzymy radosnych, wspaniałych, niezapomnianych, ale przede
wszystkim bezpiecznych i beztroskich wakacji oraz udanego wypoczynku z dala od wszystkich codziennych obowiązków...
Burmistrz Zbąszynka na uroczystości zakończenia roku w Szkole
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II. Armii Wojska Polskiego w
Zbąszynku podziękował za długolet-
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nią pracę na rzecz edukacji szkolnej
Pani Małgorzacie Czaczyk – Dyrektorowi Szkoły, która z nowym rokiem
szkolnym przechodzi na emeryturę.
Pani Małgorzata Czaczyk pracę zawodową jako nauczyciel w naszej
szkole rozpoczęła w lutym 1988 r., a
na stanowisku kierowniczym jako wicedyrektor została zatrudniona od 1
września 1990 r. Od 1 września 2002 r.
powierzono funkcję dyrektora szkoły,
którą pełni do chwili obecnej. Dbając
o bezpieczeństwo w szkole podjęła
się realizacji wielu projektów. Upamiętniając historię i tradycje szkoły
podejmowała działania na rzecz spisania na kartach wielu wspomnień,
np. 2017 rok książka „18 lat sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska
Polskiego w Zbąszynku”, w 2013 roku

Album Wspomnień „Ja i Ty, Ale My…”,
2005 rok „Powiew wspomnień 60-lecie Szkoły Podstawowej w Zbąszynku”.
Życzymy, aby na emeryturze nie
opuszczał Pani dobry humor, dopisywało zdrowie, by otaczała Panią
życzliwość ludzi i by nareszcie znalazła Pani czas dla siebie, na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań.
Nie mówimy Pani żegnaj, mówimy do
widzenia, bo mamy nadzieję, że będzie Pani częstym gościem w szkole.
Następnie Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski przedstawił Panią Annę Szczesiak, jako
Dyrektora szkoły, która obejmie obowiązki z dniem 1 września 2018 r.

DANE O UCZNIACH I NAUCZYCIELACH W SZKOŁACH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Szkoła

Ilość
uczniów w
szkole

Liczba zatrudnionej kadry
pedagogicznej w etatach

Szkoła Podstawowa w
Zbąszynku

533

Szkoła podstawowa

378

Klasy gimnazjalne

155

Szkoła Podstawowa w
Dąbrówce Wlkp.

108

13,55

Szkoła Podstawowa w
Kosieczynie

94

10,71

350

34,80

Centrum Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego w
Zbąszynku
Branżowa Szkoła I
stopnia

28

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa

54

Liceum
ogólnokształcące

81

Technikum

www.zbaszynek.pl

187

51,05
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Tadeusz
Wróbel

CO SŁYCHAĆ POD MUCHOMOREM?
W naszym przedszkolu
każdy miesiąc jest bardzo
pracowity, ale także radosny i
wesoły! Przedszkolaki ciężko
pracują, uczą się podczas
zabawy, a nauczyciele „dwoją
się i troją” aby wspomóc
swoich
wychowanków.
Oprócz
efektywnych
zajęć,
dzieciaczki korzystają z wielu
atrakcji: Koncertów Lubuskiej
Filharmonii
Muzycznej,
teatrzyków,
interesujących
pogadanek, różnorodnych dni
tematycznych, zajęć rytmicznotanecznych z Panią Wiktorią
Baran i umuzykalniających z
Panem Tomkiem Gawrońskim.
Każdy
przedszkolak
doskonale wie, jak ważna jest
przyroda w życiu ludzi. Kwiecień
to miesiąc poświęcony w dużej
mierze przyrodzie, dlatego w
przedszkolu obchodziliśmy Święto
Ziemi, odwiedzili nas uczniowie
Technikum Leśnego w Rogozińcu i
pracownicy Ikea Industry przekazując
dzieciom swoją wiedzę na temat
środowiska. W przedszkolu zostały
zorganizowane dwie wystawy o tej
tematyce: „Geometryczne Cudaki
obserwujące przyrodę” wykonane
z
surowców
pochodzących
z
recyklingu oraz „Nasz Zielnik”.
Pomogło nam to lepiej poznać,
obserwować i zrozumieć przyrodę.
Kolejnym
ważnym
czynnikiem
w życiu człowieka jest sport,
dlatego nasze przedszkole brało
udział w Olimpiadzie Sportowej
organizowanej przez Przedszkole
w Kosieczynie. Wybrane dzieci z
grup pod patronatem Pani Marii
Karolczak godnie reprezentowały
naszą
placówkę.
Gratulujemy
wszystkim uczestnikom! 26 kwietna
nasze pociechy odbyły warsztaty
z Pierwszej Pomocy, prowadzone
przez Panów Sanitariuszy. Zajęcia
prowadzone były metodą nauka
przez zabawę. Dzieci poznały
zasady
pierwszej
pomocy,
skład apteczki oraz samochód
pogotowia.
Uczestnicy
bardzo
chętnie brali udział w „ratowaniu
swojego misia”. Dzięki temu obyły
się z tak trudnym zagadnieniem i
poznały jak ważnym czynnikiem
jest zdrowie w naszym życiu.
Ważna
jest
jeszcze
radość i zabawa, dlatego maj i

czerwiec to upragnione miesiące
przedszkolaków. W tym czasie
odbywają się najlepsze wycieczki
i Festyn Rodzinny. Tak też było w
tym roku. Dzieci 3-letnie wybrały
się do Sali Zabaw Alvin w Nowym
Tomyślu. Grupy dzieci 4-letnich
pojechały do „Krainy Smaku” w
Boszkowie. Wycieczka 5-latków
odbyła się do Poznania na teatrzyk
pt. „ Calineczka” w Teatrze Animacji
oraz do Starego ZOO. Dla 6-latków
została zorganizowana wycieczka
do Sali Zabaw Arek i Planetarium
w Zielonej Górze. Wszystkie dzieci
wróciły bardzo zmęczone ale
również szczęśliwe i zadowolone.
Dnia 29 czerwca odbył się Festyn
Rodzinny pod hasłem: „Mama, Tata i
Ja”. Dzieci w tym dniu wystąpiły dla
swoich rodziców prezentując swoje
zdolności recytatorskie, wokalne
i taneczne po czym rozdały
rodzicom upominki z okazji ich
święta. W zamian za ciężką pracę
przez cały rok, wychowankowie
mogli skorzystać z takich atrakcji
jak: dmuchańce, malowanie twarzy,
koło fortuny, plecenie warkoczy,
pokazy strażackie oraz pyszną
kiełbaskę i placuszek.
Uśmiech
z dziecięcych twarzy nie znikał.
Już tradycją naszego przedszkola
jest, że z okazji Dnia Dziecka
nasze pociechy idą na
pyszne
lody do Lodomotywy. Kolejny
raz z okazji ich święta odbył
się
teatrzyk
Rodzice-Dzieciom.
Aktorami w przedstawieniu byli
www.zbaszynek.pl

rodzice i pracownicy placówki
pod patronatem Pani Małgorzaty
Chorobińskiej. „Baśniowy Ambaras”taki był tytuł występu, przypomniał
dzieciom jak ważne jest czytanie
bajek oraz jakie są konsekwencje,
jeśli
o
tym
zapomnimy.
Czerwiec to także czas
pożegnań.
22 czerwca odbyło
się uroczyste pożegnanie dzieci
6-letnich,
wręczenie
dyplomów
i upominków. Zakończenie roku
szkolnego 2017/2018 w pozostałych
grupach odbyło się 29 czerwca.
Temu wydarzeniu towarzyszyły
gry i zabawy z wychowawcami,
wręczenie dyplomów i upominków.
„Przedszkolaku Drogi,
dzielnie cały rok pracowałeś,
mnóstwo rzeczy poznawałeś,
czas jest zatem na nagrodę,
obyś piękną miał pogodę
mnóstwo radości i zabawy
oraz ciekawe wyprawy!
Kiedy będziesz zwiedzać
Kraków i Opole,
Wspomnij proszę Nasze
Przedszkole”
Wszystkim dzieciom i rodzicom
życzymy
udanych,
wesołych,
spędzonych w gronie rodzinnym,
bezpiecznych wakacji
Dyrektor,
Grono Pedagogiczne oraz pracownicy
Niepublicznego Przedszkola „Pod
Muchomorkiem”
w
Zbąszynku.
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Wanda
Gołek

CZAS PODSUMOWAŃ
Czerwiec
podobnie
jak
w innych placówkach tak i
w
naszym Przedszkolu
to czas
podsumowań, refleksji i oceny
tego co udało się dokonać w
minionym roku szkolnym. Jak
zawsze był to czas bogaty w
najróżniejsze
wydarzenia.
W
ciągu ostatnich trzech miesięcy
działo
się
naprawdę
wiele…
TROPICIELE I ODKRYWCY
W ramach prowadzonych
zajęć
przyrodniczych
„Tropiciele i odkrywcy” odbyły
się
następujące
zajęcia:
„Pienisty
potwór”;
„Zabawy
z
balonami”; „Zabawy z wodą”;
„Hodowla cebuli”; „Przebudzenie
drzewa”; „Pokaz wodnej magii”;
„Marzenia
się
spełniają”;
„Odrzutowe
powietrze”.
W
kwietniu
obchodziliśmy
Dzień Ziemi. W obu oddziałach
zorganizowane zostały „Turnieje
wiedzy o przyrodzie”, podczas
których dzieci wykazały się dużą
wiedzą na temat świata przyrody.
DLA RODZICÓW
Bardzo ważna jest dla nas
współpraca z rodzicami dzieci.
Dzięki tej współpracy rodzice
mieli możliwość uczestnictwa w
zajęciach otwartych: „Bawimy się
kolorami”, „Kosmos” oraz „Zabawy
z rodzicami”. Ponadto dzieci wraz
z
nauczycielami
przygotowały
przedstawienia: „Na łące” i „Strachy
na
lachy”.
Wzruszające
dla
rodziców były spotkania i występy
z okazji Dnia Mamy i Taty, podczas
których
dzieci
zaprezentowały
program
artystyczny
oraz
przedstawienie
„Kukułka”.

Ewy
Zwiernik
„Tańcelebracje”;
zaznaczyły swoje uczestnictwo
w
Konkursie
Recytatorskimprzedstawicielka z Przedszkola
otrzymała
wyróżnienie.
PROJEKTY EDUKACYJNE
W czerwcu zrealizowane
zostały
kolejne
projekty
edukacyjne. Tym razem dotyczyły
one „Praw dziecka” oraz „Lasu”.
Dzieci poszerzyły swoją wiedzę
na podjęte tematy angażując
się
w
bardzo
różnorodne,
zorganizowane przez nauczycieli
działania.
Spostrzeżenia
i
doznania z wycieczki do Zespołu
Szkół Leśnych w Rogozińcu w
zakresie realizacji projektu „Las”
na długo pozostaną w pamięci
dzieci II oddziału. Poza tym w
grupie „Żabki” został realizowany
Program Przedszkolnej Edukacji
antytytoniowej „Czyste powietrze
wokół nas”.
OBCHODY DNIA DZIECKA
W tym roku obchody
Dnia Dziecka trwały aż dwa dni.
Pierwszego dnia
dzieci mogły
obejrzeć cudowne przedstawienie
w wykonaniu ich rodziców. Był
to spektakl „Kopciuszek”, który
bardzo się spodobał i został
nagrodzony gromkimi brawami
dzieci.
Gorąco
dziękujemy
wszystkim
za
zaangażowanie!
Dzieci wraz z życzeniami od pana
sołtysa zostały poczęstowane
cukierkami oraz
przepysznymi

NIE TYLKO W PRZEDSZKOLU
W ramach
współpracy
ze
środowiskiem
lokalnym
oraz instytucjami naszej gminy
dzieci także były aktywne i
zaangażowane: wzięły udział w
IX Olimpiadzie Przedszkolaków
w Kosieczynie, gdzie po zaciętej
rywalizacji i dogrywce zajęły II
miejsce; odwiedziły bibliotekę w
Szkole Podstawowej; zwiedziły
Izbę
Pamięci;
zaprezentowały
spektakl
„Kukułka”
uczniom
Szkoły Podstawowej w Dąbrówce
Wlkp.; wzięły udział w Konkursie
Zespołów
Tanecznych
im.
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racuszkami przyrządzonymi przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Dąbrówce Wlkp., otrzymały
upominki
i
fantastycznie
się
bawiły uczestnicząc w programie
przygotowanym przez nauczycieli
oddziałów. Kolejny dzień przyniósł
nie mniejsze wrażenia. Wybraliśmy
się na wycieczkę do kina do
Międzyrzecza. Dzieci były bardzo
podekscytowane,
a
uśmiechy
nie
schodziły
z
ich
twarzy.
POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA
Dla
części
dzieci
był
to ostatni rok w przedszkolu
ponieważ od września rozpoczną
naukę w szkole. W związku z tym
odbyło się uroczyste zakończenie
edukacji przedszkolnej, na które
zostali zaproszeni goście: sołtys,
dyrektor
Szkoły
Podstawowej
i
przejmujący
absolwentów
wychowawca
klasy pierwszej.
Dzieci tradycyjnie jak co roku
zatańczyły poloneza, recytowały
wiersze, śpiewały piosenki. Były
to chwile
wielkich wzruszeń i
uniesień, w tym także uronionych
ukradkiem
przez rodziców i
panie łez.
Każdy absolwent
otrzymał ufundowaną przez Radę
Rodziców szkolną wyprawkę, a od
dyrektora Przedszkola upominek i
dyplom ukończenia przedszkola.
Życzymy
udanych
wakacji
i
radosnego
startu
w
nowym
roku
szkolnym.
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Małgorzata
Czaczyk

CZAS PODSUMOWAŃ…
Kończący się rok szkolny
jest dobrym momentem na podsumowanie działań szkoły, nieustannych
zmagań naszych uczniów. Zapraszamy do naszej końcowo-rocznej relacji:
SIATKARSKIE SUKCESY
Zespoły siatkarskie dziewcząt z naszej
szkoły znakomicie spisały się w tym
roku szkolnym zarówno w rozgrywkach
szkolnych, jak i klubowych. Wszystkie
drużyny w swoich kategoriach wiekowych godnie i z sukcesami reprezentowały i promowały naszą szkołę i gminę
w zawodach na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim w piłce siatkowej oraz
mini piłce siatkowej. Osiągnięcia w bieżącym roku szkolnym stawiają nas w
czołówce młodzieżowych drużyn nie
tylko w województwie, ale i w kraju.
Dziewczęta na co dzień trenują w klubie SPS Strefa Piłki Siatkowej w Zbąszynku pod czujnym okiem trenerów:
Piotra Górawskiego i Grzegorza Kowalczyka. W szkole nasze reprezentantki
uczęszczają na lekcje wychowania fizycznego prowadzone przez Ninę Cybulską - Freyer i Grzegorza Kowalczyka. Najważniejsze osiągnięcia: udział w
Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i
zajęcie 10 miejsca w Polsce w kategorii szkół. Najważniejsze osiągnięcia
siatkarek to: I miejsce w Finale Wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej; I
miejsce i mistrzostwo województwa w
Lubuskiej Lidze Młodziczek; I miejsce i
mistrzostwo województwa w Lubuskiej
Lidze Kadetek; udział w Ćwierćfinałach
Mistrzostw Polski w kategorii młodziczek oraz kadetek; II miejsce w Finale Wojewódzkim mini piłki siatkowej
Igrzysk Dzieci; I i II miejsca w Finale
Wojewódzkim minisiatkówki „Kinder+Sport” i awans do Finału Mistrzostw
Polski; I i III miejsce w mistrzostwach
województwa siatkówki plażowej kadetek; I miejsca w ogólnopolskich
turniejach w Szczecinie, Połczynie-Zdroju, Nowym Dworze Mazowieckim.

ce multimedialne do zajęć lekcyjnych.
Realizowaliśmy również projekt „Kompetencje informatyczne i umiejętność
wykorzystania TIK szansą na lepszą
przyszłość”, który skierowany był do 110
uczniów klas starszych w ramach unijnego projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020 – Nowoczesna Edukacja. Młodzież zdobyła
umiejętności w zakresie kompetencji
informatycznych i cyfrowych, korzystając z zajęć z zakresu tworzenia stron
internetowych, podstaw programowania komputerów i sposobów wykorzystania urządzeń stacjonarnych z mobilnymi. Miłym akcentem kończącym
zmagania projektowe była wycieczka
do Wrocławia, a także wyłonienie 10
najbardziej zaangażowanych i uzdolnionych uczestników, którzy otrzymali
nagrody w postaci okularów do wirtualnej rzeczywistości. Jak co roku realizowaliśmy projekt w ramach Społecznego Zaangażowania IKEA Industry
Zbąszynek - „Przyrodniczy ogród zmysłów i doświadczeń”. Pracownicy tej
firmy zamontowali w naszym ogrodzie
budki lęgowe dla ptaków, a zainstalowany monitoring pozwala nam obserwować nowych mieszkańców ogrodu.
Dziękujemy za realizację wielu wspólnych projektów, które oprócz środków
finansowych przyczyniły się do poszerzenia oferty edukacyjno- wychowawczej naszej szkoły. Uczennice z klasy
VII b brały udział w projekcie ‘Communicating through letters’w ramach programu eTwinning. Szkołą partnerską, z
którą współpracowaliśmy, była szkoła
z miejscowości Chalonne sur Loire we
Francji. Celem projektu było nawiązanie
znajomości z uczniami z Francji poprzez
pisanie listów. Projekt sprzyjał rozwijaniu zdolności komunikowania się w
języku angielskim, używania go do celów realnej komunikacji oraz pozwalał
poznać rówieśników z krajów partnerskich. Było to świetne doświadczenie
nauki języka angielskiego, które mamy
nadzieję powtórzyć w przyszłym roku.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
Szkoła była beneficjentem projektu
„Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażenie gminnych
jednostek oświatowych w niezbędny
sprzęt dydaktyczny w gminach Świebodzin i Zbąszynek”, dzięki któremu
doposażono pracownie informatyczną,
matematyczną i przyrodniczą w sprzęt
oraz pomoce dydaktyczne. Ponadto
skorzystano również z projektu MEN
„Aktywna tablica” pozyskując tabli-

KONKURSY, NAUKA I JEJ EFEKTY
Mijający rok szkolny był obfity w
konkursy
przedmiotowe,
literackie, plastyczne, sportowe i inne.
Uczniowie zmagając się w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych uzyskali tytuł finalisty z języka polskiego,
niemieckiego, geografii, a także wiedzy
biblijnej. W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur brało
udział 103 uczniów, a 7 zostało wyróżnionych. Drużyna klas gimnazjalnych

www.zbaszynek.pl

zajęła I miejsce w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
w Świebodzinie reprezentując powiat
w finale wojewódzkim, a tam zajęli III
miejsce, jednocześnie uzyskując tytuł
laureata i finalisty. Nasze tancerki zaprezentowały się na
Ogólnopolskim
Festiwalu Tańca o Puchar Burmistrza
Zbąszynia, zdobywając I oraz III miejsce, a także Puchar za styl i grację.
Nasze wokalistki zostały laureatkami
etapu powiatowego Lubuskiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki Pro Arte
2018, a w finale wojewódzkim uzyskały
wyróżnienie. Uczniowie wzięli udział w
warsztatach językowych organizowanych w Collegium Da Vinci w Poznaniu,
gdzie mogli nie tylko przełamać swoje
bariery językowe, ale aktywnie uczestniczyć w grach i zabawach językowych.
Uroczystym
apelem
zakończyliśmy
rok szkolny 2017/2018 podczas którego
najlepsi uczniowie zostali nagrodzeni nagrodami Burmistrza Zbąszynka
oraz Dyrektora Szkoły. Ten rok szkolny kończymy ze średnią szkolną II
etapu na poziomie 4,34. Najwyższą
średnią 5,75 uzyskały dwie uczennice
z klasy szóstej. Pożegnaliśmy również 81 absolwentów klas gimnazjalnych, w których najwyższa średnia
to 5,67. Wierzymy, że czas spędzony
razem to okres wspólnego wysiłku i
pracy, która pozostawi w pamięci naszych Absolwentów miłe wspomnienia. Myślimy, że też pozwoli zrozumieć,
że zdobyta wiedza i doświadczenie
to „coś”, co zabierają z naszej szkoły.
„DOBRE JEST TO CO MINĘŁO, DOBRE JEST TO CO NADCHODZI A
NAWET
DOBRA
JEST
TERAŹNIEJSZOŚĆ”
–
Zbigniew
Hubert
W związku z kończącym się okresem
mojej pracy na stanowisku dyrektora
szkoły składam serdeczne podziękowania za wieloletnią twórczą i konstruktywną współpracę na rzecz edukacji:
Burmistrzowi Zbąszynka, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, kierownikom
referatów, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, rodzicom, nauczycielom, pozostałym pracownikom
szkoły oraz uczniom. Dziękuję jednocześnie za przychylność i życzliwość
okazywaną mi na gruncie zawodowym.
Wszystkim naszym podopiecznym i
czytelnikom życzymy słonecznych
wakacji i niezapomnianych przygód.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Małgorzata
Gruchała

JUŻ WAKACJE
Rozpoczęły się upragnione wakacje. Ostatnie dni i tygodnie
były bardzo intensywne. W dniach
18 - 19 maja uczniowie naszej szkoły: Maja Bimek, Martyna Mania, Karolina Łochowicz, Oliwier Niemiec i
Hubert Wittke wraz z opiekunami:
p. dyr. Małgorzatą Gruchałą, p. dyr.
Ewą Kubicką i p. Lucyną Łuczak-Dzikowską brali udział w XII Zakrzewskim Sejmiku Młodzieży pod hasłem
„Siła nasza leży w nas ...”. Uczestnicy
Sejmiku - młodzież ze szkół z Kaszub i Krajny: Zakrzewa, Brzostowa,
Ugoszczy, Kwidzyna, Wyrzyska, Chojnic, Brus, Złotowa, Starej Wiśniewki,
Dretynia i Miasteczka Krajeńskiego oraz nasi uczniowie z Dąbrówki
Wlkp. pracowali w trzech grupach
pod kierunkiem moderatorów nad
tematami: 1. Prawdy Polaków spod
Znaku Rodła dawniej i współcześnie.
2. Małe ojczyzny złączone Znakiem
Rodła - jak historia łączy się z teraźniejszością. 3. Dzisiejsze formy działalności kulturalno - edukacyjnej.
4. Zainteresowania, pasje, talenty.
Podczas uroczystego forum 19 maja,
w którym uczestniczyli zaproszeni goście:
przedstawiciele władz
gminy, powiatu, województwa, parlamentarzyści oraz lokalna społeczność uczestnicy Sejmiku zaprezentowali wyniki prac, przedstawili
rezolucję oraz kartę młodzieży XII
zakrzewskiego Sejmiku. Na zakończenie odbyły się prezentacje szkół.
Nasi uczniowie wystąpili w strojach
ludowych, zagrali na ludowych instrumentach i zaśpiewali dąbrowieckie piosenki. W maju uczniowie klasy 6 i 7 odwiedzili Archiwum
Państwowe w Zielonej Górze, gdzie
wzięli udział w lekcji archiwalnej.
Prowadziła ją pani Beata Grelewicz,
kierownik Oddziału IV. Pokaz rozpoczęła od wyjaśnienia, czym zajmuje
się archiwum, a następnie przedstawiła najstarsze dokumenty znajdujące się w zielonogórskich zbiorach.
Były tam dokumenty królewskie,
miejskie i cesarskie. Wszystkie z
nich można było nie tylko obejrzeć,
ale również dotknąć, co w zwykłych
muzeach się nie zdarza. Następnie
przeszła do części zborów związanych z Dąbrówką Wielkopolską.
Znalazły się tam dokumenty ze spisów ludności i akta parafialne. Mogliśmy je poczytać i przewertować
osobiście, a wielu z nas znalazło
w nich nazwiska krewnych i znajomych. Następnie pokazano nam olbrzymi magazyn, w którym znajdują
się wszystkie dokumenty, pracownię digitalizacji, magazyn zbiorów

26

kartograficznych. Zainteresowanych
zapraszamy na stronę archiwum:
http://www.archiwum.zgora.pl/. Ponadto uczniowie brali udział w wielu
konkursach i akcjach. Nasza szkoła
zareagowała na hasło Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.
i włączyła się do lubuskiej akcji bicia
rekordu w liczbie osób czytających
na przerwie. „III Przerwa na czytanie” to pomysł na promocję czytelnictwa. Wskazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe, że po książkę
można sięgnąć w każdej sytuacji i w
każdym miejscu. Akcja odbywała się
pod patronatem honorowym Lubuskiego Kuratora Oświaty - pani Ewy
Rawy. 11 maja czytaliśmy podczas
długiej przerwy. Każda klasa i każdy
uczeń indywidualnie znalazł dla siebie odpowiednie, zaciszne miejsce.
Była to biblioteka szkolna, czytelnia,
korytarz, izby lekcyjne, boisko, plac
zabaw, Orlik. Zakres, tematyka książek była bardzo różnorodna: bajki,
powieści przygodowe, historyczne,
fantastyka, literatura młodzieżowa, albumy, lektury. Książki były
wypożyczone ze szkolnej biblioteki lub przyniesione z prywatnych,
domowych zbiorów uczniowskich.
Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów. Następnego
dnia drużyna z naszej szkoły brała
udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Książce i Bibliotece.
Konkurs odbywał się w Kosieczynie. Brało w nim udział pięć szkół: z
Nowego Kramska, Podmokli Małych,
Kosieczyna, Zbąszynka i Dąbrówki
Wlkp. Naszą szkołę reprezentowały
uczennice: Zofia Łochowicz z kl. IV,
Zuzanna Gołek z kl. V i Zofia Konwisarz z kl. V, które drużynowo zajęły III miejsce. Natomiast uczniowie
klas I-III uczestniczyli w szkolnym
konkursie „Lubię czytać”, który przygotowała p. K. Trochanowska. Dzieci
zmagały się z zadaniami dotyczącymi historii książki oraz treści znanych i lubianych lektur szkolnych. W
VI Międzyszkolnym Dyktandzie „Połam Pióro” w Zbąszynku uczennica
Maja Utrata poradziła sobie wyśmienicie z pułapkami trudnego tekstu i została drugim wicemistrzem
ortografii gminy Zbąszynek. 16 maja
w sali wiejskiej w Przyprostyni odbyła się piąta edycja konkursu „Symulacji działalności gospodarczej”
w ramach SKO. Wystartowało siedem drużyn. Konkurs prowadził
pomysłodawca i współorganizator
Mateusz Paleczny. Ideą konkursu
było zapoznanie dzieci z prowa-
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dzeniem działalności gospodarczej,
osiągnięcie jak największego zysku,
przy najniższym nakładzie finansowym. Naszą szkołę reprezentowały: Maja Bimek, Martyna Mania,
Wiktoria Tobys, Aleksandra Szmyt,
które wywalczyły pierwsze miejsce.
Troje uczniów: Karolina Łochowicz,
Dawid Mirek i Zofia Kowalska pod
opieką Edwarda Utraty, pokonując
wszystkie szczeble konkursu BRD:
szkolny, gminny, rejonowy dotarli
do etapu wojewódzkiego, w którym
zajęli ósme miejsce. Nasi uczniowie
wystąpili również w Memoriale im.
Bogdana Niemca zajmując następujące miejsca - bieg na 60m - Mania
Martyna kl.VI - II m, Mirek Dawid kl.VI - II m; bieg na 1000m - Lisiecki
Ignacy - kl.V - I m; sztafeta 4x100m
- dziewczęta - Kaczmarek Adriana,
Spychała Hanna, Łochowicz Karolina, Mania Martyna - II m; sztafeta
4x100m - dziewczęta - Utrata Maja,
Bimek Maja, Kowalska Zofia, Konwisarz Zofia - III m; sztafeta 4x100m
- Brudło Krystian, Bimek David, Rolla Piotr, Mirek Dawid – II m; skok w
dal - Mirek Dawid - II m. Już stało
się coroczną tradycją organizowanie
w jednej ze szkół podstawowych
na terenie naszej Gminy Olimpiady
Zdrowia. W tym roku przygotowanie
Olimpiady przypadło naszej szkole.
Reprezentanci szkół ze Zbąszynka
i Kosieczyna przybyli na Olimpiadę
wraz ze swoimi opiekunami. Każda drużyna musiała zmierzyć się z
zadaniami dotyczącymi udzielania
pierwszej pomocy, zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania i
profilaktyki chorób. Najprzyjemniejszym zadaniem okazało się pieczenie zdrowych ciasteczek, których
głównym składnikiem były płatki
owsiane, suszone owoce i nasiona. Przepisy na ciasteczka fit miały
powodzenie. Zwycięzcami Olimpiady zostały uczennice ze Szkoły w
Dąbrówce Wlkp.: Hanna Spychała,
Magdalena Gurdak i Patrycja Siegieda. Drugie miejsce przypadło Szkole
Podstawowej w Zbąszynku, a trzecie Szkole Podstawowej w Kosieczynie. Duży sukces odniósł zespół
taneczny RESPECT PLUS, który pod
opieką p. Wiktorii Baran zajął pierwsze miejsce w konkursie Tańcelebracje w kat. 12 lat. Tematem tegorocznego konkursu był Kosmos. Dzień
Dziecka zaskoczył nas z wieloma
atrakcjami, które zapewnili nauczyciele, Rada Rodziców, Koło Gospodyń Wiejskich i sołtys. Dziękujemy!
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

RELACJA Z OSTATNICH SZKOLNYCH
WYDARZEŃ
JA TEŻ MAM TALENT: III edycja konkursu rozpoczęła się spotkaniem z absolwentką naszej szkoły
- Panią Dominiką Hoffman, która już
od najmłodszych lat rozwijała swe
pasje jako recytatorka, piosenkarka,
aktorka i tancerka. W czasie, pełnej
wspomnień, rozmowy z uczniami
podkreśliła, że swe talenty należy
prezentować, wykorzystując różne
okazje, jak choćby szkolne show „Ja
też mam talent”. A w tegorocznej
edycji konkursu wyróżnienie otrzymali:
- Szymon Krakowian z klasy VI,
który za pomocą iluzji przeniósł
wszystkich do magicznego świata
czarów,
- ,,Bony M Junior” z klasy I czyli: Karol Dulat, Zuzanna Krakowian, Lena
Gajdecka i Klaudia Aściukiewicz,
którzy zaśpiewali ,,Daddy coll”,
- znany już wszystkim z ostatniej edycji, rodzinny zespół ,,Family Team” w składzie: Amelka Rolla
z klasy III oraz jej kuzynostwo Ola
Szymańska i Filip Klementowski z
klasy VII. Zespół otrzymał również
nagrodę publiczności.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Rodzicom dziękujemy za wsparcie i
pomoc w przygotowaniach dzieci
do udziału w występach.
CAŁA GMINA CZYTA DZIECIOM
25 kwietnia 2018 roku odbyła się IX
edycja tego czytelniczego przedsięwzięcia. Tym razem nawiązywała
do kampanii społecznej prowadzonej w naszej szkole: ,,Bądź kumplem, nie dokuczaj”.
Czytającymi
byli harcerze ZHP - Związek Drużyn
Zbąszynek. Przybyłych powitał Dyrektor Szkoły Sławomir Matysik, a
następnie głos zabrał Komendant
ZD Zbąszynek hm. Zbigniew Buśko,
który udzielił informacji o działalności harcerstwa w gminie.
Na początku przedszkolacy i młodsi
uczniowie wysłuchali bajki Bogumiły Antkowiak pt.: ,,Razem raźniej i
przyjaźniej”, którą czytali: Podharcmistrzyni – Joanna Kawczyńska,
Przewodniczka – Magdalena Maciejewska, Tropicielki – Julia Dudek
i Kasia Jundziłł, Młodzik- Wojciech
Woźniak, Pionierki – Wiktoria Dura,
Julia Sarbak i Karolina Buśko. Następnie dzieci odpowiadały na pytania dotyczące treści wysłuchanego utworu. Podsumowując, zgodnie
stwierdziły, że należy przyjaźnie
i po koleżeńsku zachowywać się
wobec innych. Po krótkiej przerwie,
tym razem
uczniowie klas star-

szych wysłuchali opowiadania pt.:
,,Słup soli” Elżbiety Zubrzyckiej. W
rozmowie na temat utworu stwierdzili, że milczenie i bierna postawa
obserwatorów wspiera szkolnych
dręczycieli i zachęca ich do działania. Doszli także do wniosku, że w
pojedynkę niewiele można zrobić,
a działając w grupie, można dokonać o wiele więcej.
Oprócz czytania przez naszych gości ciekawych książek, były
też
wspólne pląsy, zabawy, śpiewy i
okrzyki w harcerskiej atmosferze.
W podziękowaniu za wspólnie spędzony czas Dyrektor Szkoły wręczył harcerzom drobne pamiątki.
Dziękujemy! Czuwaj!
BĄDŹ KUMPLEM - NIE DOKUCZAJ
25 kwietnia podsumowaliśmy kampanię „Bądź kumplem, nie dokuczaj!”. Uczniowie klas VI i VII w
krótkim przedstawieniu pt. „Bądź
dobrym kumplem” przekazali swoim kolegom i koleżankom cenne
rady, dzięki czemu stworzyliśmy
„Kodeks Kumpla”. Spotkanie zostało
zakończone grą na fletach utworu
,,Hej sokoły” w wykonaniu klasy V,
a następnie na tę melodię wszyscy uczniowie zaśpiewali utwór
,,Życzliwa piosenka”. Przez cały rok
szkolny uczniowie brali udział w
zajęciach z pedagogiem. Mieli możliwość poznania różnych sposobów
radzenia sobie z dokuczaniem, dowiedzieli się, jak reagować i gdzie
szukać pomocy w przypadku złego
traktowania przez inne osoby. Celem zajęć było również wzbudzenie
postawy empatycznej, umiejętności „wczucia się w uczucia” innych
osób. Po zrealizowaniu kampanii w
naszej szkole uczniowie są bardziej
świadomi tego, jak bolesne i krzyw-
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dzące mogą być niekoleżeńskie zachowania.
MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY
O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE
Jako organizatorzy i gospodarze
spotkania 16 maja gościliśmy reprezentacje uczniów wraz z opiekunami
ze szkół podstawowych z Dąbrówki
Wlkp., Nowego Kramska, Podmokli
Małych i Zbąszynka. Uczestników
konkursu powitali: Pan Dyrektor
- Sławomir Matysik, organizator Elżbieta Dzik oraz - wierszem i piosenką o książce - uczniowie klasy I.
Przed rozpoczęciem zmagań turniejowych uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną promującą czytanie i lekturę wybranych książek z
biblioteki szkolnej. Następnie rozpoczęły się „potyczki” konkursowe. W
jury zasiadły Panie: Joanna Spychała - Dyr. Działu Bibliotek ZOK oraz
Monika Przybyła – szkolna pedagog.
Zadania dotyczyły autorów, tytułów,
bohaterów i treści różnych tekstów
literackich. Najwięcej emocji i kreatywności dostarczyły kalambury
z kategorii „przysłowia”, które okazały się niełatwe. Po podsumowaniu punków okazało się, że drużyna
naszej szkoły - w składzie: Karolina
Buśko, Wiktoria Paszkiewicz, Martyna Horowska - powtórzyła sukces z ubiegłego roku i kolejny raz
zwyciężyła. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom, bowiem wszyscy zaprezentowali wysoki poziom wiedzy,
a różnice w punktacji końcowej były
niewielkie.
Rok szkolny 2017/2018 już za nami!
Wszystkim uczniom, nauczycielom
oraz rodzicom życzymy bezpiecznych i pełnych niezapomnianych
wrażeń wakacji!

27

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
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Omelczuk

U PROGU WAKACJI….

Rok
szkolny
2017/2018
dobiegł końca. Był to okres nowych wyzwań oraz wytężonej
pracy zarówno nauczycieli, jak i
uczniów. Niemniej jednak zarówno jednym, jak i drugim udało
się dotrzeć spokojnie do wakacji.
ABSOLWENCI LO I TECHNIKUM
W tym roku szkolnym mury naszej
szkoły opuściło 27 absolwentów
LO oraz 36 absolwentów Technikum. Dla nich rok szkolny zakończył się już 27 kwietnia 2018 r.
Do grona tych najlepszych dołączyli:
Marta Graczyk, absolwentka LO
ze średnią ocen 5,39 oraz Krystian
Pracuk,
absolwent
Technikum
w zawodzie Technik informatyk
ze średnią ocen 5,27. Obydwoje
otrzymali z rąk Burmistrza Zbąszynka pana Wiesława Czyczerskiego jednorazowe stypendium
dla najlepszego absolwenta.
Grono najlepszych absolwentów
poszerzyli
również
uczniowie,
którzy ukończyli naszą szkołę z wyróżnieniem, a są nimi:
Wiktoria Lura (średnia ocen 5,05)
oraz Agnieszka Czepek (średnia
ocen 4,89), absolwentki LO oraz Arkadiusz Cygan (średnia ocen 4,80),
absolwent Technikum w zawodzie
Technik informatyk oraz Bartosz
Matusiak (średnia ocen 5,09) oraz
Dorota Gaweł (średnia ocen 4,76),
absolwenci Technikum w zawodzie
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Technik

architektury

krajobrazu.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
22 czerwca 2018 r. rok szkolny zakończył się również dla wszystkich
pozostałych naszych uczniów. Był
to szczególny dzień dla 36 absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, gdyż zamknęli kolejny
etap w swojej ścieżce edukacyjnej.
Najlepszymi absolwentkami Zasadniczej Szkoły Zawodowej zostały:
Klaudia Sterna (średnia ocen 5,0)
oraz Elżbieta Konieczna (średnia ocen 4,75), które ukończyły
szkołę z wyróżnieniem. Ponadto
Klaudia Sterna otrzymała jednorazowe stypendium dla najlepszego absolwenta przyznane przez Burmistrza Zbąszynka.
Wśród uczniów pozostałych klas
znalazły się także osoby, które w
sposób szczególny wykorzystują swoje umiejętności łącząc je z
przekazywaną w szkole wiedzą
i tym samym osiągając wysokie
wyniki w nauce. Najlepszą uczennicą w LO okazała się Karolina
Lewandowska (uczennica klasy
pierwszej, średnia ocen 5,44), a
najlepszym uczniem w Technikum
okazał się Andrzej Zagórski (druga klasa, Technik informatyk, średnia ocen 5,43), których Młodzieżowa Rada Szkoły wytypowała jako
kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Promocję z
www.zbaszynek.pl

wyróżnieniem otrzymali również:
w
LO:
Martyna
Konieczna (kl. 1), Jakub Springer (kl. 1),
- w Technikum: Dawid Wiliński
(kl. 2, Technik mechatronik), Mikołaj Zienkowicz (kl. 1, Technik
informatyk) oraz Sebastian Szelest (kl. 3, Technik informatyk).
Wszystkim
naszym
absolwentom
i
uczniom
bardzo
serdecznie
gratulujemy.
ROZSTAŃ
NADSZEDŁ
CZAS
22 czerwca 2018 pożegnaliśmy
naszą koleżankę Teresę Szulczewską, która podjęła decyzję
o przejściu na zasłużoną emeryturę. Pani Teresa Szulczewska,
nauczycielka języka polskiego,
inicjatorka wielu działań, założycielka i opiekunka koła teatralnego, opiekunka redakcji gazetki
szkolnej, doświadczony pedagog
oraz osoba o wielkiej życzliwości
i ogromnym sercu, zaangażowana
całą sobą w pracę na rzecz szkoły, wspierała przez wiele lat swoim doświadczeniem naszą szkołę.
Dzisiaj, to my cała społeczność
szkolna dziękujemy jej za to i
życzymy, aby dalej mogła realizować swoje pasje i marzenia.
Więcej informacji na naszej stronie
internetowej:
www.ckziu.
zbaszynek.pl oraz https://www.
facebook.com/ckziuzbaszynek/.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU
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PRACOWITY KONIEC ROKU W ZSL
Ostatnie miesiące roku szkolnego
w ZSL przebiegały pod znakiem wydarzeń promocyjnych, edukacyjnych, i
patriotycznych.
W dniach 10 – 12 kwietnia uczniowie
ZSL w Rogozińcu wzięli udział w IV
Ogólnopolskim Konkursie Językowym
oraz VIII Ogólnopolskim Konkursie
Matematycznym Szkół Leśnych, pod
patronatem Uniwersytetu Wrocław-

ska Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Środowiska, Wojciech Grochala Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Wiesław
Czyczerski Burmistrz Zbąszynka.
Celem uroczystości, poza uczczeniem
100 rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę było także ślubowanie
członków Stowarzyszenia Przysposobienia Wojskowego Leśników, które

skiego. W zmaganiach konkursowych
uczestniczyło 9 drużyn. Uczniowie
ZSL w Rogozińcu zajęli I miejsce indywidualnie i drużynowo w Konkursie
Matematycznym.
16 kwietnia
grupa maturzystów
gościła na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie
zainteresowani podjęciem studiów na
Wydziale Leśnym.
W dniach 27-29 maja członkinie SU
brały udział w warsztatach zorganizowanych przez
ZSL w Biłgoraju.
Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z Debatą Oksfordzką i wspólnie tworzyli tego rodzaju dyskusje
dotyczące spraw leśnych. Gospodarze przygotowali dla gości mnóstwo
atrakcji, m.in. zwiedzanie Roztoczańskiego Parku Narodowego, Zamościa
oraz Rezerwatu Obary w Nadleśnictwie Biłgoraj.
10 czerwca nasza szkoła wzięła udział w przedsięwzięciu RDLP w
Zielonej Górze, które miało na celu
zorganizowanie dydaktycznej „Leśnej
Osady” w Przylepie. Impreza została
zorganizowana z okazji Dnia Dziecka.
W dniu 14 czerwca w ZSL odbył się
uroczysty apel poświęcony 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Patronat honorowy nad uroczystościami objęli: Małgorzata Goliń-

zostało wskrzeszone i reaktywowane po raz pierwszy w Polsce od 1945
roku.
Program
PWL jest innowacyjnym przedsięwzięciem wprowadzanym przez
ZSL w Rogozińcu
przy
współpracy 7 batalionu
Strzelców
Konnych Wielkopolskich i 17 Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej w Międzyrzeczu.
W dniu 15
czerwca na terenie ZSL oraz
w
okolicznych
lasach Nadleśnictwa Babimost odbył się bieg leśny
z
przeszkodami
„Nasza Wolność”.
Celem biegu była
integracja szkół
,,mundurowych” o
profilach kształcenia:
leśnym,
wojskowym, pożarniczym,
medycznym
itp.,
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Popularyzacja
i
upowszechnianie
biegania jako zdrowego stylu życia
i najprostszej aktywności ruchowej;
Promowanie certyfikowanej i proekologicznej gospodarki leśnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe; Promowanie ponadgimnazjalnego kształcenia leśnego w Polsce
na przykładzie ZSL w Rogozińcu. Organizatorem biegu był ZSL w Rogozińcu
a partnerami biegu była 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana w Międzyrzeczu i 7 batalion
Strzelców Konnych Wielkopolskich
w Wędrzynie. Trasa biegu to bieg
przeszkodowy, który odbywał się
na dystansie 3,5 km a poprzedzał
go tor przeszkód o charakterze
zwinnościowo – utylitarnym, zawierający elementy sprawdzające
ogólną sprawność kandydata do
szkół ,,mundurowych”. W biegu
udział brali przedstawiciele szkół
leśnych (Tuchola, Starościn, Rogoziniec), wojskowo – pożarniczych,
ale także osoby zatrudnione w
służbach mundurowych. Bieg rozgrywał się w czterech kategoriach: kat. Chłopców i Dziewcząt,
oraz kat. VIP Kobiet i VIP Mężczyzn. Ogólna liczba uczestników
wyniosła 40 osób.
W dniu 22 czerwca cała społeczność szkolna zakończyła uroczyście rok szkolny 2017/2018 oraz
pożegnała klasę III Z - Operatorów Maszyn Leśnych.
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Katarzyna
Rucioch

AKTYWNI SENIORZY
Wiosenne
miesiące
w Dziennym
Domu „SeniorWigor” w Zbąszynku obfitowały
w
wydarzenia i imprezy
okolicznościowe oraz spotkania
z
ciekawymi
ludźmi.
Dom
tętnił
życiem
zapewniając
seniorom
wiele
atrakcji
i
niezapomnianych
wrażeń.
Oto
przegląd wybranych wydarzeń…
WYJAZD DO KINA
19 kwietnia 2018 roku grupa
seniorów z naszego Domu udała
się do kina, do Międzyrzeckiego
Ośrodka Kultury na film pt.
„Kobieta Sukcesu”. Była to lekka i
przewrotna komedia romantyczna
przedstawiająca
zabawne
perypetie szefowej firmy w dużym
mieście, której życie nagle wywraca
się do góry nogami. Po filmie
seniorzy udali się do kawiarenki,
gdzie przy kawie i ciasteczku
mogli podzielić się wrażeniami
i
opiniami
na
temat
filmu.
WIOSENNE SADZENIE KWIATÓW
W
kwietniu
br.
seniorki
z
naszego Domu sadziły
kwiaty
i
upiększały
teren
wokół
budynku. Doniczki z pięknymi
kwiatami ozdobiły zewnętrzne
parapety
naszego Domu przez
co nabrał on nowego i radosnego
wyglądu, ciesząc oczy seniorów
i
odwiedzających
nas
gości.
SPOTKANIE
SENIORÓW
Z
PRZEDSZKOLAKAMI
W dniu 25 kwietnia 2018 roku
seniorów odwiedziły dzieci z grupy
„Wiewiórki” z Przedszkola „Pod
Muchomorkiem”
w
Zbąszynku
razem z wychowawczynią Panią
Aurelią Czepek. Maluchy szybko
nawiązały kontakt z seniorami,
chętnie z nimi rozmawiały i
zadawały mnóstwo pytań. Czas
spędzony
z
przedszkolakami
upłynął seniorom na wspólnych
zabawach przy muzyce i śpiewaniu
piosenek.
Przedszkolaki swoją
obecnością wprowadziły seniorów
w dobry nastrój i wywołały
uśmiech na ich twarzach. Jak
zawsze czas spędzony z dziećmi
upłynął seniorom w miłej i radosnej
atmosferze. Była to kolejna okazja
do integracji międzypokoleniowej.
30

WIZYTA
KSIĘDZA
BISKUPA
KRZYSZTOFA BIAŁASIKA
W maju br. gościliśmy w naszym
Domu księdza biskupa Krzysztofa
Białasika ordynariusza diecezji
Oruro w Boliwii. Ksiądz biskup
opowiedział seniorom o swojej
pracy, kulturze Boliwii, tradycjach
i zwyczajach tamtejszej ludności
oraz problemach z jakimi borykają
się w codziennym życiu. Spotkanie
było okazją do zadawania pytań
zarówno na temat religii jak i życia
na misjach. Ksiądz biskup chętnie
odpowiadał na wszystkie pytania,
dzieląc się przy tym swoimi
uwagami
i
doświadczeniami.
Spotkanie
upłynęło
w
miłej
i
radosnej
atmosferze.
SPOTKANIE
PRZY
JEZIORKU
KOŹLARSKIM
W dniu 10 maja 2018 roku zajęcia
z seniorami odbyły się przy
Jeziorku Koźlarskim w Zbąszynku.
Seniorzy uwielbiają tę formę zajęć
i są zakochani w tym urokliwym
zakątku
naszej gminy. Podczas
pobytu nad jeziorkiem chętnie
spacerują oraz biorą udział w grach
i zabawach przygotowanych przez
pracowników Domu. Jest również
czas na rozmowy przy kawce,
wspólny śpiew i taniec. Podczas
zajęć dopisała nam jak zawsze
pogoda. W świetnych humorach
wszyscy
wrócili
do
domów
oczekując
z
niecierpliwością
kolejnego spotkania przy jeziorku.
WYCIECZKA DO SKANSENU
www.zbaszynek.pl

W dniu 15 maja 2018 roku seniorzy
z
Dziennego
Domu
„SeniorWigor” udali się
na wycieczkę
do
Skansenu
Budownictwa
Ludowego
w
Wolsztynie
na
spotkanie z „prawdziwą historią”.
Za sprawą zgromadzonych w
muzeum eksponatów architektury
ludowej
odbyli
podróż
do
siedemnastowiecznej
Polski.
Ekspozycja muzealna obejmuje
13 dużych obiektów wraz z
wyposażeniem
oraz
ścieżkę
dendrologiczną obejmującą wiele
gatunków
drzew
i
krzewów
występujących
naturalnie
na
terenie
skansenu
oraz
kilka
gatunków obcych. Seniorzy wraz z
przewodnikiem zwiedzili skansen
poznając
przy
tym
historię
naszego
regionu.
Po
obfitej
strawie dla ducha był również
czas
na
odpoczynek
wśród
zieleni oraz słodki poczęstunek
i kawę na świeżym powietrzu.
LEKCJA ANGIELSKIEGO
W dniu 16 maja 2018 roku
w naszym Domu zrobiło się
międzynarodowo
za
sprawą
uczennic ze Szkoły Podstawowej
w Zbąszynku, które wraz ze swoją
nauczycielką Panią Moniką Kaczor
przygotowały dla seniorów lekcję
języka
angielskiego.
Wspólne
zajęcia miały służyć integracji i
dobrej zabawie. Uczniowie kółka
języka angielskiego przygotowali
nietypową lekcję, w której wcielali
się w bajkowe postacie, odgrywali
nauczycielskie role, a wszytko
po to, aby włączyć seniorów do
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nauki języka angielskiego poprzez
zabawę i rozrywkę. Na to właśnie
liczyli młodzi i się nie zawiedli. Nasi
seniorzy aktywnie uczestniczyli
w zajęciach i z dużym zapałem
podejmowali
się
rozwiązania
łamigłówek językowych. Spotkanie
było świetną formą integracji
międzypokoleniowej.
Dziękujemy
Pani Monice Kaczor oraz jej
uczennicom za przybycie i mamy
nadzieję na dalszą współpracę.
DZIEŃ MATKI
W dniu 25 maja 2018 roku
seniorzy oraz pracownicy naszego
Domu
uczestniczyli
we
mszy
św. odprawionej w kościółku w
Chlastawie przez księdza Jakuba
Świątka z okazji Dnia Matki. Seniorzy
przygotowali obstawę liturgiczną
mszy św. tj. czytanie Słowa Bożego,
modlitwę wiernych oraz nieśli
dary. O oprawę muzyczną mszy
św. zadbał Pan Dariusz Kowalski.
Po mszy św. Pani Irena Chłopek
opowiedziała seniorom historię
kościoła. Następnie udaliśmy się
do restauracji „Gość w Dom” na
pyszną kawę i słodki poczęstunek.
Seniorzy
byli
urzeczeni
wystrojem
sali
oraz
ciepłym
przyjęciem
przez
gospodarzy
lokalu. Spotkanie upłynęło w
miłej i przyjaznej atmosferze.
SPOTKANIE
Z
SENIORAMI
Z
NIEMIEC
W dniu 05 czerwca 2018 roku
Dzienny Dom „Senior – Wigor” w
Zbąszynku
odwiedzili
seniorzy
z partnerskiej Gminy Peitz. Po
powitaniu gości przez kierownika
DD „S-W” i przedstawieniu informacji

o działalności naszego Domu
seniorzy z Peitz zwiedzili budynek
oraz
obejrzeli
prezentację
multimedialną o codziennym życiu
Domu. Goście byli pod wrażeniem
przestronności i funkcjonalności
naszych
pomieszczeń
oraz
bogatej oferty zajęć, z jakich
mogą
korzystać
zbąszyneccy
seniorzy. Po zwiedzeniu Domu
goście zostali zaproszeni na kawę
i pyszne ciasto, a następnie wraz
z naszymi seniorami
śpiewali
znane ludowe przyśpiewki. Na
zakończenie wizyty seniorzy z
naszego Domu wręczyli gościom
drobny upominek, który wykonali
samodzielnie
na
zajęciach
plastycznych. Spotkanie upłynęło
w miłej i przyjaznej atmosferze.
WIZYTA W PRZEDSZKOLU „POD
MUCHOMORKIEM”
Na
zaproszenie
dzieci
z
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
w Zbąszynku, w dniu 06 czerwca
2018 roku seniorzy z
naszego
Domu udali się do milusińskich
na przedstawienie pt. „Baśniowy
Ambaras”.
To
niezwykłe
przedstawienie przygotowali dla
swoich pociech rodzice w ramach
obchodzonego
Dnia
Dziecka.
Przesłaniem przedstawienia było
zachęcenie dzieci do czytania
książek, które najlepiej rozwija
ich wyobraźnię. Na zakończenie
artyści
zostali
nagrodzeni
przez
seniorów
i
dzieci
gromkimi brawami. Nie zabrakło
również
wspólnego
zdjęcia.
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WIZYTA W SKWIERZYNIE
W dniu 18 czerwca 2018 roku
seniorzy
z
Dziennego
Domu
„Senior-Wigor”
w
Zbąszynku
brali udział w I Ogólnopolskim
Przeglądzie Twórczości Dziennych
Domów
Seniora,
który
odbył
się
w
Skwierzyńskim
Domu
Kultury. W imprezie brało udział
8 domów z terenu województw:
zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego
i
lubuskiego.
Honorowy patronat nad imprezą
objęła
Elżbieta
Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej,
która
osobiście
oklaskiwała występy seniorów.
Impreza była okazją do spotkania
się uczestników i pracowników
Dziennych
Domów,
wzajemnej
integracji, wymiany doświadczeń i
prezentacji dorobku artystycznego.
Seniorzy z naszego Domu pięknie
zaprezentowali się na scenie
wykonując
utwory
ludowe
z
Dąbrówki
Wlkp.:
„Chłopaki,
chłopaki”,
„Z
Dąbrówki
do
Zbąszynia”, „Świniorz”. Podczas
przeglądu
nie
nagrody,
czy
dyplomy
były
najważniejsze.
Uśmiechnięte twarze publiczności,
wspólny śpiew i gromkie oklaski
sprawiły, że w sali aż kipiało
od skumulowanej w niej energii
i wigoru seniorów. Po części
artystycznej przyszedł czas na
wspólną integrację na terenie
Dziennego Domu „Senior-Wigor” w
Skwierzynie, gdzie przy wspólnym
grillu był czas na rozmowy,
wymianę doświadczeń i zabawę.
NIEZAPOMNIANA
WIZYTA
W
PARADYŻU
W dniu 25 czerwca 2018 roku
seniorzy z naszego Domu udali się
z pielgrzymką do Zielonogórsko
–
Gorzowskiego
Wyższego
Seminarium
Duchownego
w
Gościkowie
–
Paradyżu.
Przewodnikiem
duchowym
wyjazdu był ksiądz Jakub Świątek.
W seminarium seniorzy zwiedzili
kościół
z
późnobarokowym
wnętrzem i uczestniczyli we mszy
św. odprawionej przez księdza
Jakuba. Spacerując po terenie
seminarium seniorzy podziwiali
piękno zespołu klasztornego i
przynależnych ogrodów. Wizyta
była
niezapomnianą
ucztą
duchową dla seniorów i wywarła
na
nich
ogromne
wrażenie.
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KOLOROWY KĄCIK DLA DZIECI W OPS

TYDZIEŃ RODZINY - PIKNIK PARTNERSKI „ZIELONO WOKÓŁ NAS”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku, w ramach obchodów Gminnych Dni Rodziny,
przy współpracy z IKEA Industry
Zbąszynek oraz Zbąszyneckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, zorganizował w dniu 18.05.2018 r. przy
Jeziorku Koźlarskim Piknik Partnerski pod nazwą „Zielono Wokół
Nas”. W wydarzeniu brały udział
dzieci współpracujące z asystentem rodziny, słuchacze z ZUTW,
reprezentacja firmy IKEA Industry
oraz Pan Jan Mazur Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku.
Uczestników do wspólnej zabawy
zaprosiła Danuta Kłos Kierownik
OPS. Na samym początku była
możliwość wysłuchania prelekcji na temat ochrony środowiska
i zarządzania odpadami, czyli tak
zwanym drugim życiem produktów, którą w ciekawy i budzący
zainteresowanie, w szczególności
dzieci, zaprezentowały przedstawicielki IKEA Industry. Po prezentacji wszyscy wspólnie udali się
do ustawionych wzdłuż ścieżki rekreacyjnej czterech ekologicznych
donic,
specjalnie wykonanych
przez pracowników IKEA Industry,
gdzie dzieci wspólnie ze starszymi i pod ich okiem, sadziły rośliny
ozdobne. Niektóre z dzieci po raz
pierwszy miały taką możliwość
i okazję, stąd zaciekawiewnie i
chęć sadzenia roślin były duże.
Po wykonanej pracy na
uczestników pikniku czekał ciepły
posiłek oraz pyszny placek drożdżowy, po który ustawiła się ko32

lejka. Gdy się wszyscy posilili, do
udziału w konkurencjach i zabawach sprawnościowych zaprosili
członkowie ZUTW i asystent rodziny. W rywalizację chętnie włączyli się zarówno starsi jak i dzieci,
a doprawdy warto było, gdyż na
zwycięzców i zwyciężonych czekały atrakcyjne nagrody. Pogoda
wspaniale dopisała, słoneczko
świeciło, więc i humory były radosne. W pikniku udział wzięło
około 70 osób, dorosłych i dzieci.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za aktywny udział w pikniku
i zapraszamy w przyszłym roku.
ŚWIETLICA EDUKACYJNA „UŚMIECH”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku zakończył mini
projekt pn. ŚWIETLICA EDUKACYJNA „UŚMIECH”, który realizowany był w okresie od marca do
czerwca 2018 r. w pomieszcze-
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niach tutejszego OPS. Inicjatywa
uruchomienia świetlicy zrodziła
się z potrzeb, jakie występowały
w trakcie pracy asystenta rodziny
z dziećmi z rodzin korzystających
z jego wsparcia. Przy okazji również inni uczniowie mogli skorzystać z pomocy udzielanej przez
starszych kolegów i koleżanki.
Inicjatorem i koordynatorem
działań świetlicowych był Jacek
Szymendera - asystent rodziny zatrudniony w OPS. Głównym
celem działalności świetlicy było
świadczenie pomocy uczniom z
trudnościami edukacyjnymi oraz
poprawa ich wyników w nauce.
Pomocy udzielano między innymi
w rozwiązywaniu zadań domowych i nauce języków obcych, a
także wspierano dzieci emocjonalnie oraz motywowano do nauki. Z usług świetlicy korzystało
11 uczniów Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku, natomiast 9 wolontariuszy z Gimnazjum angażowało się
w udzielanie pomocy młodszym
kolegom i koleżankom. W okresie
funkcjonowania świetlicy odbyło
się 10 spotkań po 1,5 godziny każde.
W dniu 21.06.2018 r., podczas uroczystości wręczania nagród dla
uczniów za wybitne osiągnięcia
w auli Gimnazjum w Zbąszynku,
kierownik OPS Danuta Kłos wraz z
asystentem rodziny Jackiem Szymenderą wręczyli zaświadczenia i
upominki jako podziękowanie dla
wolontariuszy, którzy angażowali
się w działania świetlicy i udzielali pomocy w nauce młodszym
kolegom i koleżankom. Należy
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podkreślić, że wszystkie dzieci
uczęszczające do świetlicy otrzymały promocję do następnej klasy.
NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY I
ZASIŁKOWY 2018 / 2019
1.
Dobry
start
–
nowe
świadczenie
300
plus
Świadczenie Dobry Start w wysokości 300,00 zł przysługuje
raz w roku rodzicom (matce lub
ojcu),
opiekunom
faktycznym,
opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym
rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych
placówek
opiekuńczo
terapeutycznych, w związku z
rozpoczęciem roku szkolnego:
- przez dziecko lub osobę uczącą
się do ukończenia 20 roku życia;
- przez dziecko lub osobę uczącą
się do ukończenia 24 roku życia –
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności:
także
w
przypadku:
- ukończenia 20 roku życia przez
dziecko lub osobę uczącą się
przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko lub osoba
ucząca się kończy 20 rok życia;
- ukończenia 24 roku życia przez
dziecko lub osobę uczącą się
przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia w
przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie Dobry Start nie
przysługuje:
- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w
domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie
poprawczym, areszcie śledczym,
zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie
pełne
utrzymanie;
- na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
Zmiany w sytuacji rodzinnej i innej mające wpływ na prawo do
świadczenia należy zgłaszać organowi wypłacającemu świadczenie, ponieważ może dojść do
nienależnego
pobrania
świadczenia, które będzie podlegało zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Termin
złożenia
wniosku:
- od 1.07.2018 r. do 30.11.2018 r.
elektronicznie za pomocą systemu teleinformatycznego: empatia:
https://empatia.mpips.gov.pl/ oraz
za pomocą banków krajowych
oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych udostępniających możliwość składania
wniosków drogą elektroniczną;
- od 1.08.2018 r. do 30.11.2018 r.
w wersji papierowej osobiście
w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zbąszynku, ul. Długa 1, 66-210
Zbąszynek, tel. 68 384 91 02, biuro
nr 15 – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy, w godzinach 7:30-10:00 oraz 13:00-15:00;
e-mail: dobrystart@zbaszynek.pl.
Wnioski
złożone
po
upływie
w/w
terminu,
pozostawia
się
bez
rozpatrzenia.

www.zbaszynek.pl

2. Świadczenie wychowawcze 500
plus oraz fundusz alimentacyjny
W celu zachowania ciągłości wypłacanych świadczeń należy
zachować termin złożenia wniosku:
- od 01.07.2018 r. do 31.10.2018 r.
elektronicznie poprzez 4 kanały: ministerialny portal Emp@
tia
https://empatia.mpips.gov.pl/,
obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS
oraz
bankowość
elektroniczną;
- od 01.08.2018 r. do 31.10.2018
r.
w wersji papierowej osobiście
w
Ośrodku
Pomocy
Społecznej
w
Zbąszynku.
UWAGA:
1. Wnioski o wypłatę świadczenia
wychowawczego 500+ na drugie i
kolejne dziecko, czyli bez ustalania kryterium dochodowego, zaleca
się składać drogą elektroniczną,
gdyż wpłynie to na usprawnienie procesu obsługi wniosków i
terminową wypłatę świadczenia.
2. Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na
pierwsze dziecko, tj. z uwzględnieniem kryterium dochodowego,
zaleca się składać w formie papierowej, osobiście w OPS, celem
uniknięcia sytuacji błędnego wypełnienia wniosku, gdyż w tym przypadku wypełnianie wniosków jest
bardziej skomplikowane i często
niezrozumiałe dla wnioskodawców.
3. Zasiłek rodzinny i specjalny
zasiłek opiekuńczy
W celu zachowania ciągłości wypłacanych świadczeń należy zachować termin złożenia wniosku:
- od 01.07.2018 r. do 30.11.2018 r. elektronicznie za pośrednictwem j.w.
- od 01.08.2018 r. do 30.11.2018
r. osobiście w Ośrodku Pomocy
Społecznej
w
Zbąszynku.
4. Stypendia szkolne
Wnioski o stypendium szkolne na
rok szkolny 2018/2019 wraz z udokumentowaną sytuacją dochodową za miesiąc sierpień 2018 r. przyjmowane będą od 3.09.2018 r. do
17.09.2018 r. osobiście w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
Powyższe
świadczenia
obsługiwane są w biurze OPS nr 15
od
poniedziałku
do
piątku,
z wyjątkiem środy, w godzinach 7:30-10:00 oraz 13:00-15:00
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ZDROWIE

Krzysztof
Krzywak

NASZE ZDROWIE
SPOTKANIE Z LEKARZAMI
25 kwietnia br. Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
zaprosił na spotkanie lekarzy
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Zbąszynku i Prezesa Nowego
Szpitala w Świebodzinie. W spotkaniu uczestniczyli lekarze: Anna
Lis, Alina Cesarz-Maciejewska, Mirosława Łuciów-Stawicka, Waldemar Wolski, Małgorzata Rezmer,
Barbara Górawska, także przewodniczący Rady Seniorów Gminy
Zbąszynek Jan Mikułko oraz przewodnicząca Rady Młodych Samorządowców Marta Dylewska. Niestety na spotkanie nie przybyła
prezes szpitala. Spotkanie prowadził Krzysztof Krzywak koordynujący z ramienia Burmistrza Zbąszynka
ochronę zdrowia w
Gminie Zbąszynek.
Burmistrz Zbąszynka powitał zaproszonych
gości
i
przedstawił cel spotkania, tj. zapoznanie się ze zmianami, jakie zachodzą
na rynku świadczeń
medycznych, a tym
samym
koniecznością
określenia
kierunków
rozwoju ochrony zdrowia
w Gminie Zbąszynek z korzyścią dla
mieszkańców – pacjentów.
Lekarze
POZ pracujący w
Zbąszynku osiągnęli lub zbliżają się do
wieku emerytalnego. W ciągu 3-5 lat
będzie następować
zmiana pokoleniowa. Jest jednak
jeden podstawowy problem – brak
nowych kadr lekarskich. Gmina
będzie musiała zastanowić się jak
rozwiązać ten problem.
Rozmawiano na temat profilaktyki
i edukacji zdrowotnej. Jeżeli uda
nam się zbudować szeroką koalicję prozdrowotną, to mamy szansę świadomego i odpowiedzialnego wpływania na swoje zdrowie.
W świetle naukowych dowodów
profilaktyka zyskuje rangę medycyny przyszłości.
Zmiana trybu
życia chroni nas nie tylko przed
34

nowotworami. Unikanie palenia
tytoniu, otyłości (BMI poniżej 30
kg/m2), aktywność fizyczna – 3,5
godz./tydzień i dieta złożona z dużej ilości warzyw i owoców, chleba z mąki z pełnego przemiału
oraz minimalnej ilości czerwonego
mięsa zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę typu II, zawału
serca, udaru mózgu i raka.
Z troską mówiono o szczepieniach dzieci i dorosłych, czystości
powietrza, skuteczności działań
przeciw alkoholizmowi. Spotkanie
potwierdziło, że odpowiedzialność
za własne zdrowie każdy ponosi
sam. Lekarz w tym długim procesie dbania o zdrowie odpowiada
tylko i jedynie za mały jego wy-

cinek. Spotkanie było okazją do
przekazania rzetelnej informacji
o osiągnięciach, problemach, wyzwaniach czekających pacjentów
POZ i szpitala.
NOWY LEKARZ GINEKOLOG
Dzięki staraniom Burmistrza Zbąszynka i aktywności Prezes Nowego Szpitala w Świebodzinie, od 23
maja br. w każdą środę w godz.
10:00-12:30 w Przychodni w Zbąszynku przy ul. Długiej 1 przyjmuje lekarz
specjalista, ginekolog położnik pan
Klaudiusz Gruszewski. Zapraszam
Panie do rejestrowania wizyt.
www.zbaszynek.pl

Dla przypomnienia w Zbąszynku
Panie mogą korzystać z dwóch
poradni
ginekologiczno-położniczych tj. w Przychodni Zdrowia w
Zbąszynku przy ul. Długiej 1. Rejestracja: środa 8:00-12:00, czwartek 10:00-14:00. Położna - Jadwiga
Spychała tel. 797 324 487. Lekarze
przyjmują: Klaudiusz Gruszewski
w środy: godz. 10:00 – 12:30, natomiast Jarosław Cięciel w czwartki:
godz. 10:00 – 14:00. Druga Poradnia
znajduje się w MC „Zdrovita” przy
ul. Kosieczyńskiej 4. Rejestracja
codziennie pod nr. Tel. 68 347 95
12. Przyjmuje lekarz Grzegorz Mielec w poniedziałki: godz. 13:00 –
16:00.
Do poradni nie jest wymagane

skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
ZAREJESTRUJ URODZINY DZIECKA
ONLINE
Profil zaufany i kilka minut - to
wszystko czego potrzeba, by zarejestrować
narodziny
dziecka
online. Ruszyła nowa usługa Ministerstwa Cyfryzacji.
Na zarejestrowanie narodzin
dziecka rodzice mają 21 dni od
dnia wystawienia karty urodzenia.
Do tej pory mieli tylko jedną opcję
- wizytę w urzędzie. Od 1 czerw-
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ca dzięki nowej usłudze Ministerstwa Cyfryzacji rodzice mogą zarejestrować dziecko poprzez profil
zaufany nie wychodząc z domu.
Prościej, szybciej i wygodniej to najkrótszy opis uruchamianej
usługi. Jak z niej skorzystać? Cały
proces to 5 prostych kroków.
WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być
zarówno mama, jak i tata) musi
mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to
zmienić.
Co dalej? Od 1 czerwca na stronie
www.obywatel.gov.pl można wybrać usługę rejestracji narodzin.
Rejestracja w 5 krokach. Tak to
wygląda w skrócie: Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem
dziecka, Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica,
Krok 3: wpisujesz dane dziecka,
Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który
chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP,
osobiście, poczta tradycyjna), Krok
5: podgląd wniosku i... podpis (Profilem Zaufanym). Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż
poobiednia drzemka malucha.
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji,
zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem
z nim otrzymasz powiadomienie o
nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.
Szczegóły na stronie Ministerstwa
Cyfryzacji.
WADY SŁUCHU I WZROKU
Radni Rady Miejskiej w Zbąszynku
na sesji 28 czerwca na wniosek
Burmistrza Zbąszynka uchwalili
dwa programy polityki zdrowotnej. Jeden z nich to kontynuacja
realizowanego już od trzech lat
Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, który został wydłużony
do 2021 r. z możliwością szczepień
szczepionką dziewięciowalentną.
Szczepienia skierowane są do
dziewczynek i chłopców z rocznika 2007/08/09.
Drugim programem jest Program
wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas i
szkół podstawowych Gminy Zbąszynek na lata 2018-2020. Oba
programy uzyskały pozytywną
ocenę Agencji Oceny Technologii
Medycznej i Taryfikacji. Realizacja programów będzie możliwa
po wyrażeniu zgody przez rodziców/prawnych opiekunów. Więcej

szczegółów na stronie www.zbaszynek.pl zakładka zdrowie.
GDY ROZBOLI ZĄB W ŚWIĘTA
Doraźna pomoc stomatologiczna obowiązuje od poniedziałku
do piątku w godz. 19:00-7:00 oraz
w weekendy i święta przez całą
dobę. Takie świadczenia w ramach
kontraktu z LOW NFZ realizowane
są przez: „Nasz Dentysta”, ul. Morelowa 23 w Zielonej Górze, tel. 68
320 50 66
WAŻNE! Do dentysty w ramach
pomocy doraźnej zgłaszamy się
tylko w przypadku bólu, opuchlizny, nie zaś na planowe leczenie.
NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA
ZDROWOTNA
W święta, weekendy czy też w
nocy też możemy się rozchorować. Kogo wtedy poprosić o pomoc, skoro nasz lekarz rodzinny
ma wolne?
Na pewno nie należy w każdej sytuacji wzywać karetki lub jechać
do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Wybierzmy się do
ambulatorium, w którym lekarze
przyjmują nie tylko w dni powszednie po godz. 18:00 (do godz. 8:00),
ale także w święta.
Po karetkę dzwonimy tylko wtedy,
gdy bezpośrednio zagrożone jest
życie lub czyjś stan zdrowia nagle
bardzo się pogorszył. Oczywiście
trudno, abyśmy sami oceniali stan
swojego lub czyjegoś zdrowia.
Dlatego zawsze, gdy mamy wątpliwości, możemy wykręcić numer
pogotowia. Wyszkolony dyspozytor lub lekarz zada nam kilka
pytań i zdecyduje, czy wysłać karetkę.
Jeśli dyspozytor uzna, że wysłanie
karetki nie jest konieczne wtedy
możemy skorzystać z tzw. nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej,
czyli ambulatorium. To właśnie
tutaj zastaniemy dyżurującego
lekarza oraz pielęgniarkę, którzy
nam pomogą. Ambulatoria najczęściej znajdują się przy szpitalach
lub wojewódzkich stacjach pogotowia ratunkowego. Ale uwaga!
Dojeżdżamy tam na własną rękę.
W wyjątkowych sytuacjach, gdy
takie są wskazania medyczne, lekarz lub pielęgniarka przyjadą do
nas.
Ważne!
W przypadku nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej nie
obowiązuje rejonizacja pacjentów!
Pacjent ma prawo korzystać z pomocy tam, gdzie ma najbliżej.

* utrata przytomności, *zaburzenia świadomości, * drgawki, * nagły ostry ból w klatce piersiowej,
* zaburzenia rytmu serca, * nasilona duszność, * nagły ostry ból
brzucha, * uporczywe wymioty z
domieszką krwi, * silny krwotok z
dróg rodnych lub dolnego odcinka
przewodu pokarmowego, * gwałtownie postępujący poród, * silna
alergia po zażyciu leku (duszności,
wysypka), ukąszeniu lub użądleniu
przez jadowite zwierzęta,* zatrucie lekami, środkami chemicznymi
czy gazami, * rozległe oparzenia, *
udar cieplny, * wyziębienie organizmu, * porażenie prądem, * podtopienie lub utonięcie, * agresja spowodowana chorobą psychiczną,
* dokonana próba samobójcza, *
upadek z dużej wysokości, * rozległa rana będąca efektem urazu, *
uraz nogi uniemożliwiający samodzielne poruszanie się.
GDZIE SIĘ LECZYĆ?
Skorzystaj z prostej, ogólnopolskiej
wyszukiwarki w serwisie
Zintegrowany Informator Pacjenta.
Wyszukiwarka „Gdzie się leczyć?”
to prosty sposób na uzyskanie listy miejsc, w których każdy pacjent może otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego. Więcej: https://zip.nfz.gov.pl/GSL/
POMOC
Opieka Nocna i Świąteczna – Pomoc lekarska w Świebodzinie ul.
Młyńska 6 tel. 684564042, lekarz
516 098 719, pielęgniarka 516 229
053.
Punkt Informacji
Dla Niepełnosprawnych - Świebodzin, ul. Piłsudskiego 18, budynek B, pokój nr
5, tel. 68 574 53 29. Godziny pracy:
pn.-czw. 8:00-15:00, pt. 8:00-14:00.
Powiatowy
Rzecznik
Praw
Konsumenta
Świebodzin,
ul. Kolejowa 2, Starostwo Powiatowe. Tel. 68 475 53 22.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Świebodzin, ul. Żaków 3,
te. 68 475 53 53.
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o
Niepełnosprawności – Świebodzin,
ul. Żaków 3, tel. 68 475 53 49.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie– Zbąszynek, ul. Długa 1,
tel. 68 384 91 02.

STAN ZAGROŻENIA ŻYCIA TO:
www.zbaszynek.pl
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

DUŻO SIĘ DZIAŁO

*KWIECIEŃ –Tuż po świętach odbyły się eliminacje gminne konkursu recytatorskiego Recytacje
2018 oraz eliminacje gminne do
Lubuskiego Festiwalu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej PRO
ARTE 2018. Dodajmy, że po raz
pierwszy w historii ZOK był organizatorem eliminacji powiatowych do w/w konkursów. W tym
miesiącu odwiedziło nas ponownie Kino Visa. Minął także rok od
oficjalnego otwarcia Klubu Muzycznego Bongo. Jednym z wydarzeń, które cieszyło się sporym
zainteresowaniem był WIECZÓR
STAND-UP, który organizowaliśmy
od listopada do maja. W maju
nastąpiło zakończenie sezonu.
*MAJ - W tym roku ZOK po raz
kolejny nie organizował majówki
festynowej. Odbyła się w to miejsce Klubowa Majówka. Na scenie
zaprezentowało się 6 DJ-ów. W
ramach Tygodnia Biblioteki zorganizowano spotkanie autorskie,
promujące książkę „VADEMECUM
Regionu Kozła” oraz zorganizowano nowe wydarzenie jakim był
Wielki Test o Historii Zbąszynka. W teście wzięło udział 9 drużyn, a zwycięzcą została ekipa
OPS Zbąszynek. Po raz kolejny
przy pomniku Lokomotywy od36

był się klimatyczny koncert. Tym
razem wystąpił zespół Góralska
Hora. Koncert przy fontannie był
okazją do wręczenia dwóch stypendiów dla Najmłodszych Kulturalnych. Zastępca Burmistrza Jan
Makarewicz i Dyrektor ZOK Malwina Kubicka wręczyli stypendium
Martynie Furmaniak za zasługi
wokalne i Julii Półtorak za zasługi recytatorskie. Końcówka maja
upłynęła nam w kolarskim stylu.
Po raz kolejny byliśmy współorganizatorami Wyścigu Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze Tour.
*CZERWIEC - w czerwcu już po
raz ósmy odbył się konkurs zespołów tanecznych Tańcelebracje
2018. W konkursie uczestniczyło 9 zespołów. Na scenie zaprezentowało się blisko 200 tancerzy. Impreza od tego roku, dzięki
uprzejmości rodziny, nosić będzie
imię Pani Ewy Zwiernik. W połowie czerwca Kierownik Biblioteki
Joanna Spychała, wzięła udział
w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Koniec czerwca to podsumowanie działalności sekcji artystycznych. Certyfikaty otrzymali
uczestnicy zajęć: Studio Piosenki,
Ognisko Muzyczne (gitara), Kółko
Modelarskie, zajęcia twórcze, balet i Hip-Hop. Łącznie skorzystało
z zajęć artystycznych ponad 120
www.zbaszynek.pl

uczestników, co nas bardzo cieszy.
NASZA POMOC
Zbąszynecki Ośrodek Kultury bardzo chętnie wspiera projekty kulturalne placówek oświatowych
oraz innych organizacji i jednostek
organizacyjnych w naszej gminie.
Pomogliśmy w przygotowaniu takich imprez jak: Zbiórka Krwi PCK,
Impreza integracyjna w Kosieczynie, zakończenie klas maturalnych
CKZiU Zbąszynek, Festyn z okazji
dnia dziecka NP. „Pod Muchomorkiem”, wręczenie medali przez Wojewodę Lubuskiego, spotkanie Seniorów ze Zbąszynka i Peitz, dzień
dziecka z Ikea Industry, Wielki
Festyn SP Zbąszynek, zakończenie roku 6-latków z NP. „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku, film
„Jak Bóg da” Parafia Zbąszynek.
WYJAZDY
*VIII Lubuskie Forum Kultury,
*Kółko Modelarskie – Wycieczka
Krajoznawcza do Szczecina, *Studio Piosenki: „Wygraj Sukces” w
Gorzowie Wlkp. Wyróżnienie: Weronika Grina, nominacje: Patrycja
Spychała i Kamila Suwiczak, Finał
Wojewódzki Lubuskiego Festiwalu
Piosenki Pro Arte 2018 w Przytocznej. Wyróżnienia otrzymały: Kamila Suwiczak i Zuzanna Matusiak.
*Jump Family: - VII Ogólnopolski
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Festiwal Tańca (2 i 3 miejsce i jedno wyróżnienie)
- Babimost Dance Show – Ogólnopolski Festiwal Tańca (2, 3 miejsce oraz wyróżnienie), V Ogólnopolski Turniej Tańca Bydgoska
Układanka Taneczna (9 miejsce)
*Zespół Taneczny Tęcza: – występ w Drachhausen (Niemcy) w
ramach partnerskich spotkań Seniorów ze Zbąszynka i z Peitz.
*Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka: X Przegląd Zespołów Śpiewaczych o Złotą Nutę Obrzycy,
Krumska Majówka w Janowcu,
XII Festiwal Śpiewaczy Szparagowe Żniwa – tytuł Laureata.
-Biesiada Folklorystyczno-Śpiewacza w GOK Babimost, udział
w nagraniu do programu TVP3.
DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY29 MAJA
Pragnę podziękować pracownikom ZOK (Wojciech Podemski,
Przemysław Zalewski, Joanna
Spychała, Maryna Domaskina, Irena Kucera, Aleksandra
Chłopowiec Tymoteusz Zaleski, Teresa Musielak, Marek
Binias) oraz wszystkim twórcom
i animatorom życia kulturalnego
w naszej gminie - za serce, które
wkładacie w swą działalność. Za
codzienne, często niezwykle trudne chwile, za pracujące weekendy
i święta oraz za to, że krzewicie
tradycje wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Życzę
wam wytrwałości i siły oraz wiele satysfakcji płynącej z naszej waszej pracy. Niech każdy dzień
będzie przyjemny i wartościowy.
Malwina Kubicka, Dyrektor ZOK.

SPOŁECZNE
ZAANGAŻOWANIE
IKEA INDUSTRY ZBĄSZYNEK
W czwartek, 19.04.2018r. realizowaliśmy wspólnie z Ikea Industry Zbąszynek, projekt w ramach
programu SPOŁECZNEGO ZAANGAŻOWANIA. Otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup paleniska,
ogrodowych mebli i ogniskowych
gadżetów. Dodatkowo w ramach
projektu odmalowano scenę w
parku oraz zbudowano 4 parawany sceniczne. Dodatkowo, już

poza projektem pracownicy IKEA
Industry Zbąszynek pomogli nam
odświeżyć płotki sceniczne. Prace przebiegały w zamówionej na
ten dzień, przepięknej pogodzie.
Na zakończenie odbyło się integracyjne
ognisko.
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które zaangażowały się
w dzisiejsze prace oraz koordynatorom z firmy IKEA INDUSTRY ZBĄSZYNEK za możliwość
realizacji
wspólnego
projektu.

POŻEGNANIE ZESPOŁU
W kwietniu zespół muzyczny 3SW
(trzy sztachy wolnością) oficjalnie
pożegnał się z nami, w związku
ze zmianą siedziby. Powodem, dla
którego zespół szukał miejscówki,
były problemy logistyczne z uwagi
na dużą ilość wydarzeń odbywających się w Klubie Muzycznym
Bongo. Wyprowadzka nie kończy
jednak naszej współpracy, zespół
zadeklarował, że chętnie zagra na
koncertach organizowanych przez
ZOK. Założyciel i wokalista zespołu Bodek podziękował dyrektor
ZOK bukietem pięknych, czerwonych róż. Życzymy zespołowi, by
w nowym miejscu powstało jak
najwięcej znakomitych utworów.

www.zbaszynek.pl

WYJĄTKOWE OSOBY
KIM BYŁA EWA ZWIERNIK?
Ewa Zwiernik, z domu Szułczyńska
urodziła się 19 sierpnia 1936 r. w
Poznaniu. Mieszkała tam wraz ze
swoimi rodzicami Adamem i Aleksandrą oraz jedynym bratem Zbigniewem przez cały okres II wojny
światowej. W maju 1945 roku wraz
z całą swoją rodziną opuściła Poznań i przyjechała do Zbąszynka.
Tu wyszła też za mąż, doczekała
się trójki dzieci, czterech wnuków
i trzech prawnuków. Zaledwie kilka dni po przyjeździe rozpoczęła naukę w
dopiero co zorganizowanej
szkole, znajdującej się w
pomieszczeniach
dzisiejszego kościoła parafialnego. Naukę kontynuowała
w technikum ekonomicznym w Międzyrzeczu i
po jego zakończeniu oraz
zdaniu matury rozpoczęła
pracę na kolei. Jej pierwszym zajęciem była praca
w Telegrafie, gdzie była
telegrafistką. Jednak wielu mieszkańcom Zbąszynka kojarzyła się jako „pani
od tańca” bo to właśnie z zajęciami tanecznymi, jakie prowadziła w Domu Kultury utożsamiała
się najbardziej. W domu kultury
„Kolejarz”, jako instruktorka tańca
spędziła ponad 40 lat. Pierwsze
zajęcia poprowadziła już w latach
50 i do roku 1993, kiedy to zakończyła pracę, przez parkiet sali tanecznej przetoczyło się kilkaset
osób, chłopców i dziewcząt, kolejne roczniki i pokolenia. Charakter
zajęć był różny. Tańczono zarówno
tańce towarzyskie jak i ludowe. Z
tego właśnie okresu wywodzi się
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długa i owocna współpraca oraz
przyjaźń, jaka połączyła Ewę z
Tomaszem Kotkowiakiem, twórcą
i założycielem kapeli koźlarskiej.
Kapela przez lata towarzyszyła zespołowi ludowemu podczas
wyjazdów, przeglądów, festiwali.
Przez ten czas Ewa Zwiernik podnosiła swoje kwalifikacje. Łącząc
pracę zawodową i działalność w
zbąszyneckim domu kultury była
również radną miejską i powiatową. Z tańcem utożsamiała się
zawsze. Lubiła wszystko to, co z
nim było związane. Lubiła oglądać
przeglądy i rewie tańca, jak rów-

nież łyżwiarstwo figurowe. Zawsze
w ruchu, zawsze uśmiechnięta i
wśród ludzi do samego końca…Odeszła od nas 20 stycznia 2017 roku.
REKRUTACJA
Ruszyliśmy z zapisami do sekcji
artystycznych w ZOK. Deklaracje i
regulamin są do pobrania na naszej stronie internetowej lub w
holu Domu Kultury. Gorąco zachęcamy do udziału w następujących
zajęciach: *Balet: dwie grupy wiekowe (3-5l., 6-8l.), zajęcia płatne
*Hip-Hop: zapisy w Szkole Tańca
JUMP od II połowy sierpnia, zaję-

cia płatne. *Ognisko Muzyczne:
gitara, grupy z podziałem na stopień umiejętności, zajęcia płatne.
*Ognisko Muzyczne: keyboard,
zajęcia płatne. *Zajęcia twórcze:
dwie grupy wiekowe, zajęcia płatne. *Studio Piosenki: zajęcia bezpłatne. *Nauka śpiewu dla osób
30+: zajęcia bezpłatne. *Teatr dla
dzieci: zajęcia bezpłatne. *Teatr
dla młodzieży: zajęcia bezpłatne.
Ilość miejsc w grupach ograniczona, decyduje kolejność przyjmowania deklaracji. W przypadku
zbyt małej ilości osób w grupie - zajęcia zostaną odwołane.

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
Za nami najważniejsze imprezy
plenerowe w 2018 roku. Był to
okres dużej liczby wydarzeń w
wielu dyscyplinach sportowych.

Równolegle rozpoczęła się budowa hali sportowej, która będzie
zlokalizowana na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.

INTEGRACYJNY TURNIEJ MINISIATKÓWKI SPS
ZBĄSZYNEK

FINAŁOWY TURNIEJ KOPA W DĄBRÓWCE WLKP.
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Działo się dużo, o czym w graficznym skrócie poniżej.

ZAKŁADOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ II ROGO CUP

SPS ZBĄSZYNEK W ¼ MISTRZOSTW POLSKI WE
WROCŁAWIU

www.zbaszynek.pl
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TRADYCYJNY MAJÓWKOWY TURNIEJ TENISA
ZIEMNEGO O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO RADY
MIEJSKIEJ

WIELKI TURNIEJ W PALANTA W KOSIECZYNIE

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR PREZESA
SPS ZBĄSZYNEK

MAJÓWKOWY BEACH TENNIS

ŁABĄDEK CUP O PUCHAR PREZESA ZAP ZBĄSZYNEK

26 BIEG KONSTYTUCJI

MARSZ STUDENTÓW UTW NORDIC WALKING

FINAŁ IMS W PIŁCE SIATKOWEJ

www.zbaszynek.pl
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WYŚCIG KOLARSKI „BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR”

ZBĄSZYNEK NA ROWERY

ZAKŁADOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR
DYREKTORA GENERALNEGO IKEA INDUSTRY

22 MEMORIAŁ LA IM. BOGDANA NIEMCA

IV OTWARTE MISTRZOSTWA ZBĄSZYNKA W STEEL
DARTA

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW Z UDZIAŁEM TKKF
SEMAFOR

FESTYN
SPORTOWO
–
REKREACYJNY
DĄBRÓWKA WLKP. – 55 LECIE ISTNIENIA

GMINNY DZIEŃ DZIECKA NA SPORTOWO
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FESTYN SP ZBĄSZYNEK Z AKCENTEM SPORTOWYM

TURNIEJ SIATKÓWKI
PRZYJACIELA

PLAŻOWEJ

Z

OKAZJI

DNIA

TWIN GAMES CUP IM. ANDRZEJA ŁESZYKA

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA
ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE

AKADEMIA ROWEROWA

ROWEROWE SHOW

ROWEROWE POWITANIE WAKACJI NOCĄ

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MŁODZICZEK
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

www.zbaszynek.pl
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KRZYZÓWKA

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 sierpnia 2018 roku.

imię i nazwisko
telefon lub adres kontaktowy

1

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12

20 21 22 23 24 25 26 27 28

POZIOMO
6. Skrót nazwy miejsca, gdzie można wywozić m.in. odpady bio
8. Nowy lekarz, który świadczy usługi w przychodni przy ul. Długiej
9. Nowy pomnik – rzeźba, który pojawi się na terenie po byłym
targowisku miejskim
12. Zakazany do sprzedaży w godzinach nocnych
13. Miejscowość, w której oddano do użytku plac zabaw
16. 60 rocznica ślubu
17. Hala której budowę rozpoczęto na obiektach OSiR
19. Wpisano do niego ok. 70% obszaru miasta Zbąszynek
20. Nazwa jednej z ulic w Zbąszynku, przy której są do nabycia
działki budowlane

PIONOWO

29 30

13 14 15 16 17

18 19

31 32 33 34 35 36 37

1. Obecnie budowana między Chlastawą a Kosieczynem
2. Nazwa świetlicy gdzie spędzały czas dzieci z rodzin objętych
wsparciem asystenta rodziny
3. Jednogłośnie otrzymał je Burmistrz Zbąszynka
4. Medal za…, przyznany 15 pracownikom samorządowym
5. Szkodliwy dla zdrowia, znajdujący się m.in. w eternicie
7. Będzie niebawem modernizowana jako najważniejsze zadanie
inwestycyjne
10. Nowy sposób rejestracji dziecka udostępniony przez Ministerstwo
Cyfryzacji
11. Nowe świadczenie przysługujące rodzicom w związku z rozpoczęciem
roku szkolnego
14. Imię Jubilatki obchodzącej w tym roku 100 urodziny
15. Termin uiszczania opłat za wywóz odpadów za III kwartał 2018 r.
18. Skrót rozporządzenia czuwającego nad ochroną danych osobowych

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło:
„Na wiosnę w duszy radośniej”
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie.
Otrzymaliśmy ponad 40 prawidłowych odpowiedzi,
spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon.
Nagrodę – bon o wartości 100 zł otrzymała Pani Bogumiła Dura. Nagroda ufundowana została przez Firmę Jubilerską „Magdalena” ze Zbąszynka, zajmującą
się sprzedażą oraz wykonywaniem biżuterii na indywidualne zamówienie, prowadzącą skup i sprzedaż
złomu złota oraz srebra.
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