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Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
SZANOWNI PAŃSTWO!
MIESZKAŃCY GMINY ZBĄSZYNEK.
II kwartał 2020 roku to
stan podwyższonej ostrożności
związany z koronawirusem. Czas
wprowadzania różnych ograniczeń i zabezpieczeń. W tym czasie wydałem 16 komunikatów,
część z nich już odwołałem, w
związku z zaleceniami Rządu. Nie
wiem na ile te ograniczenia i nasze zdyscyplinowanie rzeczywiście przyczyniły się do poprawy
bezpieczeństwa. Faktem jest, że
do tej pory udaje się nam uniknąć zachorowań.
Niewątpliwie
ta sytuacja pokazuje, że potrafimy się zdyscyplinować i dbać
nawzajem o siebie. Jesteśmy, co
prawda w ograniczonym zakresie, ale jednak, pod negatywnym
wpływem tej pandemi na przedsiębiorstwa i firmy działające
na naszym terenie. Ograniczone
przychody i sprzedaż wpływa na
pogorszenie kondycji tych firm.
Niektóre borykają się z różnymi
problemami, w tym szczególnie
finansowymi. Wpływają do mnie
wnioski o przesunięcia terminu
płatności podatków i o umorzenia, również prośby o pomoc. W
niektórych przypadkach i okolicznościach rzeczywiście mogę pomóc ale w większości nie mam
prawnych możliwości i kompetencji. Podsumowując, dziękuję
za zdyscyplinowanie i zrozumienie tej poważnej sytuacji. Dziękuję
Paniom, które z własnej inicjatywy rozpoczęły szycie maseczek
i darmowe rozdawanie. Dziękuję

Firmie Steinpol i jak zwykle niezawodnym strażakom, szczególnie druhom z OSP Rogoziniec za
podjęcie zadania przygotowywania i dystrybucji paczek żywnościowych dla naszych seniorów
i osób samotnych. Dziękuję, za
to, że nikt nie został sam w tej
trudnej sytuacji, że potrafimy się
jednoczyć w potrzebie.
Niezależnie od zaistniałej sytuacji
staraliśmy się w miarę możliwości
funkcjonować i działać, chociaż
z pewnymi ograniczeniami. Urząd
Miejski funkcjonował codziennie.
Dziękuję za to pracownikom Urzędu Miejskiego i pracownikom naszych jednostek organizacyjnych.
Za to, że mimo strachu i różnych
rozterek stanęliście na wysokości
zadania.
W tym kwartale udało się doprowadzić do szczęśliwego końca
negocjacje z Państwową Strażą
Pożarną w sprawie przekazania
samochodu strażackiego dla druhów z OSP Kręcko, stary 40-letni samochód (dar od strażaków
z Bedum) został zastąpiony o 22
lata młodszym. Mam nadzieję,
że ten nowy nabytek poprawi i
uzdrowi sytuację w OSP Kręcko.
Udało się też uzyskać dofinansowanie i rozstrzygnąć przetarg na
zakup nowego ciężkiego samochodu strażackiego dla OSP Dąbrówka Wlkp. za 1.050 tys. zł z
czego uzyskane dofinansowanie
to 450 tys. zł. Tym to sposobem
wszystkie nasze jednostki OSP
wyraźnie poprawiły swój stan posiadania, druhowie mają sprzęt,
są dobrze zabezpieczeni i wy-

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
28.07.2020 r.
o godzinie 19:00
w Domu Kultury w Zbąszynku
www.zbaszynek.pl

szkoleni. Na każdym kroku i w
każdej sytuacji możemy na nich
liczyć - dziękuję.
Praktycznie bez większych problemów kontynuowaliśmy nasze
zadania inwestycyjne. Skończyliśmy budowę ścieżek rowerowych, jesteśmy na etapie rozliczania.
Kończymy
zadanie
budowy hali sportowej z dodatkowymi atrakcjami, takimi jak:
kręgielnia i siłownia. Liczę, że już
w tegoroczne wakacje częściowo
będziemy z niej korzystać. Zostały zakończone prace przy budowie oczyszczalni ścieków. Obecnie wchodzimy w fazę rozruchu i
różnego rodzaju prób. Rozpoczęły
się również prace przy budowie
ul. Zielonogórskiej z pełną infrastrukturą. Kończymy prace przy
modernizacji kotłowni w szkole
na Placu Wolności. Były także realizowane i są w dalszym ciągu
różne drobne zadania poprawiające nasz komfort i estetykę w
gminie.
Mimo nadzwyczajnej sytuacji nasze szkoły starały się pracować
i realizować program i plan nauczania. Na zakończenie roku
szkolnego absolwentom szkół
średnich przyznałem trzy stypendia tj: najlepszej absolwentce liceum i absolwentowi technikum
w CKZiU oraz absolwentce ZSL
w Rogozińcu. Przyznałem również stypendia najlepszym absolwentom szkół podstawowych
z Dąbrówki Wlkp., Kosieczyna i
Zbąszynka. Są to zawsze miłe i
sympatyczne chwile.
W maju uzyskałem jednogłośne
pokwitowanie za pracę w 2019
roku, tzw. „absolutorium”. Dziękuję z tego miejsca naszym radnym,
a przede wszystkim pracownikom
samorządowym za dobrą pracę i
wsparcie. Po raz kolejny udowodniliśmy, że potrafimy razem działać i para w dalszym ciągu idzie
na tłoki. Dziękuję za współpracę
w II kwartale i zapraszam na spotkanie do Domu Kultury 28 lipca
2020r. o godz. 19:00.
Z poważaniem
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka
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KALENDARIUM BURMISTRZA
Z uwagi na panującą
w
kraju
pandemię
związaną
z
COVID-19, spotkania z inwestorami,
wykonawcami i petentami odbywały
się
w
bardzo
ograniczonym
zakresie.
Niemniej
jednak
załatwianie
spraw związanych z prawidłowym
funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku odbywało się na
bieżąco, oczywiście z zachowaniem
bezpieczeństwa zarówno petentów
jak i pracowników.
W minionym kwartale odbyły się
następujące wydarzenia:
09.04.2020r. - Zbąszynek, złożenie
życzeń
z
okazji
ustanowienia
Sakramentu Kapłaństwa;
14.04.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, Konwent Rady Miejskiej udział zdalny;
20.04.2020r. - Świebodzin, PSP RP,
przejęcie samochodu strażackiego
dla OSP Kręcko;
22.04.2020r. - Zbąszyń, udział w
uroczystościach
pogrzebowych
Leszka Wawrzyńskiego;
27.04.2020r. - Zbąszynek, wręczenie
stypendiów
dla
najlepszych
absolwentów w CKZiU w Zbąszynku
oraz ZSL w Rogozińcu, - Zbąszynek,
Urząd Miejski, sesja Rady Miejskiej udział zdalny;
29.04.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z przedstawicielem
TOPMED w sprawie funkcjonowania
służby zdrowia;
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03.05.2020r. - Zbąszynek, udział w
mszy św. z okazji Święta Konstytucji
3 Maja;
04.05.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, Konwent Rady Miejskiej udział zdalny;
11.05.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, Komisje Stałe Rady Miejskiej
- udział zdalny;
12.05.2020r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
13.05.2020r.
Zbąszynek,
Wideokonferencja
z
Wojewodą
Lubuskim w sprawie wzajemnej
współpracy w czasie pandemii;
15.05.2020r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
25.05.2020r. - Zbąszynek, spotkanie
z wykonawcą hali sportowej w
sprawie
zakresu
prowadzonych
prac; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Sesji Absolutoryjnej Rady
Miejskiej;
27.05.2020r. - Zbąszynek. 30-lecie
Samorządu Terytorialnego;
29.05.2020r.
Zbąszynek,
Wideokonferencja
w
sprawie
budowy
ścieżek
rowerowych
Babimost - Kargowa - Zbąszynek;Rogoziniec, spotkanie z druhami
OSP
w
sprawie
dalszego
funkcjonowania;
04.06.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Komendantem
PSP RP w sprawie współpracy; -
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Dąbrówka Wlkp, CKiF, zebranie
Spółki Wodnej;- Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Prezesem LSPLUS w sprawie przetargu na
odbiór odpadów;
08.06.2020r.
Zielona
Góra,
sesja
Sejmiku
Województwa
Lubuskiego w sprawie przyznania
dofinansowania na halę sportową;
08-19.06.2020r. - przerwa urlopowa;
22.06.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, Komisje Stałe Rady Miejskiej
- udział zdalny;
24.06.2020r. - Zbąszynek, podpisanie
umowy z Urzędem Marszałkowskim
na dofinansowanie budowy hali
sportowej;
25.06.2020r. - Kłodawa, udział
w Konwencie Zrzeszenia Gmin
Województwa Lubuskiego;
26.06.2020r.
Zbąszynek,
zakończenie
roku
szkolnego
i
wręczenie
stypendiów
dla
najzdolniejszych uczniów;
29.06.2020r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych; - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
Sesja
Rady
Miejskiej
- udział zdalny; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, wręczenie nagród
w
krzyżówkowym
konkursie
Zbąszyneckiego Kwartalnika;
30.06.2020r.
Zbąszynek,
spotkanie z Jubilatami w związku z
60-rocznicą pożycia małżeńskiego.
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Agnieszka
Ratyńska

KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
Z uwagi na pandemię koronawirusa system pracy Rady Miejskiej w Zbąszynku oraz współpracy na płaszczyźnie Urząd Miejski w
Zbąszynku miał charakter zdalny,
z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczeństwa.
30.03.2020r. – sesja Rady Miejskiej
w Zbąszynku;
01.04.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, podpisanie uchwał Rady
podjętych na sesji;
09.04.2020r. – Święto Stanu Kapłańskiego, przekazanie życzeń
Proboszczom z Gminy Zbąszynek,
10.04.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, spotkanie z Burmistrzem
w sprawach organizacyjnych;
14.04.2020r. – zdalne uczestnictwo
w posiedzeniu Konwentu Rady
Miejskiej;
20.04.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, zdalne uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Stałych Rady
Miejskiej;
22.04.2020r. – zdalne uczestnictwo
w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Zbąszynku;
22.04.2020r. – udział w pogrzebie
śp. Leszka Wawrzyńskiego, redaktora i dziennikarza Zbąszyńskiej

Telewizji Kablowej;
23.04.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, spotkanie organizacyjne w
sprawie zdalnej obsługi sesji;
- życzenia imieninowe dla ks. kan.
Jerzego Kordiaka,
27.04.2020r. – XVIII sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
28.04.2020r. – Urząd Miejski – podpisanie uchwał Rady podjętych na
sesji;
03.05.2020r. – Święto Konstytucji 3 Maja, Święto Królowej Polski,
Kościół Parafialny w Zbąszynku,
msza św. w intencji za Ojczyznę;
04.05.2020r. – Konwent Rady Miejskiej;
06.05.2020r. – analiza oświadczeń
majątkowych radnych Rady Miejskiej w Zbąszynku;
11.05.2020r. - zdalne uczestnictwo
w posiedzeniach Komisji Stałych
Rady Miejskiej;
18.05.2020r. – Parafia Zbąszynek,
udział w obchodach 100 rocznicy
urodzin Jana Pawła II;
25.05.2020r. – XIX sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
27.05.2020r. – Święto Samorządu
Terytorialnego skierowanie wraz z
Burmistrzem życzeń dla samorzą-
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dowców;
28.05.2020r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, podpisanie uchwał Rady
podjętych na sesji;
01.06.2020r. - Dzień Dziecka, skierowanie życzeń dla najmłodszych;
03.06.2020r. – w odpowiedzi na
wezwanie
Dąbrowieckich
Klakotów, w imieniu Rady Miejskiej,
udział w akcji Hot16Challenge, mającej na celu zbiórkę funduszy na
rzecz personelu medycznego, w
celu wsparcia go w walce z koronawirusem;
15.06.2020r. - Konwent Rady Miejskiej;
22.06.2020r. - Urząd Miejski w Zbąszynku, zdalne uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Stałych Rady
Miejskiej;
27.06.2020r. - OSiR Zbąszynek, IV
Turniej Tenisa Ziemnego im. M. Lewandowskiego, patronat Przewodniczący Rady Miejskiej;
29.06.2020r. - XX sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
30.06.2020r. – Zbąszynek, spotkanie z Jubilatami w związku z
60-rocznicą pożycia małżeńskiego.
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30. ROCZNICA SAMORZĄDU
27 maja 2020 roku obchodziliśmy 30. rocznicę reaktywowania samorządów w Polsce. Ustawa
z dnia 30 marca 1990 roku dała
wszystkim Polakom nadzieję na
dynamiczny rozwój naszych miast,
miasteczek i wsi. Dała również
nadzieję na szybkie skrócenie dystansu w poziomie życia, jaki dzielił nas w tamtym czasie od rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.
Po ponad 40-letnim okresie ustroju totalitarnego w naszym kraju
zdecydowana większość Polaków
chciała szybkich zmian. Młode pokolenie tamtych czasów marzyło
o natychmiastowym otwarciu granic i o możliwości pracy w innych
krajach. Gdyby wtedy tak się stało,
z pewnością wyjechaliby wszyscy.
Ale zmiany ustrojowe i odbudowa
kraju, to proces trudny, długotrwały i wymagający wielu wyrzeczeń.
Jako Polacy rozpoczynaliśmy w
1990 roku od średnich zarobków
w wysokości ok. 100 dolarów
miesięcznie. Masowo powstawały prywatne firmy, a państwowe
giganty zaczęły tracić grunt pod
nogami. Patrząc na nasze lokalne
podwórko, procesy zmian najbardziej dotknęły Polskie Koleje Państwowe – PKP oraz Państwowe
Gospodarstwa Rolne (PGR). Były
to instytucje które najbardziej negatywnie odczuły rozpoczynającą
się prywatyzację polskiej gospodarki. Pierwsze lata to ogromne
bezrobocie w całym kraju ale też i
na terenie naszej Gminy. Bezrobocie, to zjawisko, które było czymś
zupełnie nowym i nieznanym dla
ówczesnych Polaków, formalnie, w
czasach totalitaryzmu, bezrobocie
nie istniało, a wręcz każdy musiał
pracować…. Nowy ustrój - kapitalizm zakładał, że nie wszystkim
równo ale każdemu według jego
pracy i zdolności. Zjawisko to było
dla wielu niezrozumiałe. Jako społeczeństwo chcieliśmy od razu żyć
na poziomie krajów zachodnich,
z pominięciem oczywiście całego
żmudnego procesu odbudowy każdej sfery naszego życia. Mentalnie
nie byliśmy w stanie zrozumieć
i nie chcieliśmy zaakceptować faktu, że dobrobyt powstaje powoli.
Każdy, kto pamięta lata 90. ma na
pewno własne zdanie na temat
zachodzących wówczas procesów gospodarczych i społecznych
i mógłby tu wnieść wiele cieka-
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wych informacji i spostrzeżeń….
Czy ustawa o samorządzie gminnym była potrzebna Polsce lokalnej? Moim zdaniem była tylko i aż fundamentem wszystkich
tych procesów i zmian, których
doświadczyliśmy - również w rozwoju naszej gminy. Przepis prawny
jest bardzo ważny, bo nakazuje,
daje możliwości ale też określa
granice działania. Najważniejszym
elementem w całym tym procesie
są jednak ludzie. To od ich determinacji i zaangażowania zależy
zarówno tempo, jak i jakość rozwoju. Gmina Zbąszynek ma szczęście do ludzi, którzy decydowali o
ww. dwóch elementach rozwoju.
Warto więc wspomnieć nazwiska
osób związanych z samorządem,
które zostawiły pozytywny ślad
swoich działań.
Zgodnie z ustawą samorząd gminny stanowią dwa organy:
1/ organ wykonawczy – czyli wójt,
burmistrz, prezydent;
2/ organ uchwałodawczy – czyli
rada gminy, miasta.
Organ wykonawczy Gminy Zbąszynek w minionym 30. leciu, reprezentowali Burmistrzowie Zbąszynka:
- Antoni Maciejewski – 1990 - 1991;
– Zdzisław Nowacki – 1991 - 1994;
– Wiesław Czyczerski 1994 - 2006;
– Jan Mazurek –2006 - 2008;
– Wiesław Czyczerski – od 2008.
Organ uchwałodawczy Gminy Zbąszynek w minionym 30. leciu reprezentowali
Przewodniczący
Rady Miejskiej:
– Marek Budniak - 1990 - 1991;
– Tadeusz Sierżant - 1991 - 1994;
– Krzysztof Krzywak - 1994 - 1998;
– Jan Mazurek – 1998 - 2006;
– Wioleta Muszyńska - 2006 - 2007;
– Jan Mazur - od 2007.
Wyżej wymienione osoby to nasi
lokalni liderzy, którzy podejmowali
decyzje zarówno o kierunkach, jak
i dynamice rozwoju naszej małej
ojczyzny. Fakt, że w okresie minionych 30 lat mieliśmy tak niewielu burmistrzów, świadczy o tym,
że decyzje mieszkańców Gminy
Zbąszynek w trakcie wolnych wyborów lokalnych były po prostu
dobre. W rozwoju każdego samorządu bardzo istotnym elementem
jest współpraca pomiędzy burmistrzem i radą. Na terenie Gminy
Zbąszynek od 30 lat mamy wyłącznie merytoryczną współpracę
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pomiędzy tymi dwoma organami.
Jak bardzo jest to ważne widać
choćby na przykładzie porównań z
innymi samorządami. W niezależnych ogólnopolskich rankingach,
np. w Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju Gmina Zbąszynek od wielu już lat zajmuje pierwsze miejsce w województwie lubuskim, a
w skali kraju jesteśmy w pierwszej
dziesiątce. Przy każdej możliwej
okazji nasze osiągnięcia trafnie
podsumowuje Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski:
„… w naszych działaniach i we
współpracy ważne jest to, aby
para szła na tłoki, a nie w gwizdek…”
Z pewnością każdy mieszkaniec
Gminy Zbąszynek ma własną ocenę dorobku i rozwoju naszej Gminy. Każdy ma prawo patrzeć przez
pryzmat własnego podwórka, czyli
co konkretnie dla każdego z nas
przez te 30 lat zmieniło się na
lepsze. Dokonujmy zatem tej oceny przy każdej możliwej okazji,
uwzględniając też poziom własnego zaangażowania.
Jako administracja samorządowa
możemy działać w granicach wyznaczanych nam przepisami prawa. Działamy więc ale jesteśmy
też systematycznie kontrolowani
i rozliczani z naszej pracy przez
zewnętrzne instytucje państwowe,
zarówno pod kątem realizacji budżetu gminy – Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, jak
i pod kątem stanowionego prawa
miejscowego – Wojewoda Lubuski.
Kadencyjnie jesteśmy też rozliczani przez mieszkańców w trakcie
wyborów. Każdy kolejny uzyskany
mandat, to sukces i jednocześnie
potwierdzenie właściwie obranego kierunku działań. Pracujemy z
myślą o obecnych i
przyszłych
mieszkańcach Gminy Zbąszynek.
Transparentność pracy to od wielu
lat priorytet zarówno dla Burmistrza Zbąszynka, jak i całej Rady
Miejskiej.
Dziękujemy wszystkim, za jubileuszowe życzenia i dobre słowa.
Pracujemy z nadzieją na dalszy
rozwój Gminy Zbąszynek, a kolejne jubileusze niech będą okazją
do refleksji i miłych wspomnień.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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Jan
Makarewicz

WYBORY PREZYDENTA RP
28 czerwca 2020 r. odbyły
się wybory Prezydenta RP. Na terenie Gminy Zbąszynek tradycyjnie na wyborców czekały lokale
wyborcze: 3 w Zbąszynku, 1 w
Dąbrówce Wlkp. i 1 w Kosieczynie, które w dniu wyborów otwarte były w godzinach od 7:00 do
21:00. Obecne wybory, organizacyjnie do przygotowania jako jedne
z łatwiejszych, wcale takie łatwe
nie były. Przyczyną była duża
ilość zmian w przepisach wyborczych, no i oczywiście popularny
już „koronawirus”. Lokale wybor-

Lp.

Nazwisko i imię
kandydata

19 osób. Można też było głosować
przez pełnomocnika, z takiej formy głosowania skorzystała jedna
osoba.
Głosować przez pełnomocnika może wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 60 lat lub posiada orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w tym także
wyborca posiadający orzeczenie
organu rentowego o:

OKW Nr 1
Zbąszynek

OKW Nr 2
Zbąszynek

OKW Nr 3
Zbąszynek

gotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Za nami pierwsza tura wyborów
Prezydenta RP, wyniki ogólnokrajowe znają z pewnością wszyscy.
Poniżej przedstawiam informację
jak na poszczególnych kandydatów głosowali wyborcy z terenu
Gminy Zbąszynek:

OKW Nr 4
Dąbrówka
Wlkp.

OKW Nr 1
Kosieczyn

Razem
Gmina

1.

BIEDROŃ Robert

19

24

14

11

11

79

2.

BOSAK Krzysztof

51

55

54

46

38

244

3.

DUDA Andrzej Sebastian

270

270

245

267

224

1276

4.

HOŁOWNIA Szymon
Franciszek

223

197

242

257

141

1060

5.

JAKUBIAK Marek

2

2

0

2

1

7

6.

KOSINIAK-KAMYSZ
Władysław Marcin

13

19

20

34

17

103

7.

PIOTROWSKI Mirosław
Mariusz

2

0

0

0

0

2

8.

TANAJNO Paweł Jan

1

0

3

1

0

5

9.

TRZASKOWSKI Rafał
Kazimierz

294

278

363

214

173

1322

10.

WITKOWSKI Waldemar
Włodzimierz

1

0

2

2

2

7

11.

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

2

5

1

2

1

11

cze zabezpieczyliśmy w sposób
zgodny z zaleceniami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 roku.
Jeżeli chodzi o zmiany w przepisach wyborczych, to najważniejszą zmianą było wprowadzenie
powszechności głosowania korespondencyjnego. W pierwszej turze z możliwości tej skorzystało

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo dłuwww.zbaszynek.pl

Przed nami druga tura wyborów,
która odbędzie się w niedzielę 12
lipca br., lokale wyborcze czynne będą od 7:00 do 21:00. Wyniki wyborów z terenu Gminy Zbąszynek opublikujemy na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej:
www.bip.zbaszynek.pl w zakładce
„Wybory”.
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Agnieszka
Ratyńska

ABSOLUTORIUM BURMISTRZA ZBĄSZYNKA
Absolutorium to jeden
z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady
Miejskiej nad działalnością
Burmistrza. Po zakończeniu
roku budżetowego ocenia ona
pracę organu wykonawczego
w zakresie działalności finansowej gminy.
W aktualnym stanie prawnym, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie
gminnym, wójt co roku do dnia
31 maja przedstawia radzie
raport o stanie gminy. Zgodnie z ustawowymi wytycznymi, obejmuje on podsumowanie działalności wójta w roku
poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów
i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu.
Rada gminy rozpatruje raport
podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady
gminy w sprawie udzielenia
lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym
raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której
udział mogą wziąć
również mieszkańcy.
Roczne
sprawozdanie
z
wykonania
budżetu
gminy
Burmistrz
jest
zobowiązany
przedstawić
Radzie w terminie do
31 marca następnego roku. Jednocześnie sprawozdanie
przedkładane jest
Regionalnej
Izbie
O b ra c h u n ko we j ,
która wydaje opinię
na jego temat.
W pierwszej kolejności sprawozdanie
przedłożone
Radzie Miejskiej roz8

patrywane 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 Miejskiej, a tym
samym cała Rada na sesji
absolutoryjnej, która powinna
odbyć się w terminie do 30
czerwca.
Podczas sesji absolutoryjnej
Rada Miejska 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.

www.zbaszynek.pl

Mimo niedogodności związanych z pandemią Rada Miejska w Zbąszynku przy zachowaniu niezbędnych środków
bezpieczeństwa, podczas sesji
25 maja br., udzieliła Burmistrzowi Zbąszynka Wiesławowi Czyczerskiemu absolutorium z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek za 2019 rok.
Wcześniej odbyła się debata
nad Raportem o stanie Gminy
Zbąszynek, która poprzedziła głosowanie Rady Miejskiej
w sprawie udzielenia wotum
zaufania Burmistrzowi Zbąszynka za 2019 rok. Wotum to
nowość w samorządzie, wprowadzone dopiero w ubiegłym
roku. Wcześniej głosowano jedynie za absolutorium. Teraz
są dwa głosowania – jedno za
wotum zaufania, gdzie Rada
Miejska skupia się bardziej
na aspektach związanych z
zarządzaniem, drugie – absolutorium, które poprzedza raport o finansach gminy, a rada
ocenia burmistrza pod kątem
zrealizowania budżetu.
W głosowaniu wszyscy Radni
Rady Miejskiej w Zbąszynku

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
opowiedzieli się za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania (Uchwała Nr XIX/31/2020
Rady Miejskiej w Zbąszynku z
dnia 25 maja 2020 r.).
Drugie szczególnie ważne głosowanie dotyczyło rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2019 rok, które
zostało przyjęte jednogłośnie
przez Radę Miejską (Uchwała
Nr XIX/32/2020 Rady Miejskiej
w Zbąszynku z dnia 25 maja
2020 r.).
Kolejne głosowanie dotyczyło udzielenia absolutorium
z tytułu wykonania budżetu

,
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Gminy Zbąszynek za rok 2019.
Wcześniej Burmistrz Zbąszynka przedstawił najistotniejsze
dane zeszłorocznego budżetu.
Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze pozytywnie
z uwagami zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2019
rok wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego Gminy
Zbąszynek na dzień 31 grudnia
2019 roku.
Również w tym przypadku
Rada Miejska w Zbąszynku
jednomyślnie opowiedziała się
za przyznaniem Burmistrzowi Zbąszynka absolutorium

(Uchwała Nr XIX/33/2020 Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia
25 maja 2020 r.).
Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski podziękował Radzie Miejskiej oraz samorządowcom za wspólne tworzenie budżetu i jego realizację
w 2019 roku.

OGRANICZENIA W PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO
Od 13 marca br. ze względu na konieczność podjęcia
działań ochronnych w walce z
koronawirusem wprowadzone
zostały ograniczenia związane
z bezpośrednią obsługą interesantów w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku. Na stronie biuletynu informacji publicznej: www.
bip.zbaszynek.pl w zakładce
„Inne informacje” i dalej „Koronawirus” opublikowanych zostało łącznie 16 komunikatów
Burmistrza Zbąszynka wprowadzających
nowe
zasady
funkcjonowania instytucji publicznych na terenie Gminy.
Komunikatem Nr 16/2020 z
dnia 4 czerwca br. wprowadzone zostały aktualnie obowiązujące wytyczne dot. pracy
Urzędu.
Nowe wytyczne obowiązują od
8 czerwca br. i są następujące:
1) interesanci przyjmowani są
codziennie do godz. 13:00 (w
sprawach pilnych bez ograniczeń), w holu na parterze
budynku. Pracownik wyznaczony do pierwszego kontaktu
w miarę możliwości załatwia
sprawę, bądź też telefonicznie
przywołuje
pracownika
zajmującego się daną sprawą.
Interesant wchodząc do Urzędu zobowiązany jest do de-

zynfekcji rąk i założenia maseczki. Osoby z podwyższoną
temperaturą ciała proszone są
o przyjście w innym terminie.
Wchodząc do Urzędu należy
zachować zalecaną odległość
między interesantami. Do stanowiska kasy należy podchodzić pojedynczo, według zaleceń pracownika Urzędu;
2) dyżur Burmistrza Zbąszynka
i Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczący przyjmowania
interesantów w sprawie skarg
i wniosków jest w dalszym
ciągu odwołany;
3) nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy w
dalszym ciagu nie będą prowadzone;
4) przed wejściem do Urzędu
ustawiona jest urna, do której
można wrzucać korespondencję.
Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.

Jan
Makarewicz

b/
skrzynki
podawczej
ePUAP
Gminy
Zbąszynek:
/09xto0fs43/SkrytkaESP
c/ telefonicznie pod numerem
telefonu 68 384 91 40.
Pełny wykaz numerów kontaktowych
do
pracowników Urzędu dostępny jest
na
stronie
internetowej
www.zbaszynek.pl w zakładce
Gmina Zbąszynek / Wykaz numerów.
Ponadto przypominamy, że
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku znajduje się punkt
potwierdzania profilu zaufanego. Od początku roku profil
zaufany potwierdziło już 125
osób.

W czasie obowiązujących ograniczeń wiele osób zaczęło korzystać z innych form kontaktu
z urzędem. Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za
pośrednictwem:
a/ poczty elektronicznej, adres
e-mailowy: urzad@zbaszynek.
pl
www.zbaszynek.pl
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Jan
Makarewicz

SPIS ROLNY
W br. rusza kolejna
edycja
spisu
powszechnego. W dniach od 1 września
do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca
2020 r. w całej Polsce przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. Prowadzona co
10 lat akcja spisu rolnego ma
na celu ustalenie i zaktualizowanie wszystkich elementów
działalności rolniczej, w tym
związanej z uprawą roślin oraz
chowem i hodowlą zwierząt
gospodarskich.
Spis obejmować będzie gospodarstwa rolne:
- osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);
- osób prawnych;
- jednostek organizacyjnych
niemających
osobowości
prawnej.
Wszystkie wyżej wymienione
podmioty
zobowiązane
są do udzielania dokładnych,
wyczerpujących i zgodnych z

prawdą odpowiedzi. Rolnicy
będą mogli udzielić informacji
o gospodarstwach rolnych:
- w terminie od 01.09.2020 r. do
30.11.2020 r. poprzez samospis
internetowy przeprowadzony
za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, lub
- w terminie od 16.09.2020 r. do
30.11.2020 r. poprzez odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym
przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego, lub
- w terminie od 01.10.2020 r. do
30.11.2020 r. poprzez odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez
rachmistrza terenowego, który
odwiedzi gospodarstwo rolne.
Zarządzeniem Burmistrza Zbąszynka, z dniem 8 czerwca
2020 r. utworzono w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku Gminne
Biuro Spisowe, które m.in. czuwać będzie nad prawidłowym
przeprowadzeniem spisu w
naszej Gminie.

W dniu 15 czerwca br. Burmistrz Zbąszynka ogłosił nabór
na rachmistrza terenowego w
Powszechnym Spisie Rolnym
na terenie Gminy Zbąszynek.
Oferty można składać w terminie do 8 lipca 2020 r. Szczegóły dotyczące naboru znajdą
Państwo pod adresem: www.
bip.zbaszynek.pl w zakładce:
Powszechny Spis Rolny 2020.
Pamiętajmy, że spis jest powszechny i obowiązkowy. Obowiązek jego realizacji nakłada na państwa członkowskie
Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady, jak również wynika on
z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy
program spisów rolnych rundy
2020 r. Szczegółowe informacje na temat spisu znajdą
Państwo
na
stronie:
rolny.spis.gov.pl

UWAGA – ZMIANA TERMINU OPŁAT ROCZNYCH
Uwaga – zmiana terminu płatności opłat rocznych należnych
za 2020 r. za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. Opłaty
te wnoszone są do 31 marca
każdego roku. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa
termin zapłaty za 2020 r. opłat
rocznych został wydłużony do
30 czerwca br. Wiele osób na
terenie miasta Zbąszynka ma
nieuregulowane opłaty z tego

tytułu. Dodatkowe informacje
w sprawie można uzyskać pod
nr telefonu 683849140 wew. 37.
27 kwietnia 2020 r. Rada Miejska
w Zbąszynku podjęła uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu
na nieruchomości gminne, na
które w 2020 r. upływa termin
ważności. Zgoda rady jest wymagana w przypadku, gdy po
umowie która wygasa, strony

Renata
Kitta

zamierzają zawrzeć kolejną
umowę, której przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Nowe umowy najmu i dzierżawy są przygotowane do podpisania i odebrania w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Pod nr tel. 68 3849 140 wew.
37 można uzyskać informację
na temat nowych umów.

OGŁOSZENIE
Gmina Zbąszynek przeznaczyła do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny położony w Zbąszynku przy ul.
Wojska Polskiego 31B. Lokal
10

jest dwupoziomowy; położony
na parterze i I piętrze. Składa
się z trzech pokojów, kuchni,
łazienki i przedpokoju.
Do lokalu mieszkalnego przynależy pomieszczenie gospowww.zbaszynek.pl

darcze.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr tel. 68 38 49
140 wew. 34.
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Adrian
Kepke

DOFINANSOWANIE DO BUDOWY HALI SPORTOWEJ
Na terenie Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku powstaje nowoczesna hala sportowa. Hala
będzie obiektem, na którym
odbywać się będą imprezy o zasięgu regionalnym,
w związku z tym Burmistrz
Zbąszynka zwrócił się do
Marszałka
Województwa
Lubuskiego z prośbą o dofinansowanie realizacji zadania ze środków samorządu
Województwa
Lubuskiego
w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego. 8 czerwca Sejmik
Województwa
Lubuskiego
podjął uchwałę w sprawie

udzielenia Gminie Zbąszynek pomocy finansowej w
formie dotacji celowej w
wysokości 700 tys. zł. Uroczyste podpisanie umowy
na dofinansowanie zadania
pn. „Budowa hali sportowej
w Zbąszynku” miało miejsce w Zbąszynku 24 czerwca br. W wydarzeniu udział
wzięli: Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Wicemarszałek Łukasz Porycki,
członek zarządu Marcin Jabłoński, poseł na Sejm RP
Waldemar Sługocki oraz
radni Sejmiku Województwa
Lubuskiego Edward Fedko i
Zbigniew Kołodziej.

www.zbaszynek.pl

Budowa hali zbliża się do
końca, już niedługo będzie
można rozgrywać zawody
w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, piłka
nożna, koszykówka, piłka
siatkowa, tenis, tenis stołowy, badminton oraz inne
zawody o mniejszym wymiarze powierzchni boiska
lub maty. Sala może spełniać również rolę sali widowiskowej. W budynku hali
będzie można skorzystać
również z siłowni, salki fitness oraz kręgielni.
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Barbara
Niemiec-Kromska

DIAMENTOWE GODY

30 czerwca w „Barze pod
Semaforem” w Zbąszynku
odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe, podczas którego świętowaliśmy
60-tą rocznicę ślubu małżonków zamieszkałych na
terenie naszej Gminy. W tym
roku Diamentowe Gody obchodzą Państwo: Maria i Ireneusz Basińscy, Czesława i Franciszek Bil,
Irena i Roman Budnik,
Regina i Julian Marciniak, Łucja i Stefan
Najda oraz Henryka
i Aleksander Stefan.
Jesteśmy niezmiernie
dumni, że tak piękny jubileusz mogliśmy
świętować w tak licznym gronie małżonków, którzy pomimo
trudu, jaki przynosi
codzienność nie ulegli
pokusie łatwych rozwiązań i trwają przy
sobie na dobre i na
12

złe. Wypada wspomnieć w
tym miejscu, że dziesięć lat
temu „Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta
RP z okazji Złotych Godów
otrzymało 14 par. Spośród
ówczesnych
Jubilatów
z
dumą mogliśmy ugościć i
uhonorować aż sześć par,
którym Burmistrz Zbąszynka

www.zbaszynek.pl

Wiesław Czyczerski,
kierownik USC Barbara
Niemiec-Kromska
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku Jan Mazur złożyli serdeczne życzenia. Z okazji
tak zacnej rocznicy
nasi Goście otrzymali
upominki
okolicznościowe, kwiaty i dokumenty pamiątkowe.
Po oficjalnej części
uroczystości wszyscy
goście zostali zaproszeni do wspólnego
poczęstunku. Zakończenie
uroczystości
zostało
uwieńczone
wspólną
fotografią.
Wszystkim
Jubilatom
serdecznie dziękujemy za
udział w tym spotkaniu. Życzymy dużo zdrowia i jeszcze wielu radosnych chwil
spędzonych razem i w gronie najbliższych.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,
,,

WYDARZENIA

Adrian
Kepke

CO NOWEGO W NASZEJ GMINIE

NOWY WÓZ STRAŻACKI DLA
OSP KRĘCKO
20
kwietnia
Komendant
PSP st. kpt. Mariusz Wójcik
przekazał naszej jednostce
ochotników średni samochód
ratowniczo-gaśniczy
marki STAR, który zastąpił
wysłużony już 40-letni średni
samochód
gaśniczy marki
DAF. Nowy samochód
wyposażony
jest
przede wszystkim w zbiornik
wody 2000 litrów,
zbiornik
na środek pianotwórczy 200
litrów,
szybkie natarcie, 10
metrową
wysuwaną drabinę,
przenośny
agregat prądotwórczy, pompę
szlamową oraz

podstawową armaturę strażacką.
REMONT POMIESZCZEŃ PORADNI LEKARSKIEJ TOPMED
24 kwietnia zakończył się I
etap remontu pomieszczeń
nowej poradni lekarskiej
TOPMED przy ulicy Długiej 1.

www.zbaszynek.pl

Dwa pomieszczenia, gabinet
lekarski oraz gabinet zabiegowy są już gotowe. Zostały położone nowe płytki na
podłogach, wykonano nowe
oświetlenie, założono klimatyzację oraz nowe wyposażenie sanitarne. Ściany zostały odmalowane.
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w Chociszewie (dawniej Mago) podarowała na ręce Burmistrza
Zbąszynka
Wiesława
Czyczerskiego 2 tysiące sztuk maseczek na
rzecz walki z koronawirusem, które zostały
uszyte charytatywnie
przez pracowników zakładu. Materiał został
zakupiony przez firmę. Maseczki zostały
rozdysponowane
w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz
wydane zostały potrzebującym.
Dzięku-

27 kwietnia rozpoczyna się remont dwóch
następnych pomieszczeń poradni TOPMED.
Z powodu koronawirusa lekarze działają
w formie teleporady,
skutkiem czego jest
możliwość szybszego
zakończenia
remontów.
SESJA ABSOLUTORYJNA
Mimo
niedogodności
związanych z pandemią, Rada Miejska w
Zbąszynku przy zachowaniu niezbędnych
środków bezpieczeństwa, podczas sesji
25 maja udzieliła Burmistrzowi
Zbąszynka
Wiesławowi Czyczerskiemu
absolutorium
z wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek za
2019 rok. (więcej informacji na str. 8)
MASECZKI OD FIRMY
STEINPOL
26 maja delegacja kierownictwa
zakładu
Steinpol Central Services Sp. z o.o. Oddział
14
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jemy za ten szczodry gest
oraz chęć niesienia pomocy
w tych trudnych czasach.
NAGRODA
BURMISTRZA
ZBĄSZYNKA
1 czerwca 2020 r. Pan Krzysztof Olejniczak, Prezes Strefy
Piłki Siatkowej w Zbąszynku, otrzymał Nagrodę Burmistrza Zbąszynka za zaangażowanie w działalność
wychowawczą i opiekuńczą
w pracy z dziećmi i młodzieżą, za wspieranie inicjatyw
i budowanie pozytywnego
wizerunku sportowego Zbąszynka w środowisku lokalnym oraz promocję Gminy
Zbąszynek poza jej granicami.
POMOC POTRZEBUJĄCYM
Jednostka OSP Rogoziniec
realizowała w dniach 09.04-

30.06.2020 r. program pt. „Pomoc potrzebującym mieszkańcom Gminy Zbąszynek”.
Projekt realizowany był na
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze
i polegał na dostarczeniu
pomocy w formie paczek
żywnościowych
osobom
starszym i samotnym, które w tych trudnych czasach
nie mogły lub nie chciały
opuszczać swoich domów
w celu dokonania zakupów.
Druhowie z OSP Rogoziniec
odwiedzili wszystkie miejscowości Gminy Zbąszynek
i dostarczyli potrzebującym
75 paczek o łącznej wartości 7 500 złotych. W ramach
rekompensaty za wykonaną pracę strażacy pozyskali sprzęt ochrony osobistej
i kombinezony.
Strażacy
podziękowali
Burmistrzo-

www.zbaszynek.pl

wi Zbąszynka za zgłoszenie jednostki do realizacji
tego projektu, Pani Kierownik OPS w Zbąszynku za
współpracę przy ustalaniu
najbardziej potrzebujących
pomocy seniorów, a także
druhowi Edwardowi Fedko za pomoc przy zakupie
sprzętu. Druhowie skierowali podziękowania również
do Pań z jednego z marketów w Brójcach za wspaniale przygotowane paczki
i miłą atmosferę w trakcie
realizacji projektu.
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Zbąszynku
Wykonano przyłącze energetyczne do oczyszczalni
ścieków. Jest to ostatni element, od którego zależy jej
uruchomienie. Wcześniej, pomimo zakończenia wszystkich prac budowlanych i
montażu urządzeń nie można było rozpocząć rozruchu
ze względu na brak nowego przyłącza. Stałe, zwiększone zasilanie oczyszczalni
jest niezbędne do funkcjonowania obiektu. Obecnie
rozpoczęto czynności rozruchowe i wszystko wskazuje na to, że obiekt zostanie oddany
do użytkowania w planowanym terminie. Inwestycja jest dofinasowana w kwocie blisko
10 mln zł, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wartość
projektu ok. 25 mln zł.

Hala sportowa
Budowa hali sportowej w
Zbąszynku jest w ostatniej
fazie realizacji. Zakończono
większość prac budowlanych i rozpoczęto czynności
związane z odbiorem obiektu. Wyposażono w meble
szatnie, zakończono również montaż i rozruch kręgielni. Wykonanie kręgielni ma na celu poszerzenie
działalności oraz podniesienie prestiżu hali sportowej.
Wśród społeczności lokalnej
jest duże zainteresowanie
kręgielnią, dlatego też jej
wykonanie jako dodatkowa
16
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atrakcja wpisuje się w zaspokajanie potrzeb naszych mieszkańców, jak również uatrakcyjni korzystanie z obiektu. Inwestycja jest dofinansowywana w wysokości 3,1 mln zł ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego. Wartość projektu, ok 12,6 mln zł.

Lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego
Od maja zmieniono lokalizację lądowiska dla helikoptera lotniczego pogotowia ratunkowego. Obecnie wyznaczono na ten cel płytę boczną boiska piłkarskiego przy ul. Sportowej 2 w Zbąszynku. Zmiana lokalizacji jest spowodowana rozbudową obszaru miasta w
okolicach marketu Intermarche w Zbąszynku.

Gmina Zbąszynek otrzymała dofinasowanie na zakup sprzętu komputerowego (laptopy)
niezbędnego do pracy i nauki zdalnej w ramach dwóch projektów dofinansowanych ze
środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekty: Zdalna
Szkoła i Zdalna Szkoła+ są odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z
wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym
zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Realizacja projektów pozwoliła
Gminie w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki na wyposażenie szkół
w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. Wsparcie otrzymali nauczyciele i
uczniowie - w tym z rodzin wielodzietnych.
Zdalna Szkoła w Gminie Zbąszynek
W ramach projektu zakupiono 21 laptopów, które przekazano gminnym jednostkom oświatowym:
-Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku- 9 sztuk,
-Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej-3 sztuki,
-Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie-3 sztuki,
-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku– 6
sztuk.
Wartość projektu: 70.350,07 zł w tym kwota dofinansowania 69.930,00 zł.
Zdalna Szkoła + w Gminie Zbąszynek
W ramach projektu zakupiono 15 laptopów, które przekazano gminnym jednostkom oświatowym:
-Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku - 5 sztuk,
-Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej - 5 sztuk,
-Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie - 5 sztuk.
Wartość projektu: 43.228,35 zł w tym kwota dofinansowania 43.228,35 zł.

www.zbaszynek.pl
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ZMIANY MIEJSCOWYCH PLANÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Przystąpiono do prac
planistycznych
dotyczących sporządzenia dwóch
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla rejonu ulicy Szerokiej i PCK w Zbąszynku
oraz dla rejonu Dąbrówki
Wielkopolskiej i Rogozińca. Na obszarze objętym
opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon
Dąbrówki
Wielkopolskiej
i Rogozińca” obowiązuje już
miejscowy plan (Uchwała nr
XXX/39/2013 Rady Miejskiej
w Zbąszynku z dnia 22 maja
2013 r.), w którym to określono lokalizację elektrowni wiatrowych. W związku
z tym, miejscowości Zbąszynek, Dąbrówka Wielkopolska i Rogoziniec w znacznej
części straciły możliwości
rozwoju w zakresie nowej
zabudowy
mieszkaniowej,
gdyż zlokalizowane są w
strefie
dziesięciokrotności
wysokości elektrowni wiatrowych. Jednocześnie też
nowe siłownie wiatrowe
nie mogą być realizowane
w tym obszarze, gdyż ich
lokalizacje wskazane są w
zbyt bliskiej odległości od
zabudowań mieszkalnych.
Opracowanie miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego „Rejon Dąbrówki Wielkopolskiej i Rogozińca” ma zatem na celu
likwidację inwestycji w zakresie siłowni wiatrowych
i określenie nowego przeznaczenia
terenów,
co
umożliwi mieszkańcom uzyskanie pozytywnej decyzji
o warunkach zabudowy. Natomiast potrzeba wykonania
18

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Rejon ulic Szerokiej
i PCK” w Zbąszynku wynika
z rozpatrzenia przez Burmistrza Zbąszynka wniosku
potencjalnego
inwestora

www.zbaszynek.pl

w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego
i przeznaczenia terenu pod
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną z usługami
w parterze budynków.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

NOWE SIECI WODNO-KANALIZACYJNE
NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK
W dniu 28 czerwca
III KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
2020 roku Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w
Zbąszynku ogłosił zamówieSAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ZBĄSZYNKU
nie publiczne pn. „Budowa
PRZYPOMINA O OPŁATACH ZA ODPADY.
sieci wodociągowej i kanaliTERMIN WPŁAT ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU MIJA 31 LIPCA 2020 ROKU
zacyjnej w ul. H. Sienkiewi(OPŁATA ZA LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ).
cza w Zbąszynku”. Zadanie
ma na celu doprowadzenie
STAWKA OPŁAT ZA ODPADY W III KWARTALE 2020 ROKU
bieżącej wody i sieci kanaNIE ULEGA ZMIANIE I WYNOSI:
lizacyjnej między innymi do
nowo budowanych budynODPADY SELEKTYWNE – 30,00 ZŁ/OSOBĘ
ków jedno i wielorodzinnych
na ul. Henryka Sienkiewicza
w Zbąszynku. RozstrzygnięWPŁAT DOKONUJEMY NA INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANcie przetargu nieograniczoKOWYCH.
nego miało miejsce w dniu
16 czerwca 2020 roku. Do
ww. zadania zgłosiło się
dziecięciu wykonawców, z
wać ręce oraz założyć maseczkę wania odpadów dla wszystkich
czego pięć firm mieściło się w ochronną na twarz. Zakład jest
mieszkańców od kwietnia 2020 r.,
przeznaczonej
na
zamówienie czynny w dotychczasowych goprzypominamy wszystkim odbiorprzez Samorządowy Zakład Usług dzinach funkcjonowania tj. od 7:00
com, którzy jeszcze nie zmienili deKomunalnych w Zbąszynku kwo- do 15:00. Samorządowy Zakład
klaracji o konieczności jej zmiany.
cie 180 000,00 zł brutto. Była to Usług Komunalnych w ZbąszynWszystkie gospodarstwa domowe,
nieprzekraczalna kwota jaką prze- ku prosi, żeby załatwiać sprawy
które korzystały ze zniżki dla roznaczyliśmy na ww. zadanie. Pod najpilniejsze w siedzibie Zakładu,
dzin pięcioosobowych i większych
uwagę były brane między innymi a pozostałe prosimy załatwiać
oraz gospodarstwa, które nie setakie czynniki jak kwota za wyko- telefonicznie lub mailowo. Przed
gregowały dotychczas odpadów
nanie całego zadania, jak i okres siedzibą Zakładu nadal znajduje
zobowiązane są do ponownego
udzielonej gwarancji (wszystkie fir- się „WORKOMAT”, z którego można
złożenia deklaracji na ilość osób
my biorące udział w przetargu za- pobierać worki do segregacji odfaktycznie zamieszkujących dane
deklarowały 60-miesięczny okres padów (worki są uzupełniane w
gospodarstwo domowe. Przypomigwarancji po wykonaniu zadania). godz. pracy SZUK Zbąszynek) oraz
namy, że czas na zgłoszenie zmiaCałe zadanie powinno się zakoń- skrzynki podawcze, w jednej znajny ilości osób, zamieszkujących
czyć do 31 sierpnia 2020 roku i dują się dokumenty do pobrania,
dane gospodarstwo to 14 dni.
obejmuje między innymi wykona- a druga jest na zwrot wypełnionie sieci wodociągowej i kanaliza- nych dokumentów. Do skrzynki
Samorządowy Zakład Usług Kocyjnej na ul. Henryka Sienkiewicza można wrzucać wnioski, odczyty
munalnych w Zbąszynku informuwraz z przyłączami wodociągowo- wodomierzy, czy też deklaracje na
je, że od połowy sierpnia pracow-kanalizacyjnymi do istniejących odpady. Bardzo prosimy o zwrócenicy SZUK Zbąszynek prowadzić
już budynków. Obecnie kończy nie uwagi do której skrzynki nalebędą odczyty roczne wodomierzy
się procedura przetargowa i jeże- ży wrzucić wypełniony dokument
u odbiorców indywidualnych na
li w określonym terminie spłyną (skrzynki są opisane), tak aby
terenie Gminy Zbąszynek, po któwszystkie wymagane dokumenty osoby postronne nie miały wgląrych nastąpi rozliczenie, wystaod wykonawcy, który zaoferował du do wypełnionych dokumentów.
wiane będą faktury rozliczeniowe
najniższą cenę, to po ich spraw- Skrzynki są codziennie opróżniane
oraz nowe naliczenia na kolejny
dzeniu i podpisaniu umowy, na po- i w miarę konieczności dokładane
okres 12 miesięcy. Cena dostarczaczątku lipca zostanie przekazany puste deklaracje.
nia wody i odprowadzania ścieków
plac budowy wykonawcy zadania. Dane kontaktowe:
nie ulega zmianie na kolejny okres
WODA – tel.: 068 3849465 wew. 21, rozliczeniowy. Prosimy o uprzątINFORMACJE SZUK
e-mail: woda@zbaszynek.pl
nięcie i zapewnienie dostępu do
Od 1 czerwca 2020 roku Samo- ODPADY – tel.: 068 3849465 wew.
pomieszczeń, w których znajdują
rządowy Zakład Usług Komunal- 22, e-mail: gospodarkaodpadami@
się wodomierze główne i ogrodonych w Zbąszynku został ponow- zbaszynek.pl
we. Każdy pracownik Samorządonie otwarty dla interesantów z CZYNSZE – tel.: 068 3849465 wew.
wego Zakładu Usług Komunalnych
uwzględnieniem obowiązujących 23, e-mail: czynsze@zbaszynek.pl
w Zbąszynku dokonujący odczyobostrzeń – w siedzibie Zakładu
tów wodomierzy będzie posiadał
jednocześnie może przebywać Ze względu na zniesienie zniżprzy sobie w widocznym miejscu
dwóch petentów, przed wejściem ki dla rodzin pięcioosobowych i
identyfikator.
do Zakładu należy zdezynfeko- większych oraz nakaz segregowww.zbaszynek.pl
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ZAKOŃCZYŁ SIĘ ROK SZKOLNY
Rok szkolny 2019/2020
kończy
się
ogromnymi
zawirowaniami związanymi z
pandemią koronawirusa, która
zmieniła całą naszą edukację.
Zagrożenie
koronawirusem
sprawiło, że rząd zdecydował
o zamknięciu od 12 marca
wszystkich
placówek
oświatowych.
25
marca
oficjalnie wszyscy uczniowie
rozpoczęli edukację zdalną.
Do szkół już w większości

jako
najlepszy
absolwent
technikum
oraz
Karolina
Lewandowska - absolwentka
liceum ogólnokształcącego.
W tym samym dniu odbyło się
zakończenie roku szkolnego
dla
absolwentów
Zespołu
Szkół Leśnych w Rogozińcu.
Burmistrz Zbąszynka wręczył
stypendium dla absolwentki
Julii Dynak, która osiągnęła
najwyższe wyniki w nauce
spośród uczniów kończących

ani na moment nie wrócili.
Szkoły napotykały na szereg
trudności,
nie
unikniono
błędów, ale
cieszymy się,
że z powodzeniem udało się
realizować
kształcenie
na
odległość.
27-28 kwietnia odbyło się
zakończenie roku szkolnego
klas maturalnych w Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i
Ustawicznego w Zbąszynku.
W zakończeniu udział wziął
Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, który ufundował
stypendia dla absolwentów
za
osiągnięcie
najlepszych
wyników w nauce. W tym roku
otrzymali je Andrzej Zagórski

Zespół
Szkół
Leśnych
w
Rogozińcu.
Gratulujemy
absolwentom
ukończenia szkoły. Życzymy
dużo
zdrowia,
wytrwałości
i
pomyślnych
wyników
z
egzaminów
maturalnych,
które odbyły się od 8 do
29 czerwca.
Wierzymy, że
absolwenci są przygotowani do
dorosłego życia, wyposażeni
w
wiedzę
i
umiejętności
potrzebne by podjąć pracę
czy kontynuować naukę na
studiach wyższych.
Zajęcia
dydaktyczne
i
wychowawcze
w
szkołach
i
innych
placówkach
oświatowych
zakończyły
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się w tym roku szkolnym 26
czerwca. Jednak ze względu
na
panującą
pandemię
koronawirusa
zakończenie
roku
szkolnego
wyglądało
inaczej. Zgodnie z zaleceniami
resortu edukacji o formie
zakończenia roku szkolnego
decydowali
dyrektorzy
placówek oświatowych.
Uczniowie nie brali udziału
w uroczystych akademiach,
a
świadectwa
odbierali
indywidualnie w ustalonych
terminach w szkole lub na
świeżym powietrzu.
Burmistrz
Zbąszynka
wręczył
również
stypendia dla najlepszych
absolwentów i sportowców
z klas 8, dla których
egzaminy odbyły się w
dniach 16-18 czerwca.
Najwyższe wyniki w nauce
osiągnęli
następujący
uczniowie:
Karolina
Łochowicz
–
Szkoła
Podstawowa
Pomnik Rodła w Dąbrówce
Wlkp.;
Marta Kucharska – Szkoła
Podstawowa im. Marcina
Rożka w Kosieczynie;
Eliza
Łysiak
Szkoła
Podstawowa
im.
Powstańców Wielkopolskich
w Zbąszynku;
Adam Zienkowicz - Szkoła
Podstawowa im. Powstańców
Wielkopolskich w Zbąszynku;
Anita
Adamska
–
Szkoła
Branżowa I-go stopnia CKZiU w
Zbąszynku.
Stypendia
za
osiągniecia
sportowe
otrzymała
Alicja
Kalińska – Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wielkopolskich
w Zbąszynku.
Życzymy wszystkim udanych i
bezpiecznych wakacji, pełnych
wrażeń i słonecznej pogody.
Aby w trakcie ich trwania
wszyscy nabrali siły i energii
na nadchodzące od września
wyzwania.
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Tadeusz
Wróbel

W OSTATNICH MIESIĄCACH MUCHOMORKA...
Drugi
semestr
naszej przedszkolnej pracy
rozpoczął się wyjątkowo,
a to ze względu na
kwarantannę,
która
zaskoczyła nas wszystkich.
Niestety
nikt
nas
nie
uczył jak zdalnie kształcić
dzieci, a szczególnie takie
małe. Jednak nasze grono
pedagogiczne,
również
z takim zadaniem dało
sobie radę. To było nie
lada
przedsięwzięcie,
ale
wielką
pomocą
i
wsparciem
okazali
się
rodzice naszych maluchów,
którzy poświęcali najwięcej
czasu
aby
nadrobić
wszystkie
zaległości
i pomóc nam, nauczycielom,
realizować
podstawę
programową.
Czas
kwarantanny
wykorzystaliśmy najowocniej
jak tylko potrafiliśmy. Z
nadejściem wiosny nasze
podwórko
przedszkolne
zaczęło
rozkwitać
w
przenośni
i
dosłownie.
Wszyscy pracownicy włączyli

się aktywnie w upiększanie
naszego
przedszkola.
Różnorodne kwiaty, krzewy
i piękne, kolorowe ozdoby,
które zrodziły się wokół
przedszkola, choć na chwilę
pozwoliły nam zapomnieć
o nerwowej sytuacji w
świecie.
Niewątpliwie
cieszą oko i sprawiają, że
po
przekroczeniu
bram
przedszkola wchodzi się w
zupełnie inny świat.

www.zbaszynek.pl

Zawsze
staramy
się
sprostać
wymaganiom
naszych wychowanków i
ich potrzebom, dlatego od
czerwca nasza placówka
rozpoczęła
standardowy
tryb pracy. Oznacza to, że
przedszkole
zaoferowało
rodzicom
możliwość
zapewnienia
opieki
dzieciom,
którzy
musieli
powrócić
do
swoich
obowiązków zawodowych.
Utworzyliśmy dwie grupy.
Było to kolejne wielkie dla
nas wyzwanie, gdyż za
wszelką cenę chcieliśmy
sprostać
wymaganiom,
które musiały zabezpieczyć
naszych
wychowanków.
Dzieci
bardzo
szybko
przyzwyczaiły
się
do
obowiązkowego mierzenia
temperatury,
dezynfekcji
i
ograniczeń
z
tym
związanych.
Wszystko
powoli wraca do normy i
jesteśmy pełni nadziei, że
od nowego roku szkolnego
wszyscy spotkamy się
ponownie.
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Anna
Szczesiak

CO U NAS – SP ZBĄSZYNEK
Od 25 marca
szkoła
pracowała
zdalnie.
Nauczyciele
i
uczniowie,
a
także ich rodzice stanęli przed
ogromnym
wyzwaniem. Wszyscy
szybko staraliśmy
się
dostosować
do nowej sytuacji
i pokonywać trudności z nią związane.
Narzędzia
m u lt i m e d i a l n e ,
programy internetowe,
komunikatory towarzyszyły nam każdego
dnia.
Uczniowie
z wielkim zapałem i aktywnością
uczestniczyli
w
codziennych
zajęciach.
Nauczyciele starali się służyć im dużym wsparciem oraz pomocą.
Wszystko odbywało się przy
ogromnym zaangażowaniu rodziców. Nic jednak nie zastąpi
normalnej pracy szkoły, codziennych lekcji, spotkań z uczniami i
nauczycielami. Z wielką nadzieją
patrzymy w przyszłość.
KONKURSY…
W ostatnich miesiącach szkolnych pomimo nauki zdalnej w
szkole odbyło się wiele konkursów m.in. „Na zdrową kanapkę”;
z genetyki, z okazji Święta Ziemi, 100 lat na 100-lecie urodzin
Jana Pawła II oraz organizowany
przez Ośrodek Pomocy Społecznej – „Rodzina podczas epidemii”.
W ramach dni języków obcych
przeprowadzono konkurs „Miejsce warte zobaczenia w krajach
niemieckojęzycznych i anglojęzycznych”. Odbył się również
etap wojewódzki konkursu organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty z historii.
Uczeń reprezentujący naszą
szkołę uzyskał tytuł Laureata.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Za nami kolejny rok, w którym
nie raz trzeba było stawić czoła
22

różnym trudnościom i wyzwaniom. Rok szkolny zakończył się
w naszej szkole dla 432 uczniów.
Aż 96 uczniów z klas od IV-VIII
uzyskało średnią ocen 4,75 i powyżej, otrzymają oni świadectwo
z wyróżnieniem, a od 5,00 nagrody książkowe. Średnia szkoły
w tym roku szkolnym to 4,39.
Najwyższą średnią uzyskała klasa 4a - 4,89. Najwyższą średnią
w szkole 6,00 oraz zachowanie
wzorowe uzyskały uczennice z
klasy 6b oraz klasy 8b. Sukcesy najlepszych uczniów zostały
uhonorowane stypendiami Burmistrza Zbąszynka, a także nagrodami dyrektora szkoły.
,,EDUKACJA ZDALNA NIE JEST
TAKA FATALNA?” – LIMERYKI NASZYCH UCZNIÓW
Poniżej prezentujemy Państwu
niektóre igraszki słowne, czyli
żartobliwe wierszyki twórczości
naszej szkolnej społeczności w
okresie edukacji zdalnej:
Pewna Zbąszynecka nauka
zdalna
była nawet ciekawa i fajna.
Uczyła i nie parzyło
nawet dobrze z nią było.
Po kilku tygodniach stała się
banalna.
-/www.zbaszynek.pl

Kiedyś chodziłam w Zbąszynku
normalnie do szkoły,
Teraz w zeszycie rysunki, bazgroły.
Po głowie chodzi mi ten pierwiastek,
Jak tu nie zdegustować tych
ciastek?!
Każdy nauczyciel jest tu wesoły.
-/Moja zbąszynecka edukacja
zdalna
Nie jest taka marna.
Kiedy budzik dzwoni rano
Mam go dosyć ale wstaję
Bo czeka mnie punktacja karna.
-/Zbąszynecka edukacja zdalna
Chyba nie jest taka fatalna.
Czasem sobie porozmawiamy
A potem lekcje odrabiamy
Chociaż lekcja w szkole jest
kapitalna.
Kończąc nasze krótkie podsumowanie pragniemy wszystkim naszym uczniom ich rodzicom oraz czytelnikom życzyć
słonecznych i bezpiecznych
wakacji,
niezapomnianych
przygód i naładowania „akumulatorów” na kolejny rok
szkolny.
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Małgorzata
Gruchała

UPRAGNIONE WAKACJE
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 , 12 marca 2020r. zajęcia
dydaktyczne w szkołach zostały
zawieszone. Od 25 marca rozpoczęło się zdalne nauczanie, które
było systematycznie przedłużane do końca roku szkolnego: 26
czerwca 2020r. Od 25 maja była
możliwość uruchomienia zajęć
opiekuńczo- wychowawczych dla
uczniów klas 1-3 oraz konsultacji
dla uczniów klas ósmych. Od 1
czerwca konsultacje rozszerzono
dla uczniów klas 4-8.
Zmianie uległy również terminy egzaminów ósmoklasisty: język polski odbył się – 16 czerwca
2020r. matematyka – 17 czerwca
2020 r. język obcy nowożytny – 18
czerwca. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 31 lipca 2020r.
LEKCJA ONLINE GOETHE INSTITUT
We wtorek 28 kwietnia br. klasa
siódma oraz grupa osób chętnych z klasy 8 wzięła udział w
lekcji języka niemieckiego online
z panią Magdaleną Czyżo-pracownikiem Goethe Institut w Warszawie. Uczniowie połączyli się z
prowadzącą za pomocą aplikacji
ZOOM, która umożliwiła im bezpośredni kontakt oraz rozmowę
z lektorką. Lekcja poświęcona
była utrwaleniu słownictwa oraz
zwrotów związanych z działem
ZAKUPY. Uczniowie mieli możliwość odsłuchania dialogów w
sklepie, rywalizacji, pracy w mniejszych grupach, a przede wszystkim konwersacji w języku obcym.
Lektorka w ciekawy sposób realizowała cele zajęć, jednocześnie
motywując uczniów do działania.
Lekcja została przyjęta przez naszą młodzież bardzo pozytywnie.
Dziękujemy i czekamy na więcej...
Natomiast 8 maja ramach projektu DEUTSCH PLUS Goethe Institut grupa uczniów naszej szkoły
wzięła udział w zajęciach online
prowadzonych przez Fidan-23 letnią studentkę, na co dzień mieszkającą w Berlinie. Warsztaty miały na celu przybliżenie uczniom
kultury niemieckiej. „Aktywiści” są
żywym przykładem niemieckiej
młodzieży, która w formie prezen-

tacji oraz interaktywnej gry ukazuje obecny obraz Niemiec. Fidan
opowiedziała młodzieży o swoim
życiu, obecnym i dawnym miejscu
zamieszkania, czasach studenckich, zainteresowaniach, systemie edukacyjnym oraz najbardziej
znanych zabytkach Berlina. Głównym atutem zajęć była możliwość
użycia języka obcego w swobodnej rozmowie. Sympatyczne spotkanie zakończyło się quizem językowym;)
W ramach obchodów Tygodnia
bibliotek uczniowie przystąpili do
akcji „Czytam” promującej czytanie
wśród dzieci. Wykonali zdjęcia, na
których przedstawili siebie w momencie czytania książki. Oprócz
wyżej wymienionej akcji uczniowie
naszej szkoły brali udział w wielu
różnych konkursach: - w konkursie plastycznym z okazji Dnia Flagi
i Narodowego Święta Konstytucji
3 Maja „JESTEM PATRIOTĄ, JESTEM
LUBUSZANINEM”.
Organizatorem
konkursu był Wojewoda Lubuski.
Internetowy Konkurs BRD.
Organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa
Dzieci i Młodzieży oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
Zielonej Górze przy współpracy
z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Konkurs trwał cztery
tygodnie, w terminie 4-29 maja
2020r. Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 21:00

www.zbaszynek.pl

na stronie głównej Organizatora
www.brd.zgora.pl było zamieszczone jedno pytanie konkursowe
jednokrotnego wyboru.
Rok szkolny 2019/2020 zakończyło
128 uczniów. 12 uczniów ukończyło
szkołę a 116 zostało promowanych
do wyższej klasy. 24 uczniów zakończyło szkołę z wyróżnieniem
(20 uczniów w klasach 1-3 i 24
w klasach 4-8). Z perspektywy minionych dni, wiemy jak trudny był
to czas dla uczniów, rodziców, nauczycieli. Dziękuję nauczycielom
za kreatywność i elastyczne podejście do nowych warunków pracy zdalnej. Rodzicom dziękuję za
zaangażowanie w realizację zdalnego nauczania, mobilizowanie
swojego dziecka do wykonywania
ćwiczeń, zadań, projektów utrwalających dotychczasową wiedzę i
umiejętności, za wszystkie cenne
uwagi dotyczące organizacji procesu nauczania. Obecna trudna
sytuacja związana z koronawirusem była dla nas wszystkich
ogromnym wyzwaniem, dlatego
tym bardziej dziękuję za zrozumienie i wzajemną życzliwość.
Choć wszyscy jesteśmy mocno
obciążeni nową rzeczywistością,
pamiętajmy, że dzieci na nas liczą.
Życzę wszystkim udanego wypoczynku podczas zbliżających się
wakacji oraz sił do pracy w przyszłym roku szkolnym.
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Ewa
Heyduk

NOWINKI Z SP KOSIECZYN
KONKURS BIBLIJNY
Sięgając pamięcią do czasów, kiedy szkoły były otwarte, a nauczanie przebiegało w tradycyjny sposób, w naszej placówce odbył się
konkurs biblijny. Katecheci uczący
w naszej szkole zorganizowali
konkurs z wybranych ksiąg na
styl etapu powiatowego. Trzech
uczniów grupy młodszej: Filip Bielecki (kl. V), Wiktor Szatkowski
(kl. VI) i Maksymilian Wetklo (kl.
V) i dwoje z grupy starszej: Marta Kucharska (kl. VIII) i Szymon
Krakowian (kl. VIII) rywalizowało
ze sobą o tytuł „Szkolnego Biblisty”. Uczestnicy konkursu wykazali się bardzo dobrą znajomością
Ewangelii św. Łukasza i Listów św.
Pawła. Po zaciętej walce jury w
składzie: p. Monika Przybyła i ks.
Andrzej Drutel ogłosili zwycięzców
- Wiktora Szatkowskiego i Martę
Kucharską.
RATOWNICY SP KOSIECZYN
W tym samym czasie uczniowie
naszej szkoły odbyli szkolenie z
udzielania pierwszej pomocy, które
przeprowadził zaproszony ratownik medyczny. Dzieci wysłuchały
części teoretycznej i ćwiczyły na
fantomie resuscytację krążeniowo - oddechową. Mogły użyć defibrylator i zobaczyć wyposażenie
karetki. To spotkanie pokazało, że
warto trenować udzielanie pierwszej pomocy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy i gdzie takie umiejętności oraz wiedza mogą się przydać.
DZIEŃ ZIEMI 2020
Jak każdego roku, 22 kwietnia na
całym świecie obchodzony jest
Dzień Ziemi. Zwykle wiąże się to
z różnego rodzaju inicjatywami i
akcjami na świeżym powietrzu,
również w naszej szkole. Tym
razem, z oczywistych względów,
było inaczej. Pomimo tego, że na
świecie szalała pandemia COVID 19, a w naszym kraju zarządzono
izolację, uczniowie klasy II wraz z
rodzicami i nauczycielami postanowili uczcić ten dzień. Dzieci z
opiekunami postanowiły zasadzić
roślinę, nadać jej imię, które będzie upamiętniać ten wyjątkowy
czas dla Ziemi. Poszły w ruch
łopaty, grabie i inne narzędzia…
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i każdy na swojej posesji posadził drzewko, krzew owocowy
czy ozdobny, kwiaty i inne rośliny,
które młodzi ekolodzy ochrzcili
imionami: Kajtek, Marcin, Kannie,
Różyczka, Dynamajk, Leon Kwarantanna, Malwinka, Adrian, Lulek,
Baśki, Lucek i Mania. Wydarzenie
okazało się dobrym sposobem na
wspólne spędzenie czasu i zrobienie czegoś dla naszej planety.
Będzie także przypominało szczególny czas dla nas wszystkich.
Akcja nie została zamknięta.
Każdy może dołączyć, ponieważ
zawsze jest dobry czas, aby zatroszczyć się o naszą planetę.
NASZE ŚWIĘTA, POLSKIE ŚWIĘTA!
Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Konstytucji Trzeciego Maja uczniowie
z klasy II wspólnie z najbliższymi
postanowili uczcić wykonując projekt flagi narodowej według własnego pomysłu i rysując mapę
Polski, zaznaczając miejscowość,
w której mieszkają. Oczywiście nie
mogło zabraknąć powiewających
na wietrze flag zawieszonych na
posesjach wszystkich uczniów
naszej szkoły.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Egzaminy klas ósmych odbyły się w tym roku nieco później
niż planowano jeszcze w styczniu. Uczniowie wszystkich szkół w
dniach 16.06. – 18.06. zmagali się,
w tych niecodziennych warunkach, z pierwszym, w ich życiu,
ważniejszym sprawdzianem wiedzy.
16 czerwca odbył się egzamin z
języka polskiego, kolejny był z
matematyki, całość dopełnił test
z języka obcego nowożytnego.
Uczniowie w odświętnych strojach i z uśmiechami na twarzy
(zasłoniętymi maseczkami), przystępowali
do
poszczególnych
sprawdzianów o godzinie 9:00.
Podopieczni po egzaminach wychodzili zadowoleni, więc można
powiedzieć, że przebiegły pomyślnie, choć na wyniki musimy
jeszcze poczekać.

www.zbaszynek.pl

ZDALNA EDUKACJA
Od 12 marca szkoła przeniosła
się do domów dzieci. Uczniowie
wszystkie działania związane z
nauką prowadzili w swoich pokojach, przed komputerami, tabletami czy komórkami. Nauczyciele
dokładali wszelkich starań, aby
w niecodziennej sytuacji zachować choć odrobinę normalności.
Nie wszystko jednak można zrobić
zdalnie. Brak kontaktu z rówieśnikami, zabawy na przerwach, żarty
i śmiech. To wszystko, obok nauki,
tworzy naszą szkołę. I choć rodzice, nauczyciele i sami uczniowie,
robili wszystko, aby proces nauki
zdalnej przebiegał jak najlepiej,
nie da się ukryć, że nic nie zastąpi
relacji z drugim człowiekiem.
WIELKIMI KROKAMI DO WAKACJI
Wspólnymi siłami dotarliśmy do
końca roku szkolnego. Nieco mniej
uroczyste i w innych niż zazwyczaj warunkach, ale z zachowaniem
szczególniej
ostrożności,
dnia 26 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego. Wszyscy
uczniowie opuszczali plac szkoły
z uśmiechem na twarzy.
Nie zabrakło też i wzruszeń, ponieważ nasze mury na zawsze
opuściło jedenaścioro ósmoklasistów. Najwyższe sukcesy uczniów
zostały uhonorowane stypendiami
Burmistrza Zbąszynka za wyniki
naukowe i sportowe. Warto wspomnieć, tych, którzy żegnali się z
nami osiągając bardzo wysokie
wyniki w nauce. Byli to: Marta Kucharska, Martyna Horowska, Szymon Krakowian i Wiktoria Miler.
Pani dyrektor i nauczyciele szczególne podziękowania złożyli na
ręce Pani Anny Krakowian i Ireny
Grinig, za wieloletnie zaangażowanie w życie szkoły i pomoc w realizacji wielu inicjatyw.
Kończąc ten krótki przegląd
najważniejszych
wydarzeń
z
życia naszej szkoły w czasach
pandemii, chcielibyśmy naszym
wychowankom, ich rodzicom i
wszystkim czytelnikom życzyć
słonecznych,
radosnych,
ale
przede wszystkim bezpiecznych
wakacji i urlopów.
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SZKOŁA BEZ UCZNIÓW, ALE NIE BEZ NAUKI…..

Miniony rok szkolny nie
należał do łatwych, głównie ze
względu na nową formę nauczania poprzez wykorzystywanie dostępnych portali czy też różnych
funkcjonalności.
Nasza
szkoła
zdecydowała się na wykorzystanie funkcjonalności udostępnionej
przez Google w formie prowadzenia zajęć poprzez utworzenie
„miejsc spotkań” z uczniami tzw.
Classroom.
Funkcjonalność
ta
stworzyła nam możliwość realizacji kształcenia na odległość z
wykorzystaniem dostępnych materiałów, ale również dzięki pracy
własnej nauczycieli naszej szkoły
wkładanej w przygotowanie odpowiednich materiałów. Ciszymy
się, że nasi uczniowie korzystali
z możliwości udziału w zajęciach
realizowanych właśnie w takiej
formie i w większości aktywnie
uczestniczyli w zajęciach i udało
im się pozytywnie zakończyć ten
rok szkolny.
Zakończenie roku szkolnego klas
maturalnych
24 kwietnia br. miało miejsce zakończenie zajęć dla klas maturalnych. Był to ostatni dzień nauki
rozpoczynający okres dalszego
przygotowywania się, a przede
wszystkim oczekiwania na egzamin maturalny. Wszystkim naszym
maturzystom udało się z powodzeniem ukończyć szkołę i odebrać
świadectwa ukończenia Liceum
Ogólnokształcącego oraz Techniku.
W tym roku mury szkoły opuściło
31 uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz 41 uczniów Technikum.
Najwyższe średnie ocen uzyskali:
Karolina Lewandowska (uczennica
26

LO) oraz Andrzej
Zagórski
(uczeń
Technikum – Technik
informatyk),
którzy z rąk Burmistrza Zbąszynka pana Wiesława Czyczerskiego
odebrali jednorazowe
stypendia
dla
najlepszego
absolwenta.
Do
grona
uczniów
kończących szkołę z wyróżnieniem
dołączyli również:
Martyna Konieczna (uczennica LO)
oraz Dawid Wiliński (uczeń Technikum – Technik mechatronik). Dla
uczniów Technikum był to również
okres, w którym uzyskali wyniki o
potwierdzonych kwalifikacjach zawodowych: 80,5 % uczniów odebrało dyplom potwierdzający uzy-

w murach naszej szkoły gościliśmy
klasę 3W Branżowej Szkoły I Stopnia. W tym dniu świadectwa ukończenia szkoły odebrało 21 uczniów
– młodocianych pracowników. Najlepszą
absolwentką
Branżowej
Szkoły I Stopnia okazała się Anita
Adamska, która ukończyła szkołę z
wyróżnieniem i została nagrodzona
stypendium Burmistrza Zbąszynka
dla najlepszego absolwenta, które zostało jej wręczone w imieniu
pana Burmistrza przez pana Jana
Makarewicza – Sekretarza Gminy.
26 czerwca był również dniem
wręczenia świadectw promocyjnych wszystkim uczniom. W tym
roku szkolnym 34 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem,
a na pierwszych pozycjach uplasowali się:
- w Liceum Ogólnokształcącym:
Zuzanna Wróbel (uczennica klasy
drugiej) oraz Zuzanna Pajor (uczennica klasy pierwszej)

skanie Technika, a w tym 100 %
uczniów kształcących się na kierunku Technik mechatronik oraz
Technik architektury krajobrazu.
Bardzo wszystkim gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów i realizacji planów edukacyjno-zawodowych.

- w Technikum: Mikołaj Zienkowicz
(uczeń klasy trzeciej – Technik informatyk) oraz Oskar Stroiński
(uczeń klasy pierwszej – Technik
informatyk)
- w Branżowej Szkole I Stopnia: Alicja Wańska (uczennica klasy pierwszej) oraz Julia Sarbak (uczennica
klasy drugiej).
Kończąc ten rok szkolny życzymy
wszystkim nauczycielom i uczniom
udanych wakacji.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
POZOSTAŁYCH KLAS
26 czerwca br. odbyło się oficjalne
zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Po raz ostatni
www.zbaszynek.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

ZDALNIE CZYLI JAK?

Drugi kwartał tego roku przywitał nas perspektywą zdalnego nauczania w dłuższym czasie. Cała społeczność szkolna
podjęła się zmiany dotąd wypracowanych metod nauczania. Mimo, że skupiliśmy się
na jak najrzetelniejszym przygotowaniu zdalnych lekcji to
nasza młodzież mogła skorzystać z wielu dodatkowych,
ciekawych propozycji. Odbywały się konkursy, quizy, zajęcia
dodatkowe, działała biblioteka
szkolna, gdzie odbywało się
systematycznie czytanie ksią-

żek, działał kącik kulinarny i
przyrodniczy. Chętni uczniowie
dbali o tężyznę fizyczną pod
kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie
mogli skorzystać z porad pedagoga szkolnego, terapeuty, psychologa. Przez cały ten
czas młodzież uczestniczyła
w zdalnych akcjach charytatywnych i wolontariackich.
Najtrudniejszą rzeczą dla nauczycieli przedmiotów zawodowych było zdalne przygotowanie uczniów do egzaminów
potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie, które odbywały
www.zbaszynek.pl

się w dniach 22 - 23 czerwca. Łącznie do egzaminów
przystąpiło w sesji letniej 30
uczniów. Wstępne wyniki z
egzaminu na kwalifikację RL.1
potwierdziły zdanie w 100%
części pisemnej egzaminu w
kwalifikacji obsługa
maszyn
stosowanych do prac leśnych.
Na wyniki w pozostałych kwalifikacjach tj. ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych, musimy poczekać do
sierpnia. Miesiąc czerwiec to
też czas egzaminów maturalnych i dużego stresu, zarówno
dla uczniów jak i nauczycieli,
wyniki tych egzaminów weryfikują uczniowską wiedzę oraz
pracę nauczycieli.
Podczas zdalnego nauczania nie zabrakło też czasu na promocję szkoły, która z
wiadomych względów odbyła
się on-line. Uczniowie angażowali się w tworzenie filmów
promocyjnych, spotów i plakatów. Powstała strona samorządu szkolnego na facebook,
gdzie młodzież zamieszczała ciekawe materiały z życia
szkoły.
Aktualnie trwa rekrutacja do dwóch klas I w zawodach technik leśnik i operator
maszyn leśnych. Podania do
szkoły można składać już od
15 czerwca do 10 lipca 2020
roku. Do I etapu rekrutacji dokumenty (podanie i załączniki) należy składać drogą elektroniczną (skan dokumentów)
na adres e-mail sekretariat@
tlrogoziniec.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście. Wszystkie
dokumenty rekrutacyjne są do
pobrania na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja. Serdecznie zapraszamy
do ZSL w Rogozińcu.
Z leśnym pozdrowieniem
Darz Bór
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WIGOR I OPS W CZASIE EPIDEMII
Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszynku, Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zbąszynku oraz
osoby prywatne szyli maseczki
dla mieszkańców naszej Gminy, w
szczególności dla osób starszych
i niepełnosprawnych oraz dla
pacjentów i opiekunów z Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego w Ciborzu.
Dzięki życzliwości mieszkańców
gminy a przede wszystkim dzięki
pomocy seniorów z naszego Domu
otrzymaliśmy niezbędne materiały
do
szycia
maseczek:
gumki,
płótna, nici i maszyny do szycia
za co serdecznie dziękujemy!

Drugi kwartał 2020 roku to
czas, który na pewno na długo
pozostanie w naszej pamięci. Z
powodu epidemii koronawirusa
w Polsce, decyzją Wojewody
Lubuskiego, zajęcia dla seniorów
w Dziennym
Domu „SeniorWigor”
zostały
zawieszone.
Pomimo nieobecności seniorów
nasza placówka funkcjonowała
a pracownicy służyli na co dzień
pomocą osobom starszym w
załatwianiu spraw urzędowych
i
robieniu
zakupów
oraz
organizowali alternatywne formy
zajęć aktywizacyjnych. Oto co
działo się w naszym Domu w tym
trudnym czasie…
NOWE WYZWANIA
W okresie od marca do maja
br.
pracownicy
naszego
Domu dzielnie stawiali czoła
nowej sytuacji i podejmowali
wyzwania, jakie niosła za sobą
konieczność
przeorganizowania
funkcjonowania Domu na czas
epidemii. Opiekunowie pozostawali
w stałym kontakcie telefonicznym
z seniorami i monitorowali ich
sytuację, pomagali w załatwianiu
codziennych
spraw
np.
w
urzędach, w bankach czy na
poczcie,
dostarczali
seniorom
środki higieny osobistej, leki, robili
niezbędne zakupy. Seniorzy z
chęcią i z dużym zaangażowaniem
wykonywali prace i zadania, które
opiekunowie
przygotowywali
i dostarczali im
do domów.
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Ponadto nasi seniorzy zbierali
akcesoria krawieckie (maszyny,
nici, gumki, materiały) do szycia
maseczek
oraz
przekazywali
opiekunkom artykuły, zdjęcia i
materiały archiwalne do kroniki
Dziennego Domu, która właśnie
powstaje. W czasie nieobecności
seniorów w Domu pracownicy

mieli również czas na dokonanie
zaległych spraw organizacyjnych
i porządkowych w placówce i
wokół niej oraz samokształcenie
i planowanie nowych zajęć z
seniorami.
SZYCIE MASECZEK
W kwietniu i maju br. pracownicy
www.zbaszynek.pl

„JESTEM
PATRIOTĄ,
JESTEM
LUBUSZANINEM”
Z okazji Święta 3 Maja i Święta
Flagi Wojewoda Lubuski na stronie
Urzędu Wojewódzkiego i na portalu
społecznościowym
„Facebook”
ogłosił konkurs dla mieszkańców
województwa lubuskiego „Jestem
Patriotą, Jestem Lubuszaninem”.
Konkurs składał się z trzech
niezależnych
elementów:
konkursu
historycznego,

krzyżówki patriotycznej, konkursu
fotograficznego lub plastycznego.
W
konkursie
historycznym
należało poprawnie odpowiedzieć
na pytania, które były publikowane
codziennie na stronie organizatora
oraz
w
serwisie
„Facebook”.
Seniorzy
z
Dziennego
Domu
„Senior-Wigor” w Zbąszynku wzięli

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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udział w zabawie zdobywając
wiele nagród. Wyniki konkursu
zostały ogłoszone na stronie
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
i na stronie organizatora w serwisie
„Facebook”.
„MOJA RODZINA PODCZAS EPIDEMII”
26 maja 2020 roku rozpoczął się
Tydzień Rodziny. Z tej okazji w całej
Polsce corocznie organizuje się
festyny, pikniki, koncerty łączące
pokolenia i różne środowiska.
W tym roku z powodu epidemii
koronawirusa, obchody Tygodnia
Rodziny odbyły się mniej hucznie.
W Gminie Zbąszynek uczniowie z
klas podstawowych i średnich oraz
seniorzy zostali zaproszeni przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zbąszynku do udziału w konkursie
pn. „Moja rodzina podczas epidemii”.

Uczestnicy mieli wykonać prace
plastyczne
dowolną
techniką:
malarstwo, rysunek, grafika, kolaż,
przedstawiające zachowania w
rodzinach, mające na celu walkę
z koronawirusem. Prace zostały
ocenione
przez
jury
według
kategorii
wiekowych.
W
dniu
1 czerwca 2020 roku Kierownik
Ośrodka - Pani Katarzyna Rucioch
ogłosiła zwycięzców konkursu. Trzy
wyróżnione prace plastyczne w
każdej kategorii wiekowej zostały
nagrodzone, pozostali uczestnicy
otrzymali nagrody pocieszenia.

zarówno przez seniorów jak i
pracowników. Musimy oczywiście
przestrzegać reżimu sanitarnego
ale znowu jesteśmy razem i to

cieszy najbardziej. Dom znowu
tętni życiem a na twarzach
seniorów
gości
uśmiech.
Tego właśnie nam wszystkim
brakowało……

POMOC ŻYWNOŚCIOWA TRAFIŁA
DO POTRZEBUJĄCYCH
W
okresie
od
marca
do
maja
2020
roku
pracownicy
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku przy współpracy z
Parafialnym Zespołem „Caritas”
przygotowali
oraz
przekazali
paczki żywnościowe dla rodzin
z dziećmi oraz osób starszych,
samotnych i niepełnosprawnych
w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Pomoc trafiła do 130 gospodarstw
domowych
z
terenu
Gminy
Zbąszynek. Żywność z Banku
Żywności
w
Zielonej
Górze
dostarczyli do Zbąszynka żołnierze
ze 151. batalionu lekkiej piechoty
podlegającego 12 Wielkopolskiej
Brygadzie Obrony Terytorialnej
w Skwierzynie, którzy również
pomagali przy rozładunku towaru.
Dzięki zaangażowaniu strażaków
z OSP Zbąszynek, OSP Rogoziniec
oraz OSP Kręcko paczki zostały
dostarczone
bezpośrednio
do
miejsca zamieszkania rodzin, co

ZNOWU JESTEŚMY RAZEM
26 maja 2020 roku seniorzy
wrócili do naszego Domu! Długo
wyczekiwana przez wszystkich
decyzja
Wojewody
Lubuskiego
umożliwiająca wznowienie zajęć w
Dziennych Domach „Senior-Wigor”
przyjęta została z entuzjazmem
www.zbaszynek.pl
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w wyjątkowej sytuacji związanej
ze stanem epidemii koronawirusa
było nieocenionym wsparciem.
Akcja
pomocowa
przebiegła
szybko i sprawnie. Wszystkim
osobom
zaangażowanym
w
działania
składamy
ogromne
podziękowania!!!
KWARTALNE
SPOTKANIE
GMINNEGO
ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
17 czerwca 2020 roku odbyło się
kwartalne spotkanie Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego
w
Zbąszynku,
na
którym
przedstawiono
informacje
z
prowadzonych
działań
Grup
Roboczych w mijającym kwartale
oraz omówiono założenia nowego
regulaminu
działania
Zespołu,
przyjętego w maju br.
przez
Radę
Miejską
w
Zbąszynku.
Podczas spotkania pożegnano
przechodzącą na emeryturę Panią
Alinę Jagaciak - przewodniczącą
Gminnej Komisji Rozwiązywania
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Problemów
Alkoholowych,
wieloletniego członka GZI. Kolejne
spotkanie Zespołu odbędzie się w

zostają w OPS porady psychologa
dla osób dorosłych, psychologa
dla dzieci oraz prawnika. Osoby
zainteresowane
skorzystaniem
z pomocy specjalisty proszone
są o kontakt telefoniczny z
pracownikiem OPS w Zbąszynku
pod numerem telefonu 68 3849
102, który udzieli szczegółowych
informacji
o
prowadzonych
poradach i ustali termin konsultacji.
Porady świadczone są w reżimie
sanitarnym, dlatego prosimy o
stosowanie się do obowiązujących
zasad tj. obowiązkowe odkażanie
rąk
przy
wejściu
do
OPS,
zakładanie maseczki i rękawiczek
przed wejściem do specjalisty,
przychodzenie
na
wizytę
o
określonej godzinie i oczekiwanie
na
wezwanie
specjalisty
w
wyznaczonym do tego miejscu

wrześniu br.

przy wejściu do OPS.

PORADY SPECJALISTÓW
W czerwcu 2020 roku wznowione

SPOTKANIE
PRZY
JEZIORKU
KOŹLARSKIM.
23 czerwca 2020 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.

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

ZDROWIE

Krzysztof
Krzywak

ZDROWIE W GMINIE ZBĄSZYNEK

WIZYTA W GABINECIE LEKARZA
RODZINNEGO - KORONAWIRUS.
Zgodnie z rekomendacją krajowego konsultanta ds. medycyny
rodzinnej, wizytę w poradni powinien poprzedzić wywiad telefoniczny z pacjentem, po którym
lekarz zdecyduje, czy wizyta na
miejscu w poradni jest konieczna, czy wystarczy teleporada.
Podczas wywiadu telefonicznego lekarz ocenia, czy: - pacjent
nie jest zakażony koronawirusem,
- problemy zdrowotne
pacjenta wymagają wizyty w
poradni, czy będzie można pomóc mu podczas rozmowy telefonicznej, - nie ma do czynienia
ze stanem zagrożenia życia.
Jeśli wizyta w gabinecie lekarza
POZ okaże się konieczna, wtedy
przed wejściem do gabinetu pacjent powinien: - zasłonić usta i
nos maseczką, - odkazić ręce, mieć zmierzoną temperaturę.
Zdalne konsultacje z pacjentem
można realizować gdy: - telewizyta nie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze
względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub
brak zastosowania właściwego
postępowania
diagnostyczno-leczniczego, - pacjent otrzyma

wystarczającą pomoc zdalnie,
bez konieczności osobistego
kontaktu z lekarzem.
Jeśli pacjent ma problem z uzyskaniem pomocy medycznej,
może zgłosić to do Narodowego
Funduszu Zdrowia, np. dzwoniąc
na bezpłatną Telefoniczną Informację Pacjenta – 800 190 590.
Wykaz telefonów do rejestracji
POZ i innych gabinetów:
Apex – Waldemar Wolski - 068
347 93 46,
Mirosława Łuciów-Stawicka 068 347 93 57,
CM TOPMED - 68 320 77 13, Małgorzata Rezmer - 692 685 638,
Barbara Górawska - 068 347 93
58, 068 384 93 36,
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza – 797 324 487,
Laboratorium – 607 513 133. Laboratorium czynne: poniedziałek,
środa, piątek w godz. 7:00 - 9:00.
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – KORONAWIRUS
Przed wejściem do poczekalni,
rejestracji w Przychodni w Zbąszynku przy ul. Długiej 1 oraz
Centrum Usług Medycznych i
Społecznych przy ul. Kosieczyńskiej 4: - zasłaniamy usta i nos
www.zbaszynek.pl

(maseczka lub
przyłbica),
obowiązkowa
d e z y n f e kc j a
rąk, - odstęp
miedzy
osobami - 2 metry. Jeżeli zapomniałeś/aś
maseczki
to
poproś panie
w
rejestracji,
mają zapasowe, bezpłatne.
PAMIĘTAJMY,
że z uwagi
na brak możliwości szybkiej
wymiany powietrza
(brak okien w
korytarzu poczekalni) przed
laboratorium w Przychodni na
Długiej mogą przebywać 2-3
osoby.
Najnowsze badania przeprowadzone na zlecenie WHO nie pozostawiają żadnych wątpliwości:
NAJSKUTECZNIEJ CHRONIĄ NAS
noszenie maseczek oraz utrzymywanie dystansu społecznego.
OTO TRZY KLUCZOWE WNIOSKI,
do których doszli naukowcy:
1.
Należy utrzymywać dystans fizyczny – zmniejsza to ryzyko zakażenia o 80 proc.
2.
Warto nosić maseczki –
zmniejsza to ryzyko zakażenia o
85 proc.
3.
Chroń oczy - zmniejsza
to ryzyko zakażenia o 78 proc.
TOPMED PO REMONCIE
Zakończył się remont w gabinetach CM TOPMED w Zbąszynku. Wykonane zostały prace
murarsko – tynkarskie, glazurnicze, malarskie i hydrauliczne,
w tym m.in.: położenie płytek,
montowanie klimatyzacji, wymiana lamp oświetleniowych,
urządzeń sanitarnych i drzwi,
malowanie ścian. Koszty remontu pokryła Gmina Zbąszynek.
W sierpniu TOPMED przedstawi
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radnym na sesji swoje plany na
najbliższe lata. Burmistrz Zbąszynka zwróci się także z zapytaniem o plany działalności podstawowej opieki zdrowotnej do
lekarzy: Waldemara Wolskiego i
Mirosławy Łuciów-Stawickiej.
BADANIA W MAMMOBUSIE
Informujemy, iż badania w Mammobusach na terenie całego kraju zostały wstrzymane w marcu
br. decyzją Ministerstwa Zdrowia
do odwołania. Wszystkie zapisane pacjentki będą informowane
o zaistniałej sytuacji na bieżąco.
Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie
niezwłocznie wszystkich o tym
fakcie powiadomimy.
BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU I
WZROKU U DZIECI
z uwagi na zawieszenie od marca br. zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach, realizacja programu wczesnego
wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół
podstawowych Gminy Zbąszynek w 2020 r. współfinasowanego z LOW NFZ była niemożliwa
do wykonania. Zwróciliśmy się
więc z zapytaniem do LOW NFZ,
czy jest możliwość aneksowania umowy na dofinansowanie
programu i przedłużenia umowy
na 2021 r. Po uzyskaniu odpowiedzi powiadomimy
rodziców klas I o
podjętej decyzji.

,
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OSiR. Prosimy nie wchodzić na
płytkę boiska w trakcie akcji ratunkowej. Koperty narysowane
na parkingu boiska bocznego
OSiR oznaczają zakaz wjazdu
na ten parking. Jest to wjazd dla
kartki Pogotowia Ratunkowego
przy akcji z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Zastawianie
tego miejsca zagraża życiu osób
biorących udział w akcji ratowniczej.
INTERNETOWE KONTO PACJENTA
W Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) znajdziesz informacje na
temat danych medycznych swoich i bliskich, którzy udostępnią
Ci konto. IKP jest łatwe i szybkie
w obsłudze.
Warto założyć konto w IKP, bo
dzięki niemu będziesz mieć dostęp do indywidualnych informacji na temat: - miejsc, w których
możesz się leczyć, - świadczeń
(wraz z kwotami), których udzielono Ci w ramach NFZ, - prawa
do świadczeń opieki zdrowotnej
– czy je masz i na jakiej podstawie, - wyrobów medycznych i
leków (wraz z wysokością refundacji), które były Tobie zlecone,
- upoważnień do dokumentacji medycznej, które przekazujesz swoim bliskim, - zgód na

NOWE LĄDOWISKO LPR
Lądowisko
dla
Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego przy dawnym Intermarche,
z uwagi na rozwój
mieszkalnictwa w
tym rejonie przestało istnieć. Burmistrz Zbąszynka
po
zasięgnięciu
opinii kierownika
OSiR
wyznaczył
tymczasowo lądowisko na bocznej płycie boiska
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świadczenia zdrowotne, które
wyrażasz, - zaświadczeń lekarskich w czasie choroby i macierzyństwa, które wystawili Ci
lekarze, - wysokości składki na
ubezpieczenie zdrowotne, którą
płacisz, - e-recept, e-skierowań,
e-zwolnień, które wystawiają Ci
lekarze.
IKP prócz oferty informacyjnej
daje też możliwość załatwienia
różnych spraw, np.: - uzyskasz
recepty na leki bez konieczności wizyty u lekarza, jeśli kontynuujesz leczenie, - otrzymasz
recepty od pielęgniarki lub położnej – zarówno po tradycyjnej
wizycie, jak i po konsultacji telemedycznej (na odległość), - upoważnisz inną osobę do dostępu
do Twoich danych medycznych
lub informacji o stanie Twojego
zdrowia.
Gdy chcesz zalogować się do
IKP, wejdź na www.pacjent.gov.
pl., wybierz jeden ze sposobów
logowania: za pomocą profilu
zaufanego, za pomocą e-dowodu.
Informacji w sprawie IKP udzielają konsultanci Telefonicznej
Informacji Pacjenta Zadzwoń na
numer: 800 190 590.
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Malwina
Kubicka

ZBĄSZYNECKA KULTURA
W KWARANTANNIE
Odwołano
koncerty,
zamknięto domy kultury. Kultura zeszła do podziemia, a
dokładniej do sieci. W tym
wydaniu Kwartalnika przedstawiamy informacje w formie wywiadu. Autorami pytań
byli mieszkańcy, pracownicy
ZOK, artyści i dziennikarze, z
którymi wielokrotnie rozmawialiśmy o naszych planach,
obawach i podejmowanych
decyzjach.
Jakie towarzyszyły wam
emocje pod koniec marca
2020?
Smutek. To było pierwsze
uczucie, jakie się pojawiło.
Smutek, bo trzeba było odwołać bardzo wartościowe
wydarzenia, bo trzeba było
zawiesić sekcje. Smutek, bo
w Domu Kultury zrobiło się
strasznie pusto. Drugim uczuciem była Złość. Bo nie wiadomo co dalej, bo nie wiadomo na jak długo.
Ile wydarzeń zostało odwołanych?
Odwołaliśmy blisko 30 wydarzeń, które miały się odbyć
w okresie marzec-wrzesień
2020r.
Dlaczego nie odbędą się Dni
Zbąszynka i Dożynki Gminne? Przecież już można…
Decyzja o odwołaniu największych wydarzeń zapadła w
kwietniu 2020 roku. Wpływ
na decyzje miały nie tylko
ówczesne obostrzenia, ale
też konsekwencje finansowe
związane z pandemią. Dzisiaj
uważamy, że decyzja była
słuszna. Zespoły, z którymi
były zawarte umowy zostały przeniesione na rok 2021.
Z pozostałymi artystami nie

podpisano zobowiązań
ten rok artystyczny.

na

Co wy tam robicie? Przecież
wszystko odwołane.
Baliśmy się takich pytań.
Przecież nie możemy siedzieć bezczynnie. Jesteśmy
kreatywni i nie poddamy się
Pandemii. Zaczęliśmy działać.
Podczas burzy mózgów narodził się projekt ZOK on-line i
akcje cykliczne. W każdą środę i w każdy piątek musi być
BANG! Pomysł gonił pomysł.
Pierwszym
wydarzeniem
była domówka z Elvas in the
MIX na nowo wyremontowanych schodach (6531 odsłon).
Zorganizowaliśmy także cykl
koncertów w Bongo.
Wystąpili: Paweł Dudek &
Wojtek Podemski, Kamila Suwiczak & Wojtek Podemski,
Rodzina Trypuckich, Weronika Grina, Aleksandra Strugała
& Maksymilian Chwałkowski.
Łącznie: 20 440 odsłon.
W tym okresie, w Internecie pojawiło się mnóstwo
koncertów. Wy poszliście
o krok dalej. Równorzędnie z koncertami narodził się
cykl wywiadów w specjalnie
przygotowanym studio. Przeprowadziliśmy kilka interesujących rozmów. Z Ewą Kubicką rozmawialiśmy o 20-leciu
Zespołu Śpiewaczego Dąbrowszczanka. Ze Stefanem
Pańczochą o jego miłości do
muzyki. Z Piotrem Kołaczem
o drodze do kariery muzycznej w zespole Lemon. Razem
10 890 odsłon.
Największym zainteresowaniem cieszyły się Legendy.
Legendy to nasza perełka.
Wykorzystując zasoby arwww.zbaszynek.pl

tystyczne i techniczne ZOK
nagraliśmy
dwie
legendy.
Zbąszyneckie Legendy opowiadały historię więzienia
zlokalizowanego pod budynkiem ZOK. Dąbrowieckie Legendy mówiły o tajemniczym
tunelu pod Pałacem Alberta.
Zależało nam na tym, by historie przybrały formę dokumentu z retrospekcjami. Razem 26 532 odsłon.
W akcje on-line włączyliście
także mieszkańców.
Bierna kultura nie jest fajna. Kultura ma animować,
pobudzać do działania. Tak
powstał Wielki Test. Historia
Zbąszynka 1923-2020.
2022
odsłon.
Przeprowadziliśmy
także kilka konkursów z
atrakcyjnymi nagrodami. Dodatkowo zaprosiliśmy Znanych i Lubianych do wspólnego przeczytania wiersza
Lokomotywa. (5229 odsłon).
Jak w ZOK on-line znalazły
się Dąbrowieckie Klakoty
Kolejny pomysł. Zróbmy coś
śmiesznego, wesołego. A kto
najlepiej rozśmieszy widzów
– kabaret. Zaproponowaliśmy
Klakotom pomoc techniczną
w realizacji zebrania on-line.
Dziewczyny przystanęły na
propozycję. Cel został osiągnięty. 4349 odsłon.
W maju otwarte zostały Biblioteki. A ta w Zbąszynku?
18 maja, zgodnie z wytycznymi otworzyliśmy ponownie
Bibliotekę miejsko – gminną
im. Marcina Rożka. Biblioteka
działa na nowych zasadach.
Książki
można
zamawiać
wyłącznie poprzez e-mail:
biblioteka@zbaszynek.pl
lub pod numerem telefonu
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68 3849 955. Odbiór książek
odbywa się w wyznaczonym
przez pracowników terminie.
Na naszej stronie znajduje się
link z informacją, jakie pozycje znajdują się w zbąszyneckiej bibliotece.
Dlaczego sekcje zostały zawieszone do końca czerwca
2020. Czy będą wznowione
we wrześniu?
Kierując się przede wszystkim bezpieczeństwem, nie
mogliśmy wznowić sekcji w

tym roku artystycznym. Warto przypomnieć, że w sekcjach brało udział ponad 100
uczestników, które mogłyby
być narażone na zachorowania. W lipcu 2020 startujemy
z zapisami on-line do nowych
grup. Z nadzieją patrzymy
na jesienny kalendarz. Czas
pokaże, czy będzie możliwe
wznowienie sekcji artystycznych.
Co się dzieje w parku?
Miesiąc czerwiec poświęcili-

śmy na prace w Parku. Równorzędnie powstały dwie
strefy: Strefa Relaksu i Strefa Chillout. Strefa Chillout to
nasze oczko w głowie. Rok
temu w wersji testowej cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W tym roku (na
prośbę mieszkańców) czynna
będzie przez całe wakacje. 6
dni w tygodniu. Zachęcamy
do odwiedzania Strefy i korzystanie z wakacyjnej oferty.
Strefa relaksu. ZOK po raz
kolejny niebanalnie.
Oczywiście. Kreujemy przestrzeń twórczą także w
plenerze. Strefa Relaksu to
nowa przestrzeń do wypoczynku dla wszystkich. Gorąco namawiamy i zachęcamy
do wypoczynku pod platanami. Pełne informacje o strefie
znajdują się na naszej stronie
www w zakładce PROJEKTY.
Co będziecie robić w wakacje?
Tegoroczne wakacje to dla
nas nie lada wyzwanie. Pragniemy zorganizować wiele
wydarzeń, utrzymując przy
tym wszystkie obostrzenia.
Wprowadzamy kolejne procedury. Otrzymujemy kolejne
wytyczne. Warto śledzić naszą stronę i fanpage. Jeżeli
wszystko pójdzie po naszej
myśli, na mieszkańców czeka kilka koncertów, stand -up
i atrakcje dla dzieci.
O co chodzi z toaletą za
2 pln?
Nowością w Parku jest możliwość skorzystania z płatnej toalety. Środki w całości
przeznaczone będą na utrzymanie czystości i konieczną
dezynfekcję pomieszczenia.
Mamy nadzieję, że toaleta
będzie służyć mieszkańcom
w potrzebie :)
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Marcin
Minta

PODSUMOWANIE
Drugi kwartał 2020 roku
przyniósł wiele zmian również w
obszarze życia sportowego. Dlatego wykorzystaliśmy ten czas na
nadrobienie zaległości, na które w
normalnym trybie zawsze brakowało czasu. W tym okresie udało
się także zmodernizować plac plażowy (plac zabaw, boiska plażowe), korty tenisowe czy mini plac
zabaw w Dąbrówce Wlkp. Nasi
pracownicy angażowali się również w walkę z pandemią na terenie Gminy Zbąszynek, jak choćby
dezynfekcja miejsc użyteczności
publicznej czy szycie maseczek.
Wsparliśmy również materiałowo grupę społeczną, która szyła
maseczki dla Naszych mieszkańców. W tle toczyła się budowa

hali sportowej, która powinna być
gotowa w lipcu, a jej uroczyste
otwarcie ma nastąpić na początku
września. Etap końcowy budowy
hali sportowej i infrastruktury towarzyszącej również wymagało z
naszej strony dużego zaangażowania, które będzie kontynuowane właściwie do końca wakacji,
aby obiekt był gotowy do pełnego
działania. Nasza działalność została przeniesiona do „sieci”, gdzie
w ramach grupy Aktywuj się w
Zbąszynku nasi instruktorzy proponowali różne aktywności sportowe i nie tylko. Zrealizowaliśmy
również projekt „Wspieraj Naszych
– Kupuj w Gminie Zbąszynek”, o
którym pisaliśmy w poprzednim
wydaniu „Zbąszyneckiego Kwar-

talnika”. Włożyliśmy również dużo
wysiłku, aby udostępnić Naszym
mieszkańcom i klubom sportowym obiekty sportowe w nowym
reżimie sanitarnym. Część imprez
sportowych zostało odwołanych,
niektóre przełożone, a jeszcze
inne czekają na rozwój sytuacji.
Okres wakacyjny zostanie wykorzystany do pełnego przygotowania hali sportowej, w tym czasie
ruszą również rozgrywki piłkarskie
i mniejsze zajęcia oraz imprezy
kameralne. O szczegółach będziemy informowali na naszym facebooku i stronie internetowej osir.
zbaszynek.pl. Przegląd wydarzeń
w graficznym skrócie.

TABATA - KAROLINA SIKORSKA

JOGA - MAGDALENA MROCZKOWSKA

MAGDALENA CIEŚLAK - PODKRĘĆ METABOLIZM
NA ŚWIĘTA

SPORTOWY ZBĄSZYNEK FIFA LEAGUE ON-LINE PS4
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SPORTOWY ZBĄSZYNEK FIFA LEAGUE ON-LINE XBOX ONE

NAJWIĘCEJ AKTYWNYCH MINUT

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE PSYCHICZNE

TRENING Z DOROTĄ

FINAŁ WOJEWÓDZKI W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
JUNIOREK
DIETETYK MAGDALENA RYBICKA-WACHOWSKA

WSPIERAJ NASZYCH - KUPUJ W GMINIE ZBĄSZYNEK
SZYCIE MASECZEK WIGOR
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DEZYNFKECJA MIEJSC PUBLICZNYCH

MODERNIZACJA PLACU DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

MODERNIZACJA PLACU ZABAW

OBIEKTY W NOWYM REŻIMIE SANITARNYM

PLAC ZABAW W DĄBRÓWCE WLKP.

MODERNIZACJA KORTÓW TENISOWYCH

ZBĄSZYNECKA HALA SPORTOWA
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KRZYZÓWKA

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 lipca 2020 roku.
imię i nazwisko
telefon lub adres kontaktowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11 12 13

POZIOMO

PIONOWO

2. W powiedzeniu Burmistrza Wiesława Czyczerskiego para powinna iść na ...
5. Udzielane raz do roku wójtom, burmistrzom, prezydentom przez rady gmin
9. Rocznica działalności samorządów
12. Jeden z elementów wyposażenia nowego samochodu OSP Kręcko
13. Gody z okazji 60- lecia pożycia małżeńskiego
14. Ostatni element, od którego zależy uruchomienie nowej oczyszczalni w Zbąszynku
17. Ulica, przy której znajduje się nowa lokalizacja dla helikoptera pogotowia
ratunkowego
18. Inwestycja, która otrzymała dofinansowanie od Sejmiku Województwa
19. Nazwa programu, dzięki któremu pozyskaliśmy środki dla szkół
20. Jedna z możliwości głosowania w wyborach

1. OSP, która zaangażowała się w pomoc potrzebującym
3. Imię jednego z przewodniczących rady
4. Nazwisko jednego z burmistrzów Zbąszynka
6. Zbiór informacji o stanie gminy, który burmistrz przedkłada radzie do 31 maja
7. Ulica w Zbąszynku, gdzie będzie budowana nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna
8. Imię jednej z osób, z którą ZOK przeprowadziło wywiad
10. Konto, które każdy pacjent powinien założyć
11. Forma konsultacji lekarzy TOPMED z pacjentami
15. Nazwisko jednego z absolwentów CKZiU w Zbąszynku, który otrzymał nagrodę Burmistrza
16. Profil, dzięki któremu można załatwić wiele spraw bez konieczności przychodzenia do urzędu

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: Wiosna wolna od wirusa
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 70 prawidłowych odpowiedzi, spośród
których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę – bon
o wartości 100 zł otrzymał Pan Stanisław Ziemba. Nagroda ufundowana została przez Firmę Usługi Spawalnicze, Spawanie Konstrukcji Maria Ślozowska ze
Zbąszynka. Nagrodę wręczyła córka właścicielki firmy
Barbara Dobrowlańska. Firma zajmuje sie produkcją
elementów grzejnych, toczeniem, frezowaniem i obróbką stali. Tworzą również konstrukcje hal produkcyjnych,
magazynów, wiat, ogrodzeń oraz bram.
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