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BURMISTRZ ZBĄSZYNKA WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
SZANOWNI PAŃSTWO,
MIESZKAŃCY GMINY
ZBĄSZYNEK!
W tym wydaniu naszego Kwartalnika przedstawiam
„garść” podstawowych informacji z wydarzeń, jakie miały miejsce w III kwartale 2020
roku.
Szczęśliwie
zakończyliśmy
trzy najważniejsze inwestycje
realizowane w naszej gminie:
- pierwsza to budowa ścieżek
rowerowych - projekt realizowany wspólnie z Gminą Babimost i Kargowa - a dofinansowany z funduszy spójności
Unii Europejskiej. Szkoda, że
nie udało się wykonać przejścia pod torami w stronę Kręcka oraz ścieżki przez samą Dąbrówkę Wielkopolską;
- druga to zakończenie budowy Zbąszyneckiej Hali Sportowej z kręgielnią i siłownią.
Jest to spełnienie jednego z
marzeń wielu mieszkańców,
radnych ale i mojego. Jest to
pierwszy element odcinania
kuponów od środków inwestowanych dotychczas w tworzenie miejsc pracy i infrastrukturę. Powstał obiekt bardzo
ciekawy architektonicznie, dobrze wykonany i funkcjonalny.

Będzie służył nam przez wiele
lat;
- trzecia to zakończenie modernizacji i rozbudowy naszej
oczyszczalni ścieków. Wybraliśmy dobrego wykonawcę, myślącego przy pracy, który zrealizował nam porządny obiekt,
spełniający najostrzejsze reżimy technologiczne, wymagane
przez obecnie obowiązujące i
ciągle zmieniane przepisy dotyczące ochrony środowiska.
Co prawda inwestycja mało
widoczna, ale zabezpieczająca
nas przed karami za zrzut ścieków niespełniających norm pozwoleń wodnoprawnych. Wykonane dodatkowe elementy,
takie jak farma fotowoltaiczna
i instalacja przerobu osadu pozwolą nam utrzymać się w cenie wodościeku z ew. niewielkimi korektami.
Rozpoczęliśmy również kolejną inwestycję drogową tj. budowę II etapu ul. Zachodniej.
Jesteśmy przed podpisaniem
kolejnej umowy z Panem Wojewodą na budowę III etapu
ul. Zachodniej, czyli do Stacji
Uzdatniania Wody oraz budowę ulic: Miłosza i Sienkiewicza.
Kończy się również etap wykonania dokumentacji na budowę obwodnicy tzw. Regionu

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
20.10.2020 r. o godzinie 18:00
w Domu Kultury w Zbąszynku
www.zbaszynek.pl

Kozła czyli Chlastawy, Kosieczyna i Podmokli. Jeszcze w
tym roku rozpoczną się prace
w terenie. Planowane zakończenie to 2022 rok. Wspólnie
ze Starostwem Powiatowym
w Świebodzinie zgłosiliśmy
również projekt przebudowy
ul. Kosieczyńskiej i Okrężnej z
rondem przy wjeździe pod mosty kosieczyńskie.
Tradycyjnie 1 września rozpoczął się rok szkolny, w naszej
gminie z nauką tradycyjną,
czyli w budynkach szkolnych.
Oczywiście w związku z wciąż
szalejącą pandemią z pewnymi
ograniczeniami i utrudnieniami.
Musimy jednak stosować się
do zaleceń i nakazów inaczej
grożą nam zamknięcia szkół i
nauczanie zdalne przez Internet. To jednak ostateczność i
nie to samo co nauka w szkole. Dlatego dbajmy o siebie a
razem przestrzegając zasad,
damy radę.
W lipcu pożegnaliśmy naszych
kolegów i współpracowników
odchodzących na zasłużoną
emeryturę, w tym Kierownika
SZUK oraz pięciu pracowników
Urzędu Miejskiego. Bez tych
pracowników zapewne i SZUK
i Urząd będą inne, ale mam
nadzieję, że nie gorsze. Jeszcze raz dziękuję im za
dobrą wieloletnią pracę
i współpracę.
Życzę miłych i ciepłych
jesiennych dni, zdrowia
i odporności.
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:
01.07.2020r.
Zbąszynek,
Urząd Miejski spotkanie z
projektantem
w
sprawie
przebudowy ul. KosieczyńskiejOkrężnej;
05.07.2020r. - Zbąszynek, OSP,
spotkanie z druhami w sprawie
funkcjonowania jednostki;
09.07.2020r.
Wolsztyn,
Kancelaria
Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;Poznań,
Politechnika
Poznańska,
spotkanie
w
sprawie
remontowania
dróg gruntowych w nowej
technologii;
10.07.2020r.
Zbąszynek,
złożenie
kwiatów
pod
obeliskiem
w
związku
z
upamiętnieniem 77. Rocznicy
Rzezi Wołyńskiej;
13-24.07.2020r.
przerwa
urlopowa;
27.07.2020r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski,
pożegnanie
pracowników
odchodzących
na emeryturę; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie z Z-cą
Komendanta
Wojewódzkiego
PSP w sprawie samochodu
strażackiego;
28.07.2020r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski,
spotkanie
z
Prezydentem
Nowej
Soli
w
sprawie obszarów
metropolitalnych; - Zbąszynek,
Dom
Kultury,
spotkanie
z
mieszkańcami;
29.07.2020r. - Dąbrówka Wlkp.,
OSP, spotkanie z druhami
w
sprawie
przekazania
samochodu;
31.07.2020r.
Świebodzin,
Nowy Szpital, oddanie do
użytku pracowni rezonansu
magnetycznego;
01.08.2020r.
Zbąszynek,
100 rocznica urodzin Pani
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Bolesławy
Kowalskiej;Zbąszynek, Jeziorko Koźlarskie,
zawody wędkarskie o Puchar
Burmistrza Zbąszynka;
05.08.2020r. - Zbąszynek, OSiR,
Finał
Wojewódzki
Pucharu
Polski w piłce nożnej;
13.08.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Dyrektorami
Szkół w sprawie organizacji
roku szkolnego 2020/2021;
18.08.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie w sprawie
budowy farm fotowoltaicznych,
- Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w Konwencie Rady
Miejskiej;
24.08.2020r.
Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie z
Kierownictwem OGN PKP w
Poznaniu w sprawie przejęcia
nieruchomości, - Zbąszynek,
Urząd Miejski, udział w pracach
Komisji Rady Miejskiej;
25.08.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie w sprawie
organizacji
etapu
wyścigu
kolarskiego w Zbąszynku;
26.08.2020r.
Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie z
Prezesem TOP MED w sprawie
organizacji obsługi medycznej;
27.08.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z lekarzami
POZ
w
sprawie
obsługi
lekarskiej dla mieszkańców;
28.08.2020r.
Wolsztyn,
Kancelaria
Notarialna,
podpisanie aktów notarialnych;
Zbąszynek,
pożegnanie
Kierownika SZUK odchodzącego
na emeryturę;
31.08.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w sesji Rady
Miejskiej;
02.09.2020r.
Zbąszynek,
Jubileusz
50-lecia
pożycia
małżeńskiego;
03.09.2020r.
Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie z
inwestorem stacji paliw w
sprawie budowy kolektora wod.
-kanalizacyjnego;- Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie z Firmą
CAŁUS w sprawie rozpoczęcia
budowy II etapu ul. Zachodniej;
04.09.2020r.
Zbąszynek,
Wyścig Kolarski Karkonosze
TOUR;
05.09.2020r. - Bolesławiec,
udział
w
uroczystościach
Dnia
Weterana
oraz
53. rocznicy sformowania 62.ks
„Commando”;
07.09.2020r.
Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie z
www.zbaszynek.pl

Komendantem
Powiatowym
PSP w sprawie działalności w
2021r.;
09.09.2020r.
Zbąszynek,
odbiór inwestycji „Modernizacja
kotłowni”
w
Szkole
Podstawowej
na
Placu
Wolności;
11.09.2020r.
Zbąszynek,
Jeziorko
Koźlarskie,
Piknik
Seniorów;
Zbąszynek,
Narodowe czytanie „Balladyny”
J. Słowackiego;
14.09.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w Konwencie
Rady Miejskiej;
15.09.2020r. - Zbąszynek, Dom
Kultury;
wizyta
Wojewody
Lubuskiego w celu wręczenia
odznaczeń dla pracowników
IKEA Industry w Chlastawie;
18.09.2020r. - Zbąszynek, OSiR,
otwarcie hali sportowej;
21.09.2020r.
Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie z
Kierownikiem ZDW w Zielonej
Górze w sprawie utrzymania
porządku i czystości przy
drodze
302,
Zbąszynek,
Urząd Miejski, udział w pracach
Komisji Rady Miejskiej;
22.09.2020r.
Babimost,
Urząd
Miejski,
uzgodnienia
materiałów
promocyjnych
ścieżek
rowerowych,
Dąbrówka Wlkp., udział w
zebraniu sołeckim;
24.09.2020r.
Świebodzin,
Starostwo
Powiatowe,
uzgodnienia
wspólnych
inwestycji na 2021 rok; Zbąszynek,
oczyszczalnia
ścieków,
odbiór
techniczny
inwestycji;
25.09.2020r.
Rogoziniec,
udział w zebraniu sołeckim;
26.09.2020r.
Zbąszynek,
Jeziorko Koźlarskie, Trening
Jednostek OSP;
28.09.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w sesji Rady
Miejskiej; - Dąbrówka Wlkp.,
zebranie sprawozdawcze LGD
RK;
30.09.2020r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, wręczenie nagród w
krzyżówkowym
konkursie
Zbąszyneckiego Kwartalnika.
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KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
02.07.2020r. – Urząd Miejski Zbąszynek - udział w Komisji Konkursowej dot. wyboru Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Rożka w
Kosieczynie (wybrano S. Matysika);
10.07.2020r. – Zbąszynek „Pomnik
Źródło” – hołd ofiarom – 77 rocznica ludobójstwa na Wołyniu przez
Ukraińców;
18.07.2020r. – OSiR, ZAP Syrena
Zbąszynek – KS Lechia Zielona
Góra 1:3, 1/8 Pucharu Polski LZPN;
05.08.2020r. – OSiR Zbąszynek - Finał Pucharu Polski, szczebel LZSS,
Lechia Zielona Góra – Warta
Gorzów Wlkp;
18.08.2020r. – Konwent Rady Miejskiej;
23.08.2020r. – Świebodzin – msza
św. w intencji Solidarności w 40 r.
powstania;
24.08.2020r. – Urząd Miejski Zbąszynek, Komisje Stałe Rady Miejskiej;
- Parafia Zbąszynek, pożegnanie ks. Jakuba Świątka, wikariusza,
duszpasterza
Dekanatu
Babimojskiego ds. młodzieży, po
3 - letniej posłudze w Zbąszynku;
31.08.2020r. – XXI sesja Rady Miej-

skiej;
01.09.2020r. – Urząd Miejski Zbąszynek – podpisywanie uchwał
Rady Miejskiej podjętych na sesji;
02.09.2020r. Zbąszynek - spotkanie z Jubilatami z okazji 50-tej
rocznicy pożycia małżeńskiego;
04.09.2020r. – Zbąszynek - wyścig
kolarski Bałtyk-Karkonosze Tour;
06.09.2020r. – Chlastawa – udział
w uroczystościach odpustowych
w Kościele pw. MNMP;
14.09.2020r. – Konwent Rady Miejskiej;
18.09.2020r. – OSiR Zbąszynek –
udział w otwarciu hali sportowej;
21.09.2020r. – Komisje Stałe Rady,
Komisja Rewizyjna;
23.09.2020r. – Jeziorko Koźlarskie,
Chlastawa – spotkanie z podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej w Świebodzinie;
28.09.2020r. – XXII sesja Rady
Miejskiej.
Z uwagi na pandemię koronawirusa charakter pracy jest oparty na
wytycznych MZ i GIS.

www.zbaszynek.pl
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URZĘDNIK RADZI

Dorota
Chłopowiec

COVID-19
Mając na uwadze troskę
o bezpieczeństwo swoje i swoich
najbliższych podejmujemy szereg
działań mających zminimalizować
ryzyko zarażenia się koronawirusem. Przy podejmowanych działaniach instytucji i rodziców pojawia
się wiele emocji, które towarzyszą
w czasie pandemii, jak lęk, frustracja i zmęczenie. Frustracja wynika
przede wszystkim z niemożności
normalnego wykonywania swoich
obowiązków. Boimy się zagrożeń
związanych z pandemią - zarówno tych zdrowotnych, jak i gospodarczych, ale mimo wszystko w
miarę ufamy podejmowanym samodzielnie środkom ostrożności.
Negatywne emocje wynikają rów-
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nież ze swoistego braku kontroli
nad zaistniałą sytuacją, z codziennych ograniczeń, które są nakładane na nas w odgórny sposób.
Okres pandemii przyniósł wszystkim nieoczekiwaną, szybką zmianę przyzwyczajeń, wyobrażeń i
oczekiwań. W szczególności zmienił nasze szkoły. Przed edukacją
stanęły niespotykane dotąd wyzwania, które zrodziły sporo złych
emocji, przerażenia i poczucia zagrożenia.
Dziś największe niepokoje dorosłych skupiają się wokół spraw, z
którymi wcześniej nie musieli się
spotykać. Obecnie rodzice martwią
się o to, czy ich dziecko uchroni
się przed zarażeniem.

www.zbaszynek.pl

Dyrektorzy szkół na podstawie
wymogów sanitarnych i zaleceń
Ministra Edukacji Narodowej opracowali odpowiednie wewnętrzne
procedury bezpieczeństwa.
Ustalone odgórnie i wewnętrzne
przepisy w razie wykrycia ogniska
zakażenia mają ułatwić dyrektorowi szkoły zawieszenie zajęć, odpowiednio do zaistniałej sytuacji,
po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W
związku z tym będzie można zawiesić wszystkie zajęcia w szkole
lub poszczególne dla danej klasy
lub grupy wychowawczej.
Pomimo zniesienia wielu obostrzeń związanych z pandemią,
nie można zapomnieć o nadal
panującej epidemii i związanych z
nią obostrzeniami, co wymaga od
nas bezwzględnego stosowania
podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dlatego należy pamiętać o
używaniu maseczek w przestrzeni
zamkniętej, dezynfekcji rąk oraz
zachowaniu dystansu społecznego. Należy zadbać o zdrowie i
bezpieczeństwo drugiego człowieka.
Poniżej dziesięć zasad, które pozwolą ograniczyć uczniom ryzyko
zachorowania na koronawirusa:
- masz gorączkę, kaszel lub inne
objawy choroby, zostań w domu
- często myj ręce
- nie dotykaj oczu, ust i nosa
- zrezygnuj z podawania ręki na
powitanie
- uważnie słuchaj poleceń nauczyciela
- używaj tylko własnych przyborów szkolnych
- spożywaj swoje jedzenie i picie
- unikaj kontaktu z większą grupą
uczniów, np. podczas przerw
- jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym
nauczyciela
- przestrzegaj zasad bezpieczeństwa na lekcjach.
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INFORMACJE

Jan
Makarewicz

PODZIĘKOWANIA ZA WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ
27 lipca br. oficjalnie pożegnaliśmy odchodzących na
emeryturę pracowników Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Po
wielu latach współpracy, z nieukrywanym smutkiem, ale w
atmosferze miłych wspomnień
pożegnaliśmy trzy koleżanki i
dwóch kolegów. Dla tak małego zakładu pracy, jakim jest
Urząd odejście pięciu pracowników musiało być sporym wydarzeniem i dla nas wszystkich
niewątpliwie dużym emocjonalnym przeżyciem.
Na zasłużoną emeryturę przeszli:
1) Halinka Kaczmarek – wieloletnia Kierownik referatu Mienia Komunalnego i Geodezji.
2) Barbara Stasik – wieloletnia Kierownik referatu Oświaty,

wcześniej p.o. Sekretarza Gminy Zbąszynek, a jeszcze wcześniej wieloletnia kadrowa.
3) Alina Jagaciak – wieloletnia
Inspektor w referacie Mienia
Komunalnego i Geodezji, a także wieloletnia Przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
wieloletni członek Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego.
4) Stanisław Jakimczuk – wieloletni Zastępca Kierownika referatu Infrastruktury Technicznej, zajmujący się sprawami
dróg gminnych, wcześniej Kierownik Referatu Infrastruktury
Technicznej, a jeszcze wcześniej Sekretarz Gminy Zbąszynek.
5) Grzegorz Budych – wieloletni konserwator, murarz, hydrau-

lik, spawacz, płytkarz, ogrodnik, jak trzeba to elektryk, itp.
– człowiek wielu umiejętności,
prawdziwa „złota rączka”.
Wyżej wymienieni, to osoby,
które na swoich stanowiskach
osiągnęły bardzo wysoki poziom wiedzy teoretycznej popartej wieloletnią praktyką. To
osoby, dla których nie było
spraw nierozwiązywalnych. To
także osoby aktywne i mocno
zaangażowane we wszystko,
co było do wykonania.
Kochani, Urząd Miejski bez Was
z pewnością nigdy nie będzie
już taki sam. Dziękujemy Wam
za te wszystkie lata współpracy. Życzymy dużo zdrowia
i wielu lat odpoczynku na zasłużonych emeryturach.

OGRANICZENIA W PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO
Za nami wakacje i w sumie ponad pół roku pracy z ograniczeniami spowodowanymi pandemią.
13 marca br. wprowadziliśmy
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 17 komunikatów
Burmistrza Zbąszynka wprowadzających zasady funkcjonowania
instytucji publicznych na terenie
Gminy.
Przypominamy,
że
Komunikatem Nr 17/2020 z dnia 27 lipca br.
wprowadzone zostały aktualnie
obowiązujące wytyczne dot. pracy Urzędu.
Nowe wytyczne obowiązują od 28
lipca 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 dezynfekcji
rąk i założenia maseczki. Osoby
z podwyższoną temperaturą ciała
proszone są o przyjście w innym
terminie. Wchodząc do Urzędu
należy zachować zalecaną odległość między interesantami. Do
stanowiska kasy należy podchodzić pojedynczo, według zaleceń
pracownika Urzędu;
2) w dalszym ciągu odwołany
jest dyżur Burmistrza Zbąszynka i
Przewodniczącego Rady Miejskiej
dotyczący przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków;
3) od sierpnia br. przywrócone zostały nieodpłatne porady prawne
dla mieszkańców Gminy. Z porady prawnika można skorzystać w
każdy wtorek w godz. 9:00 – 13:00,
z zachowaniem zasad wymienionych w pkt. 1;
4) przed wejściem do Urzędu ustawiona jest urna, do której można
wrzucać korespondencję.
www.zbaszynek.pl

Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.
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
b/ elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:
/09xto0fs43/SkrytkaESP
c/ telefonicznie pod numerem telefonu 68 384 91 40.
Pełny wykaz numerów kontaktowych do pracowników Urzędu
dostępny jest pod adresem: www.
zbaszynek.pl w zakładce: „Gmina
Zbąszynek/Urząd Miejski/Wykaz
numerów”.
Ponadto
przypominamy,
że
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku znajduje się punkt potwierdzania profilu zaufanego. Od początku roku potwierdzono go już 205
osobom.
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Jan
Makarewicz

PROJEKT WIFI4EU

WiFi4EU to Program, w któ- Kolejnym krokiem było dokona- i wyznaczone miejsca na terenie
rym Komisja Europejska promuje nie analizy budynków i miejsc w Zbąszynka mają już nielimitowany
bezpłatny dostęp do bezprzewo- których można by uruchomić bez- dostęp do Internetu.
dowego Internetu dla mieszkań- płatny dostęp do Internetu. Na- Aby uzyskać połączenie należy
ców Europy i turystów w miejscach stępnie przeprowadziliśmy proce- wyszukać sieć „WiFi4EU” następnie
należy przeczytać i zaakceptować
użyteczności publicznej, takich jak: parki,
place, budynki publiczLp.
Lokalizacja
adres
ne, biblioteki, ośrodki
zdrowia i muzea itp.
1.
Urząd Miejski
Zbąszynek ul. Rynek 1
w całej Europie.
2.
Targowisko miejskie
przy ul. Ogrodowej
Program WiFi4EU jest
3.
Park przy Urzędzie Miejskim
skrzyżowanie ulic: Chrobrego-Długa-Ogrodowa
dedykowany dla pod4.
Ośrodek
Zdrowia
Zbąszynek ul. Długa 1 – parter i I piętro
miotów
administracji
lokalnej. Środki z Pro5.
Rondo św. Katarzyny
Zbąszynek Plac Dworcowy
gramu
przeznaczone
6.
Plac przy „Kolejarzu”
Zbąszynek ul. Długa (działka 195/41)
są na pokrycie peł7.
Boisko „Piaskowe”
Zbąszynek skrzyżowanie ulic Sportowa i Długa
nego kosztu sprzętu i instalacji. Z kolei
beneficjent
będzie
zobowiązany do pokrycia kosz- durę wyboru firmy, która mogłaby regulamin korzystania. Po akceptatów podłączenia do Internetu oraz zrealizować Projekt. Ostatecznie cji regulaminu użytkownik zostautrzymania sprzętu w dobrym sta- wykonawcą została firma Oran- je przekierowany na stronę www.
nie przez co najmniej 3 lata. Po- ge, która przedstawiła najkorzyst- zbaszynek.pl i od tego momentu
kryje również koszty związane z niejszą ofertę. Prace instalacyjne można bez limitu korzystać z bezprocedurą przetargową.
i konfiguracyjne realizowane były płatnego Internetu.
Gmina
Zbąszynek
wystąpiła w okresie letnim, niestety z prze- Powyżej w tabeli wykaz miejsc, w
z wnioskiem o uzyskanie dofinan- rwami spowodywanymi pandemią. których każdy mieszkaniec może
sowania w ww. Programie. Pomimo Ostatecznie z końcem września bez limitu korzystać z dostępu do
sporej ilości złożonych wniosków br. zakończono realizację projek- bezpłatnego Internetu.
udało nam się uzyskać dofinan- tu. Całość została uruchomiona i
sowanie w wysokości 15 000 euro. wszystkie wcześniej zaplanowane

WYBORY PREZYDENTA RP
12 lipca br. odbyła się II
tura wyborów Prezydenta RP, w
której rywalizowali ze sobą dwaj
kandydaci, którzy w I turze w dniu
28 czerwca br. uzyskali największą
ilość głosów. Wyniki ogólnokrajo-

skorzystało łącznie 18 osób. Frekwencja wyliczona jest na podstawie liczby uprawnionych do głosowania (6332) i liczby kart ważnych
(4278) wrzuconych do urn.

Liczba
uprawnionych
do
głosowania

Liczba głosów
ważnych

Nr 1
w Zbąszynku

1311

907

323

584

69,64

Nr 2
w Zbąszynku

1288

878

344

534

68,79

Nr 3
w Zbąszynku

1360

946

305

641

69,93

Nr 4
w Dąbrówce Wlkp.

1302

863

334

529

67,28

1071

648

280

368

60,88

6332

4242

1586

2656

67,56

Obwodowa
Komisja
Wyborcza

Nr 5
w Kosieczynie

Razem
8

we są wszystkim znane, poniżej
przedstawiamy wyniki wyborów
z terenu Gminy Zbąszynek, w
podziale na pięć obwodów głosowania. Z prawa głosowania
korespondencyjnego w II turze

Andrzej Duda

www.zbaszynek.pl

Rafał
Trzaskowski

Frekwencja %
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Magdalena
Tomaszewska

POWSZECHNY SPIS ROLNY
Od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień
1 czerwca 2020 r. w całej Polsce
przeprowadzany jest Powszechny
Spis Rolny. 1 września br. w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku (na parterze)
zostało udostępnione stanowisko
komputerowe przeznaczone dla
osób nieposiadających warunków
technicznych do dokonania samospisu internetowego. Dostęp do
stanowiska jest bezpłatny; stanowisko wyposażone zostało w sprzęt
komputerowy z zainstalowanym
oprogramowaniem do przeprowadzenia samospisu internetowego.
Będzie ono dostępne przez cały

okres trwania spisu, tj. do 30 listopada br. Stanowisko ds. samospisu
jest oznaczone tablicą informacyjną. Więcej informacji na temat m.in.
form spisu publikujemy na 35 stronie Kwartalnika. W związku z utrzymującym się wysokim poziomem
zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, Dyrektor Centralnego Biura Spisowego podjął decyzję
o prowadzeniu przez rachmistrzów
spisowych wyłącznie wywiadów telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych
urządzeń mobilnych. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od

1 października 2020 r. do odwołania.
Na terenie Gminy Zbąszynek wywiad
telefoniczny przeprowadzać będzie
rachmistrz - p. Bogusław Drzewiecki, który przeszedł procedurę naboru
zakończoną egzaminem sprawdzającym. Jednocześnie informujemy, że
według danych z raportu z realizacji
badania PSR wynika, że na dzień 5
października 2020 r. w Gminie Zbąszynek 20,75% gospodarstw indywidulanych dokonało samospisu internetowego. Szczegółowe informacje
na temat spisu znajdą Państwo na
stronie: https://rolny.spis.gov.pl/

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ZBĄSZYNEK ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
Wykonanie dochodów za
I półrocze 2020 roku, wyniosło
ogółem 31 956 928,71 zł, co stanowi 44,6% planu, z tego:
1) Dochody własne, kwota planowana 25 279 676,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 40,7%
planu, tj. 10 295 464,11 zł.
2) Dotacje celowe z budżetu
państwa na realizację zadań
własnych, inwestycji gmin, zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz zadań bieżących
realizowanych przez gminę na
podstawie porozumień, kwota
planowana 13 271 280,74 zł, wykonanie wyniosło 48,8% planu, tj.
6 475 475,25 zł.
3) Pozostałe dotacje, środki od
pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych, funduszy
celowych oraz wpływy z innych
źródeł, kwota planowana 2 294
859,48 zł, wykonanie wyniosło
9,5% planu, tj. 217 310,82 zł.
4) Subwencje, kwota planowana 10 582 383,00 zł, wykonanie
wyniosło 60,7% planu, tj. 6 422
744,00 zł.
5) Udziały gmin w podatkach,
stanowiących dochód budżetu
państwa, kwota planowana 8 661
287,00 zł, wykonanie wyniosło
43,1% planu, tj. 3 733 981,80 zł.
6) Środki pozyskane w ramach
realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych,
kwota planowana 11 613 918,51 zł,
wykonanie wyniosło 41,4% planu,

tj. 4 811 952,73 zł.
W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2020
roku, wyszczególniamy:
1) Dochody bieżące,
a) kwota planowana 57 553 538,15
zł,
b) wykonanie 27 204 503,50 zł, tj.
47,3% planu.
2) Dochody majątkowe,
a) kwota planowana 14 149 866,58
zł,
b) wykonanie 4 752 425,21 zł, tj.
33,6% planu.
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 30.06.2020r.,
wynoszą ogółem 2 655 210,45 zł.
Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 38 834 997,39 zł,
co stanowi 50,5% planu, z tego:
1) Wydatki bieżące,
a) kwota planowana 49 299
894,18 zł,
b) wykonanie wyniosło 46,9%
planu, tj. 23 138 150,37 zł.
2) Wydatki majątkowe,
a) kwota planowana 27 547 104,22
zł,
b) wykonanie wyniosło 57,0%
planu, tj. 15 696 847,02 zł.		
Różnica
pomiędzy
dochodami wykonanymi, a wydatkami
wykonanymi ogółem, na dzień
30.06.2020 r., wyniosła (deficyt)
-6 878 068,68 zł.
www.zbaszynek.pl

Aneta
Nawracała

Bardzo ważne znaczenie ma
wskaźnik
pokrycia
wydatków
bieżących, dochodami bieżącymi
w danym okresie budżetowym
(spełnienie relacji wynikającej
z art. 242 ust. o finansach publicznych). Za I półrocze 2020
roku, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 4 066 353,13 zł.
Środki te zostały zaangażowane
na pokrycie deficytu (wydatki
majątkowe).
W I półroczu 2020 roku zaciągnięto kredyt
w wysokości 7
500 000,00 zł., na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy oraz
spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek długoterminowych. Terminowo regulowano
wszystkie planowane rozchody.
Ogółem
spłacono zadłużenie
długoterminowe na kwotę 1 180
092,00 zł.
Na koniec analizowanego okresu
łączna kwota długu wynosiła 27
747 330,00 zł i w relacji do planowanych dochodów stanowiła
38,7%.
W myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego,
obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia, które zostały zachowane w analizowanym okresie sprawozdawczym.
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NIERUCHOMOŚCI GMINNE
Gmina jest podstawową
jednostką samorządu terytorialnego, która wykonuje wszystkie te
zadania, które nie są zastrzeżone dla innych jednostek. Do tych
zadań należy przede wszystkim
zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty samorządowej. Ponadto, jeżeli jakieś sprawy nie zostały zastrzeżone ustawami na rzecz
innych podmiotów, to należą one
do zadań gminy. Do ich wykonywania potrzebny jest majątek, w
tym nieruchomości. Nie zawsze
jednak istnieje wystarczająca liczba nieruchomości, do wykonywania zadań i zaspokojenia potrzeb
wspólnoty samorządowej. Pamiętać bowiem należy, iż gminy sprzedają swoje nieruchomości, a także
oddają je podmiotom uprawnionym na mocy odpowiednich przepisów. Brak odpowiedniej ilości
nieruchomości powoduje zatem
konieczność nabycia albo wybudowania ich przez gminę. Można
tego dokonać na różne sposoby.
Podkreślić w tym miejscu należy,
iż nabycie to może nastąpić z inicjatywy samej gminy albo też z
mocy prawa. W sierpniu br. nastąpiło odpłatne nabycie do zasobu
gminy od osób fizycznych nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 320/26 o pow. 0,6874 ha

w obrębie wsi Kosieczyn. Na części przejętego terenu znajduje się
zbiornik wód powierzchniowych.
Zakupiony grunt zostanie przeznaczony pod budowę zbiornika
retencyjnego wód opadowych z
części zachodniej Zbąszynka, a
wokół utworzony zostanie teren
rekreacyjny. Dla pełnej realizacji tego celu planowany jest w
październiku br. zakup sąsiedniej działki 320/24 o pow. 1,8427
ha. W III kwartale 2020 r gmina
sprzedała działkę nr 915/4 o pow.
24 m2 zabudowaną garażem wraz
z udziałem w działce 915/1 i 915/8
w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego. Sprzedaż nieruchomości
nastąpiła w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej,
która dzierżawiła nieruchomość
na podstawie umowy dzierżawy
zawartej na okres powyżej 10 lat,
a która dokonała zabudowy nieruchomości budynkiem garażu z
własnych środków na podstawie
zezwolenia na budowę wynikającego bezpośrednio z zawartej
umowy dzierżawy. W opisywanym
przedziale czasowym sprzedany
został też lokal mieszkalny w
budynku wielorodzinnym w Zbąszynku przy ul. Topolowej 25 na
rzecz najemcy. Sprzedaż nastąpiła
w trybie bezprzetargowym przy

DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK
Zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)
organizacje pozarządowe mogą
ubiegać się o dofinansowanie na
realizację zadań publicznych na
2021 rok. Dotacje celowe mogą być
przyznawane w dwóch formach:
- na podstawie art. 11 ust. 2 ww.
ustawy w formie otwartego konkursu ofert,
- na podstawie art. 19a ww. ustawy w formie pominięcia otwartego konkursu ofert tzw. małego
grantu. Otwarte konkursy ofert to
najczęściej stosowany tryb przyznawania dotacji celowych na realizację zadań publicznych, gdyż
dzięki tej formie samorząd może
10

ukierunkować organizacje pozarządowe na realizację konkretnych zadań, które odpowiadają
realnym
potrzebom
lokalnego
społeczeństwa, w zakresie zgodnym z art. 4 ww. ustawy. Zlecanie
realizacji zadań publicznych obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe, które określone
są w rocznym Programie współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi. Właśnie
taki „Projekt Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021
rok” został poddany konsultacjom
www.zbaszynek.pl

uwzględnieniu
46%
bonifikaty
od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, zgodnie z
uchwałą Rady Miejskiej w Zbąszynku. W tym miejscu należy pamiętać, że w myśl obowiązujących
przepisów zasadą jest obowiązek
zwrotu kwoty równej udzielonej
bonifikaty po jej waloryzacji w
przypadku zbycia nieruchomości
lub wykorzystania jej na inne cele
niż cele uzasadniające udzielenie
bonifikaty, w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od
dnia nabycia. Dochodzenie zwrotu
bonifikaty jest obowiązkiem gminy, przy czym ustawa o gospodarce nieruchomościami określa
przypadki, w których obowiązek
zwrotu nie istnieje, jak również
przypadki odstąpienia od żądania
zwrotu udzielonej bonifikaty. W listopadzie 2020 r. przeprowadzona
zostanie sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 6
działek garażowych w Zbąszynku
przy ul. Czesława Miłosza. Średnia cena wywoławcza działki garażowej 5.000,00 zł. Do sprzedaży
w IV kw. br. przygotowywana jest
działka 243/48 o pow. 0,1707 ha w
Zbąszynku przy ul. Zachodniej, z
przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
Anna
Gancarek-Kołata

w terminie od 18.09 - 25.09 2020
roku. Po uwzględnieniu wszystkich
uwag i propozycji zmian Program
ten zostanie przedłożony do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w
Zbąszynku. Program współpracy,
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie musi
zostać opracowany nie później niż
do końca listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania
programu, czyli do 30 listopada
2020 roku. Dopiero po uchwaleniu
przez Radę Miejską w Zbąszynku „Programu współpracy Gminy
Zbąszynek z organizacjami poza-
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rządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku
publicznym i o wolontariacie na
2021 rok” i na podstawie projektu
uchwały budżetowej przekazanej
Radzie, może zostać ogłoszony
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2021.
Ogłoszenie otwartego konkursu
ofert zawiera informacje dotyczące:
- rodzaju zadań,
- wysokości środków publicznych

przeznaczonych na realizację tych
zadań,
- zasad przyznawania dotacji,
- terminów i warunków realizacji
zadań,
- terminu składania ofert,
- trybu i kryteriów stosowanych
przy wyborze ofert oraz terminu
dokonania wyboru ofert,
- realizacji zadań z roku ogłoszenia konkursu ofert oraz roku poprzedniego.
Gmina Zbąszynek planuje ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych
w roku 2021 na pierwszą połowę
grudnia 2020 roku, tak by z początkiem roku 2021 mogły zostać
zawarte umowy z organizacjami
pozarządowymi na realizację poszczególnych zadań. Informacja
o otwartym konkursie ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Zbąszynka oraz na
tablicy ogłoszeń przy Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku, ul. Rynek 1.

OGŁOSZENIE
MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
Gmina Zbąszynek przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 2 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego nr 31A wraz z udziałem w działce gruntu
i częściach wspólnych budynku 56/100. Lokal mieszkalny znajduje się w budynku, w skład którego wchodzą
2 lokale mieszkalne. Lokal mieszkalny nr 2 jest dwupoziomowy; położony na parterze i I piętrze, składa się
z 3 pokoi ( jeden pokój na parterze i dwa na I piętrze), kuchni, łazienki, przedpokoju, wiatrołapu i komunikacji;
powierzchnia użytkowa wynosi 65,03 m2. Do lokalu przynależy komórka lokatorska o pow. 8,94 m2. Lokal
wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ogrzewanie c.o. etażowe. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny jest położony na działce geodezyjnej nr 195/34 o pow. 172 m2,
KW ZG1S/00028133/2 /Świebodzin/. Cena wyjściowa do przetargu ustalona została w wysokości 79 337,00 zł.
Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego odbędzie się na przełomie listopada i grudnia 2020 r. Dodatkowe
informacje pod nr tel. 68 3849 140 wew. 34. Lokal można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu.

PUNKT KONSULTACYJNY
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W

ZBĄSZYNKU

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku, ul. Długa 1:
Posiedzenia GKRPA odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 17:30 – 19:30.
Specjalista terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień przyjmuje
w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 - 19:00.
Siedziba Dziennego Domu „Senior-Wigor” przy ul. Kosieczyńskiej 4:
Spotkania grupy AA „TRIO” odbywają się w każdy piątek w godz. 17:30 – 19:30 w sali nr 3 (I piętro).

DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH
siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku, ul. Długa 1:
Spotkania grupy AL – Anon „POGODA DUCHA” odbywają się w każdą środę w godz. 17:00 - 19:00.
Spotkania grupy Al - Anon „POGODA DUCHA” z terapeutą odbywają się w ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 16:00 – 19:00.
W każdą środę w godzinach 14:00 - 18:00 przyjmuje terapeuta uzależnień od alkoholu, narkotyków, gier hazardowych, komputera, itp.
W każdy czwartek w godz. 15:00 - 18:00 można uzyskać poradę psychologa.
Poradnictwo dla ofiar przemocy domowej - w punktach konsultacyjnych i w Ośrodku Pomocy Społecznej
w czasie godzin pracy w godz. 7:30 – 15:30.

www.zbaszynek.pl
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Barbara
Niemiec-Kromska

ZŁOTE GODY
W dniu 2 września br. w
„Barze pod Semaforem” w Zbąszynku odbyło się uroczyste
spotkanie jubileuszowe, podczas
którego tradycyjnie świętowaliśmy Złote Gody - 50-tą rocznicę
ślubu małżonków zamieszkałych
na terenie naszej gminy. W tym
roku uroczystość została zorganizowana już w zmienionej formule,
a mianowicie po pisemnej deklaracji i zgłoszeniu chęci uczestnictwa w tym dorocznym wydarzeniu samych Jubilatów. Uroczystego
odznaczenia „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP
dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Ta doniosła chwila została uwieńczona wspólną

fotografią. Dokumenty pamiątkowe i kwiaty wręczali również Barbara Niemiec-Kromska kierownik
USC oraz Jan Mazur Przewodniczący Rady Miejskiej. W tym roku
jubileusz obchodzą Państwo: Barbara i Marian Baranieccy, Lucyna
i Roman Dera, Ewa i Władysław
Dudek, Zofia i Feliks Józefiak, Teresa i Władysław Kiełb, Violetta
i Zdzisław Nowaccy, Mirosława i
Stanisław Pawelscy, Maria i Mieczysław Połomka, Maria i Jerzy
Poszwald, Teresa i Marian Rogala,
Krystyna i Zenon Rzeteccy, Mirosława i Marian Strzelczyk, Wanda
i Zdzisław Szelejewscy, Maria i
Henryk Walkowiak, Urszula i Stanisław Wojtyna, Maria i Bronisław
Wrembel, Aniela i Bogdan Wró-

CO SŁYCHAĆ W NASZEJ GMINIE?
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSIECZYNIE
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, w dniu
2 lipca 2020 r. wyłoniono kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Marcina Rożka w
Kosieczynie. Komisja Konkursowa,
powołana przez Burmistrza Zbąszynka Zarządzeniem Nr 49/2020
z dnia 22 czerwca 2020 r., w celu
przeprowadzenia ww. konkursu, w
drodze głosowania tajnego, jednogłośnie wskazała Pana Sławomira
Matysika. Akceptując wskazanie
Komisji, 9 lipca 2020 r. Burmistrz
wręczył Panu Sławomirowi Matysikowi zarządzenie, zgodnie z którym z dniem 1 września 2020 r. powierzył mu stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Marcina
Rożka w Kosieczynie.

pogody ducha oraz doczekania
kolejnych pięknych jubileuszy. Następnie Zastępca Burmistrza odczytał listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego, Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz
Burmistrza Zbąszynka. Niestety
Pani Bolesława nie doczekała kolejnych jubileuszy, w dniu 14 września odeszła z tego świata. Składamy kondolencje i najszczersze
wyrazy współczucia rodzinie Pani
Bolesławy Kowalskiej.

100 LATKA W GMINIE ZBĄSZYNEK
1 sierpnia na sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury gościliśmy dostojną Jubilatkę Panią
Bolesławę Kowalską w gronie rodzinnym, która obchodziła w tym
dniu swoje 100 urodziny. Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
poprzez swojego zastępcę Pana
Jana Makarewicza złożył Jubilatce serdeczne życzenia zdrowia,
12
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bel. Było nam niezmiernie miło,
że tak piękny jubileusz mogliśmy
świętować w tak licznym gronie
małżonków. Nie wszystkie bowiem
pary z uwagi na stan zdrowia mogły wziąć udział w spotkaniu. Po
oficjalnej części uroczystości zaproszono gości do poczęstunku.
Wszystkim Jubilatom serdecznie
dziękujemy za obecność, uśmiech,
wspomnienia i poczucie humoru. Z
okazji tak zacnej rocznicy na ręce
naszych Gości składamy jeszcze
raz serdeczne życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności, pogody
ducha i wielu radosnych chwil
spędzonych razem, w gronie najbliższych. (zdjęcie - przedostatnia
strona Kwartalnika).

Adrian
Kepke

77. ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ
11 lipca mija 77 lat od tzw. Krwawej
Niedzieli podczas rzezi wołyńskiej.
Była to kulminacja masowych
zabójstw
Polaków
dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów. W sumie w latach 1943-45
na Wołyniu i w Galicji Wschodniej
zginęło ok. 100 tys. Polaków. Wydarzenia te przeszły do historii
jako Zbrodnia Wołyńska. Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
wraz z Sekretarzem Gminy Janem
Makarewiczem, Przewodniczącym

ZBASZYNECKI KWARTALNIK

Rady Miejskiej Janem Mazurem,
przedstawicielami
Świebodzińskiego Związku Kresowian – Koło
Terenowe Kosieczyn, harcerzami, seniorami z Dziennego Domu
„Senior-Wigor”, dziećmi ze Szkoły
Podstawowej im. Marcina Rożka
w Kosieczynie oraz mieszkańcami Zbąszynka oddał hołd ofiarom,
składając kwiaty i zapalając znicze
pod pomnikiem poświęconym pomordowanym mieszkańcom Kresów, przy Placu Dworcowym w
Zbąszynku. Modlitwę za poległych
odmówił Ksiądz Proboszcz Jerzy
Kordiak.
28 BAŁTYK-KARKONOSZE TOUR
4 września, kolejny raz, ulicami
Zbąszynka przejechał wyścig kolarski, organizowany w ramach
28. Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze
Tour. Tak jak w minionym roku, w
Zbąszynku była tylko meta wyścigu, kolarze wystartowali z Babimostu. Na trasie 28. wyścigu, poza
czołowymi drużynami z naszego
kraju zobaczyliśmy ekipy i reprezentacje z Danii, Niemiec, Kolumbii,
Izraela, Holandii, Estonii, Norwegii,
Erytrei, Kanady, Irlandii, Finlandii,
Czech, oraz z USA. W tym roku
z bliżej nie określonych przyczyn
odbył się u nas I etap wyścigu, w
ramach etapu na trasie Babimost
- Zbąszynek ponad 100 kolarzy
przejechało 128,5 km. Zwycięzcą I
etapu został reprezentant Madsen
Frederik Rodenberg, II miejsce Banaszek Alan (Polska) i III miejsce
Paterski Maciej (Polska). Koszulkę
lidera otrzymał Madsen Frederik
Rodenberg. Dekoracja najlepszych
kolarzy odbyła się zaraz po wyścigu. Puchar zwycięzcy etapu
wręczył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, a poszczególnym
zwycięzcom premii lotnych organizatorzy. Na etapie były 3 lotne
premie oraz 4 premie specjalne.
Fundatorem jednej z nich: „Lotnej Premii im. Janusza Macelucha”
tradycyjnie już był Burmistrz Zbąszynka.
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA ODZNACZEŃ
14 września, w sali tanecznej Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury, odbyła się uroczystość wręczenia
odznaczeń Prezydenta RP dla zasłużonych pracowników IKEA Industry Zbąszynek. W wydarzeniu
wzięli udział: Wojewoda Lubuski

,
,,
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Władysław Dajczak, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Edward Fedko,
Starosta Powiatu Świebodzińskiego Zbigniew Szumski, Wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego
Andrzej Chromiński, Radni Powiatu Świebodzińskiego Alojzy Jokiel
oraz Marcin Minta, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Prezes Zarządu IKEA Industry Polska
oraz Dyrektor Generalnego IKEA
Industry Oddział Fabryki West w
Zbąszynku
Wojciech
Waligóra,
Communication Manager, Management Assistant Ikea Industry
Zbąszynek - Hanna Kramska oraz
zasłużeni pracownicy IKEA INDUSTRY ZBĄSZYNEK. Wydarzenie
rozpoczęło się od koncertu: Kamili
Suwiczak i Weroniki Griny. Wokalistki wprowadziły uczestników
w nastrojowy klimat. Po nich na
scenie pojawił się Burmistrz Wiesław Czyczerski, który w swoim
przemówieniu podkreślił jak dużą
rolę w gminie pełni zakład IKEA
Industry Zbąszynek. Głos zabrał
również Wojciech Waligóra, który
w swoim przemówieniu nawiązał do 20-letniej historii firmy. Po

znaczona została Pani Maria Ceglarek. Tym samym postanowieniem, Brązowym Krzyżem Zasługi
odznaczenie zostali: Pan Damian
Kolecki i Pan Wiesław Motyliński.
Na wniosek Dyrektora Ikea Industry Zbąszynek na podstawie art.
138 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz ustawy o orderach
i odznaczeniach, postanowieniem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019, Medalem
Złotym za długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Roman Ciosek,
Jacek Kromski, Jan Marcinkowski,
Marek Obierski, Witold Leśnik i
Jarosław Wawrzyński. Tym samym postanowieniem Medalem
Srebrnym za Długoletnią Służbę
odznaczony został Witold Szczeszek, Medalem Brązowym Paweł
Kaczmarek.

krótkiej przerwie, po odśpiewaniu
Hymnu Państwowego nastąpiła
uroczystość wręczenia odznaczeń. Aktu dekoracji, w imieniu
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał Wojewoda Lubuski
Władysław Dajczak. Na wniosek
Burmistrza Zbąszynka, na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o
orderach i odznaczeniach, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lipca 2019
Srebrnym Krzyżem Zasługi od-

buski Władysław Dajczak, członek
zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński, Honorowy
Obywatel Gminy Zbąszynek Radny
Sejmiku Województwa Lubuskiego
Edward Fedko oraz Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Zbigniew Kołodziej, Starosta Powiatu
Świebodzińskiego Zbigniew Szumski oraz wicestarosta Andrzej
Chromiński, Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur, żona Bogdana
Niemca Jolanta Niemiec-Kulczyńska z synem Andrzejem Niemcem,
szef firmy budującej halę Dariusz

www.zbaszynek.pl

OTWARCIE ZBĄSZYNECKIEJ HALI
SPORTOWEJ
18 września odbyło się uroczyste
otwarcie długo wyczekiwanej hali
sportowej w Zbąszynku. W otwarciu uczestniczyło wielu znamienitych gości, m. in. Wojewoda Lu-
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Dorna, Ks. Kan. Zdzisław Przybysz,
Proboszcz Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Zbąszynku Ks. Kan.
Jerzy Kordiak a także Wójtowie,
Burmistrzowie oraz kierownicy
i dyrektorzy ośrodków sportu z
sąsiednich gmin. Przed wejściem
do budynku księża dokonali aktu
poświęcenia obiektu sportowego, po czym nastąpiło uroczyste
przecięcie wstęgi. Po wejściu na
halę odbyła się część artystyczna mająca na celu przedstawienie
drużyn sportowych, które zrzeszają największe grono młodzieży
z terenu Gminy Zbąszynek, oraz
przedstawienie nowej oferty zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży
jaką jest Ju-Jitsu. Był to również
czas na przemówienia Burmistrza
Zbąszynka
oraz
zaproszonych
gości. Kierownik Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Zbąszynku Marcin
Minta przyjął wiele życzeń oraz
„bukietów” piłek, które przekazali
zaproszeni goście. Po części artystycznej oraz przemówieniach, był
czas na zwiedzanie obiektu. Budowa hali sportowej w Zbąszynku
została dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach
Programu
Rozwoju
Ponadlokalnej Infrastruktury
Sportowej
– pilotaż edycja 2017
w wysokości 2 426
800,00 zł oraz ze
środków Województwa Lubuskiego w
kwocie 700 000,00 zł.
Całkowita wartość inwestycji wynosi 12 641
962,88 zł.
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
O PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNKA
Tego samego dnia,
z okazji otwarcia
hali
sportowej,
rozpoczął
się
2-dniowy ogólnopolski turniej piłki
siatkowej o Puchar Burmistrza
Zbąszynka, wyniki turnieju przedstawiamy poniżej,
jednocześnie dziękujemy wszystkim drużynom za udział i gratulujemy wyników. KLASYFIKACJA
GENERALNA: 1. UKS SZAMOTULANIN
SZAMOTUŁY, 2. LTS LEGIONOVIA LEGIONOWO, 3. SPS ZBĄSZYNEK, 4.
14
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UKS KORAL WROCŁAW, 5. KADRA
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 2006,
6. UKS ESPERANTO WARSZAWA,
7. MKS MOS WROCŁAW. NAGRODY
INDYWIDUALNE: NAJLEPSZA ROZGRYWAJĄCA: KINGA JUCHA - UKS
SZAMOTULANIN SZAMOTUŁY. NAJLEPSZA PRZYJMUJĄCA: KAROLINA
TOMASZEWSKA - LTS LEGIONOVIA
LEGIONOWO. NAJLEPSZA ATAKUJĄCA: OLIWIA DZIECIĄTKOWSKA - SPS
ZBĄSZYNEK. MVP TURNIEJU: AGATA ZWIERZYŃSKA - UKS SZAMOTULANIN SZAMOTUŁY. NAJLEPSZE
ZAWODNICZKI W SWOICH DRUŻYNACH: UKS SZAMOTULANIN SZAMOTUŁY - MARTYNA PIASECKA. LTS
LEGIONOVIA LEGIONOWO - MARIANNA SOWIŃSKA. SPS ZBĄSZYNEK
- ZOFIA KOWALSKA. UKS KORAL
WROCŁAW - MAJA CHAŁUPA. KADRA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
2006 - ALEKSANDRA KARNOWSKA.
UKS ESPERANTO WARSZAWA - JULIA JAKIMIAK. MKS MOS WROCŁAW
- LENA SZUBA.
KULINARNE
SPOTKANIA
MIAST
PARTNERSKICH
ZBĄSZYNEK-PEITZ 2020
W dniu 18 września br. w Zbąszynku odbył się punkt kulmi-

nacyjny projektu pn. „Kulinarne spotkania miast partnerskich
Zbąszynek-Peitz 2020”, który realizowała Gmina Zbąszynek wspólnie z parterem z Peitz (Niemcy).
„Kulinarne spotkania miast partnerskich Zbąszynek-Peitz 2020”
to spotkanie społeczności wiejwww.zbaszynek.pl

skich i miejskich, którego celem
było zgłębienie wiedzy na temat
zwyczajów i kultury polskiej, poznanie tradycji kulinarnych kuchni polskiej i niemieckiej, integracja
mieszkańców miast partnerskich
oraz promocja uczestniczących w
projekcie miast: Zbąszynka i Peitz.
W ramach realizacji projektu odbyło się spotkanie grupy roboczej,
podczas którego przedstawiciele
delegacji miast partnerskich podsumowali wspólnie zrealizowane projekty oraz zaprezentowali
planowane do realizacji w latach
kolejnych, omówiono trudności w
realizacji wspólnych projektów w
związku z zagrożeniem COVID-19.
Jedną z tegorocznych atrakcji
był Kiermasz Potraw Regionalnych przygotowany przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz
przedstawicieli Peitz. W ramach
Kiermaszu Potraw Regionalnych
mieliśmy okazję spróbować tradycyjnych potraw regionalnych.
Rozstrzygnięto konkurs na najsmaczniejszą potrawę, wręczono
pamiątkowe dyplomy i upominki.
W godzinach popołudniowych rozegrano Międzynarodowy Turniej
Wsi i Miast z udziałem drużyn reprezentujących sołectwa z naszej Gminy
oraz miasta partnerskie Peitz i Zbąszynek. Przeprowadzono
również Quiz wiedzy
o miastach partnerskich
obejmujący
zagadnienia m.in.
z
historii
współpracy
miast
partnerskich,
wspólnych projektach
oraz zabytkach. Zwycięską drużyną została reprezentacja Zbąszynka a puchar Fair
Play otrzymała drużyna Peitz. Wszystkie
reprezentacje biorące
udział w turnieju otrzymały
dyplomy i puchary. Wieczorem odbyły się
koncerty i występy artystów
lokalnych,
zarówno z Polski jak i z Niemiec.
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MODERNIZACJA
I
WA
OCZYSZCZALNI
W ZBĄSZYNKU

ROZBUDOŚCIEKÓW

21 września dokonano odbioru
końcowego inwestycji „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Zbąszynku”. Nadzór inwestorski sprawowała firma BIOMASTER
Andrzej
Masternak
z Ochli a wykonawcą była ATA TECHNIK,
Spółka z o.o. S.K.A.
z Budzynia. Harmonogram
realizacji:
prace projektowe od
października 2018 do
marca 2019 r., roboty
budowlane od kwietnia 2019 r. do kwietnia 2020 r. Na terenie
starej
oczyszczalni
ścieków zaprojektowano i wybudowano
mechaniczno- biologiczną
oczyszczalnię ścieków o wydajności 1300m3 na
dobę.
Przedmiotem
robót
budowlanych
była budowa nowego ciągu technologicznego oczyszcza-

nia ścieków i przeróbki osadów
ściekowych oraz przystosowanie
wybranych, istniejących obiektów
do retencjonowania ścieków burzowych. Ponadto zaprojektowano
elementy towarzyszące związane
z odwodnieniem projektowanego
placu manewrowego oraz przy-

www.zbaszynek.pl

łączeniem do sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wybudowanych
budynków. Inwestycja została dofinasowana w kwocie blisko 10
mln zł, ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego - Lubuskie
2020. Wartość projektu ok. 25 mln
zł.
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INWESTYCJE
HALA SPORTOWA
18 września odbyło się uroczyste otwarcie hali sportowej w
Zbąszynku.
Rozpoczęcie
budowy 01.06.2018 r. zakończenie
16.06.2020
r.
Projektant:
Przedsiębiorstwo
Projektowo
Budowlane
EKOBUD
s.c.
Ewa
i
Remigiusz
Owczarek
z Dmosina Drugiego. Wykonawca:
KANROD Dariusz Dorna z Wielenia.
Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DARO,
Dariusz Czapla z Gorzowa Wlkp.
Wartość inwestycji: 12 641962,88 zł
w tym dofinasowanie w wysokości:
2 426 800,00 zł. udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu
Rozwoju Ponadlokalnej Infrastruktury Sportowej – pilotaż edycja
2017, 700 000,00 zł ze środków
Województwa Lubuskiego i 257
075,71 zł z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Parametry
budynku: powierzchnia zabudowy
2.718,55 m2, powierzchnia całkowita 5.437,10 m2, powierzchnia użytkowa 3375,00 m2. Hala sportowa
stanowi uzupełnienie kompleksu
sportowo-rekreacyjnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Bogdana Niemca w Zbąszynku. Obiekt
będzie wykorzystywany do proPROJEKT: BUDOWA DRÓG GMINNYCH: UL. OGRODOWA I UL. ZACHODNIA W ZBĄSZYNKU-ETAP II
Na przełomie sierpnia rozpoczęto roboty budowlane. Termin
zakończenia zadania określono
w umowie na 30 maja 2021 r.
Obecnie prowadzone prace to:
kanalizacja deszczowa, likwidacja kolizji i roboty drogowe w
ul. Ogrodowej. Celem projektu
jest poprawa bezpieczeństwa
użytkowników dróg oraz rozwój
gminnej infrastruktury
drogowej. Projekt obejmuje: rozbudowę 411 m jezdni dróg gminnych,
ul. Zachodniej 323 m i ul. Ogrodowej 88 m, budowę chodników,
ścieżek rowerowych oraz poboczy. W ramach projektu zostaną
wybudowane 2 skrzyżowania.
Projekt
przewiduje
również
rozbudowę
kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego
oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Ponadto Gmina
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wadzenia zajęć
lekcyjnych
oraz
pozalekcyjnych
w roku szkolnym. W budynku znajduje się:
sala
sportowa
wielofunkcyjna o
wymiarach 44,26
m x 25,63 m,
zaplecze
szatniowo-sanitarne,
dwutorowa kręgielnia,
siłownia,
widownia
rozkładana
na
parterze na 150
miejsc oraz widownia stała na
piętrze na 272 miejsca siedzące.
Sala fitness, 5 pokoi hotelowych
na piętrze oraz zaplecze biurowe
OSiR. Ponadto kotłownia gazowa,
wentylatorownia i pomieszczenia
magazynowe. Obiekt został wyposażony w instalację solarną do
podgrzewania wody oraz instalację fotowoltaiczną. Podstawową
funkcją hali
będzie wielofunkcyjna sala sportowa z możliwością wydzielania odrębnych stref
do ćwiczeń, przystosowana dla
osób niepełnosprawnych, która
spełnia wymagania normatywne
dla obiektów, na których odbywać
się mogą zawody krajowe. Na
hali znajdują się boiska, na któZbąszynek ze środków własnych
wykona dalszy odcinek ul. Ogrodowej o długości 112 mb. Wartość
projektu: 1 798 485,06 zł. Inwesty-

www.zbaszynek.pl

rych można rozgrywać zawody w
następujących dyscyplinach: piłka
ręczna, piłka nożna, koszykówka,
piłka siatkowa, tenis, badminton
i inne zawody o mniejszym wymiarze powierzchni boiska. Sala
może spełniać również rolę sali
widowiskowej. Zawody będzie
można obserwować z wydzielonych trybun stałych, do których
przewidziano komunikację pionową w postaci dwóch klatek schodowych oraz windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych,
dostępnej z holu głównego. W
holu głównym na parterze zaprojektowano kasę biletową, szatnię
na odzież wierzchnią oraz toalety
ogólnodostępne.

cja jest dofinasowana ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych w
wysokości 744 730,00 zł.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

NOWE SIECI WODNO-KANALIZACYJNE
NA TERENIE GMINY ZBĄSZYNEK
które korzystały ze zniżki dla rodzin pięcioosobowych i większych
oraz gospodarstwa, które nie segregowały dotychczas odpadów
zobowiązane są do ponownego
złożenia deklaracji na ilość osób
faktycznie zamieszkujących dane
gospodarstwo domowe. Przypominamy, że czas na zgłoszenie zmiany ilości osób, zamieszkujących
dane gospodarstwo to 14 dni.
Bardzo prosimy o zgłaszanie do
deklaracji na odpady wszystkie
osoby zamieszkujące dane gospodarstwo domowe a nie osoby
zameldowane w gospodarstwie domowym. W
chwili obecnej dokonujemy weryfikacji osób
IV KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
zgłoszonych w stosunku
do osób zameldowaSAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH PRZYPOMINA
nych, po czym rozpoczO OPŁATACH ZA ODPADY. TERMIN WPŁAT ZA IV KWARTAŁ 2020
niemy kontrole związane
z faktyczną liczbą osób
ROKU MIJA 31 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU (OPŁATA ZA PAŹDZIERzamieszkałych w gospoNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ).
darstwie domowym a
STAWKA OPŁAT ZA ODPADY W IV KWARTALE 2020 ROKU NIE
zgłoszonych na deklaracji na odpady. ZobowiąULEGA ZMIANIE I WYNOSI:
zane do zmiany deklaODPADY SELEKTYWNE – 30,00 ZŁ/OSOBĘ
racji są również osoby
będące najemcami lokalów na terenie naszej
gminy.
WPŁAT DOKONUJEMY NA INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW

ZASŁUŻONY ODPOCZYNEK
Samorządowy
Zakład
Usług Komunalnych w Zbąszynku
informuje, że w dniu 28 sierpnia
2020 roku, po 23 latach pracy w
Samorządowym Zakładzie Usług
Komunalnych w Zbąszynku (do
2011 roku Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku), przeszedł na
zasłużoną emeryturę Kierownik
SZUK Zbąszynek – Pan Piotr Mazur. Kierownikiem Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w
Zbąszynku był od 21 lat. Przez ten
czas prowadził wiele inwestycji na

sał protokół zakończenia robót na
zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. H.
Sienkiewicza w Zbąszynku”. Oznacza to, że brakujące sieci wodociągowo-kanalizacyjne na terenie
naszej gminy łączące ul. Ogrodową z ul. Bolesława Prusa zostały
wykonane i przekazane użytkownikowi. Całość robót rozpoczęła
się z małym opóźnieniem, jednak
wykonawca robót firma „HYDROWIT” Romuald Witkiewicz ul. Przysiółki 2B 64-360 Zbąszyń wykazała się pełnym profesjonalizmem i

BANKOWYCH.

rzecz rozwoju wodociągu i kanalizacji na terenie Gminy Zbąszynek,
dbał o to, aby woda w naszych
kranach była jak najlepszej jakości
i mierzył się z niezliczoną ilością
awarii zarówno na sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej. Za cały
wysiłek włożony w wieloletnie
prowadzenie Zakładu, za okazaną
dobroć, fachowe podejście do każdej sprawy, przekazane doświadczenie, niekończącą się życzliwość
okazywaną nie tylko podczas pracy zawodowej składamy serdeczne podziękowania, życzymy wielu
pomyślnych dni, dużo uśmiechu
na twarzy, radości z życia i spełnienia wszystkich marzeń.
ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI
W dniu 14 września 2020
roku Samorządowy Zakład Usług
Komunalnych w Zbąszynku podpi-

w bardzo niedługim okresie czasu
wykonała roboty w ul. Henryka
Sienkiewicza, polegające na wybudowaniu 232,0 mb sieci wodociągowej o średnicy DN 160 wraz
z przyłączami wodociągowymi i
hydrantami ppoż. oraz 190,40 mb
sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi. Całość
wykonanych robót wyniosła 101
462,70 zł brutto.
PŁATNOŚCI ZA ODPADY
Ze względu na zniesienie
zniżki dla rodzin pięcioosobowych
i większych oraz nakaz segregowania odpadów dla wszystkich
mieszkańców od kwietnia 2020 r.
przypominamy wszystkim odbiorcom, którzy jeszcze nie zmienili deklaracji o konieczności jej zmiany.
Wszystkie gospodarstwa domowe,

ODCZYTY WODOMIERZY
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
w Zbąszynku zawiadamia, że w związku z pandemią Covid-19 na terenie naszej
gminy, ze względu bezpieczeństwa, zostały odwołane roczne
odczyty wodomierzy wykonywane
przez pracowników Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
w Zbąszynku. W związku z powyższym odczyt wodomierza można
było podawać samemu do końca
sierpnia 2020 roku. Jeżeli ktokolwiek z odbiorców usług nie zdążył podać stanu wodomierza we
wskazanym terminie lub chciałby
się jeszcze rozliczyć bardzo prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną: tel. 068 3849465
wew. 21, e-mail: woda@zbaszynek.
pl
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OŚWIATA

Dorota
Chłopowiec

NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021
Pierwszego
września
2020
roku
uczniowie
wrócili do szkół. Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
uczestniczył w inauguracji roku
szkolnego 2020/2021 w Szkole
Podstawowej
Pomnik
Rodła w Dąbrówce
Wlkp. Szkoła w tym
dniu
zorganizowała
pasowanie na uczniów
najmłodszej
grupy
dzieci rozpoczynającej
edukację
szkolną.
Wszystkim dopisywały
humory i towarzyszył
uśmiech na twarzy.
Jednak
wrzesień
2020 roku rozpoczął
się
pod
znakiem
obostrzeń związanych
z koronawirusem, ale
mimo tego uczniowie
z terenu naszej gminy
poszli do otwartych
szkół.
Pierwszy dzień szkoły
był inny niż wszystkie
pozostałe lata, gdyż
placówki, w związku
z
pandemią,
były
zobowiązane
do
wprowadzenia reżimu
sanitarnego. Na czym
on polegał?
Każda szkoła mogła
częściowo dostosować
go
do
własnych
uwarunkowań.
Niezależnie
od
tego,
co
zdecydowali
dyrektorzy, trzeba przestrzegać
zasad higieny osobistej, w tym
regularnej dezynfekcji rąk.
Największą trudność jednak
stanowią niewiadome – jak
będzie przebiegał ten rok,
czy
będziemy
się
uczyć
stacjonarnie
czy
online?
A może hybrydowo? Brak
jednego, pewnego scenariusza
wymusza
na
dyrektorach
konieczność
przygotowania
kilku wariantów rozwiązań.
Dlatego
tak
ważne
jest
dobre
zaplanowanie
pracy
18

i
uwzględnienie
różnych
obszarów
funkcjonowania
szkoły w tym szczególnym
czasie.
Przede wszystkim powinniśmy
zadbać
o
to,
by
być
przygotowanym
na
każdą

Szkoła

Liczba
oddziałów

ewentualną
sytuację,
by
uniknąć niepokoju i obaw
towarzyszących nam w marcu
tego
roku,
gdy
wszystko
było
dla
nas
ogromnym
zaskoczeniem. Dobrą praktyką
powinny być stworzone
dobre
procedury
bezpieczeństwa
na
czas nauki stacjonarnej
w okresie pandemii
oraz scenariusze na
powrót do nauczania
zdalnego.
Nie
dajmy się ponownie
zaskoczyć
sytuacji!
Miejmy
wybrane
narzędzie
pracy,
przebyte
szkolenia
doskonalące
pracę
z wybraną aplikacją
czy
platformą,
szkolenia z zakresu
przygotowywania
ciekawych lekcji online.
Całej społeczności
szkolnej
życzymy
bezpiecznego,
zdrowego i udanego
roku szkolnego. Niech
będzie to czas pełen
zapału
do
pracy,
odkrywania na nowo
swoich
pasji
oraz
samych sukcesów.

Liczba
uczniów

Liczba uczniów klas
pierwszych

Branżowa Szkoła
I stopnia w Zbąszynku

4

117

28

Liceum
Ogólnokształcące
w Zbąszynku

5

122

30

Technikum
w Zbąszynku

9

232

32

Szkoła Podstawowa
w Kosieczynie

7

112

14

Szkoła Podstawowa
w Dąbrówce Wlkp.

8

144

23

Szkoła Podstawowa
w Zbąszynku

23

451

63

56

1178

190

Razem w Gminie

www.zbaszynek.pl
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

NOWY ROK, NOWE WYZWANIA…

Wakacje dobiegły końca, a więc
walizki wypakowane, głowa pełna
wspomnień,
sale
przedszkolne
pięknie
wysprzątane,
a
akumulatory naładowane. Powrót
do przedszkola po długim czasie
kwarantanny, dla wielu z naszych
wychowanków był trudny, ale też
budził wiele pozytywnych uczuć.
Wszyscy pragnęliśmy wrócić do
„normalności” i to się nam udało.
Każdy rok to nowe wyzwania.
Czas, w którym rozpoczynamy
bieżący rok szkolny jest wyjątkowo
trudny zarówno dla pracowników
przedszkola jak i dla samych
dzieci i ich rodziców. Musieliśmy
sprostać wszystkim wymaganiom,
aby bezpiecznie funkcjonować w
momencie epidemii. Z tego względu
wprowadziliśmy wiele istotnych
i obowiązkowych zabezpieczeń,
które dały nam możliwość spotkania
się z naszymi wychowankami. Jak
co roku, powitaliśmy dzieci, które
pierwszy raz przekroczyły próg
przedszkolny i rozpoczęły z nami
niezapomnianą przygodę. Wiązało
się to z dużą masą emocji, z którymi
dzieciaczki poradziły sobie bardzo
dobrze i szybko zaadaptowały się
do nowych warunków. Trzymamy
kciuki za nasze nowe maluszki!
W tym roku w naszej placówce
funkcjonuje 8 grup. Najmłodsze
dzieci
to
grupa
Krasnoludki
prowadzona przez Panią Annę
Matysiak i grupa Zajączki pod

opieką Pani Joanny
Piweckiej.
Kolejne
grupy
to
4-latki:
Jeże- Pani Magdalena
Jokiel i Biedronki –
Pani Alicja Jankowiak.
Grupy
pięciolatków
to
Wiewiórki
i
Jagody, w których
nauczycielkami
są
kolejno,
Pani
Angelika Kaczmarek
i
Pani
Aurelia
Czepek.
Natomiast
sześciolatki, jak co
roku,
rozpoczęły
swoją
naukę
w
szkole pod opieką
Pani Renaty Nowickiej
–
Żabki
i
Pani
Magdaleny
Olender
– Motylki oraz grupa
przedszkolna
z
Rogozińca, w której nauczycielem
jest Pani Karolina Hassa.
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
21 września obchodziliśmy
w
naszym przedszkolu Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka. Ten niezwykły
dzień
upłynął
pod
znakiem
świetnej zabawy. Każda z grup
dobrze bawiła się wraz ze swoją
nauczycielką, która zorganizowała
dla przedszkolaków dzień pełen
wrażeń, gier i śmiechu. Dzieci dostały
słodkości i odznaki przedszkolaka,
aby podkreślić wagę tego ważnego
święta.
POWITANIE JESIENI
22
września
zaczęła
się
kalendarzowa jesień i w związku
z
tym
przedszkolaki
miały
możliwość szukania oznak jesieni i

www.zbaszynek.pl

wzbogacenia kącików przyrody,
które są tworzone w salach każdej
grupy
przedszkolnej.
Ponadto
wzięliśmy udział w sesji jesiennej,
którą wykonała dla nas Pani Ewa
Breś. Wszyscy jesteśmy ciekawi
efektów końcowych. Dzieci świetnie
współpracowały i pięknie pozowały
do wszystkich zdjęć w parku.
Przy okazji maluchy wypatrywały
mieszkańców
parku
–
ptaki,
wiewiórki, a niektóre przyniosły też
wspaniałe dary zwiastujące jesień.
DZIEŃ CHŁOPAKA
30 września, jak co roku, nie
mogliśmy zapomnieć o naszych
chłopcach.
Dziewczynki
przygotowały
dla
wszystkich
solenizantów wiele niespodzianek.
Nie zapomniały także o życzeniach
i
obowiązkowym
odśpiewaniu
tradycyjnego „sto lat”.
Nasi mali
panowie
byli
zachwyceni,
a
uśmiech nie znikał im z twarzy do
końca dnia.
„KASZTANOBRANIE”
We
wrześniu
ruszyła
akcja
zbierania kasztanów dla zwierząt
leśnych,
która
będzie
trwała
do 31 października 2020 roku.
Serdecznie zachęcamy wszystkich
przedszkolaków, ale także ich
rodziny do wspólnego zbierania
kasztanów. Jest to możliwość
spędzenia
czasu
w
gronie
rodzinnym, którego nam tak bardzo
brakuje. Przed nami jeszcze wiele
ciekawych dni i uroczystości, które
zaplanowaliśmy
dla
naszych
przedszkolaków. Z wielką radością
będziemy się nimi dzielić na
łamach Kwartalnika w kolejnych
wydaniach.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

Anna
Szczesiak

NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021
Po czasie zdalnego nauczania i wakacji spotkaliśmy
się ponownie w murach naszej
szkoły by rozpocząć kolejny
rok szkolny 2020/2021. Łącznie do naszej szkoły uczęszcza
448 uczniów uczących się w 23
oddziałach. 62 uczniów rozpoczyna naukę w 3 oddziałach
klas pierwszych, natomiast 55
ukończy ją w 3 oddziałach klas
ósmych.
Obecny rok szkolny przebiega
zgodnie ze wskazanymi przez
MEN kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Są nimi:
- rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności
uczniów; - zapewnienie wysokiej
jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z
uwzględnieniem zróżnicowania
ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych; - wykorzystanie w
procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz
metod kształcenia na odległość;
- bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych; - działania wychowawcze
szkoły - wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych;
mamy nadzieję, że nowy rok
szkolny będzie obfity w działa-
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nia, które wpiszą się w realizację
powyższych wytycznych.
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony
przed rozprzestrzenianiem się
COVID-19 w naszej szkole obowiązują specjalne procedury
zapewniania
bezpieczeństwa,
które zostały opracowane na
podstawie wytycznych ministra
właściwego do spraw zdrowia,
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania
(dokument dostępny na stronie
szkoły w zakładce dokumenty
szkolne).
DBAJĄC O ŚRODOWISKO
„Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” to przesłanie tegorocznej ogólnopolskiej akcji
Sprzątania świata – Polska, do
której włączyła się również nasza szkoła. Uczniowie niektórych
klas razem z nauczycielami,
udali się na wyznaczone tereny, aby posprzątać zalegające
tam śmieci. Porządkowane były
obszary przyszkolne, pobliski
park, tereny zielone. Sprzątanie
było okazją do edukacji, a także
wspólnego działania. Dbając o
naszą planetę wzorem ubiegłych
lat segregujemy i zbieramy zużyte baterie, które zaliczane są
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do odpadów niebezpiecznych.
Zużyte baterie można przekazać
do pojemnika umieszczonego
przy wejściu głównym - Sportowa 1 przez cały rok. Powyższe
działania mają wzbudzić w naszych podopiecznych pozytywne uczucia, takie jak odpowiedzialność za siebie a także za
środowisko. Zaowocują one w
przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami.
KONKURSY
Uczniowie z chęcią przystąpili do konkursu fotograficznego
„Moje aktywne wakacje”, który
zorganizowała Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Gorzowie Wlkp.
Zadaniem uczniów było wykonanie zdjęć prezentujących
aktywnie spędzony czas na
wakacjach w celu popularyzacji aktywnego wypoczynku i
promowania działań mających
wpływ na kształtowanie postaw prozdrowotnych.
PIERWSZE SUKCESY
Chłopcy z klas siódmych i
ósmych zajęli I miejsce w Turnieju Piłki nożnej etapu powiatowego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży Igrzyska Młodzieży uzyskując
awans do etapu rejonowego.
Już trzymamy kciuki za naszych
piłkarzy.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

Małgorzata
Gruchała

POWRÓT DO SZKOŁY
Pierwszego września odbył
się uroczysty i wyjątkowy apel z
okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Po ponad półrocznej
przerwie spowodowanej pandemią
koronawirusa uczniowie rozpoczęli
naukę w „tradycyjny sposób”. Na
szkolnym placu w wyznaczonych
miejscach zebrali się uczniowie
wraz z wychowawcami. Pani Dyrektor Małgorzata Gruchała zapoznała uczniów z restrykcjami
sanitarnymi panującymi w szkole przedstawiając najważniejsze
informacje organizacyjne. Wśród
nielicznych gości głos zabrali pan
Wiesław
Czyczerski,
Burmistrz
Zbąszynka i pan Piotr Kociołek,
Sołtys wsi Dąbrówka Wielkopolska, który oprócz motywacyjnej
mowy wręczył pierwszakom symboliczne prezenty.
Uroczystość
poprowadziła Julia Jędrzy, uczennica
klasy ósmej. Jako starsza
koleżanka Magda Gurdak
przywitała
najmłodszych
kolegów i koleżanki ciepłymi słowami. Podczas apelu
23 uczniów po uroczystym
złożeniu przyrzeczeń zostało pasowanych przez
dyrektorkę szkoły i dołączyło do naszej szkolnej
rodziny. Wychowawstwo w
tejże klasie objęła pani Adriana Pawelska. Rożki obfitości, które otrzymały dzieci zostały ufundowane przez Radę
Rodziców. Rok szkolny 2020/2021
rozpoczęło 144 uczniów.
W ramach projektów Społecznego Zaangażowania finansowanych
przez IKEA Industry projekt naszej
szkoły pt. „Zielone programowanie” został wybrany do realizacji.
Celem projektu jest samodzielne
wymyślanie i konstruowanie robotów. Są to nieocenione ćwiczenia
kreatywności. Podczas zajęć główną ideą będzie połączenie konstruowania i ekologii, w tym energii
odnawialnej. W realizacji innowacji
wykorzystane zostaną komputery
w szkolnej pracowni oraz 4 zestawy klocków Lego Education WeDo
2 wraz z oprogramowaniem, które
zakupiliśmy z budżetu zeszłorocznego projektu Ikea. W tym roku
doposażymy w kolejne zestawy,
by w zajęciach jednocześnie mo-

gli brać udział wszyscy uczniowie
klasy pierwszej. Programiści będą
pracować w zespołach dwuosobowych. Na każdym stanowisku
pracy będzie zapewniony dostęp
do komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zestawem w/w
klocków. Szkoła współpracuje z
RoboCamp ekspertami i prekursorami w dziedzinie programowania.
Autorką i realizatorką projektu jest
nauczycielka Adriana Pawelska.
15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki. Ta inicjatywa ma na celu pobudzać kreatywność, pomysłowość uczniów,
zachęcać ich do tworzenia. Był
to dzień bez mundurka. Każdy
mógł przyjść w stroju zawierającym element kropki. Nauczyciele

zorganizowali wiele działań, które
pomogły uczniom odkryć talenty,
poznać ich mocne strony i je zaprezentować.
18 września włączyliśmy się do tegorocznej akcji Sprzątanie świata
2020. „Sprzątanie świata – Polska”
to wspólna lekcja poszanowania
środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań,
dzięki którym zmniejszy się nasz
negatywny wpływ na środowisko.
Każda klasa sprzątała wybrany
przez siebie teren.
W roku szkolnym 2020/2021 nasza
placówka przystąpiła do „Programu dla szkół”, który jest kontynuacją programów „Owoce i warzywa
w szkole” oraz „Mleko w szkole”
realizowanych w ubiegłych latach.
Jego celem jest: edukowanie na
temat zdrowych nawyków żywww.zbaszynek.pl

wieniowych oraz właściwej diety,
bogatej w owoce i warzywa oraz
mleko, przybliżenie dzieciom tematyki związanej z rolnictwem, w
tym zapoznanie ich z różnorodnymi produktami i ich pochodzeniem,
zmianę nawyków żywieniowych
dzieci poprzez zwiększenie ilości
owoców i warzyw w ich codziennej diecie.
22 września uczniowie wszystkich
klas wzięli udział w Szkolnych Jesiennych Biegach Przełajowych.
Wyniki znajdują się na stronie internetowej szkoły.
W ostatnich dniach września postanowiliśmy
zaakcentować
w
naszej szkole fakt, jak ważna jest
nauka języków obcych nie tylko w
szkole, ale i przez całe życie. W
ramach Europejskiego Dnia
Języków Obcych obchodzonego corocznie 26 września
uczniowie klas młodszych
rozwiązywali quiz językowy dotyczący krajów, narodowości, typowych potraw oraz znanych budowli.
Ponadto w przydzielonych
grupach uczestniczyli w
grze Memory mającej na
celu utrwalenie oraz rozszerzenie słownictwa. Grupa starsza zapoznała się
z prezentacją zawierającą
ciekawostki językowe, brała udział w rozszyfrowywaniu quizu językowego
przy pomocy skanera QR kodów,
odgadywała pochodzenie słów takich jak allegro, makijaż czy slang
oraz rywalizowała w dyktandzie
na odległość - mającym na celu
ćwiczenie umiejętności pracy zespołowej, doskonalenie pamięci
oraz prawidłowej pisowni wyrazów
w języku angielskim i niemieckim.
W poniedziałek, 28 września, Dentobus kolejny już raz odwiedził naszą szkołę. Dentobus, czyli gabinet
dentystyczny „na kołach” ma takie same zadania jak stacjonarny,
czyli m.in. profilaktykę i wczesne
wykrywanie próchnicy. Tym bardziej ważne, że ok. 94% dzieci ma
próchnicę. Po tym przeglądzie rodzice powinni skontaktować się już
z najbliższym gabinetem stomatologicznym i podjąć leczenie, jeżeli jest taka konieczność. Życzymy
pięknego uśmiechu.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Ewa
Heyduk

GARŚĆ NOWINEK Z KOSIECZYNA
1 września 2020, jak co
roku, uroczyście rozpoczęliśmy
nowy rok szkolny 2020/2021. Pomimo wielu obaw i strachu przed
tym, jak będą wyglądały pierwsze
dni nauki w nieco zmienionej rzeczywistości, o wyznaczonej godzinie na szkolnym podwórku zebrali się wszyscy uczniowie. W tym
roku szkolnym naukę w naszej
placówce rozpoczęło 110 wychowanków, którzy zebrani na placu
przed szkołą z niecierpliwością
oczekiwali na pierwszy dzwonek.
Niewątpliwie najbardziej podekscytowani byli pierwszoklasiści,
Ci, którzy w tym roku rozpoczęli
„karierę” w naszej szkole. Szesnaścioro uczniów zostało przyjętych
do grona SP im. Marcina Rożka
w Kosieczynie. Zajęli miejsce naszych ósmoklasistów, którzy opuścili mury naszej szkoły w bardzo
dobrym stylu, ponieważ osiągnęli
wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty. W związku z tym, że tegoroczny egzamin dla większości
uczniów i ich rodziców nie był
czasem łatwym, tym bardziej jesteśmy dumni z wyniku najstarszych podopiecznych naszej szkoły.
Pani dyrektor przywitała wszystkich zebranych i uroczyście zainaugurowała
początek
roku
szkolnego. Po kilku zdaniach
wprowadzenia,
przedstawiła
zasady związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim
uczniom.
Pomimo tego, że dla większości
społeczności szkolnej wrzesień
to czas końca wakacji i początek
nowego roku szkolnego, nowych
wyzwań, planów, postanowień,
marzeń… dla niektórych był czasem pożegnań i podsumowań. 3
września pożegnaliśmy wieloletnich pracowników Szkoły Podstawowej w Kosieczynie, którzy udali się na zasłużony odpoczynek.
Była to Pani Elżbieta Dzik, która w
naszej szkole była nauczycielką
języka polskiego, historii, opiekowała się biblioteką szkolną i pełniła funkcję Rzecznika Praw Ucznia,
a w trudnym dla naszej szkoły
okresie, objęła stanowisko dyrektora szkoły. Pani Urszula Osińska,
która pracowała w obsłudze na22

szej szkoły i
na której zawsze można
było
polegać. Dziękujemy im za
lata wspólnej
pracy
i
życzymy
samych radosnych
i
słonecznych
chwil
podczas zasłużonego odpoczynku.
Z naszą placówką
w
tym
roku
pożegnał
się
także
Pan
Przemysław Basiński, który
przez
dwa
lata
pełnił
funkcję konserwatora
i był naszą
szkolną „złotą
rączką”.
Jemu
także życzymy
wszystkiego
dobrego na
nowej
drodze kariery
zawodowej.
15 września
2020 roku w
naszej szkole
zostały
przeprowadzone wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyniku głosowania
wybrano na przewodniczącą szkoły Agatę Buśko z klasy VII, zastępcę przewodniczącej – Filipa Bieleckiego z klasy VI, sekretarzem w
tym roku została Martyna Litwin z
klasy VIII, a skarbnikiem Zuzanna
Smogór z klasy VIII. Opiekunami
Samorządu Uczniowskiego zostali:
Pan Kamil Hołyński i Pani Patrycja
Kaczmarek. Zwycięzcom wyborów
serdecznie gratulujemy i życzymy
samych sukcesów.
Dyrekcja,
Grono
Pedagogiczne
i pracownicy szkoły dokładają
www.zbaszynek.pl

wszelkich starań, aby życie szkoły wróciło do normalności. Dzięki
trosce całej społeczności szklonej
możemy w bezpieczny sposób
uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych w szkole. Wszyscy dbają o
wspólne bezpieczeństwo i dostosowują się do zasad bezpieczeństwa panujących w naszej szkole.
Mamy nadzieję, że rok szkolny
2020/2021 będzie czasem szczególnym i trzymamy kciuki za wysokie wyniki w nauce naszych
wychowanków, czego im serdecznie życzymy.
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

ROK SZKOLNY 2020/2021 ROZPOCZĘTY…
Na powyższe słowa otwierające nowy rok
szkolny z większym bądź
mniejszym
entuzjazmem
czekaliśmy wszyscy po
dwóch miesiącach wakacji, które nieubłaganie
dobiegły końca. Fakt, że
możemy spotkać się ponownie w murach szkoły
po trzymiesięcznym, ubiegłorocznym okresie nauki
zdalnej z jednej strony napawa nadzieją na powrót
do normalnego funkcjonowania szkoły, z drugiej zaś
rodzi obawy i niepewność
związane z pandemią koronawirusa, która wciąż
nie ustaje.
Inauguracja nowego roku
szkolnego odbyła się tradycyjnie w dniu 1 września
na szkolnym placu, na
którym o godz. 9:00 spotkali się uczniowie klas drugich
oraz trzecich (z wyłączeniem klas
trzecich liceum ogólnokształcącego). Godzinę później, w tym samym miejscu, zebrali się uczniowie
klas pierwszych oraz tegoroczni
maturzyści z klas trzecich oraz
czwartych.
W roku szkolnym 2020/2021 w
Centrum uczy się 477 uczniów, w
tym 106 w czterech oddziałach
klas pierwszych: dwóch oddziałach Technikum, jednym oddziale
LO oraz jednym oddziale Branżowej Szkoły I Stopnia.
W czasie inauguracyjnego spotkania przedstawieni zostali także
nauczyciele, którzy rozpoczynają
pracę w Centrum (p. Joanna Kasprowiak – przedmioty zawodowe, p. Paulina Majkut – historia, p.
Agnieszka Myślicka – j. niemiecki,
p. Joanna Przybyła – j. niemiecki,
p. Adrianna Sawicka – chemia, p.
Joanna Sidorenko – pedagog, p.
Karolina Sikorska – zespół szkolnych cheerleaderek, ks. Dawid
Klepusewicz – religia). Przedstawieni zostali również wychowawcy klas pierwszych: p. Anna Szulc
(kl. 1A), p. Przemysław Kranz (kl.
1EM), p. Hanna Pracuk (kl. 1IA) oraz
p. Robert Baksalary (kl. 1W).
NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
Witając nowy rok szkolny nie należy jednak zapomnieć o tych naj-

lepszych uczniach. W ubiegłym
roku nie mogliśmy uhonorować ich
gratulacjami i nagrodami, okazja
nadarzyła się w dniu rozpoczęcia
nowego roku szkolnego. W minionym roku szkolnym świadectwo z wyróżnieniem otrzymało 31
uczniów, z których do Stypednium
Prezesa Rady Ministrów wytypowani zostali: Mikołaj Zienkowicz
(kl. 3, Technik informatyk), Oskar
Stroiński (kl. 2, Technik informatyk),
Zuzanna Wróbel (kl. 3, LO) oraz Zuzanna Pajor (kl. 2, LO).
Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy.
INTEGRACJI NADSZEDŁ CZAS…
Jak co roku wraz z początkiem
września w naszej szkole organizowane są spotkania integracyjne
dla klas pierwszych. Mają one na
celu stworzenie warunków do bliższego poznania i zakolegowania.
Nie jest tajemnicą, że szkolne lata
mijają uczniom przyjemniej, gdy
przebywają w towarzystwie osób,
które są im znane i z którymi czują
się dobrze, stąd tak duży nacisk
kładziemy na integrację. Spotkania
odbyły się w dniach 15-18 września – każdy z nich był zarezerwowany dla innej klasy pierwszej. We
wtorek 15 września integrowali się
licealiści z klasy 1A, kolejnego dnia
uczniowie klasy 1EM, natomiast
dzień później integracji poddali
się uczniowie klasy 1IA. Ostatniego
www.zbaszynek.pl

dnia, w piątek, na integrację wybrali się pierwszoklasiści ze szkoły
branżowej. Niestety, ze względu na
panujący stan epidemiczny, każda
z klas spędzała ten dzień osobno
w swoim gronie nad Jeziorkiem
Koźlarskim. Pierwszoklasistom towarzyszyli wychowawcy wraz z
panią pedagog Joanną Sidorenko, która na ten dzień przygotowała wiele zadań pozwalających
klasie zgrać się i poznać. Czas
spędzony z dala od codziennych
obowiązków odpowiednio wpłynął
na budowanie pozytywnych relacji. Wyjście to było doskonałym
wyborem dla osób, które pragną
bliżej się poznać w niecodziennych
okolicznościach. Każdy uczeń, jak
i wychowawca miał szansę pokazania się z jak najlepszej strony.
Zadania, jakie mieli do wykonania,
przysparzały wiele śmiechu oraz
uśmiechu na twarzach. Poświadczają one, że nie był to czas stracony, każdy dobrze się bawił i – co
najważniejsze – nadrzędny cel integracji został osiągnięty.
Mając nadzieję, że przy zachowaniu odpowiednich warunków
bezpieczeństwa uda nam się realizować zadania, jakie stoją przed
szkołą, życzymy wszystkim, aby
ten rok szkolny był jednak inny niż
poprzedni.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

WRACAMY DO NORMALNOŚCI…

Trzeci kwartał tego roku
to w większości czas wakacyjnego wypoczynku dla uczniów
i nauczycieli po okresie intensywnego zdalnego nauczania.
W związku z obostrzeniami, jakie panowały przez epidemię,
wakacje w szkole upływały nader spokojnie. Czas ten został
wykorzystany na przeprowadzenie i dokończenie drugiego
etapu inwestycji - przebudowy
i adaptacji poddasza budynku
szkoły na sale szkolne i węzeł
sanitarny.				
				
Zgodnie z przewidywaniami
rok szkolny w ZSL w Rogozińcu odbył się w tradycyjny sposób ale z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Słoneczny miesiąc wrzesień sprzyjał powrotowi do szkoły a spotkaniom
i rozmowom po długotrwałej
rozłące nie było końca.		
		
Tradycyjnie
jak
co roku początek września to
czas sprzątania świata, który
w tym roku odbył się pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.” Wszystkie
klasy wraz z wychowawcami
24

wysprzątały okolicę szkoły i
pobliskie tereny leśne Nadleśnictwa Babimost.
We
wrześniu
także
w oficjalny sposób około 40
pierwszoklasistów
zostało
przyjętych w poczet naszej leśnej społeczności. Ślubowanie
odbyło się dnia 20 września
podczas uroczystego apelu, na
którym byli obecni także rodzice nowych uczniów. 		
				
Wracając pomału do normalności i wychodząc naprzeciw
zainteresowaniom
młodzieży w tym okresie ruszyły też
koła zainteresowań tj. przyrodnicze, ekologiczne, łowieckie, sygnalistów myśliwskich,
sokolnicze, łucznicze, PWL,
sportowe i wiele innych. Korzystając z wyjątkowo sprzyjającej aury, uczniowie rozegrali także bardzo emocjonujący
międzyklasowy turniej
piłki
nożnej. 		
Ostatnie
dwa tygodnie września to
czas przygotowań do corocznych szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych, w których bierze udział
www.zbaszynek.pl

cała społeczność uczniowska
wraz z wychowawcami. Jest to
zazwyczaj okazja do świetnej
zabawy, integracji i edukacji w
innej niż zazwyczaj formie. Celem obchodów tego dnia jest
zachęcenie Europejczyków do
nauki języków obcych, a także
propagowanie
różnorodności
językowej i kulturowej Europy.
W ramach realizowanego w szkole projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w ZSL w Rogozińcu” we
wrześniu odbył się także kurs
arborystyczny dla kilkunastu
śmiałków z klasy III i IV, który
z powodzeniem zakończyli odbierając certyfikaty i uprawnienia.
W nowym roku szkolnym
2020/2021
wszystkim
uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz sympatykom naszej
szkoły życzymy zdrowia i pogody ducha.
Z leśnym pozdrowieniem
Darz Bór
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OPS I WIGOR W CZASIE WAKACJI
Wigor” w Zbąszynku uroczyście
pożegnali
wikariusza
naszej
parafii księdza Jakuba Świątka,
który przez trzy lata służył im
swoim
duchowym
wsparciem.
Ksiądz Jakub został przeniesiony
do parafii w Zielonej Górze, aby
tam pełnić posługę kapłańską.
Dziękujemy
za
współpracę
i życzymy dużo zdrowia, opieki
Matki Bożej i błogosławieństwa
Bożego.
WIZYTA W WINNICY „ŁUKASZ” W
WITYNIU
9 września 2020 roku seniorzy
z
naszego
Domu
udali
się
z wizytą do Winnicy „Łukasz”, która
należy do zespołu folwarcznoparkowego
w
miejscowości
Wityń, w województwie lubuskim.
Właścicielami winnicy są Państwo
Elżbieta i Lech Pietrasik. Na
terenie XIX-wiecznego folwarku
o powierzchni 4 ha gospodarze
posadzili niemal sześć tysięcy
krzewów winorośli, a od 2014
roku zajmują się również hodowlą
danieli.
Na
miejscu
seniorzy
wysłuchali
historii
powstania
winnicy
oraz
zapoznali
się
z technologią produkcji wina. Był
również czas na poczęstunek oraz
degustację wina.

Mijający kwartał 2020 roku to
dla wielu z nas czas urlopów i
wypoczynku, chwila oddechu od
codziennych spraw i obowiązków.
Letnia sielanka była jednak obca
seniorom
z
Dziennego
Domu
„Senior-Wigor” w Zbąszynku, którzy
w tym czasie ani przez chwilę nie
zwalniali tempa w aktywizacji i
z chęcią korzystali z atrakcyjnej
oferty wakacyjnych zajęć. Oto
przegląd letnich wydarzeń z OPS
i Wigora…
PIKNIK RODZINNY
15 lipca 2020 roku Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zbąszynku przy
wsparciu Ośrodka Sportu i Rekreacji
w
Zbąszynku
zorganizował

piknik
rekreacyjny
dla
dzieci
współpracujących z asystentem
rodziny. Uczestnicy spotkania wzięli
udział w ciekawych konkurencjach
sportowych
przygotowanych
przez
pracowników
OPS
Zbąszynek. Dzieci miały również
możliwość
uczestnictwa
w prawdziwej rozgrzewce i meczu
piłkarskim
przeprowadzonym
przez
pracownika
OSiR
Pana
Marcina Michalaka. Zwieńczeniem
spotkania
był
poczęstunek
i rozdanie nagród za udział
w konkurencjach.
POŻEGNANIE KSIĘDZA JAKUBA
24 sierpnia 2020 roku seniorzy
z
Dziennego
Domu
„Senior-
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PIKNIK SENIORÓW
11 września 2020 roku przy Jeziorku
Koźlarskim w Chlastawie odbył się
Piknik Seniorów. Organizatorem
imprezy była Rada Seniorów
Gminy Zbąszynek we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Zbąszynku oraz Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
Uczestników spotkania odwiedził
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski, który witając seniorów
życzył wszystkim dobrej zabawy
i zapewnił o trosce samorządu
lokalnego o osoby starsze w naszej
gminie. Dla seniorów przygotowano
gry i zabawy ruchowe, które
wyzwoliły we wszystkich moc
energii humoru oraz nutę zdrowej
rywalizacji. Nie zabrakło oczywiście
wspólnego śpiewu z zespołem
„Dąbrowszczanka”, który w tym
roku obchodzi 20-lecie swojej
działalności artystycznej.
Przy
dźwiękach
muzyki
uczestnicy
pikniku korzystali z poczęstunku
przygotowanego
przez
firmę
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PHU Emkrzych z Nądni. Podczas
spotkania
seniorom
dopisała
zarówno słoneczna pogoda jak
i dobre humory. Impreza upłynęła
w miłej i radosnej atmosferze.
GRZYBOBRANIE
Zbieranie
grzybów
to
wielowiekowa
polska
tradycja,
a przy tym wspaniała rozrywka
i relaksująca forma wypoczynku na
łonie natury. 15 września 2020 roku
seniorzy z Dziennego Domu „SeniorWigor” w Zbąszynku postanowili
skorzystać z uroków lasu i wybrali
się na grzybobranie do Rogozińca
odwiedzając przy okazji przyjaciół
z Technikum Leśnego. Grzybobranie
przebiegło w radosnej atmosferze.
Z pełnymi koszykami i uśmiechami
na twarzach seniorzy powrócili do
domu.
WIZYTA KSIĘDZA ANDRZEJA
17 września 2020 roku mieliśmy
przyjemność
po
raz
kolejny
gościć w naszym Domu księdza
Andrzeja Drutela - proboszcza
z
Kosieczyna.
Tematem
spotkania
było
wspomnienie
św. Jana Pawła II w związku
z nadchodzącym Dniem Papieskim.
Seniorzy wysłuchali historii życia
i pontyfikatu Karola Wojtyły, modlili
się do Świętego oraz śpiewali
pieśni religijne związane z Naszym
Wielkim Rodakiem. Dzień Papieski
przypada w dniu 16 października.
Święto to ustanowione zostało
w dniu 27 lipca 2005 roku
przez
Sejm
Rzeczpospolitej
Polskiej w hołdzie papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II jako
największemu
autorytetowi
XX
wieku, człowiekowi, który sięgając
do źródeł chrześcijaństwa, uczył
nas solidarności, odwagi i pokory.
POŻEGNANIE LATA
22 września 2020 roku seniorzy z
Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w
Zbąszynku
korzystając
z
pięknej, słonecznej pogody udali
się do Nądni do Gospodarstwa
Agroturystycznego Pana Floriana
Buczkowskiego.
Na
miejscu
seniorzy
spacerowali
brzegiem
jeziora i podziwiali piękno przyrody,
nie zabrakło również wspólnego
tańca i śpiewu. Ostatni dzień
lata spędzony nad jeziorem w
towarzystwie przesympatycznego
właściciela
dał
wszystkim
wytchnienie i odprężenie. Seniorzy
pożegnali lato z uśmiechem na
twarzy przy słowach piosenki
Zdzisławy Sośnickiej „Żegnaj lato
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na rok…”.
WIZYTA STRAŻAKA
24
września
2020
roku
w
naszym Domu gościliśmy starych,
dobrych znajomych z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zbąszynku
- Pana Andrzeja Rolnika i jego
czworonożnego
podopiecznego
owczarka
niemieckiego
o
imieniu Hera. Podczas spotkania
seniorzy dowiedzieli się o pracy
psów
tropiących
i
zasadach
ratowania
ludzi
zaginionych
oraz obejrzeli filmiki z ćwiczeń i
szkoleń psów. Psy ratownicze są
wykorzystywane do działań w
terenie, np. poszukiwania osoby
zaginionej w lesie, na gruzowisku
czy w budynku. Ich głównym
zadaniem
jest
wskazanie
miejsca
przebywania
żywych
osób. Dziękujemy za wizytę i
przekazanie seniorom cennych
informacji. Zapraszamy ponownie.
KWARTALNE
SPOTKANIE
GMINNEGO
ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
9 września 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 sprawę zmian
personalnych w składzie Zespołu.
Dokonanie zmian w
składzie
GZI podyktowane było zmianami
kadrowymi, jakie nastąpiły w
KPP Świebodzin oraz zmianami
w
składzie
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w
Zbąszynku.
Zgodnie
z
Zarządzeniem
Burmistrza Zbąszynka Nr 78/2020
z dnia 04 września 2020 roku
skład Zespołu przedstawia się
następująco:
1)
Katarzyna Rucioch
- Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zbąszynku
2)
Ka ro l i n a D a n ys z
- pracownik socjalny Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zbąszynku
3)
Alina Jagaciak członek
GKRPA w Zbąszynku
4)
Eryk Wawrzynowicz dzielnicowy Posterunku Policji w
Zbąszynku
5)
Maciej Szczygielski
- policjant Posterunku Policji w
Zbąszynku
6)
Małgorzata Drosik
- pedagog szkolny w Szkole
Podstawowej w Zbąszynku
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7)
Moni ka P rz y by ł a
- pedagog szkolny w Szkole
Podstawowej w Kosieczynie
8)
Urszula Lemańska
pielęgniarka środowiskowa
9)
Sylwia Gucwa - kurator dla
nieletnich w Sądzie Rejonowym w
Świebodzinie
10)
Karol Pacuk
- kurator dla
dorosłych w Sądzie Rejonowym w
Świebodzinie
11)
Leszek Bochniak
strażnik miejski w Zbąszynku
12)
Maria Jokiel
członek
Zbąszyneckiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku
Kolejne
spotkanie
Zespołu
odbędzie się w grudniu br.
CO JESZCZE PRZED NAMI….
Zbliża się październik, będący od
kilku już lat miesiącem seniorów.
Zapraszamy
zatem
wszystkich
seniorów z naszej gminy do udziału
w
obchodach
Zbąszyneckiego
Święta Seniora, które potrwa od
01 do 16 października 2020 roku.
Szczegółowy
program
imprezy
dostępny
jest
w
Kwartalniku
oraz na plakatach i stronach
internetowych
gminy,
DD
”SW”, OPS, ZOK, OSiR oraz ZUTW.
Zapraszamy do zapoznania się
z bogatą ofertą programową, w
której każdy na pewno znajdzie
coś dla siebie.
WAŻNE DLA RODZICÓW
PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI
ZŁOŻENIA NOWYCH WNIOSKÓW
W
SPRAWIE
PRZYZNANIA
ŚWIADCZEŃ
RODZINNYCH
ZASIŁKU
RODZINNEGO
WRAZ
Z DODATKAMI I SPECJALNEGO
ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO ORAZ
ŚWIADCZEŃ
Z
FUNDUSZU
ALIMENTACYJNEGO
NA
OKRES
ZASIŁKOWY 2020/2021.
W celu zachowania ciągłości
wypłacanych świadczeń rodzinnych
należy złożyć wnioski do dnia
30.11.2020 r. natomiast świadczeń
z
funduszu
alimentacyjnego
do dnia 31.10.2020 r. Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku
informuje, że od nowego okresu
zasiłkowego tj. od 1 października
2020
roku
obowiązują
nowe
zasady przyznawania świadczeń
z
funduszu
alimentacyjnego.
Wprowadzone zmiany obejmują:
- nowe kryterium dochodowe
uprawniające do świadczeń z
funduszu: 900,00 zł na osobę
w rodzinie stanowi nowy próg
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dochodowy uprawniający
do
pobierania
świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,
- zasada „złotówka za
złotówkę”: gdy dochód
rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie
przekroczy kwotę 900
zł o kwotę nie wyższą
niż kwota świadczeń z
funduszu (przysługująca
danej
osobie
uprawnionej w okresie
świadczeniowym,
na
które ustalane jest prawo
do
tego
świadczenia).
W
takiej
sytuacji
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego zostanie
przyznane w wysokości
różnicy między kwotą
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
jaka
przysługuje danej osobie
a kwotą, o którą został
przekroczony
dochód
rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie.
Świadczenie
nie
będzie
przysługiwało, jeżeli jego wysokość
ustalona zgodnie z powyższą
zasadą będzie niższa niż 100 zł.
WAŻNE
DLA
OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W OPS
Po długiej przerwie w spotkaniach
spowodowanej
wprowadzonymi
ograniczeniami w związku
z
panującą
epidemią
COVID-19
wznowiła
swoją
działalność
grupa
wsparcia
dla
osób
z
niepełnosprawnościami
funkcjonująca
przy
Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
Obecnie grupa składa się z
dziewięciu
dorosłych
osób
„sprawnych
inaczej”
z
Gminy
Zbąszynek. Spotkania odbywają się
dwa razy w tygodniu w Dziennym
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku.
Uczestnicy biorą udział w zajęciach
muzyczno-parateatralnych
oraz
plastycznych
prowadzonych
przez
wykwalifikowaną
kadrę
pedagogiczno – terapeutyczną.
W
ramach
zajęć
muzycznoparateatralnych
prowadzonych
przez Panią Bożenę Bułczyńską,
uczestnicy rozwijają umiejętności
współdziałania w grupie, wyrażania
swoich uczuć we właściwy sposób
oraz wykonują zharmonizowane
ruchy ciała zgodnie z tempem i
rytmem muzyki. Uczestnicy uczą

się nowego układu rytmicznego na
bębnach afrykańskich, zapoznają
się z grą na boomwhackersach
oraz prezentują inscenizacje na
bazie wybranych tekstów i muzyki.
Obecnie grupa przygotowuje się
do spektaklu „Piękna i Bestia”.
W
zajęciach
plastycznych
i
manualnych prowadzonych przez
Panią Barbarę Naks, uczestnicy
rozwijają
wyobraźnię,
twórcze
myślenie oraz zręczność manualną.
Osoby z niepełnosprawnościami
tworzą prace w różnych technikach
plastycznych,
tj.:
malarstwo,
rysunek, rzeźba itp., wykonują
przedmioty dekoracyjne, elementy
biżuterii. Podczas zajęć uczestnicy
doskonalą
swoje
umiejętności
związane
z
czynnościami
dnia codziennego tj. szyciem,
gotowaniem itp. Dzięki naszym
wspaniałym prowadzącym, osoby
z niepełnosprawnościami chętnie i
aktywnie uczestniczą w zajęciach,
otwierają się na nowe znajomości,
wspierają się
wzajemnie oraz
kształtują
swoje
umiejętności
społeczne.
Podczas
jednego
ze
spotkań
grupę
odwiedził
pszczelarz, który bardzo ciekawie
opowiedział o życiu pszczół, o
tym jak jest zbudowany ul, a
na zakończenie była degustacja
różnych gatunków miodów.
Serdecznie
zapraszamy
inne
osoby z niepełnosprawnościami
z terenu naszej gminy do udziału
w zajęciach!!!
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OSOBY Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W
KINIE
27 sierpnia 2020 roku grupa
osób z niepełnosprawnościami
wzięła udział w projekcie „Kino
na leżakach”,
podczas którego
obejrzeli film anglojęzyczny pt.
„Idealna fala”. Scenografia sali miała
klimat kina plażowego, a uczestnicy
podczas seansu korzystali z leżaków,
popcornu, itp. Po obejrzeniu filmu
osoby z niepełnosprawnościami
uczestniczyły w zajęciach muzycznorytmicznych przy akompaniamencie
bębnów afrykańskich oraz innych
instrumentów muzycznych.
WYJAZD DO NIESULIC
16 września 2020 roku Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku
zorganizował wyjazd grupy osób
z
niepełnosprawnościami
do
Niesulic. Czas na terenie ośrodka
wypoczynkowego nad jeziorem
Niesłysz uczestnicy spędzili bardzo
aktywnie. Do własnej dyspozycji
mieli salę zabaw, w której mogli
przenieść się w świat dzieciństwa.
Dodatkową atrakcją były zabawy
z chustą animacyjną, kolorowe
warkoczyki oraz karmienie ptaków.
Nie
zabrakło
również
czasu
na odpoczynek i pyszne gofry.
Podczas pikniku dopisała piękna
pogoda oraz super widoki. Wyjazd
sprawił uczestnikom wiele radości.
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PIELĘGNIARKA W SZKOLE
Na jednym z serwisów społecznościowych pojawił się apel jednego z
rodziców z prośbą o podpisywanie
się pod oświadczeniem dotyczącym
rezygnacji z zapisów ustawy z dnia
12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. Przypominam,
że rodzice na pierwszym zebraniu
rodziców oraz pełnoletni uczniowie
na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym, uzyskują
informację o zakresie opieki zdrowotnej w szkole. Ponadto informację tę umieszcza się w miejscu
ogólnie dostępnym w szkole.
Profilaktyczną opiekę zdrowotną
nad uczniami w szkole sprawuje
pielęgniarka środowiska nauczania i
wychowania albo higienistka szkolna. Pielęgniarka w szkole wykonuje
bardzo istotną rolę w zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Warto wręcz zabiegać, aby NFZ zwiększał ilość godzin dla tej działalności
w szkole.
Dla pełnego zobrazowania jaki zakres działań prowadzi pielęgniarka
w szkole, wymienię tylko kilka:
- świadczenia profilaktyczne, w tym
wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci, w terminach badań bilansowych,

- świadczenia grupowej profilaktyki
fluorkowej u dzieci klas I-VI szkoły
podstawowej,
- kierowanie postępowaniem prze28

siewowym oraz sprawowanie opieki
nad uczniami z dodatnimi wynikami
testów,
- realizowanie zleceń lekarskich,
- czynne poradnictwo dla uczniów
z problemami zdrowotnymi oraz
sprawowanie opieki nad uczniami z
chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,

- udzielanie pomocy przedlekarskiej
w przypadku nagłych zachorowań,
urazów, zatruć,
- doradztwo dyrektorowi szkoły
www.zbaszynek.pl

zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
- udział w planowaniu, realizacji i
ocenie edukacji zdrowotnej,
- współpraca z dyrektorem szkoły
i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów,
żywienia, warunków higienicznych
w szkole oraz edukacji zdrowotnej.
Pielęgniarka szkolna opiekuje
się dziećmi i młodzieżą szkolną do
ukończenia ostatniej klasy szkoły
ponadpodstawowej. Dzieci realizujące obowiązek rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego na terenie szkolnym są objęte
opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną.
Obecność pielęgniarki szkolnej uzależniona jest od ilości dzieci i młodzieży w szkole. Nie ulega wątpliwości, że pielęgniarka w szkole
wykonuje bardzo istotną rolę w
zakresie profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Warto zatem korzystać z
tych świadczeń.
BADANIA W MAMMOBUSIE
Informujemy, iż po dłuższej przerwie
spowodowanej pandemią ruszyły
badania mammograficzne w mammobusie. W Zbąszynku w ramach
bezpłatnego programu profilaktyki
raka piersi, w dniach 9 stycznia, 20 i
28 lipca przebadało się 197 kobiet, z
tego 134 mieszkanek Zbąszynka i 63
mieszkanki sołectw Gminy Zbąszynek. Zapraszamy na kolejne termi-
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ny badań. Październik jest dobrym
miesiącem do profilaktyki nowotworowej. Właśnie w tym miesiącu zorganizowane zostały kolejne badania
mammograficzne, USG piersi, badania dermatologiczne znamion oraz
badania dla wszystkich z zakresu
profilaktyki układu krążenia - Echo
serca i EKG. Z uwagi na termin druku
Zbąszyneckiego Kwartalnika, szczegółowa informacja zamieszczona
zostanie w kolejnym wydaniu.
BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU I
WZROKU U DZIECI
Z uwagi na zawieszenie od marca
br. zajęć dydaktyczno - wychowawczych w szkołach, realizacja gminnego programu wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród
uczniów klas I szkół podstawowych
Gminy Zbąszynek w 2020 r. finansowanego ze środków budżetu Gminy Zbąszynek przy współfinansowaniu z LOW NFZ była niemożliwa
do wykonania. Burmistrz Zbąszynka
zwrócił się więc z zapytaniem do
LOW NFZ, czy jest możliwa realizacja umowy na dofinansowanie
programu, ale już z dziećmi klas
II. Odpowiedź funduszu była pozytywna. Tak więc odbyły się już
spotkania z rodzicami dzieci szkół
podstawowych w Kosieczynie, Dąbrówce Wlkp. i Zbąszynku w sprawie zasad i harmonogramu realizacji
badań słuchu i wzroku przez NZOZ
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie
„PAEON” s.c. z siedzibą w Zbąszynku przy ul. Chrobrego 13. Po wyra-
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żeniu zgody rodziców rozpoczniemy
realizację programu. Przypominam,
że w pierwszych badaniach, które
przeprowadziliśmy 14% dzieci miało zaburzenia słuchu i 23,8% wadę
wzroku.
LEKARZE POZ Z WIZYTĄ U BURMISTRZA
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski zaprosił na spotkanie lekarzy, a zarazem właścicieli NZOZ POZ
w Przychodni w Zbąszynku przy ul.
Długiej 1. Spotkanie odbyło się 27
sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku. Oczywiście przed wejściem do Urzędu, odbyło się obowiązkowe mierzenie temperatury
i dezynfekcja rąk. Spotkanie miało
charakter roboczy i dotyczyło planów zawodowych lekarzy w perspektywie 2-3 lat, sytuacji zdrowotnej mieszkańców i przygotowania
Poradni do zwiększonej zachorowalności w okresie jesienno-zimowym.
Lekarze: Mirosława Łuciów-Stawicka, Waldemar Wolski i Bartosz Lelito
zadeklarowali kontynuowanie swojej dalszej działalności leczniczej.
Omówiono działalność profilaktyki
zdrowotnej, kłopoty mieszkańców
ze sprawną komunikacją z Poradniami oraz zagrożenia związane
z rozwojem koronawirusa i innych
chorób. Na obecnym etapie Przychodnia jest otwarta dla wszystkich
pacjentów, z opcją rejestracji na telefon. Omówiono także procedury
postępowania w razie zwiększenia
zachorowalności. Uzgodniono, że na
www.zbaszynek.pl

parterze jedno z pomieszczeń będzie pełniło rolę izolatki dla wszystkich podmiotów leczniczych. Kolejne
spotkania odbywać się będą w razie potrzeb.
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA – KORONAWIRUS
Przypominamy, że przed wejściem
do poczekalni, rejestracji w Przychodni w Zbąszynku przy ul. Długiej
1 oraz Centrum Usług Medycznych i
Społecznych przy ul. Kosieczyńskiej
4: - zasłaniamy usta i nos / maseczka lub przyłbica/, - obowiązkowa dezynfekcja rąk, - zachowujemy
odstęp miedzy osobami. 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%.
2. Warto nosić maseczki – zmniejsza
to ryzyko zakażenia o 85%.
3. Chroń oczy - zmniejsza to ryzyko
zakażenia o 78%.
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Malwina
Kubicka

KULTURA W CZASIE PANDEMII
STREFA CHILLOUT W PARKU
ZOK
Na liczne prośby mieszkańców,
w te wakacje uruchomiliśmy
ponownie Strefę Chillout, która
działała w miesiącach lipiec-sierpień 2020 w Parku za budynkiem Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury. Dzierżawcą terenu byli:
Paulina i Paweł Ochla, którzy

na dmuchańcach. Po zakończonej strefie, w Internecie pojawiła się ankieta podsumowującą
funkcjonowanie strefy. Wyniki
ankiety zostaną opublikowane
na oficjalnym profilu Strefy Chillout (Facebook).
TEATRALNA JESIEŃ
Korzystając z możliwości orga-

BALLADYNA
We wrześniu podjęliśmy nie lada
wyzwanie. Po raz pierwszy w
historii przygotowaliśmy widowisko literacko-teatralne w parku
przed Urzędem Miejskim. Rzecz
działa się w późnych godzinach
wieczornych. Znani i Lubiani odczytali fragment „Balladyny” a
aktorzy z Teatru 18+, aktorzy z
teatru dziecięcego Semaforek
oraz uczniowie z CKZiU Zbąszynek odgrywali sceny sytuacyjne
do czytanych fragmentów. Całość okraszona była bajeczną
scenografią ubraną w światła
i muzykę. Widowisko obejrzało
ponad 100 osób.
KINO VISA
Po dłuższej przerwie spowodowanej nałożonym reżimem sanitarnym, odwiedziło nas objazdowe „Plan na Kino”. Mieszkańcy
mieli do wyboru dwa seanse.
Poziom udziału publiczności z
przed okresu pandemii zmniejszył się o: 80 %. Zbyt mała
frekwencja skutkować będzie
usunięciem Zbąszynka z trasy
objazdowej kina.

na co dzień prowadzą Bistro Pysia w Międzyrzeczu. W ramach
akcji wakacyjnej zorganizowaliśmy w strefie kilka wydarzeń
artystycznych tj. muzyczne wieczory z muzyką klubową (DJ’e),
Stand UP, dwa koncerty Stefana
Pańczochy, koncert zespołu The
Sunny Side Band, spotkanie autorskie oraz tygodniową zabawę
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n i z o wa na
wydarzeń
kulturalnych
w
budynku
Zbąszyneckiego
O ś r o d ka
K u l t u r y,
podjęliśmy się
ponownego zorganizowania premiery stacjonarnej Teatru 18+. Spektakl „Sekret
uszyty na miarę” obejrzało nieco
ponad 80 osób. Poziom udziału publiczności sprzed okresu
pandemii zmniejszył się o: 80
%. Obecnie Teatr 18+ rozpoczyna
prace nad nowym projektem.

www.zbaszynek.pl

SEKCJE ZOK ROZPOCZĘŁY ROK
Szczegółowe informacje wraz z
harmonogramem znajdują się na
załączonym plakacie.
SPOŁECZNE
ZAANGAŻOWANIE
IKEA INDUSTRY ZBĄSZYNEK
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze wnioski
złożone w ramach programu
Społeczne Zaangażowanie Ikea
Industry Zbąszynek otrzymały
pozytywne oceny i będą realizowane w roku 2020-2021. Są
to projekty: Park(uj) w kulturze
– ochrona drzew oraz Park(uj)
w kulturze – mała architektura.
Wartość dofinansowania wynosi:
13 000,00 zł.
SEMAFORKI WRACAJĄ DO PRACY
Jeszcze tej jesieni zaprosimy
Państwa na kolejny spektakl
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Teatru Dziecięcego Semaforek.
Tym razem mali aktorzy zaprezentują się w autorskiej bajce pt.
COŚ, do której próby rozpoczęły
się w lutym 2020 roku. Szczegóły niebawem.
ZAPRASZAMY NA:
„Sztuka bez babci” – w wykonaniu aktorów Teatru Nowego z
Poznania. Wstęp 5 zł. Bilety do
zakupu on-line na stronie www.
zok.zbaszynek.pl/bilety.
Oto
historia
dwunastoletniego Samuela oraz pięcioletniej
To, która niespodziewanie traci
babcię. Pewnego dnia budzi się
i nigdzie nie może jej znaleźć.
Kiedy To zaczyna mieć pretensje do opowiadacza, który tak

ułożył narrację jej życia, Samuel powołuje do życia Znikacza
– stwora, któremu wydaje się,
że każdego wieczoru odchodzi po to, by następnego dnia
ktoś inny wszedł w jego ciało,
oraz Krukota – połączenie kruka
i kota, czyli dwóch zwierzątek, o
których marzy To. Razem z nimi
dzieci wyruszają na wyprawę w
poszukiwaniu babci. Bo w opowieściach wszystko jest możliwe
– zwłaszcza kiedy sami je tworzymy…
Kiedy? 13 października 2020 (wtorek), gdzie? Zbąszynecki Ośrodek
Kultury, sala widowiskowa.

Plan na ostatni kwartał w kulturze:
02/10 Koncert Paluch – SOLD OUT
04/10 Jazz Crossing Festival Canada & Polska
06/10 Lubuski Festiwal Piosenki –
finał Wojewódzki
07/10 Stefan Pańczocha koncertowo i biesiadnie
09/10 Jubileusz 20-lecia Zespołu
Śpiewaczego Dąbrowszczanka
13/10 Spektakl „Sztuka bez babci”
07/11 Koncert muzyczny
05/12 Koncert muzyczny
12/12 Premiera Teatru 18+
+ premiera Teatru „Semaforek”
Kultura w czasie Pandemii
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników wydarzeń kulturalnych podjęliśmy działania
w celu przygotowania siedziby
ZOK na organizację wydarzeń
zgodnie z wytycznymi nakładanymi przez instytucje nadzorujące. Prosimy o stosowanie się
do wszystkich instrukcji, które
znajdują się w holu budynku.
Podczas koncertów siedzących
– układ dostępnych foteli w
szachownicy, co drugie miejsce.
Podczas koncertów stojących na podłodze znajdują się oznaczenia, wytyczające miejsce w
którym należy stanąć. Udział
widowni to 50%. Konieczne jest
zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk. Sale wietrzone
są przed i po wydarzeniu.
Sekcje ZOK – ważne informacje
Przyprowadzając dzieci na zajęcia, prosimy oczekiwać na
instruktora na dworze lub w
holu.
Instruktor przyjdzie po
grupę. Wyłącznie dzieci wraz z
instruktorem udają się na zajęcia na I lub II piętro. Po zajęciach Rodzice czekają przed
budynkiem
Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury. Liczba dzieci
uczestniczących w zajęciach
50%. Prosimy o stosowanie się
do naszych wytycznych, jednocześnie dziękując za zrozumienie.
Informujemy, że sytuacja może
ulec zmianie.

www.zbaszynek.pl
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Marcin
Minta

PODSUMOWANIE
Za nami wakacyjny okres
sportowych wydarzeń. Oprócz realizowanych na obiektach sportowych projektów dla dzieci trwały
intensywne prace związane z budową zbąszyneckiej hali sportowej. Wznowiono również rozgrywki piłkarskie, w tym rozegrany w
Zbąszynku Lubuski Finał Pucharu Polski. Pod koniec września

nastąpiło oficjalne otwarcie hali
sportowej i pierwsze wydarzenia
sportowe.
W okresie jesienno – zimowym
zapraszamy do skorzystania z
oferty Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zbąszynku, w tym z obiektów
zbąszyneckiej hali sportowej. Do
dyspozycji mieszkańców pozostaje
kręgielnia, siłownia, hala sporto-

wa czy salki do zajęć sportowych.
Wszystkie aktualne informacje
można znaleźć na stronie osir.zbaszynek.pl oraz na facebook.com/
sportowyzbaszynek. Zachęcamy
również do kontaktu telefonicznego: 573 330 670 lub mailowego:
osir@zbaszynek.pl.
Rezerwacje
kręgielni pod numerem telefonu:
573 330 673

WAKACJE Z POMPONAMI
WAKACYJNE GRANIE

ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK – KS LECHIA GRAN-BUD
ZIELONA GÓRA

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ MIKSTÓW
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JOGA DLA KAŻDEGO

LUBUSKI FINAŁ PUCHARU POLSKI
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ŻEŃSKI TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

WARSZTATY LEGO

WYŚCIG KOLARSKI „BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR”
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
MŁODZICZEK O PUCHAR BURMISTRZA ZBĄSZYNKA

RODZINNE TRÓJKI PIŁKARSKIE
I POWIATOWY TURNIEJ OLDBOY W ZBĄSZYNKU

www.zbaszynek.pl
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KRZYZÓWKA

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 października 2020 roku.

imię i nazwisko
telefon lub adres kontaktowy

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

POZIOMO

PIONOWO

1. Jedna z metod spisu rolnego
6. Nazwisko rachmistrza spisowego w Gminie Zbąszynek
7. Ich wykonanie za I-sze półrocze 2020 r. w budżecie Gminy Zbąszynek wyniosło ponad 10 mln zł
11. Jedna z wielu form aktywności w budynku hali sportowej
16. Jedna z dróg w Zbąszynku, która w ramach projektu będzie modernizowana
w latach 2020/2021
17. Niezbędna w czasie pandemii koronawirusa
18. Nazwa pomnika w Zbąszynku, pod którym 10 lipca br. oddano hołd ofiarom
w 77-tą rocznicę ludobójstwa na Wołyniu
19. 4 września przejechał ulicami Zbąszynka
20. Tytuł widowiska literacko-teatralnego zorganizowanego w ramach Narodowego Czytania, które odbyło się w parku przed Urzędem Miejskim

2. Zmodernizowana i oddana do użytku 21 września br.
3. Organizacje, które mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań publicznych
4. „….uszyty na miarę”, spektakl Teatru 18+
5. Udziela nieodpłatnych porad mieszkańcom Gminy w każdy wtorek w godz. 9:00
– 13:00 w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
8. Jedna z form złożenia wniosku w Urzędzie
9. Oficjalnie oddana do użytku 18 września br.
10. Świętują w październiku
12. Bezprzewodowy internet dla mieszkańców Gminy Zbąszynek
13. W imieniu Prezydenta RP dokonał aktu dekoracji odznaczeń dla zasłużonych
pracowników IKEA Industry Zbąszynek w dniu 14 września br.
14. Nazwisko zwycięzcy krzyżówkowej zabawy z ostatniego wydania Kwartalnika
15. Diamentowe i złote, uroczyście obchodzone w Zbąszynku

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: Lato cieszy nas
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 80 prawidłowych odpowiedzi, spośród
których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę – bon
o wartości 100 zł otrzymał Pan Mieczysław Łukasik.
Nagroda ufundowana została przez Firmę MARGO
Sklep Elektryczno-Ogrodniczo-Przemysłowy. Nagrodę
wręczył szef firmy Pan Tomasz Marchwicki. Sklep powstał w Zbąszyniu w 1997 roku, druga placówka firmy
funkcjonuje w Zbąszynku od 2016 roku. Sklep posiada
w ofercie przede wszystkim artykuły elektryczne oraz
szeroką gamę artykułów ogrodniczych.
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