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BURMISTRZ ZBĄSZYNKA WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
musielibyśmy skierować do domów pomocy społecznej.
Wykonywany też jest remont w pomieszczeniach po OPS w
przychodni przy ul. Długiej, na potrzeby specjalistycznej służTym kwartałem zaczynamy drugą pięćdziesiątkę
by zdrowia. Pozwoli to nam zorganizować służbę zdrowia w
wydawania naszego Kwartalnika. Sprawy jednak, które chcę
jednym obiekcie przy ul. Długiej a szeroko rozumianą pomoc
poruszyć i przedstawić są normalną działalnością Urzędu, w
społeczną przy ul. Kosieczyńskiej.
żaden sposób jubileuszowe.
Skończył się etap projektowy, firma uzyskała pozwolenie na
III kwartał to tradycyjnie przygotowania naszych szkół do
budowę i rozpoczęła prace ziemne przy obwodnicy Chlastanowego roku szkolnego. Na szczęście pandemia pozwoliła
wy, Kosieczyna i Podmokli Wielkich. Tym samym jest nadzieja,
rozpocząć naukę w warunkach szkolnych, normalnych szkolże w 2023 roku pojedziemy obwodnicą tzw. „Regionu Kozła”,
nych. Z przyjściem do klas, spojrzeniem na nauczyciela i koleomijając powyższe miejscowości. Zakończony został remont
gów a nie przez ekran monitora. Oby ten stan trwał do końca
budynku po byłej remizie strażackiej w Chlastawie, tym saroku szkolnego. Wierząc, że lekcje będą realizowane w normym Chlastawa odzyskała odrestaurowany ładny obiekt.
malnych szkolnych warunkach przygotowaliśmy obiekty szkolZłożyliśmy też wnioski do odpowiednich programów pomone we właściwy sposób. Największą inwestycją oświatową
cowych w sprawie drogi w Rogozińcu a Starostwo Powiatobył nowy piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowe odnośnie ul. Kosieczyńskiej i Okrężnej. Kończą się również
wej w Kosieczynie. W pozostałych malowanie, zakup nowego
prace projektowe przy realizacji III etapu budowy ul. Zachodwyposażenia w zamian za zniszczony. W CKZiU w Zbąszynku w
niej, Sienkiewicza i Miłosza. Rozpoczną się prace budowlane
związku z upływem kadencji, odbył się konkurs na stanowisko
połączone z uporządkowaniem w tym obszarze spraw zwiądyrektora szkoły. Z przyjemnością informuję, że dyrektorem na
zanych z wodami opadowymi i odciążeniem starej części
kolejną kadencję została Pani mgr Ewa Omelczuk. Gratuluję
miasta.
Pani Dyrektor i dziękuję. Ze swej strony oczywiście deklaruję
Teoretycznie od 1 października rozpocznie prace nowa firpełną współpracę.
ma zatrudniająca lekarzy specjalistów tj. TOPMED w miejsce
Realizowane również były inwestycje gminne, szczególnie
ZDROVITY, z którą przez 18 lat się zżyliśmy. Gabinety do modrogowe, w Kręcku, Rogozińcu i Dąbrówce Wlkp. Fizycznie
mentu zakończenia remontu na ul. Długiej, będą czynne przy
zakończono również budowę ul. Zielonogórskiej w Zbąszynku,
ul. Kosieczyńskiej jak dotychczas. Może to potrwać około 2
odbiór i formalne zakończenie w marcu 2022 roku. Rozpoczęmiesiące.
ły się i trwają prace w przychodni przy ul. Kosieczyńskiej. WyW sierpniu Rada Miejska podjęła uchwałę i upoważniła mnie
konujemy tam adaptację pomieszczeń na I i II piętrze w byłej
do przystąpienia do Spółki „Lubuskie SIM”, czyli wspólnie poprzychodni rejonowej PKP na potrzeby zorganizowania mieszwołanej spółki przez kilka lubuskich gmin z naszego obszaru w
kań chronionych dla naszych starszych, samotnych mieszcelu budowy mieszkań socjalnych i tanich komunalnych. Jest
kańców, którzy przestają sobie radzić mieszkając samotnie.
to wypełnienie Rządowego Programu Budowlanego. Mamy
Powstanie tam 14 miejsc dla osób, które w innym przypadku
możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości 3 mln. złotych na gminę.
W sierpniu brałem udział w uroczystości pożegnania Dyrektora Generalnego IKEA Industry, naszego
Honorowego Obywatela, Pana Wojciecha WaliWychodząc
naprzeciw
potrzebie
utrzymagóry, który odszedł na emeryturę. Z tego miejsca
nia kontaktów mieszkańców Gminy Zbąszynek
jeszcze raz dziękuję za współpracę, sympatię i
z
Burmistrzem
Zbąszynka
oraz
trwałe ślady pozostawione w postaci zrealizowanych inwestycji.
z
Przewodniczącym
Rady
Miejskiej,
Na zakończenie dwa bieżące tematy tj. szczepieinformujemy, że, dotychczasową formę cokwarnia, które do tej pory zrealizowane są w niewiele
talnych spotkań bezpośrednich, zastępujemy
ponad 50 %. Szkoda, że tylko tyle, gdyż brakuje
możliwością kontaktu poprzez:
nam do tej tzw. odporności zbiorowej. Widocznie
niektórzy z nas czekają na kolejną falę pandemii,
1) stronę internetową: www.zbaszynek.pl, moduł
licząc że znowu się uda a może czekają aż słupy
ogłoszeniowe zapełnią się klepsydrami. Kolejna
„Napisz do Burmistrza”;
sprawa to zakończenie obowiązkowego spisu po2) napisanie wiadomości pocztą elektroniczną na
wszechnego. Przebiegał on bardzo wolno, mimo
adres: burmistrz@zbaszynek.pl
bardzo dużego zaangażowania naszych rach3) rozmowę telefoniczną: 68 384 91 40;
mistrzów spisowych. Uzyskaliśmy stan średni spisu.
4) wrzucenie informacji do skrzynki podawczej
Mam nadzieję, że nie dojdzie w naszej gminie do
znajdującej się przed wejściem do Urzędu Miejnakładania uciążliwych kar finansowych, ale obowiązek to obowiązek. Musimy chociaż minimalnie
skiego;
potrafić się zmobilizować. Żyjemy przecież w okre5) skorzystanie z poczty tradycyjnej.
ślonym środowisku i wspólnocie.
Dziękuję za pracę i współpracę w III kwartaO wszelkich zmianach form kontaktu informować
le. Pozdrawiam serdecznie
SZANOWNI MIESZKAŃCY!

będziemy na bieżąco.

Z poważaniem
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka

www.zbaszynek.pl
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Gabriela
Budniak

III KWARTAŁ 2021 r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
Z uwagi na ciągle 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
podstawowych
zasad bezpieczeństwa zarówno petentów jak
i pracowników.
Najważniejsze wydarzenia w minionym kwartale:
03.07.2021r. - Rogoziniec, udział w mszy św. w intencji
strażaków z Gminy Zbąszynek;
07.07.2021r. - Poznań, spotkanie z kierownictwem
Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP
dot. spraw podatkowych;
09.07.2021r. - Zbąszynek spotkanie z przedstawicielami
Firmy TOP-MED. w sprawie świadczenia usług
medycznych;- Zbąszynek, złożenie kwiatów pod
obeliskiem w związku z upamiętnieniem 78. Rocznicy
Rzezi Wołyńskiej;
12-23.07.2021r. - przerwa urlopowa;
29.07.2021r. - Zbąszyń, udział w otwarciu II turnusu
półkolonii letnich;
31.07 - 01.08.2021r. - Zbąszynek, otwarcie PolskoNiemieckiego Turnieju Tenisa Stołowego ZbąszynekPeitz 2021;
05.08.2021r. - Zbąszynek, spotkanie z przedstawicielem
Firmy Habitat House;
11.08.2021r. - Zbąszynek, spotkanie z Prezesem TOP
MED w sprawie organizacji obsługi medycznej;
13.08.2021r. - Zbąszynek, udział w Pikniku dla Mai
Tomczak z udziałem olimpijczyka Tadeusza Michalika;
18.08.2021r. - Zbąszynek, uzgodnienia dot. remontu
pomieszczeń Przychodni przy ul. Długiej w związku z
przeniesieniem lekarzy specjalistów;
20.08.2021r. - Zielona Góra, spotkanie przedstawicieli
LGD województwa lubuskiego, - Dąbrówka Wlkp.,
zakończenie Ligii KOPA;
22.08.2021r. - Dąbrówka Wlkp., udział w Festynie
Rodzinnym połączonym ze zbiórką funduszy dla Mai
Tomczak;
27.08.2021r. - Zbąszyń, IKEA Industry pożegnanie
Dyrektora Generalnego Wojciecha Waligóry w
związku z przejściem na emeryturę;
29.08.2021r. - Świebodzin, udział w uroczystościach
z okazji 41.rocznicy podpisania porozumień
sierpniowych; - Zbąszynek, udział w meczu piłkarskim
z artystami w związku ze zbiórką funduszy dla Mai
Tomczak;
30.08.2021r. - Kosieczyn, wręczenie nominacji na
nauczyciela mianowanego;
31.08.2021r. - Poznań, Jubileusz 10-lecia utworzenia
Kolei Wielkopolskich;
4

03.09.2021r. - Mostki, udział w Targach EKO-LAS;
- Zbąszynek, Narodowe czytanie „Moralność Pani
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej;
04.09.2021r. - Bolesławiec, udział w uroczystościach
Dnia Weterana oraz 54. rocznicy sformowania 62.ks
„Commando”;
10.09.2021r. - Zbąszynek, Jeziorko Koźlarskie, Piknik
Seniorów;
15.09.2021r. - Rakowice Wielkie, przekazanie
samochodu strażackiego dla Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Technicznych;
20.09.2021r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie
nagród w krzyżówkowym konkursie Zbąszyneckiego
Kwartalnika;- Zbąszynek, Jubileusz 50 i 60-lecia
pożycia małżeńskiego;- Dąbrówka Wlkp., zebranie
sołeckie;
21.09.2021r. - Zbąszynek, spotkanie z kierownictwem
OGN PKP dot. bieżącej działalności;- Zbąszynek,
spotkanie z właścicielami nowo tworzonego żłobka
w sprawie udzielenia gwarancji trwałości inwestycji;
23.09.2021r. - Rogoziniec, zebranie sołeckie;
24.09.2021r. - Dąbrówka Wlkp., Zjazd sprawozdawczowyborczy Oddziału Miejsko -Gminnego OSP- wybór
nowych władz;
30.09.2021r. - Rogoziniec, XII Mistrzostwa Polski Szkół w
Umiejętnościach Leśnych.
W minionym okresie odbywały się również
następujące wydarzenia:
- Spotkania ze Starostą Świebodzińskim w sprawie
planowanych inwestycji oraz innych wspólnych
przedsięwzięć;
- Wyjazdy do Kancelarii Notarialnej w celu podpisania
aktów notarialnych;
- Udział w Konwentach, Komisjach oraz Sesjach Rady
Miejskiej;
- Spotkania z projektantami i wykonawcami inwestycji
realizowanych i planowanych w naszej Gminie;
- Szeroka współpraca z jednostkami organizacyjnymi;
- Nagrania audycji radiowych;
- Przyjmowanie petentów;
- Załatwianie spraw bieżących związanych
z prawidłowym funkcjonowaniem urzędu.

www.zbaszynek.pl
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Anna
Przybyła

III KWARTAŁ 2021 r.

KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
03.07.2021r. - Dzień Strażaka, msza św. w Rogozińcu,
przekazanie życzeń w imieniu Rady Miejskiej;
09.07.2021r. - Zbąszynek, „Pomnik Źródło”- Krwawa
Niedziela 11 lipca 1943 w Wołyniu, hołd ofiarom ludobójstwa na Wołyniu przez Ukraińców;
16.08.2021r. - Konwent Rady Miejskiej;
23.08.2021r. - Komisja Rewizyjna (komisja stacjonarna), Komisja Gospodarki i Budżetu (komisja zdalna),
Komisja Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej (komisja zdalna);
29.08.2021r. - OSiR Zbąszynek - charytatywny turniej
piłki nożnej z udziałem gwiazd, całkowity dochód ze
zbiórki przekazany na rzecz Mai Tomczak ze Zbąszynia;

30.08.2021r. - XXXIII sesja Rady Miejskiej;
13.09.2021r. - Konwent Rady Miejskiej;
16.09.2021r. - Urząd Miejski Zbąszynek, zapoznanie
się ze skargą na działanie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku i zwołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na
dzień 20 września;
20.09.2021r. - Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji, Komisja Gospodarki i Budżetu, Komisja
Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej (komisje zdalne);
24.09.2021r. - Urząd Miejski Zbąszynek, test próbny
sesji Rady Miejskiej z uwagi na powstałe problemy
techniczne związane z obsługą;
27.09.2021r. - XXXIV sesja Rady Miejskiej.

Jan
Makarewicz

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Przypominamy, że na terenie Zbąszynka od 8
marca 2016 roku działa punkt nieodpłatnej pomocy
prawnej, w którym świadczone są usługi prawne dla
mieszkańców naszej Gminy. Od września br. pomoc
realizowana jest w punkcie porad w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury przy ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku. Punkt czynny jest raz w tygodniu, w piątki w godzinach od 8:00 do 12:00.
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?
Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może
ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie
oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest
nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie lub nieodpłatna mediacja.
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku.
Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

wniosku o przeprowadzenie mediacji;
c) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
d) przeprowadzenie mediacji;
e) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 5 ust. 4, w przypadku stwierdzenia, że
przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie
może być rozwiązany w całości albo części poprzez
udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie
charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny
informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę.

NIEODPŁATNA MEDIACJA
Informacja o mediacji zawarta jest w art. 4a ustawy i
obejmuje następujące elementy:
a) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
b) przygotowanie projektu umowy o mediację lub
www.zbaszynek.pl
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PRAWO LOKALNE

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
III KWARTAŁ 2021
Sesja z dnia 30 sierpnia 2021 r.
Uchwała Nr XXXIII/32/2021 sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zbąszynek na lata 2021 – 2032
Uchwała Nr XXXIII/33/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2021 rok
Uchwała Nr XXXIII/34/2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Zbąszynek na rok
szkolny 2021/2022
Uchwała podjęta w celu określenia wysokości zwrotu
kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz
ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Uchwała Nr XXXIII/35/2021 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rogozińcu
Dotacja w wysokości 5 tys. zł na dofinansowanie wyposażenia osobistego strażaka ochotnika.
Uchwała Nr XXXIII/36/2021 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu nieruchomości
gminnych
Uchwała Nr XXXIII/37/2021 w sprawie zatwierdzenia
wniosku Burmistrza Zbąszynka skierowanego do Ministra właściwego do spraw budownictwa, zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Warszawie o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu
Rozwoju Mieszkalnictwa
Uchwała daje możliwość złożenia wniosku przez Burmistrza Zbąszynka o dofinansowanie w wysokości 3 mln
zł, które zostanie przekazanie na działalność społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM)
Uchwała Nr XXXIII/38/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością pod firmą „Lubuski SIM spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością”
W ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego,
do którego przystępuje Gmina Zbąszynek, będzie możliwe m.in.:
- wybudowanie mieszkań na wynajem z niskim czynszem,
- zapewnienie możliwości dojścia lokatorów do własności wynajmowanego lokalu przy wpłacie odpowiedniej kwoty partycypacyjnej,
- skorzystanie z okresu karencyjnego w płaceniu czynszu dla tych lokatorów, którzy nie zdecydują się na
możliwość wykupu mieszkania (po upływie okresu
spłaty przez SIM kredytu), uzyskanie dopłat rządowych
dla lokatorów do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start, których wysokość będzie uzależniona
od wielkości gospodarstwa domowego, i które miesięcznie może wynieść do 300-400 zł; niższy czynsz będzie można płacić przez 15 lat.
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Jan
Makarewicz

Uchwała Nr XXXIII/39/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych
dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Zbąszynek
Celem Gminnego programu wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci i młodzieży, jest refundacja kosztów zakupu biletów miesięcznych (50%) dla uczniów
dojeżdżających do szkół ponadpodstawowych środkami komunikacji publicznej.
Uchwała Nr XXXIII/40/2021 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych w obrębie wsi Chlastawa Gmina Zbąszynek
Przystąpienie do zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego dot. uszczegółowienia sposobów zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych na
bardziej ekologiczne w obrębie wsi Chlastawa.
Sesja z dnia 27 września 2021 r.
Uchwała Nr XXXIV/41/2021 sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2021 – 2032
Uchwała Nr XXXIV/42/2021 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Zbąszynek na 2021 rok
Uchwała Nr XXXIV/43/2021 w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Rejon Dąbrówki Wielkopolskiej i Rogozińca”
Uchwała wprowadza istotną zmianę w przeznaczeniu
terenów wokół Dąbrówki Wlkp. i Rogozińca. Dotychczas obowiązujący plan zakładał budowę elektrowni
wiatrowych, co zgodnie z obowiązującymi przepisami
zablokowało możliwość uzyskania pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w części Zbąszynka ale
także w Dąbrówce Wlkp. i Rogozińcu. Nowa uchwała
likwiduje rezerwy terenowe przewidziane pod elektrownie wiatrowe i tym samym stwarza możliwość ponownego budowania budynków mieszkalnych na
ww. terenach.
Uchwała Nr XXXIV/44/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Rogozińcu z dotychczasowym
najemcą w trybie bezprzetargowym.
Uchwała dotyczy lokalu w Rogozińcu, w którym znajduje się przedszkole
Uchwała Nr XXXIV/45/2021 w sprawie rozpatrzenia
skargi z dnia 6.09.2021 r. na działanie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku
Skarga dotyczy obowiązującego harmonogramu
dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie
Gminy Zbąszynek.
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
30 września 2021 r. był ostatnim dniem trwającego od 1 kwietnia br. Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań. Przez cały okres trwania spisu Gminne Biuro Spisowe w Zbąszynku aktywnie promowało różne formy i możliwości spełnienia obowiązku spisowego.
Promocja Spisu odbywała się poprzez stronę internetową
www.zbaszynek.pl, fanpage na Facebooku Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, spoty filmowe zamieszczane w lokalnych
wydaniach informacji „Minął tydzień”, artykuły i plakaty publikowane na łamach Zbąszyneckiego Kwartalnika, plakaty i
ogłoszenia umieszczane na słupach i tablicach ogłoszeń na
terenie Gminy Zbąszynek oraz informacje tekstowe przesyłane przez szkolny system Librus, a także przez aplikację „kiedy
śmieci” do ponad 600 odbiorców zarejestrowanych w tym
systemie.
Spisać się można było w następujący sposób:
1/ samospis za pomocą formularza dostępnego na stronie
www.spis.gov.pl
2/ odbierając telefon od rachmistrza spisowego
nr 22 828 88 88;
3/ korzystając z dyżurów rachmistrzów spisowych organizowanych na terenie Gminy;
4/ korzystając z pomocy pracowników Gminnego Biura Spisowego w Zbąszynku;
5/ przyjmując rachmistrza w miejscu zamieszkania.

Do najbardziej popularnej metody spisu należał samospis
internetowy, w tym samospis w uruchomionym punkcie do
samospisu w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, gdzie przy pomocy pracowników Gminnego Biura Spisowego spisało się
łącznie 229 osób. Ogrom pracy wykonali również nasi rachmistrzowie spisowi wykonując i odbierając setki telefonów, a
także odwiedzając w terenie naszych mieszkańców i wykonując bardzo aktywnie, zwłaszcza w ostatnich tygodniach
spisu tzw. spis bezpośredni.
Podsumowując, w całym kraju na dzień 30 września 2021 r.
spisanych zostało pow. 95% mieszkań. Główny Urząd statystyczny ogłosił, że pierwsze wstępne dane z przeprowadzonego Spisu powszechnego będą dostępne w styczniu 2022
roku.
Dziękujemy rachmistrzom spisowym, pracownikom Gminnego Biura Spisowego za ogrom wykonanej pracy w trakcie
trwania spisu. Dziękujemy też naszym mieszkańcom za odpowiedzialność, wyrozumiałość i cierpliwość w trakcie wypełniania ankiet spisowych. Niewątpliwie ten spis był zupełnie
inny niż dotychczasowe. Dostęp do internetu i łatwość w
dostępie do formularza spisowego w znacznym stopniu przeniosły „ciężar” spisu na tzw. samospis. Następny spis za 10 lat,
czyli w 2031 roku.

OGRANICZENIA W PRACY
URZĘDU MIEJSKIEGO
W Urzędzie Miejskim w Zbąszynku od 13 marca 2020
roku, wprowadziliśmy ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą interesantów, mając na względzie bezpieczeństwo zarówno petentów jak i pracowników Urzędu. Na stronie biuletynu informacji publicznej: www.bip.zbaszynek.pl
w zakładce „Inne informacje” i dalej „Koronawirus” opublikowanych zostało łącznie 20 komunikatów Burmistrza Zbąszynka wprowadzających zasady funkcjonowania instytucji
publicznych na terenie Gminy Zbąszynek.
Przypominamy, że Komunikatem Nr 2/2021 z dnia 24 lutego
2021 r. wprowadzone zostały aktualnie obowiązujące zasady dot. pracy Urzędu, które przedstawiają się następująco:
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 Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczący przyjmowania interesantów w
sprawie skarg i wniosków;
3) w Urzędzie nie są prowadzone nieodpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy;
4) przed wejściem do Urzędu ustawiona jest urna, do której

można wrzucać korespondencję.
Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.
W czasie obowiązujących ograniczeń wiele osób zaczęło
korzystać z innych form kontaktu z urzędem. Wiele spraw
można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem:
a/ Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI):
www.zbaszynek.eboi.pl
b/ platformy internetowej e-puap:
https://zbaszynek.pl/PL/3440/ePUAP/
c/ poczty elektronicznej, adres e-mailowy:
urzad@zbaszynek.pl
d/ telefonicznie pod numerem telefonu 68 384 91 40.
Pełny wykaz numerów kontaktowych do pracowników
Urzędu dostępny jest pod adresem:
https://zbaszynek.pl/PL/3520/Wykaz_numerow/
Ponadto przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku znajduje się punkt potwierdzania profilu zaufanego. Od
początku 2021 roku profil zaufany potwierdzono już ponad
250 osobom. Łącznie w punkcie potwierdzania profilu zaufanego w Urzędzie Miejskim od 2017 roku swój profil zaufany uzyskało ponad 700 osób.
Posiadanie profilu zaufanego jest niezbędnym warunkiem
do skorzystania z nowej formy kontaktu z Urzędem Miejskim
w Zbąszynku, poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (www.zbaszynek.eboi.pl).
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WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK
NA 30.06.2021 ROKU
Budżet Gminy Zbąszynek na 2021 rok,
został uchwalony w dniu 28 grudnia 2020 roku
Wydatki wykonane za I półr. 2021 r. w
Uchwałą Nr XXVI/84/2020 Rady Miejskiej w Zbąszynku.
podziale na bieżące i majątkowe
Po dokonanych zmianach, plan bu28 0 72 484 zł
30 0 00 000 zł
dżetu, wynosił:
25 1 74 545 zł
- po stronie dochodów, 57 090 632,64 zł,
25 0 00 000 zł
- po stronie wydatków, 60 379 850,56 zł,
- planowany deficyt budżetu, -3 289 217,92 zł,
20 0 00 000 zł
- planowane przychody ogółem, 5 395 214,11
15 0 00 000 zł
zł, z tego:
planowane przychody z tytuły kredytu długo10 0 00 000 zł
terminowego, 1 000 000,00 zł,
niewykorzystane środki pieniężne, o których
5 0 00 000 zł
2 8 97 940 zł
mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach
publicznych, 2 000 000,00 zł,
- zł
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.
Wydatki ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych, 2 395
214,11 zł,
dzień 30.06.2021 r., stanowiły kwotę ogółem 3 724 433,17 zł.
- planowane rozchody, 2 105 996,19 zł.
Zaległości podlegały ciągłemu procesowi windykacji, poleWykonanie dochodów na dzień 30.06.2021 roku,
gającemu na postępowaniu upominawczym, komorniczym
wyniosło ogółem 31 099 565,96 zł, co stanowi 54,5 % zakłai sądowym. Należności zahipotekowane i należności objęte
danego planu, z tego:
zastawem skarbowym, wynosiły łącznie 742 933,71 zł.
- dochody własne, kwota planowana 22 376 041,55 zł, wykonanie wyniosło 55,3 % planu, t.j 12 373 680,25 zł,
Wykonanie planowanych wydatków na dzień 30.06.2021
- dotacje celowe z budżetu państwa, kwota planowana
roku wyniosło 28 072 484,14 zł.
12 995 023,94 zł, wykonanie wyniosło 50,6 % planu, t.j. 6 580
677,45 zł,
Zobowiązania budżetu gminy na dzień sprawoz- pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sekdawczy,
wynosiły 1 609 506,16 zł. Na koniec okresu sprawoztora finansów publicznych, funduszy celowych, kwota pladawczego
nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
nowana 1 096 468,68 zł, wykonanie wyniosło 99,5 % planu,
Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi,
t.j 1 091 019,22 zł,
a wydatkami wykonanymi ogółem, na dzień 30.06.2021
- subwencje, kwota planowane 11 128 298,00 zł, wykonanie
roku, wyniosła 3 027 081,82 zł. Pomimo planowanego defiwyniosło 60,7 % planu, t.j. 6 752 884,00 zł,
cytu na koniec 2021 roku, wykonanie za
I półrocze zamknęło się nadwyżką budżetową.
Bardzo
ważne
znaczenie
ma
wskaźnik
pokrycia
wydatków bieżących, dochodami bie35 0 00 000 zł
żącymi. Na 30.06.2021 roku, różnica po31 0 99 566 zł
29 4 66 810 zł
między dochodami bieżącymi, a wydat30 0 00 000 zł
kami bieżącymi, wyniosła 4 292 265,55 zł.
25 0 00 000 zł
W I półroczu 2021 roku nie zacią20 0 00 000 zł
gano kredytu długoterminowego. Terminowo regulowano wszystkie planowane
15 0 00 000 zł
rozchody. Ogółem spłacono zadłu10 0 00 000 zł
żenie długoterminowe na kwotę 1 052
862,00 zł.
5 0 00 000 zł
100%
95%
1 6 32 756 zł 5%
Na koniec analizowanego okresu
- zł
łączna
kwota długu w relacji do planoDochody ogółem
Dochody bieżące
Dochody majątkowe
wanych dochodów wynosi 44,7 %.
W myśl art. 243 ustawy o finansach
Wielkości w zł
publicznych, dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, obowiązują indywidualne wskaźniki zadłużenia, które zostały zachowane w
- udziały gmin w podatkach, stanowiących dochód budżeanalizowanym okresie sprawozdawczym.
tu państwa, kwota planowana 8 024 521,00 zł, wykonanie

Dochody wykonane za I półr. 2021 r. w
podziale na bieżące i majątkowe

wyniosło 51,8 % planu, t.j. 4 160 191,77 zł,
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej, kwota planowana 1 470 279,47 zł, wykonanie 9,6 % planu, t.j 141 113,27 zł.
Zaległości z tytułu dochodów budżetowych na
8
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WZROST KOSZTÓW UPOMNIENIA
Wysokość kosztów upomnienia określa w
drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw
finansów publicznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw łączności. W dniu 12 stycznia
2021 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia
2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia
doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem
egzekucji administracyjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 67).
Od 13 października 2021 r. zgodnie z nowym rozporządzeniem wzrasta wysokość kosztów upomnienia w
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Koszt
ten będzie wynosił 16,00 zł, obecnie wynosi 11,60 zł.
Gmina jako wierzyciel jest zobowiązana do systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań
pieniężnych jej należnych wynikających z tytułu podatków (podatek od nieruchomości, podatek rolny,
leśny, od środków transportowych) oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli jakiś
podatek nie został zapłacony w terminie, organ podatkowy wysyła pisemne upomnienie, zawierające
wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem
skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte
dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego
upomnienia. Koszty upomnienia obciążają zobowią-

zanego i są pobierane na rzecz wierzyciela. Jeśli
koszty upomnienia nie zostaną zapłacone, podlegają one przymusowemu ściągnięciu. Stosuje się dla
nich takie same zasady, jak dla wyegzekwowania
kosztów prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Dlatego po otrzymaniu upomnienia, należy zapłacić nie tylko zaległy podatek, ale też zapłacić
koszty upomnienia.
Otrzymane upomnienie należy traktować nie tylko
jako przypomnienie o konieczności zapłaty zaległości. To także ostrzeżenie, że za chwilę może zostać
wszczęte postępowanie egzekucyjne w administracji. Upomnienia nie warto więc lekceważyć. Kolejne
pismo może więc być już pismem o zajęciu rachunku bankowego czy wynagrodzenia. Spowoduje to
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów tym razem związanych z wszczęciem postępowania
egzekucyjnego w administracji.
Aby koszty upomnień nie powstawały prosimy o terminowe i rzetelne podejście do obowiązku opłat.
Przypominamy, że 15 września minął termin zapłaty
3 raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
(os. fizyczne) oraz 2 raty podatku od środków transportowych.
Termin ostatniej raty podatku dla osób fizycznych to
15 listopad!
Barbara
Niemiec-Kromska

NOWE DOWODY - JEDNAK Z OPÓŹNIENIEM
Wiele osób zwlekało z wyrobieniem nowego
dowodu osobistego mając nadzieję, że będzie to
możliwe 2 sierpnia br. Niestety wejście nowych przepisów o dowodach osobistych zostało przesunięte
na bliżej nieokreślony termin. Ministerstwo Cyfryzacji
w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że dzień wdrożenia
nowych rozwiązań technicznych będzie ogłoszony
w osobnym komunikacie. Wtedy to możliwe będzie
wydawanie dowodów osobistych zawierających
odciski palców. Komunikat zostanie ogłoszony w
Dzienniku Ustaw oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej ministra ds. cyfryzacji co najmniej 14 dni
wcześniej. Nadal nie ma możliwości składania wniosku o wydanie dowodu w postaci elektronicznej dla
dzieci poniżej 12 roku życia. Usługa ta została wyłączona 27 lipca i będzie dostępna dopiero z dniem
wdrożenia nowych rozwiązań umożliwiających wydawanie dowodów z odciskiem palca. Skanery linii

papilarnych są już w gminach. Miejmy nadzieję, że
oczekiwanie na możliwość złożenia wniosku o nowy
dowód nie będzie kwestią miesięcy tylko dni.
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KAMERALNIE Z JUBILATAMI

Tegoroczne uroczystości jubileuszowe dobiegły końca. W dniu 20 września br. Burmistrz Zbąszynka
spotkał się z małżonkami, którzy nie mogli wziąć udziału
w czerwcowej uroczystości jubileuszowej. Z okazji 50-tej
rocznicy ślubu „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odznaczeni zostali Państwo Barbara i Tadeusz
Hryniewicz. Natomiast 60-tą rocznicę ślubu - Diamentowe Gody świętowali Państwo Jadwiga i Jan Spychała.
Spotkanie w tak kameralnym gronie przy kawie i cieście
upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Znamy się wszyscy
od wielu lat zarówno z naszych miejsc pracy, czy choćby z tego tytułu, że od wielu lat mieszkamy w naszym
miasteczku. Dlatego nie zabrakło tematów do wspomnień o tym, jak się żyło w dzieciństwie, jak wyglądały
pierwsze lata małżeństwa i jak żyje się nam obecnie.
Małżonkowie zgodnie podkreślili, że te 50 czy 60 lat mi-
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nęło zbyt szybko. Jubilatom składamy serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i dziękujemy za to, że
zechcieli z nami podzielić się radością doczekania tak
pięknych jubileuszy. Wszystkim parom, które chciałyby
w przyszłym roku świętować swoje 50-cio i 60-cio lecie
ślubu już teraz przypominamy, że do końca stycznia
2022 r. można składać deklaracje uczestnictwa w tych
uroczystych spotkaniach. Deklaracje znajdziemy na
stronie internetowej www.zbaszynek.pl oraz w Urzędzie
Miejskim biuro nr 8 (USC). Prosimy samych jubilatów
oraz rodzinę żeby zaangażowali się i pomogli rodzicom,
dziadkom w wypełnieniu i dostarczeniu formularza do
Urzędu Stanu Cywilnego. Dzięki temu będziemy mogli
uhonorować i docenić ich wysiłek i troskę jaką włożyli
poświęcając swoje życie małżeństwu i rodzinie.
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SPRZEDAŻE NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH
W III kwartale 2021r. w trybie bezprzetargowym na
rzecz wieloletniego najemcy nastąpiła sprzedaż dwóch lokali niemieszkalnych jeden stanowił garaż o pow. użytkowej
13,35 m2, a drugi narzędziownię o pow. 8,16 m2. Oba pomieszczenia znajdowały się w budynku gospodarczym w
Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego na działce oznaczonej
geodezyjnie nr 195/37. Cena uzyskana ze sprzedaży lokali i
udziału w gruncie 530/1000 części, wyniosła łącznie 12.079
zł. Również w trybie bezprzetargowym na rzez najemców
sprzedane zostały 4 lokale mieszkalne, tj. lokal mieszkalny
znajdujący się przy ul. Głównej w Kosieczynie o pow. użytkowej 63,70 m2. Do lokalu przynależały dwie piwnice o pow.
5,75 m2 i 2,01 m2. Łączna cena lokalu mieszkalnego oraz
udziału w działce nr 171/6 i w częściach wspólnych ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wyniosła 95.550,00
zł. Uchwałą Rady Miejskiej najemcy przyznano 53 % bonifikaty od ustalonej ceny. Wobec powyższego nabywca nieruchomości zapłacił należną cenę w wysokości 44.908,50
zł; lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Wojska Polskiego
w Zbąszynku o pow. użytkowej 78,37 m2. Do lokalu przynależały dwie piwnice o pow. 22,90 m2 i 11,60 m2.Łączna cena
lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce nr 59/12 i w częściach wspólnych ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wyniosła 143.339,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej najemcy przyznano 64 % bonifikaty od ustalonej ceny. Wobec
powyższego nabywca nieruchomości zapłacił należną
cenę w wysokości 51.602,04 zł; lokal mieszkalny znajdujący
się przy ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku o pow. użytkowej
48,01 m2. Do lokalu przynależała piwnica o pow. 18,56 m2.
Łączna cena lokalu mieszkalnego oraz udziału w działce nr
516 i w częściach wspólnych ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wyniosła 97.940,00 zł. Uchwałą Rady
Miejskiej najemcy przyznano 62 % bonifikaty od ustalonej
ceny. Wobec powyższego nabywca nieruchomości zapłacił należną cenę w wysokości 37.217,20 zł; lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Gdańskiej w Zbąszynku o pow.

użytkowej 91,86 m2. Do lokalu przynależały trzy piwnice
o pow. 16,77 m2, 16,36 m2, 13,95 m2. Łączna cena lokalu
mieszkalnego oraz udziału w działce nr 59/5 i w częściach
wspólnych ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego
wyniosła 187.313,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej najemcy
przyznano 59% bonifikaty od ustalonej ceny. Wobec powyższego nabywca nieruchomości zapłacił należną cenę
w wysokości 76.798,33 zł. Nabywcą lokalu mieszkalnego z
zasobu Gminy może zostać najemca, któremu przysługuje
pierwszeństwo nabycia zgodnie z art. 34 ust 1 pkt 3 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. jeżeli „… jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem
został nawiązany na czas nieoznaczony…”. Od ceny lokalu mieszkalnego, sprzedawanego jako odrębna nieruchomość w trybie bezprzetargowym, przysługuje bonifikata na zasadach określonych w Uchwale nr XXIX/39/2017
Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w
sprawie określenia warunków udzielenia oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zbąszynek.
Udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
na rzecz dotychczasowych najemców, może nastąpić w
przypadku, gdy najemca nie zalega z opłatami z tytułu
najmu, nie znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy
najmu, najemca nie jest właścicielem: mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość, domu mieszkalnego,
mieszkania stanowiącego własnościowe prawo do lokalu
spółdzielczego. Nabywcy lokali mieszkalnych muszą pamiętać, że w przypadku zbycia lokalu mieszkalnego, a
także wykorzystania go na cele inne niż mieszkaniowe –
przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 68 ust. 2a i 2b
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Gmina będzie żądać zwrotu kwoty udzielonej
bonifikaty po uprzednim jej zwaloryzowaniu.

Anna
Gancarek-Kołata

DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) organizacje pozarządowe
mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań publicznych na 2022 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 ukierunkować organizacje pozarządowe na realizację konkretnych zadań, które odpowiadają realnym potrzebom lokalnego społeczeństwa w zakresie
zgodnym z art. 4 ww. ustawy. Zlecanie realizacji zadań pu-

blicznych obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe, które określone są w rocznym Programie współpracy
Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi. Przed zatwierdzeniem Programu przez Radę Miejską w Zbąszynku jego
projekt zostaje poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. W tym roku konsultacje dotyczące „Projektu Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok” odbyły się w terminie od 17
do 24 września. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie program
współpracy musi zostać opracowany nie później niż do końca listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania
programu, czyli do 30 listopada każdego roku. Po uwzględnieniu wszystkich uwag i propozycji zmian Program zostanie
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przedłożony Radzie Miejskiej w Zbąszynku do zatwierdzenia.
Dopiero po uchwaleniu przez Radę „Programu współpracy
Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie na 2022 rok” i
na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanej Radzie Miejskiej może zostać ogłoszony otwarty konkurs ofert na
realizacje zadań publicznych na rok 2022. 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 2022 na drugą połowę listopada 2021 roku. Tak by z początkiem roku
2022 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.

ZBĄSZYNECKA KARTA RODZINY
WYKAZ PARTNERÓW
OFERUJĄCYCH ZNIŻKI NA TOWARY I USŁUGI
W RAMACH PROGRAMU "Gmina Zbąszynek - Rodzina na 5 plus"
Lista jest otwarta. Z chwilą podpisania Porozumienia przez Burmistrza Zbąszynka z Podmiotem
zgłaszającym się do Programu wykaz będzie uzupełniany.
Lp.
1.

Od 2014 r. w Gminie Zbąszynek wydawana jest Zbąszynecka Karta Rodziny „Rodzina na 5
plus”. Daje ona prawo do korzystania z ulg, zwolnień pozwalających na zakup biletów wstępu na
płatne imprezy kulturalne i oświatowe organizowane przez instytucje gminne, oraz usług i towarów
oferowanych przez podmioty nie
powiązane strukturalnie i kapitałowo. Przysługuje członkom rodzin
wielodzietnych, zamieszkałych na
terenie Gminy Zbąszynek, prowadzących wspólne gospodarstwo
domowe z minimum trojgiem dzieci
do ukończenia 18 roku życia, a w
przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku
życia lub 26 roku życia; w przypadku dziecka niepełnosprawnego
legitymującego się orzeczeniem o
stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej, w
tym również rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych
typu rodzinnego.
Przyjmowaniem wniosków o wydanie Karty zajmuje się Referat Geodezji i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

Punkty, w których oferowana
jest zniżka
Zbąszynecki Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 18
66-210 Zbąszynek

Zakres oferowanego
towaru lub usługi
Zajęcia organizowane przez ZOK

Zniżki

Koncerty organizowane przez ZOK

50%

Wypożyczania wyposażenia,
w tym również poza budynek, wyposażenia będącego na
stanie nieruchomości.
Wynajem Sali pod uroczystość rodzinne

50%

Ewa Med. Centrum
Rehabilitacyjne
ul. Kosieczyńska 4
66-210 Zbąszynek

Masaż
Fitness
Hydroterapia

20%
30%
20%

Fizykoterapia
Kinezyterapia-ćwiczenia

30%
20%

Zespół Florystyczny
MIKOFLOWER
ul. Wojska Polskiego17
66-210 Zbąszynek

Wszystkie artykuły w kwiaciarni

5%

Zakup materiałów budowlanych przy płatności gotówką

10%

Usługi budowlane

10%

Odpłatność dodatkowa dla drugiego dziecka, gdy
jednocześnie uczęszcza dwoje dzieci do przedszkola

20%

Wszystkie usługi fryzjerskie

10%

Badanie wzroku
Zakup okularów

100%
10%

Wszystkie usługi na stronie internetowej
www.doradcainformatyczny.pl

10%

Wszystkie usługi na stronie internetowej
www.takiprawnik.pl

10%

Salon Fryzjerski Sandra Skóra
Ul. Wojska Polskiego 27/2
66-210 Zbąszynek

Wybrane zabiegi pielęgnacyjne

10%

Kosmetyki fryzjerskie

5%

Joko Flora Kwiaciarnie
Pracownia Florystyczna
ul. Wojska Polskiego 26
66-210 Zbąszynek

Cały asortyment

10%

P.P.H.U Richter
ul. Zielonogórska 1
66-210 Zbąszynek
Przedszkole Niepubliczne
w Kosieczynie
ul. Główna 1
Fryzjerstwo Ewa Lang
ul. Wojska Polskiego 20
66-210 Zbąszynek
Salon Optyczny RETINA
ul. Targowa 2A
66-210 Zbąszynek
Salon Optyczny RETINA
ul. Targowa 2A
66-210 Zbąszynek

www.zbaszynek.pl
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OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY
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Leszek
Parandyk

ZMIANY W STRUKTURACH OSP

Rok 2021 to rok, w którym odbyły się zebrania sprawozdawczo – wyborcze, w jednostkach OSP, mające na celu wybór nowych władz zarządów na nową kadencję 2021 – 2026. Nowe zarządy mają za zadanie kształtowanie funkcjonowania jednostek OSP na kolejne 5 lat, od nich zależy jak będą działać i się rozwijać. Poniżej przedstawiam nowe składy zarządów:
OSP Dąbrówka Wielkopolska:
Prezes – Bernard Ratajczak
Wiceprezes-Naczelnik – Mateusz Grąs
Z-ca Naczelnika – Paweł Dziekoń
Sekretarz – Marek Miśkiewicz
Skarbnik – Arkadiusz Gołek
Gospodarz – Walerian Budych
Członek – Leszek Parandyk
Członek – Krzysztof Patrzała
OSP Kosieczyn:
Prezes – Marcin Judek
Wiceprezes-Naczelnik – Dawid Miler
Wiceprezes – Dawid Wittke
Sekretarz – Dawid Wittke
Skarbnik – Jacek Bykowski
Gospodarz – Dawid Miler
Członek – Tomasz Hanysz
OSP Kręcko:
Prezes – Błażej Dzik
Wiceprezes- Naczelnik – Paweł Szczanowicz
Sekretarz – Arkadiusz Orłowicz
Skarbnik – Krystian Kumke
Gospodarz – Łukasz Gajos
OSP Rogoziniec:
Prezes – Andrzej Letki
Wiceprezes-Naczelnik – Tomasz Józefiak
Sekretarz – Adrian Józefiak
Skarbnik – Jacek Pielichowski
Gospodarz – Radosław Pakuła
Kronikarz – Dominika Basińska
Członek – Edward Fedko
Członek – Leszek Dec

OSP Zbąszynek:
Prezes – Zdzisław Gościniak
Wiceprezes-Naczelnik – Norbert Bock
Sekretarz – Krzysztof Michałowicz
Skarbnik – Patrycja Kosicka
Gospodarz – Józef Łysakowski
Kronikarz – Krzysztof Michałowicz
Członek – Andrzej Rolnik
24 września 2021 r. odbył się Gminny Zjazd Oddziału Miejsko
– Gminnego ZOSP RP w Zbąszynku. W trakcie zjazdu delegaci ze wszystkich jednostek OSP gm. Zbąszynek zatwierdzili nowy skład Zarządu Miejsko – Gminnego ZOSP RP, który
przedstawia się następująco:
Prezes – Krzysztof Patrzała
Wiceprezes – Tomasz Józefiak
Wiceprezes – Norbert Bock
Komendant Gminny OSP – Leszek Parandyk
Sekretarz – Andrzej Letki
Skarbnik – Paweł Szczanowicz
Członek Prezydium – Wiesław Czyczerski
Członek Prezydium – Edward Fedko
Członek Zarządu – Błażej Dzik
Członek Zarządu – Marcin Judek
Członek Zarządu – Dawid Miler
Członek Zarządu – Zdzisław Gościniak.
Poza tym delegaci wybrali następujących druhów jako
przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Świebodzinie w osobach:
- Edward Fedko
- Leszek Parandyk
Delegatami na Powiatowy Zjazd Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Świebodzinie zostali wybrani następujący druhowie:
- Krzysztof Patrzała
- Tomasz Józefiak

W trakcie zjazdu Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wraz z uczestnikami, podziękowali Druhowi Wojciechowi Wittke
za 30 lat działalności w strukturach Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Zbąszynku. Druh Wojciech sam zrezygnował ze składu zarządu jak stwierdził: „… ustępuję miejsca młodym strażakom…”. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
Druhowi Wojciechowi Wittke za długoletnią działalność w Zarządzie Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP.
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
OPŁATA OD TZW. „MAŁPEK”
Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi
o zawartości powyżej 18% alkoholu, wydane przez ministra właściwego do spraw gospodarki, oraz napojami
alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, wydane
przez właściwego marszałka województwa, zaopatrujący przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o
ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wnosi dodatkową opłatę w wysokości 25 zł za każdy pełny
litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Środki z tych
opłat stanowią 50% dochodu gminy, na terenie której
jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych i 50%

Patrycja
Lisek

przychodu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zgodnie
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina przeznaczy powyższe środki
na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym
skutkom spożywania alkoholu, określane w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.
UWAGA! ZMIANA SIEDZIBY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Od 1 lipca 2021 roku siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbąszynku mieści
się w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy
Kosieczyńskiej 4. Wejście znajduje się od strony torów
kolejowych.

WYDARZENIA

Adrian
Kepke

GMINNE WIEŚCI
78. ROCZNICA KRWAWEJ NIEDZIELI
11 lipca minęło 78 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. 9 lipca Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Sekretarz Gminy
Jan Makarewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur, przedstawiciele Świebodzińskiego Związku Kresowian – Koło Terenowe Kosieczyn, harcerze, seniorzy z
Dziennego Domu „Senior-Wigor” oraz mieszkańcy Zbąszynka oddali hołd ofiarom, składając kwiaty i zapalając znicze pod pomnikiem przy Placu Dworcowym w
Zbąszynku, poświęconym pomordowanym mieszkańcom Kresów. Modlitwę za poległych odmówił Ksiądz
Proboszcz Jerzy Kordiak.
POLSKO-NIEMIECKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ZBĄSZYNEK-PEITZ 2021
W dniach 31 lipca i 1 sierpnia na hali sportowej w Zbąszynku odbył się Polsko-Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego Zbąszynek-Peitz 2021.
Turniej rozpoczął Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski od powitania uczestników, w tym gości z zagranicy. Część oficjalną turnieju zwieńczyło wspólne zdjęcie
wszystkich uczestników.
Pierwszego dnia turnieju odbyły się rozgrywki indywiduwww.zbaszynek.pl
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wego: 1. miejsce: Henryk Zduński, Quandt Thomas,
2. miejsce: Zdzisław Krakowian, Kleinert Kamdisch
3. miejsce: Władysław Buczny, Friedow Jörg. Dziękujemy naszym partnerom z Niemiec za przybycie, za
wspólną sportową rywalizację oraz za dobrą przyjacielską atmosferę. Wszystkim uczestnikom gratulujemy osiągniętych wyników. Celem organizowanych
zawodów jest m.in. popularyzacja tenisa stołowego
jako dyscypliny dla wszystkich i w każdym wieku. Najstarszy zawodnik turnieju miał 77 lat, a najmłodsza
uczestniczka 8 lat. Zapraszamy i zachęcamy mieszkańców Gminy Zbąszynek do gry w tenisa stołowego. Turniej odbył się dzięki dofinansowaniu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz
dzięki organizacji ze strony Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zbąszynku.
alne, w których udział wzięło 30 zawodników, 15
z Niemiec i 15 z Gminy Zbąszynek. Po całodziennych zmaganiach ok. godz. 18:00 oficjalnie zakończono rozgrywki indywidualne i wyłoniono
zwycięzców. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe
zdjęcia oraz dyplomy „za udział”, dodatkowo
pierwsza trójka otrzymała puchary.
Klasyfikacja końcowa turnieju indywidualnego:
1. miejsce – Henryk Zduński, 2. miejsce – Maciej Matuszewski, 3. miejsce – Baumheier Toni.
Klasyfikacja kobiet turnieju indywidualnego:
1. miejsce – Kleinert, Jolie, 2. miejsce – Kleinert, Joelle Ly, 3. miejsce – Jadwiga Drzymała. Pierwszy
dzień zakończył się wspólną kolacją oraz podsumowaniem z przebiegu zawodów. 1 sierpnia br.
odbyły się rozgrywki deblowe w parach polsko-niemieckich, po kilkugodzinnej rywalizacji wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy i
puchary. Klasyfikacja końcowa turnieju deblo16
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55 OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH
27-29 sierpnia 2021 r. odbył się 55. Ogólnopolski Festiwal
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
nad Wisłą. Głównym założeniem festiwalu była ochrona tradycyjnego repertuaru oraz tradycyjnego stylu

muzykowania i śpiewania. Tradycyjny ludowy charakter śpiewu i muzykowania jest cenną częścią niematerialnego dziedzictwa kulturowego, którą trzeba sza-

doskonałym miejscem do prezentacji oferty produktów i usług. Na targach miał okazję zademonstrować
się także Zespół Szkół Leśnych w Rogozińcu znajdujący się na terenie Gminy Zbąszynek. Targi EKO-LAS to:
prezentacje maszyn leśnych i urządzeń dla leśnictwa;
szeroka oferta usług dla leśnictwa i przemysłu drzewnego; setki profesjonalistów z branży leśnictwa, obrotu
i przetwórstwa drewna; reprezentanci władz lokalnych
oraz leśnictw, nadleśnictw oraz Dyrekcji Lasów Państwowych; spotkania, debaty oraz dyskusje branżowe;
pokazy maszyn przy pracy na poligonie leśnym.
PRZEKAZANIE WOZU STRAŻACKIEGO DLA SZKOŁY ŚREDNIEJ
15 września 2021 roku odbyło się oficjalne przekazanie
wozu strażackiego Mercedes Benz będącego w użytkowaniu OSP Kręcko. Przekazania dokonali Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej w Zbąszynku Leszek Parandyk. Samochód strażacki został przekazany dla Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach
Wielkich. Mamy nadzieję, że przekazany pojazd i sprzęt
w znacznym stopniu podniesie jakość kształcenia klas
strażackich.
GMINA ZBĄSZYNEK CHARYTATYWNIE!
40 - letni wóz strażacki marki DAF należał do
jednostki OSP Kręcko w Gminie Zbąszynek. Burmistrz Zbąszynka zadecydował o przekazaniu
go w celu charytatywnym na rzecz Mai Tomczak ze Zbąszynia. Samochód ten ma zostać
zlicytowany na aukcji charytatywnej przygotowanej przez Fundację „Po Pierwsze”. W oficjalnym przekazaniu wozu na ręce fundacji
uczestniczyli Sekretarz Gminy Jan Makarewicz
oraz Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Leszek Parandyk. Z ramienia fundacji
na przekazaniu pojawiła się przede wszystkim
Prezes Zarządu fundacji Beata Piętka oraz Michał Wiśniewski, który współpracuje z fundacją
w wielu działaniach charytatywnych, oraz będzie promował licytację wozu. Mamy nadzieję, że licytacja samochodu strażackiego choć
trochę przyczyni się do zebrania wymaganej
kwoty.

nować i promować wśród młodego pokolenia.
Reprezentanci z Gminy Zbąszynek wzięli udział w
kategorii „Mistrz i uczeń śpiewaczy”. Nasza Gmina
była godnie reprezentowana przez Huberta Wittke, Habibę Awad oraz ich „mistrza” Wojciecha
Wittke z Dąbrówki Wielkopolskiej.
TARGI EKO-LAS
2-4 września w miejscowości Mostki w powiecie
Świebodzińskim po raz kolejny tysiące profesjonalistów z branży leśnej spotkało się na największym
wydarzeniu poświęconym tej branży w tej części
Europy. Formuła targów, obejmująca demonstracje maszyn pracujących w prawdziwym terenie,
przyciąga tłumy zwiedzających i czyni imprezę
www.zbaszynek.pl
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INWESTYCJE
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZIELONOGÓRSKIEJ W
ZBĄSZYNKU
Wykonawca w zasadzie zakończył wszystkie prace
budowlano - drogowe. Do wykonania pozostały tylko kosmetyczne - głównie porządkowe. W związku z
tym, że umowny termin wykonania robót to koniec
lutego 2022 r. odbiór inwestycji nastąpi z początkiem
następnego roku. W ramach inwestycji wykonano:
nawierzchnię asfaltową o długości 332 m, jednostronny chodnik, parking dla samochodów osobowych, kanalizację sanitarną, deszczową i wodociąg
oraz oświetlenie uliczne. Wykonawcą jest firma Kon-

a dalej z płyt drogowych, drugi w Rogozińcu o dł.
160 m, a trzeci o dł. 190 m na ul. Polnej w Dąbrówce
Wlkp. Na ul. Polnej zostanie również wykonany jednostronny chodnik. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Buda z Chobienic. Wartość robót
wyniosła ok. 280 tys. zł.

trakt sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego. Zadanie jest
realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość projektu 1 744 tys. zł. Wysokość dofinansowania 744 tys. zł.

i wykonaniu nowego pokrycia z papy. Wymieniono
również rynny, rury spustowe i blacharkę. Naprawiono kominy. Wykonawcą robót był Zakład Blacharsko
Dekarsko Budowlany Antoni Hirt z Grójca Wielkiego.
Wartość robót wyniosła 136 800,77 zł.

BUDOWA DRÓG Z PŁYT BETONOWYCH
Zakończono budowę trzech odcinków dróg z płyt betonowych. Pierwszy to odcinek od Kręckiej Winnicy w
kierunku Stradzewa o długości ponad 300 m, który
wykonano częściowo z istniejących płyt typu YOMB
18

REMONT DACHU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA PRZY
UL. DŁUGIEJ W ZBĄSZYNKU
We wrześniu, na dachu budynku Ośrodka Zdrowia
przy ul. Długiej w Zbąszynku wykonano prace dekarskie, polegające na jego dociepleniu styropianem
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PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ REMIZY NA BUDYNEK
DLA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W RAMACH
ROZWOJU INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ WSI CHLASTAWA
Prace wykonał Zakład Usługowo Handlowy, Jan
Janik z Babimostu. Wartość umowy 122 320,82 zł.
Zakres prac obejmował m. innymi: wymianę pokry-

cia dachu z dachówki i drewnianego poszycia wieżyczki, konserwację i zaimpregnowanie konstrukcji
drewnianej, wykonanie elewacji, posadzki, nowych
bram oraz wstawienie przeszklonych drzwi. Przed budynkiem wykonano chodnik i odwodnienie. Zadanie
otrzymało dofinasowanie z PROW 2014 – 2020 w wysokości ok. 63,5 tys. zł. Prace były prowadzone od końca kwietnia do września br. Obiekt został przekazany
Sołtysowi Chlastawy, ma służyć lokalnej społeczności
do odbywania spotkań, organizowania wystaw, itp.
TERMOMODERNIZACJA CUM W ZBĄSZYNKU
Trwają prace przy realizacji projektu. Obecnie Wykonawca zakończył większość prac rozbiórkowych
w starym budynku byłej tzw. przychodni kolejowej.
Obecnie przekroczono 50% zakresu wykonania umowy. Wykonano ocieplenie i elewację budynku pierwszego i trwa docieplanie drugiego. Wymieniono

okna, wykonano nową klatkę schodową, podłogi i
ocieplono poddasze. Obecnie wykonywane są ściany działowe i instalacje wewnętrzne. Projekt otrzymał
dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykonawcą
jest Zakład Murarski S.C Muńko Jan, Muńko Marek,
ul. Nowa 20 z Nowego Kramska. Wartość umowy
2 214 000,00 zł. Termin zakończenia robót 01.03.2022r.

www.zbaszynek.pl

19

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Hubert
Cichy

BUDOWA OBWODNICY CHLASTAWY, KOSIECZYNA I
PODMOKLI WIELKICH
Nazwa zadania: „Budowa obwodnic m. Kosieczyn
i Chlastawa w ciągu dr. woj. nr 302 oraz Podmokle
Wielkie w ciągu dr. woj. nr 304 - dojazd do węzłów
na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu”.
Trwają roboty budowlane. Wycięto drzewostan i
prowadzone są roboty ziemne. Z perspektywy ronda w Chlastawie wyraźnie widać jej przebieg w kierunku południowym. Długość odcinka wyniesie 7,4
km, szerokość jezdni 7 m, kategoria drogi G. Wzdłuż
obwodnicy powstanie ścieżka rowerowa. Inwestorem jest Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze a Wykonawcą Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. z Krosna
Odrzańskiego. Budowa jest realizowana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 Oś Priorytetowa 5 – Transport dla Działania 5.1
Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport
drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT.
Wartość umowy 42,3 mln zł. Przewidywany termin
zakończenia to 31.01.2023 r.

DROGA DO KOŹMINKA
Zakończono budowę, odcinka drogi łączącej Kręcko z Koźminkiem. Drogę wykonano tylko na odcinku
należącym do Gminy Zbąszynek. Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F – odcinek
Koźminek-Kręcko od km 2+472,70 do km 3+295,53.
W ramach inwestycji przebudowano ponad 823 m
drogi, wyrównano istniejącą nawierzchnię poprzez
ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, wykonano poszerzenia jezdni, wzmocniono
posadowienie drogi na gruntach słabonośnych w
obrębie istniejącego cieku, wykonano reprofilację i oczyszczono istniejące rowy. Wykonawcą był
DROGBUD Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp.
z o.o. ul. Sobieskiego 14, ze Świebodzina a Nadzór Inwestorski sprawował: Usługi Inżynierskie Wojciech Prochera, Nowa Wioska 5B z Lubrzy. Data
rozpoczęcia robót 04.12.2020 r. Data zakończenia
05.07.2021r. Całkowita wartość inwestycji: 1 605
134,87 zł w tym: LUW 785 446,00 zł, Gmina Zbąszynek 404 961,50 zł, Powiat Świebodziński 414 727,37 zł.
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WYMIANA KOTŁA GAZOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSIECZYNIE
W czasie przerwy wakacyjnej w Szkole Podstawowej
im. Marcina Rożka w Kosieczynie przeprowadzono
modernizację kotłowni gazowej. Wymieniono stary
kocioł Gensa, który funkcjonował tam ponad 20 lat,
na nowy firmy Hoval. Jest to drugi, bliźniaczy kocioł,
współpracujący na zasadzie zasilania przemiennego. Przy większym zapotrzebowaniu na ciepło kotły
będą pracowały jednocześnie. Wykonano również
rozdział instalacji c.o. na dwa niezależne obiegi i zlikwidowano starą instalację z rur, po starym kotle węglowym. Takie rozwiązanie ma na celu umożliwienie
niezależnego ogrzewania obiektu w zależności od
jego funkcjonowania. Np. w okresie ferii zimowych
będzie można regulować dostarczanie ciepła do
poszczególnych pomieszczeń, a co za tym idzie generować oszczędności. Dostawę i montaż urządzeń
przeprowadziła firma GAZ Zakład Handlowo Usługowy Ireneusz Spychała ze Zbąszynka. Koszt modernizacji wyniósł 89 999,19 zł.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

PRACE MODERNIZACYJNE
IV KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
PRZYPOMINA O OPŁATACH ZA ODPADY.
TERMIN WPŁAT ZA IV KWARTAŁ 2021 - MIJA 31 PAŹDZIERNIKA
(OPŁATA ZA PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ).

zostały wykonane przy udziale
firmy zewnętrznej i nie kolidowały z pracami wykonywanymi
przez głównego wykonawcę III
etapu obwodnicy Zachodniej w
Zbąszynku.

INFORMACJE SZUK
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku inforSTAWKA OPŁAT ZA ODPADY W IV KWARTALE 2021
muje, że w listopadzie pracowNIE ULEGA ZMIANIE I WYNOSI:
nicy SZUK Zbąszynek prowadzić
będą ponowne odczyty wodo- ODPADY SELEKTYWNE - 30,00 ZŁ/OSOBĘ
mierzy u wszystkich odbiorców
indywidualnych naszych usług
WPŁAT DOKONUJEMY NA INDYWIDUALNE
na terenie Gminy Zbąszynek, po
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH.
których nastąpi rozliczenie i wystawiane będą faktury rozliczeniowe. Faktury, wzorem lat ubieW celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny w
głych, będą roznoszone również
godz. pracy Zakładu tj. pon.-pt. 7:00-15:00 pod nr tel. 683849465 wew. 22.
przez naszych pracowników i
wrzucane do skrzynek na listy.
Cena dostarczania wody i odPrzypominamy, że w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących gospoprowadzania ścieków nie ulega
darstwo domowe należy w ciągu 14 dni zmienić deklarację na odpady na
zmianie. Dodatkowy odczyt stafaktyczną ilość osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe.
nów wodomierzy u odbiorców
związany jest z krótkim okresem
rozliczeniowym ustanowionym
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąprzez SZUK Zbąszynek (ostatnia
szynku informuje, że w sierpniu modernizacji uległa sieć
faktura zaliczkowa wystawiona jest na miesiąc listopad
hydrantowa znajdująca się w miejscowości Kosieczyn
2021 roku) oraz kontrolą sprawności wodomierzy główi częściowo w miejscowości Chlastawa. Wiązało się to z
nych i stanu technicznego widocznych części przyłączy
wymianą hydrantów ppoż. znajdujących się m. in. na ul.
wodociągowych i zaworów głównych. Ponownie prosimy
Głównej, Małej i Okrężnej w Kosieczynie. Wymieniono
o uprzątnięcie i zapewnienie dostępu do pomieszczeń,
łącznie w dwóch miejscowościach 11 hydrantów ppoż.
w których znajdują się wodomierze główne i ogrodowe.
wyposażając je jednocześnie w niezbędną armaturę – zaKażdy pracownik Samorządowego Zakładu Usług Komusuwy wodociągowe zlokalizowane przy każdym hydrancie
nalnych w Zbąszynku dokonujący odczytów wodomierzy
ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożaposiada przy sobie w widocznym miejscu identyfikator.
rowymi. W miejscowości Kosieczyn cała sieć hydrantowa
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo prosimy
w ostatnich dwóch latach została całkowicie zmodernizoo kontakt telefoniczny lub e- mailowy z pracownikami
wana. Do wymiany pozostał jeszcze jeden niesprawny hyZakładu. W przypadku nie zastania nikogo z odbiorców
drant ppoż., który zostanie wymieniony jeszcze w tym roku.
usług pod wskazanym adresem pracownicy zostawią inPodczas wymiany hydrantów ppoż. udało się zmoderniformację w skrzynce pocztowej (tak jak odbywało się to
zować również trzy niesprawne zasuwy wodociągowe na
dotychczas), bardzo prosimy w takim przypadku o indywisieci wodociągowej w Kosieczynie, dzięki temu uzyskaliśmy
dualne podawanie stanu wodomierzy. Skontaktować się
możliwość odcinania podczas awarii wodociągowych poz pracownikiem SZUK Zbąszynek i podać stan wodomierzy
szczególnych części Kosieczyna – ul. Okrężnej (podzielona
można telefonicznie lub drogą elektroniczną
na dwie części) oraz część ulicy Głównej (numery niepatel. 68 3849465 wew. 21, e-mail: woda@zbaszynek.pl
rzyste) co znacząco wpływa na dostawę wody do poszczególnych odbiorców podczas awarii.
Dane kontaktowe:
We wrześniu została wykonana rozbudowa sieci
WODA - tel. 68 3849465 wew. 21,
wodociągowo- kanalizacyjnej na ul. Henryka Sienkiewicza
e-mail: woda@zbaszynek.pl
w Zbąszynku. Potrzeba rozbudowy tej nowo powstałej sieci
ODPADY - tel. 68 3849465 wew. 22,
jest związana z rozpoczynającymi się pracami budowy III
e-mail: gospodarkaodpadami@zbaszynek.pl
ETAPU obwodnicy Zachodniej w Zbąszynku. Przed pracaCZYNSZE - tel. 68 3849465 wew. 23,
mi ziemnymi zostały wykonane dwa przyłącza wodociąe-mail: czynsze@zbaszynek.pl
gowe i jedno wspólne przyłącze kanalizacyjne do nowo
KSIĘGOWOŚĆ - tel. 68 3849425,
powstałych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy
e-mail: szuk@zbaszynek.pl
ul. Sienkiewicza w Zbąszynku (budynki w budowie) oraz
rozbudowa sieci kanalizacyjnej o 20 mb. na nowe tereny
inwestycyjne przyległe do ul. Henryka Sienkiewicza. Prace
22
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OŚWIATA

Agnieszka
Ratyńska

NOWY ROK SZKOLNY
Początek września to czas szczególny dla
tów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędwszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli.
nego do nauki w szkołach podstawowych, liceach,
Rozpoczęcie roku szkolnego poprzedziło przeprowaszkołach policealnych oraz innych placówkach
dzenie konkursu na Dyrektora Centrum Kształcenia
edukacyjnych. Wnioski można składać od 1 lipca do
Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku. W wyni30 listopada 2021 r., wyłącznie elektronicznie – za poku konkursu, który odbył się 8 lipca br. Burmistrz Zbąśrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE)
szynka powierzył stanowisko Dyrektora CKZiU Pani
ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy internetowe
Ewie Omelczuk na okres 5 lat.
niektórych banków.
17 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odZ okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzybył się egzamin dla nauczycieli ubiegających się o
my wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom
stopień nauczyciela mianowanego. Awans otrzymał
oświaty, aby szkoła była przyjaznym miejscem zdoPan Karol Prządka, nauczyciel języka polskiego, hibywania wiedzy, odkrywania i rozwijania pasji oraz
storii i WOS-u w Szkole Podstawowej im. Marcina Rożzainteresowań. Niech nauka będzie ciekawą przyka w Kosieczynie.
godą, a praca z dziećmi i młodzieżą przyniesie raMożliwość rozpoczęcia roku szkolnego w normaldość i satysfakcję.
nych warunkach wszystkich niezwykle ucieszyła.
Aby nauka mogła
odbywać się w spoLiczba oddziałów i uczniów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2021/2022
sób stacjonarny od
Szkoła
Liczba oddziałów Liczba uczniów
Liczba uczniów
1 września, Ministerklas pierwszych
stwo Edukacji i Nauki
Branżowa Szkoła I stopnia w
4
117
34
przez całe wakacje
Zbąszynku
realizowało działaLiceum Ogólnokształcące w
4
109
25
nia ukierunkowane
Zbąszynku
na bezpieczny poTechnikum w Zbąszynku
10
250
66
wrót do szkół. We
współpracy z Ministerstwem Zdrowia
Szkoła Podstawowa w
7
107
14
i Głównym InspekKosieczynie
toratem
SanitarSzkoła Podstawowa w
8
153
24
nym opracowano
Dąbrówce Wlkp.
wytyczne sanitarne
Szkoła Podstawowa w
22
454
50
oraz
zapewniono
Zbąszynku
środki bezpieczeństwa dla szkół. Prowadzone są również akcje informacyjne zachęcająDOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOce do szczepień nauczycieli i dzieci do 12. roku życia.
CIANYCH PRACOWNIKÓW
Dodatkowo od września realizowane są w szkołach
Przypominamy! Pracodawcy chcący zatrudnić praprogramy wsparcia dla uczniów po długotrwałym
cownika młodocianego w celu odbycia praktycznej
okresie nauki zdalnej zapoczątkowane wiosną tego
nauki zawodu w ramach przygotowania zawodoweroku w formie zajęć wspomagających. Nowy rok
go, zobowiązani są do zawarcia z nim odpowiedniej
szkolny to także czas rozpoczęcia nowych przedsięumowy. O zawarciu umowy z pracownikiem młodowzięć edukacyjnych i wychowawczych. Jednym z
cianym należy poinformować wójta, burmistrza lub
nich jest projekt „Poznaj Polskę”, który wystartował
prezydenta miasta w zależności od miejsca zamiesz6 września. W ramach tego programu szkoły, które
kania osoby młodocianej.
złożyły wnioski do momentu wyczerpania środków,
otrzymają dofinansowanie wyjazdów do muzeów,
Prosimy na bieżąco sprawdzać druki dokumentów
miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popudostępne na bip.zbaszynek.pl w zakładce: „Druki do
laryzujących osiągnięcia nauki.
pobrania” wymagane do ubiegania się o zwrot koszOd nowego roku szkolnego po raz pierwszy nabór
tów kształcenia młodocianych pracowników.
wniosków oraz wypłata świadczeń w ramach programu „Dobry Start” realizowana jest przez Zakład
Ubezpieczeń Społecznych. W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać
jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszy24
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WAKACJE DOBIEGŁY KOŃCA
Zbliżająca się jesień wzywa do nostalgii, a ponieważ
miło jest wieczorami, pod kocem z kubkiem gorącej
czekolady wspominać przedszkole - wzięliśmy udział
w sesji jesiennej, którą wykonała dla nas Pani Ewa
Breś, aby zatrzymać na zdjęciu ulotną chwilę. Wszyscy
jesteśmy ciekawi efektów końcowych. Dzieci świetnie
współpracowały i pięknie pozowały do wszystkich
zdjęć.

Wakacje dobiegły końca, a więc walizki
wypakowane, głowa pełna wspomnień, sale
przedszkolne pięknie wysprzątane, a akumulatory
naładowane. Powrót do przedszkola po długim czasie
budził wiele pozytywnych uczuć. Wszyscy pragnęliśmy
wrócić, ponieważ każdy rok to nowe wyzwania. 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 Kingę
Wilińską i grupa Zajączki pod opieką Pani Wiktorii Dudek.
Kolejne grupy to 4-latki: Wiewiórki - Pani Anna Matysiak i
Biedronki - Pani Joanna Napierała. Grupy pięciolatków
to Jeże i Jagody, w których nauczycielkami są kolejno,
Pani Alicja Jankowiak i Pani Magdalena Jokiel.
Natomiast sześciolatki, jak co roku, rozpoczęły swoją
naukę w szkole pod opieką Pani Moniki Kepke Żabki i Pani Angeliki Kaczmarek - Motylki oraz grupa
przedszkolna z Rogozińca, w której nauczycielem jest
Pani Karolina Hassa.

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
20 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,
owoce i drobne upominki, aby podkreślić wagę tego
ważnego święta. Przez niemal cały dzień do dyspozycji
miały również zamki dmuchane, w związku z czym
powróciły do domów w doskonałych humorach.
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. POMAGAMY We wrześniu ruszyły akcje
zbierania kasztanów, baterii alkalicznych, makulatury
oraz groszy, z których całkowity dochód w tym roku
zostanie przeznaczony dla Mai Tomczak- dziewczynki
walczącej z SMA. Serdecznie zachęcamy wszystkich
przedszkolaków wraz z Rodzicami- razem możemy
wszystko. 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.

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA
9 września cudownie słoneczna pogoda pozwoliła
nam świętować wspólnie na placu przedszkolnym
Dzień Ziemniaka. Przedszkolaki miały możliwość
poznania różnych określeń tego warzywa i jego
zastosowań w kuchni rozwiązując zagadki, biorąc
udział w zawodach z jego udziałem, tworząc
prace plastyczną czy też improwizując wykopki
w piaskownicy. Największą atrakcją było ognisko
oraz piknik na świeżym powietrzu, którego daniem
głównym był właśnie ziemniak w mundurku.
www.zbaszynek.pl
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WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Po zasłużonych wakacjach wróciliśmy do szkoły,
nareszcie stacjonarnie. Pierwszego września uroczystym
apelem rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022, jednocześnie przyjmując w poczet uczniów naszej szkoły 50
pierwszoklasistów. Łącznie do szkoły uczęszcza teraz 454
uczniów uczących się w 22 oddziałach.
Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele z wielkim zaangażowaniem wkroczyli w ten nowy rok. Nareszcie mury
szkolne tętnią życiem. Po tak długim okresie zdalnego
nauczania w szkole bardzo dużo się dzieje. Uczniowie
chętnie włączają się we wszystkie akcje organizowane
w szkole i poza nią.
Samorząd uczniowski zaprosił społeczność naszej szkoły
do włączenia się w akcję: ”Opatrunek na ratunek”. Jej
organizatorem jest Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio z siedzibą w Poznaniu. Celem Fundacji
jest stworzenie profesjonalnego zaplecza dla polskich
misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród
chorych w najuboższych krajach świata. Tam przydaje
się dosłownie wszystko. Dzieci przynoszą środki opatrunkowe, środki ochronne. Cała społeczność szkolna włączyła się również w zbiórkę nakrętek, baterii alkaicznych,
kasztanów, makulatury oraz w akcję „Rzeka Grosza dla
Mai”. Wszystko po to, aby wspomóc zbiórkę funduszy na
leczenie chorej Mai. Wszyscy chętnie pomagamy!
Świętowaliśmy International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki, obchodzony 15 września od 2009
roku. Dzień Kropki powstał, aby świętować i wspierać
kreatywność, odwagę, wyobraźnię i zabawę dzieci. By
odkrywać ich talenty i pokazać je innym. Żeby pokazać,
że każde dziecko ma swoje mocne strony, które należy
wspierać i rozwijać. Cała szkoła jest zakropkowana! Zaangażowanie wszystkich dzieci było ogromne.
Uczniowie klas I-IV wzięli udział w zbiórce cebulek kwiatowych (np. tulipanów, żonkili, krokusów, przebiśniegów
itp.). Jesienią zostaną one zasadzone na przy szkole, by
26

wiosną kwiaty mogły wabić pszczoły i cieszyć nasze
oczy.
„Myślę więc nie śmiecę” to przesłanie tegorocznej ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata, do której włączyła się
również nasza szkoła. Uczniowie ze wszystkich klas razem z nauczycielami, udali się w wyznaczone miejsca,
aby posprzątać zalegające tam śmieci. Porządkowane były obszary przyszkolne, pobliski park, tereny zielone
wzdłuż głównych ulic. Powyższe działania mają na celu
rozbudzenie w naszych podopiecznych pozytywnych
uczuć, takich jak odpowiedzialność za siebie, a także
za środowisko. Mamy nadzieję, że zaowocują one w
przyszłości dobrymi, ekologicznymi nawykami.
Uczniowie klas III uczestniczyli w cyklu zajęć „Od ziarenka do bochenka”. Podczas nich poznali tradycje i
zwyczaje związane z pracą rolnika, piekarza oraz wypieku chleba. W trakcie pobytu w Karczmie Taberskiej,
w Janowcu dzieci poznały historię chleba i zwyczaje
przekazywane nam przez przodków. Uczniowie rozpoznawali zboża i produkty, które z nich powstają. Uczestniczyli również w warsztatach pieczenia chleba. Mamy
nadzieje, że lekcja ta wyrobi w naszych podopiecznych
poczucie szacunku dla chleba oraz podniesie świadomość jego właściwości zdrowotnych.
Reprezentacja naszej szkoły zajęła I miejsce, a jednocześnie zdobyła Puchar Sołtysa Dąbrówki Wielkopolskiej
w Turnieju Piłki Nożnej. Podczas Powiatowego Turnieju
Piłki Nożnej w Świebodzinie reprezentowały nas dwie
drużyny. Starsza zajęła III miejsce, a młodsza IV. Cieszymy się z sukcesu naszych młodych piłkarzy!
W naszym szkolnym kalendarzu zaplanowaliśmy wiele
uroczystości i wydarzeń. Z nadzieją patrzymy w ten nowy
rok szkolny. Oby był lepszy niż poprzedni, wolny od zdalnego nauczania. O wszystkim będziemy systematycznie
informować na łamach Kwartalnika.
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POWRÓT DO SZKOŁY
Pierwszego września odbył się apel z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Pani Dyrektor
Małgorzata Gruchała zapoznała uczniów z restrykcjami
sanitarnymi panującymi w szkole i przedstawiła
najważniejsze informacje organizacyjne. Głos zabrali
również pan Piotr Kociołek, Sołtys wsi Dąbrówka

Wielkopolska
oraz
przewodnicząca
Rady Rodziców Barbara Lasota. Podczas
uroczystego apelu 24 uczniów po złożeniu
przyrzeczeń zostało pasowanych przez
dyrektorkę szkoły i dołączyło do szkolnej
rodziny. Wychowawstwo w tejże klasie
objęła pani Iwona Utrata. Rożki obfitości,
które otrzymały dzieci zostały ufundowane
przez Radę Rodziców. Rok szkolny 2021/2022
rozpoczęło 153 uczniów.
Już od początku roku szkolnego możemy
pochwalić się pierwszymi sukcesami uczniów.
Maria Budych uczennica naszej szkoły została
laureatką trzeciego miejsca podczas „12th
WORLD OPEN Music Competition” w kategorii
Middle Junior, instrument: flet poprzeczny.
Konkurs został rozstrzygnięty w stolicy Serbii - Belgradzie.

Marysia rywalizowała z wieloma przedstawicielami z 50
krajów z całego świata.
W konkursie pt. „Segregacja śmieci w oczach dzieci”
organizowanym przez Lubuski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Kalsku z drugiej klasy brali udział: Eliza
Kliman, Martyna Lehmann, Jan Łakomy, Filip Patrzała,
Nikodem Malojda. Zadaniem uczestnika było
stworzenie obrazu w formacie A3 dowolną
techniką zachęcającego do prawidłowej
segregacji odpadów. Filip Patrzała zajął trzecie
miejsce.
22 września 2021r. na Stadionie Gminnym w
Dąbrówce Wielkopolskiej odbył się Powiatowy
Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych, w
którym udział wzięło pięć zespołów ze szkół
terenu powiatu świebodzińskiego: SP Lubrza,
SP Szczaniec, SP Zbąszynek, SP Kosieczyn oraz
SP Dąbrówka Wlkp. Organizatorem Turnieju
był LKS Sokół Dąbrówka Wlkp. oraz OSiR
Zbąszynek. Zadanie było zrealizowane dzięki
wsparciu Powiatu Świebodzińskiego oraz
Gminy Zbąszynek. Klasyfikacja końcowa: 1m SP

Zbąszynek, 2m SP Szczaniec, 3m SP Dąbrówka Wlkp., 4m
SP Lubrza, 5m SP Kosieczyn.
Tradycyjnie we wrześniu włączyliśmy się do akcji
Sprzątanie świata 2021. Tegoroczne hasło brzmiało:
„Myślę, więc nie śmiecę”. Była to wspólna lekcja
poszanowania środowiska.
W ramach integracji uczniowskiej po długiej
nieobecności w szkole odbyło się wiele wycieczek
klasowych. Uczniowie klasy ósmej po długiej nauce
zdalnej wybrali aktywną formę wypoczynku. Spędzili
trzy dni nad jeziorem Długie, koło Strzelec Krajeńskich. W
programie było wiele atrakcji: ścianka wspinaczkowa,
spływ rowerami wodnymi, żeglarstwo, gra terenowa. W
pamięci zostanie dużo wspomnień.

www.zbaszynek.pl
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NOWY ROK SZKOLNY – START!
INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
01 września 2021 roku uroczystym apelem zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny 2021/2022.
Tego samego dnia czternaścioro młodych ludzi zostało
włączonych do grona społeczności szkolnej podczas pasowania na ucznia klasy pierwszej. Pierwszoklasiści złożyli
uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Cieszymy się, że
nasza szkoła zyskała nowych uczniów, a na początku ich
edukacyjnej drogi życzymy im zapału, wytrwałości i samych
sukcesów. W sumie w tym roku szkolnym do naszej placówki
będzie uczęszczać 107 wychowanków.
KREATYWNOŚĆ MA KSZTAŁT… KROPKI
15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kropki,
święto podczas którego przypominaliśmy sobie, że każdy z
nas jest kreatywny, pomysłowy i potrafi odkryć w sobie artystę.
SZKOŁA DEMOKRACJI
Dnia 17 września w naszej szkole zostały przeprowadzone
wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz na Rzecznika Praw Ucznia na rok szkolny 2021/2022. Tydzień przed
wyborami kandydaci przygotowali plakaty wyborcze. W
wyniku głosowania do Samorządu Uczniowskiego wybrano:
Ninę Snopajtis (kl.IV), Zofię Kumke (kl.VIII), Gracjana Chmielewskiego (kl.VIII) i Agatę Buśko (kl.VIII). Opiekunami tegorocznego Samorządu Uczniowskiego zostali: Pani Zuzanna
Buczna – Pendrak i Pan Karol Prządka. Rzecznikiem Praw
Ucznia na kolejne dwa lata został Pan Kamil Hołyński.
Z WIZYTĄ W ŚWIEBODZIŃSKIM KINIE
23 września uczniowie klas IV – VIII wybrali się do kina na
film „Czarny młyn”, ekranizację powieści Mariusza Szczygielskiego. Młodzi widzowie z zapartym tchem śledzili perypetie
czworga przyjaciół. Film wart obejrzenia, więc polecamy
zarówno młodej jak i nieco starszej publiczności.
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JĘZYKOWE POTYCZKI
26 września cała Europa obchodzi Europejki Dzień Języków
Obcych. Święto to ma na celu podkreślenie, jak ważne jest
uczenie się języków obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej.
Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do obchodów
tego dnia. Na lekcjach języka angielskiego zostały przeprowadzone pogadanki o uczeniu się języków oraz płynących
z tego korzyści. Podczas zajęć uczniowie brali udział w różnych aktywnościach. Przyjrzeli się dokładniej mapie Europy
oraz flagom europejskim, rozwiązywali interaktywne quizy,
łamigłówki językowe. Wiedza płynąca z nauki języków obcych to nie tylko łatwiejsza komunikacja, ale także otwarte
horyzonty na inne kultury i obyczaje.
DZIEŃ CHŁOPAKA – PRZYSTOJNIAKA
30 września obchodziliśmy w naszej placówce „Dzień Chłopaka – Przystojniaka”. Młodzi mężczyźni ubrali w tym dniu
krawaty i muszki – atrybuty prawdziwego dżentelmena.
Święto chłopców zostało poprzedzone wyborami na najsympatyczniejszego kolegę, którym został Adam Bielecki z
klasy V.
MARCIN ROŻEK ZBIERA DLA MAI
W dniach 15.09.2021r. – 30.01.2022 nasza placówka przyłączyła się do akcji „Rzeka grosza dla Mai” – kolejnej inicjatywy na rzecz dziewczynki chorej na SMA. Chcemy dorzucić
cegiełkę i liczymy na zaangażowanie zarówno wspólnoty
szkolnej, jak i lokalnej.
Tak wyglądał pierwszy miesiąc nauki w Szkole Podstawowej
im. Marcina Rożka w Kosieczynie. Zachęcamy Państwa do
śledzenia naszej strony internetowej i profilu na Facebooku.
Znajdziecie tam Państwo informacje na temat wszystkich
naszych akcji oraz fotorelacje z naszych działań.
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A „ZA TORAMI” ROZPOCZĄŁ SIĘ RUCH…..
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Cieszymy się,
że możemy pracować stacjonarnie, a mury szkoły ponownie tętnią życiem. Naukę w klasach pierwszych rozpoczęło
w tym roku szkolnym 125 uczniów klas pierwszych, w tym
66 w Technikum (wychowawcy: p. Joanna Kasprowiak,
p. Kamil Feliszewski), 34 w Branżowej Szkole I stopnia (wychowawca: p. Edwin Pracuk), a 25 w Liceum Ogólnokształcącym (wychowawca: p. Anna Stachowiak). Tego
dnia przywitaliśmy również nowych nauczycieli: księdza
Sławomira Szocik oraz panią Karolinę Sikorską – nauczycielkę wychowania fizycznego. Rozpoczęcie roku szkolnego nieodwołalnie zamyka okres wakacyjny, lecz warto
z zaciekawieniem patrzeć na to, co przyniesie nowy rok.
Mamy nadzieję, że mimo utrzymującego się stanu pandemii lata szkolne 2021/2022 pozwolą pozytywnie zapisać
się na kartach historii szkoły. Pamiętamy oczywiście o trzecioklasistach i czwartoklasistach, dla których ów rok jest
ostatnim w murach CKZiU. Życzymy im wszystkim, by odpowiednio wykorzystali dany czas na przygotowanie się do
egzaminów maturalnych i zawodowych.
ERASMUS+ PONOWNIE W CKZIU
Już po raz trzeci udało nam się pozyskać środki unijne na
organizację staży zagranicznych dla naszych uczniów.
Tym razem w stażach zagranicznych będzie mogło wziąć
udział 30 uczniów Technikum w dwóch grupach (2 x 15
uczniów). Koszty organizacji staży pokryte zostaną w
całości z programu Erasmus+, z którego pozyskaliśmy
80 000 €. Staże odbędą się tym razem w Szwecji, a projekt
realizowany będzie w latach 2022-2023. Do tej pory w stażach zagranicznych uczestniczyło 80 uczniów Technikum.
WYJAZDY INTEGRACYJNE DLA KLAS PIERWSZYCH
W drugiej połowie września w naszej szkole organizowane są tradycyjne spotkania integracyjne dla uczniów klas
pierwszych. Ich celem jest umożliwienie młodzieży bliższego poznania się oraz nawiązania relacji na swobodnym
gruncie poza szkołą. W bieżącym roku wycieczki integracyjne odbyły się w terminie
13-15 września. W poniedziałek integrowali
się uczniowie liceum ogólnokształcącego
z klasy 1A. We wtorek na integrację pojechała klasa 1EM technikum, dzień później – w środę, tj. w ostatnim dniu integracji – ich koledzy z klasy 1IA oraz uczniowie
szkoły branżowej z klasy 1W. Młodzież wraz
z wychowawcami wybrała się do Niesulic położonych nad jeziorem Niesłysz, by
wziąć udział w rejsach żaglówkami pod
kierunkiem p. Mariusza Mazurka oraz w
zabawach przygotowanych przez panią
pedagog Joannę Sidorenko. Obie aktywności sprzyjały temu, by powiedzieć coś o
sobie i dowiedzieć się interesujących faktów o swoich kolegach i wychowawcy.
Stanowiły również doskonałą okazję do
podziwiania piękna krajobrazu z samego
środka jeziora. Nie ulega wątpliwości, że
integracja jest ważnym elementem spajającym klasę, gdyż daje uczniom poczucie

przynależności do grupy klasowej. Niezbitym dowodem
na to, że udało się zrealizować założony cel zjednoczenia
grup, były szczere i promienne uśmiechy, które towarzyszyły wszystkim uczestnikom integracji. Ufamy, że dzięki temu
nasi pierwszoklasiści będą współpracowali i odnosili się do
siebie z empatią oraz z niemałą dozą życzliwości.
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO
Mimo trudnego okresu, jakim był dla uczniów i nauczycieli
okres nauki zdalnej, zdawalność egzaminu maturalnego
wyniosła w naszej szkole 83,54 % i uplasowała się na poziomie całego kraju (83 %). Gratulujemy naszym maturzystom
i życzymy sukcesów w dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI
15 września obchodzimy International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Zwykło się traktować ów dzień
jako święto kreatywności, zabawy i gier. Również i my gremialnie jako szkoła zdecydowaliśmy się na udział w zabawie. Z tej okazji na 4 lekcji cała społeczność szkoły zebrała się na szkolnym boisku, by za pomocą kredy wyzwolić
pokłady kreatywności i talentu. Uczniowie wraz z nauczycielami chętnie przyłączyli się do zabawy polegającej na
zakropkowaniu boiska szkolnego i rysowaniu po nim kredą tego, co tylko podpowie wyobraźnia. Motywem przewodnim była kropka, ale najważniejsza była zabawa, a ta
udała się z pewnością.
Po więcej informacji zapraszamy na
www.ckizu.zbaszynek.pl oraz
www.facebook.com/ckziuzbaszynek.
Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze wiele wydarzeń,
które pozwolą w dalszym ciągu integrować społeczność
szkolną.
Wszystkim nauczycielom i uczniom życzymy udanego roku
szkolnego spędzonego w murach szkoły.
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PRACOWITY WRZESIEŃ W ZSL

Okres lipca i sierpnia to czas wypoczynku i
wakacji ale także czas egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie i egzaminów poprawkowych
zarówno maturalnych jak i rocznych. Wrzesień natomiast rozpoczął się bardzo pracowicie i już 3 września
powitaliśmy z radością nowy rok szkolny uroczystym
apelem tradycyjnie na świeżym powietrzu.
Z początkiem miesiąca nastąpiły intensywne
przygotowania do XII Mistrzostw Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych, które są organizowane już po
raz drugi w naszej szkole. Zaplanowane na 2020 rok
z powodu pandemii zostały przeniesione na koniec
września 2021 roku.
W tle przygotowań do Mistrzostw odbywało się
także wiele innych ciekawych
przedsięwzięć m.in.: udział w
międzynarodowych targach
gospodarki leśnej, przemysłu
drzewnego i ochrony środowiska EKO- LAS w Mostkach w
roli wystawców jak i zwiedzających oraz udział w święcie
lasu i ochrony klimatu w Żarach.
Szkoła brała także
udział w projekcie finansowanym przez Ministra Obrony Narodowej pod nazwą „Wdzięczni
bohaterom-powstańcom
warszawskim”. Projekt polegał
na wykorzystaniu w prezentacji replik strojów oraz broni,
które posiadali powstańcy w
1944 roku. Dzięki temu progra30

mowi uczniowie zwiedzili także
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i
Więźniów Politycznych PRL w
Warszawie, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Tradycyjnie jak co roku, szkoła wzięła udział w biegu upamiętniającym żołnierzy wyklętych pod nazwą Tropem
Wilczym.
27 września odbył się w szkole
Dzień Języków Obcych, który
ma na celu propagowanie
zalet różnorodności językowej
i kulturowej wśród młodzieży
a przede wszystkim integrację
społeczności szkolnej i dobrą
zabawę.
30 września na terenie szkoły
rozpoczęły się XII Mistrzostwa
Polski Szkół w Umiejętnościach
Leśnych, konkurencje z jakimi miały się zmierzyć drużyny to: zmiana łańcucha,
przerzynka kombinacyjna, przerzynka na dokładność, okrzesywanie, ścinka oraz bieg leśnika. Wyniki
Mistrzostw dostępne na naszej stronie internetowej
www.zslrogoziniec.pl
Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz sympatykom
naszej szkoły życzymy spokoju i samych pomyślności
w nowym roku szkolnym 2021/2022.
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LATO W OPS I WIGORZE
Mijający kwartał 2021 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 z zapałem
korzystali z bogatej oferty wakacyjnych zajęć. Oto
przegląd letnich wydarzeń z OPS i Wigora…
SPOTKANIA PRZY JEZIORKU KOŹLARSKIM.
W okresie letnim zajęcia z seniorami wielokrotnie
odbywały się przy Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie.
Seniorzy uwielbiają tę formę aktywizacji. W czasie
zajęć chętnie uczestniczą w grach i zabawach
ruchowych przygotowywanych przez pracowników
Domu, nie brakuje również wspólnego tańca i śpiewu.
Czas spędzony na łonie natury dodaje wszystkim
energii i wigoru, poprawia humor i samopoczucie.
PAMIĘTAMY!
09 lipca 2021roku seniorzy z Dziennego Domu „SeniorWigor” wzięli udział w uroczystościach przy pomniku
„Źródło” w Zbąszynku z okazji upamiętnienia rocznicy
Rzezi Wołyńskiej. W wydarzeniu uczestniczyli włodarze
Gminy, przedstawiciele Świebodzińskiego Związku
Kresowian – Koło Terenowe Kosieczyn, harcerze oraz
mieszkańcy Zbąszynka. Zgromadzeni oddali hołd
ofiarom składając kwiaty i zapalając znicze pod
pomnikiem oraz odmawiając wspólną modlitwę za
poległych.
WYCIECZKA DO NOWEGO TOMYŚLA
23 lipca 2021 roku seniorzy z Dziennego Domu „SeniorWigor” udali się na wycieczkę do Nowego Tomyśla,
gdzie odwiedzili ogród zoologiczny oraz zwiedzili
Muzeum Wikliniarstwa. W zoo seniorzy spędzili miło czas
spacerując alejkami i przyglądając się życiu zwierząt,
które zamieszkują ogród. Następnie uczestnicy
wycieczki udali się do Muzeum Wikliniarstwa, w
którym podziwiali wyroby z wikliny i poznali technikę
wyrabiania wiklinowych koszy. Mieli również okazję
zapoznać się z historią produkcji chmielu oraz sprzętu
niezbędnego do jego zbierania.
WIZYTA KSIĘDZA ANDRZEJA
25 lipca 2021 roku mieliśmy przyjemność po raz kolejny
gościć w naszym Domu księdza Andrzeja Drutela proboszcza z Kosieczyna. Tematem spotkania był
Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, który
został ustanowiony przez papieża Franciszka na
czwartą niedzielę lipca, jako wspomnienie świętych
Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa. Poprzez
upamiętnienie tych świętych chodzi nie tylko o
przypomnienie ich roli w kościele, ale także w
rodzinach i lokalnych społecznościach. W czasie
spotkania ksiądz Andrzej złożył seniorom życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz odczytał orędzie

Papieża Franciszka z okazji przypadającego święta.
ZE STRAŻAKIEM O BEZPIECZEŃSTWIE
17 sierpnia 2021 roku nasz Dom odwiedził
Komendant Gminny OSP w Zbąszynku Pan Leszek
Parandyk. Tematem przewodnim spotkania było
„Bezpieczeństwo i zasady przeciwpożarowe”. Pan
Leszek uświadomił seniorów jak należy reagować i
postępować w razie pożaru oraz jak unikać sytuacji,
które mogłyby go wywołać. Seniorzy zadawali
mnóstwo pytań, na które Pan Leszek udzielał
fachowych odpowiedzi. Sprawy bezpieczeństwa
seniorów to najważniejsze tematy w naszym Domu,
dlatego nigdy nie jest za wiele spotkań o tym
charakterze.
O LEKACH ZE SPECJALISTAMI
31 sierpnia 2021 roku mieliśmy przyjemność gościć
w naszym Domu Panią Katarzynę Kuprianowicz i
Pana Bartłomieja Kuta - magistrów farmacji z apteki
„Pod Aniołem” w Zbąszynku. Spotkanie dotyczyło
profilaktyki
prozdrowotnej.
Goście
przekazali
seniorom wiedzę na temat zasad przyjmowania
leków, z czym nie wolno ich przyjmować, jakie
są interakcje między lekami, jakie mogą być
działania niepożądane wynikające z niewłaściwego
przyjmowania leków. Ponadto przedstawiona
została kwestia roli farmaceuty w relacji z pacjentem.
Poruszono również ważne zagadnienie dotyczące
znaczenia terminu ważności leków oraz ich tańszych
odpowiedników. Na zakończenie specjaliści udzielali
odpowiedzi na indywidualne pytania seniorów.
Z WIZYTĄ W BUDAPESZCIE
07 września 2021 roku gościliśmy po raz kolejny w
naszym Domu podróżnika Andrzeja Pasławskiego,
który tym razem podzielił się z nami swoimi
przeżyciami z wypraw do pięknego Budapesztu.
W prezentacji multimedialnej zaprosił seniorów na
wirtualną wycieczkę do stolicy Węgier. Przedstawił
historię miasta, pokazał jego urokliwe zakątki, a także
zwrócił uwagę na piękno zabytków. Seniorzy jak
zawsze byli zachwyceni spotkaniem z podróżnikiem,
dzięki któremu mogli udać się w kolejną zagraniczną
podróż.
GRZYBOBRANIE
Zbieranie grzybów to wielowiekowa polska tradycja,
a przy tym wspaniała rozrywka i relaksująca forma
wypoczynku na łonie natury. 14 września 2021
roku seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszynku postanowili skorzystać z uroków lasu
i wybrali się na
grzybobranie do Rogozińca.
Wycieczka do lasu przebiegła w radosnej atmosferze.
Z pełnymi koszykami i uśmiechami na twarzach
seniorzy powrócili do domu.
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i prowadzi pasiekę „Kwiaty w słoiku”. Pani Teresa
opowiedziała seniorom o życiu pszczół oraz o tym jak
powstaje miód i jakimi pracowitymi stworzeniami są
pszczoły. Pani Teresa przedstawiła również akcesoria
do zbierania miodu w pasiece, opowiedziała o
jego właściwościach odżywczych i zdrowotnych,
które są doskonałe na różnego rodzaju dolegliwości
i schorzenia. Podczas spotkania seniorzy mieli
możliwość spróbowania różnych rodzajów miodu.
Było naprawdę słodko i zdrowo.

WIZYTA
CZŁONKÓW
CYWILNEJ
GRUPY
POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZEJ
17 września 2021 roku gościliśmy w naszym Domu
Pana Andrzeja Rolnika wraz z żoną Danutą i
czworonożnym przyjacielem owczarkiem niemieckim
- Herą. Małżonkowie są założycielami Cywilnej Grupy
Poszukiwawczo-Ratowniczej. Na co dzień grupa
wspiera policję w prowadzeniu
poszukiwań osób zaginionych
na
terenie
otwartym.
W
grupie znajdują się wyszkoleni
ratownicy – ochotnicy, którzy w
czasie akcji poszukiwawczych
zwykle są wspierani pracą psów.
Głównym tematem spotkania
było bezpieczeństwo seniorów
podczas grzybobrania. Pan
Andrzej odpowiadał na pytania
domowników oraz dodatkowo
omawiał
przykłady akcji
ratowniczych z wykorzystaniem
psów do poszukiwań.

PIKNIK SENIORÓW
10 września 2021 roku seniorzy z Gminy Zbąszynek
spotkali się przy Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie,
żeby oficjalnie pożegnać tegoroczne lato. Spotkanie
miało charakter pikniku sportowo – integracyjnego.
Organizatorem imprezy była Rada Seniorów Gminy
Zbąszynek we współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej 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. Pan Krzysztof
Krzywak przedstawił dane o szczepieniach w Gminie
Zbąszynek i zachęcał do szczepień tych, którzy
jeszcze tego nie uczynili. Podczas pikniku dyżur pełnił
rachmistrz spisowy co umożliwiło seniorom spisanie
się. Dla uczestników imprezy przygotowano zabawy
ruchowe, które wyzwoliły we wszystkich moc
energii i humoru oraz nutę zdrowej rywalizacji. Nie
zabrakło występu zespołu „Dąbrowszczanka”, który
zaprosił wszystkich do wspólnego biesiadowania.
W trakcie pikniku seniorzy korzystali z poczęstunku
przygotowanego przez firmę PHU Emkrzych z Nądni.
Muzycznie imprezę uświetnił Pan Janusz Śmiałek,
który porwał seniorów do wspólnego tańca. Podczas
spotkania seniorom dopisała piękna, słoneczna

SŁODKA WIZYTA
23 września 2021 roku mieliśmy
w naszym Domu bardzo słodki
dzień. Seniorów odwiedziła
Pani Teresa Sikucińska - mistrz
pszczelarstwa, która na co dzień
zajmuje się hodowlą pszczół
32
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Zbąszynku, na którym przedstawiono
informacje z prowadzonych działań Grup
Roboczych w mijającym kwartale oraz
omówiono bieżące sprawy związane
z funkcjonowaniem Zespołu. Podczas
spotkania zaprezentowano również główne
założenia
realizowanego od sierpnia
br. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zbąszynku projektu pn. „Razem Przeciw
Przemocy”. Kolejne spotkanie Zespołu
odbędzie się w miesiącu grudniu br.

pogoda i dobre humory. Impreza upłynęła w miłej i
radosnej atmosferze.
CO JESZCZE PRZED NAMI….
Rozpoczął się październik a wraz z nim Święto
Seniorów. Zapraszamy zatem wszystkich seniorów
z naszej Gminy do udziału w obchodach
Zbąszyneckiego Święta Seniora, które potrwa od
3 do 15 października 2021 roku. Szczegółowy
program imprezy dostępny jest na plakatach i
stronach internetowych Gminy, DDS-W, OPS, ZOK,
OSiR oraz ZUTW. Zapraszamy do zapoznania się
z bogatą ofertą programową, w której każdy na
pewno znajdzie coś dla siebie.
INFORMACJE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
SPOTKANIE ZARZĄDU RADY SENIORÓW GMINY
ZBĄSZYNEK
20 sierpnia 2021 roku odbyło się spotkanie Zarządu
Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. Podczas
spotkania omówiono sprawę organizacji pikniku
integracyjnego seniorów „Pożegnanie
lata” oraz opracowano program
obchodów Zbąszyneckiego Święta
Seniora. Zarząd Rady Seniorów zapoznał
się
z
informacjami
dotyczącymi
zmiany
podmiotu
realizującego
usługi lecznictwa specjalistycznego
w Zbąszynku, prac nad nową Strategią
Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Zbąszynek, powołaniem grupy
roboczej ds. osób niepełnosprawnych
oraz realizacji szczepień w naszej
gminie. Kolejne spotkanie Zarządu Rady
Seniorów odbędzie się w listopadzie br.

REALIZACJA PROJEKTU „RAZEM PRZECIW
PRZEMOCY”
W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia
2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zbąszynku realizuje projekt pt. „Razem
Przeciw Przemocy”, w ramach Programu
Osłonowego
„Wspieranie
Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja
2021. Projekt jest współfinansowany ze środków
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej a jego
celem jest zintensyfikowanie pomocy dla dzieci
i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych
przemocą w rodzinie. W ramach projektu planuje się
poszerzyć punkt poradnictwa specjalistycznego na
terenie Gminy, przeprowadzić warsztaty rozwijające
umiejętności opiekuńczo – wychowawcze w formie
szkoły dla rodziców i wychowawców oraz stworzyć
spot profilaktyczny w ramach przeprowadzonego
konkursu w szkołach. Ponadto planuje się szereg
wyjazdów terapeutycznych, spotkań integracyjnych
dla dzieci i młodzieży oraz kurs samoobrony.
Wszystkich
mieszkańców
Gminy
Zbąszynek
zachęcamy do aktywnego udziału w realizowanych
działaniach.

KWARTALNE SPOTKANIE GMINNEGO
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
8 września 2021 roku odbyło się
kwartalne
spotkanie
Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego
w
www.zbaszynek.pl
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„POMYSŁOWY TEAM” NA KRĘGIELNI
Osoby z niepełnosprawnościami dwukrotnie spotkały się w
nowoczesnej kręgielni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Zbąszynku. Podczas wizyty grupa miała okazję poznać zasady
bowlingu oraz nabyć nowe umiejętności gry w kręgle. Spotkania
były świetną okazją do aktywności ruchowej i wspólnej integracji.

finansowe oraz liczymy na powtórkę.
Kolejny kiermasz zaplanowano na
dzień 6 października 2021 roku przy
Zbąszyneckim Ośrodku Kultury podczas
obchodów Zbąszyneckiego Święta
Seniora.

KIERMASZ CHARYTATYWNY DLA MAI
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku w dniu 10 września
2021 roku podczas pikniku na Jeziorku Koźlarskim zorganizował
kiermasz charytatywny dla Mai Tomczak ze Zbąszynia. Na
kiermaszu wystawiono rękodzieło i dekoracje wykonane przez
osoby z niepełnosprawnościami oraz przez seniorów z Dziennego
Domu „Senior-Wigor”. Stoisko było obsługiwane przez Mikołaja i
Tymoteusza z grupy „Pomysłowy Team”. Zebraliśmy 1 122,50 zł i
2 euro! Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie

„SZTUKA DLA KAŻDEGO” – WYJAZD DO
POZNANIA
18 września 2021 roku Ośrodek
Pomocy
Społecznej
zorganizował
wycieczkę do Poznania dla osób
z niepełnosprawnościami z grupy
„Pomysłowy Team”. Celem wyjazdu
była wizyta w Teatrze Muzycznym
na
musicalu
„PIPPIN”.
Spektakl
przedstawiał
historię
młodego księcia PIPPINA,
który poszukiwał swojej
drogi życiowej. Musical
zachwycił
uczestników
niesamowitą
muzyką,
tańcem i przepięknymi
strojami. Po spektaklu osoby
z niepełnosprawnościami
odwiedziły
wystawę
obrazów „Sejf jest za
obrazem” w Galerii na
Dziedzińcu. Przy okazji wizyty
w Poznaniu
uczestnicy
zobaczyli rzeźby i instalacje
znajdujące się na terenie
Starego Browaru. Wyjazd
był okazją do kontaktu ze
sztuką oraz do ciekawego
spędzenia wolnego czasu.
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ZDROWIE W GMINIE ZBĄSZYNEK
ALZHEIMER
Na świecie na chorobę Alzheimera cierpi 44 mln osób,
a co 3 sekundy diagnozowany jest nowy przypadek.
W Polsce na Alzheimera choruje ponad 200 tys. osób.
Czym jest choroba Alzheimera? Zespół otępienny
(demencja) – termin opisuje różne choroby mózgu,
których wspólną cechą jest utrata funkcji poznawczych. Zmiany te ograniczają funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Najczęstszą przyczyną otępienia
jest choroba Alzheimera. Większość otępień ma charakter postępujący, co oznacza, że objawy stopniowo nasilają się.
Choroba Alzheimera (ChA) stanowi 50-60% przypadków otępienia. W jej przebiegu dochodzi do zniszczenia komórek mózgu. Początkowo choroba charakteryzuje się utratą pamięci krótkotrwałej, trudnością ze
znalezieniem właściwych słów, zmianami osobowości oraz nastroju. W miarę postępu choroby, stopniowo pogarsza się pamięć długotrwała, umiejętność
czytania, rozumowania i komunikacji z innymi ludźmi.
Jak rozpoznać pierwsze objawy? Jakie są czynniki
zwiększające ryzyko zachorowania? Jakie są zalecenia profilaktyczne w tej chorobie. Odpowiedzi na
te pytania znajdziesz w ulotce. Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem opracowanym we współpracy Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z
Chorobą Alzheimera z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Forum Organizacji Pacjentów. Opieka
nad chorym na Alzheimera – poradnik dla opiekuna,
www.zbaszynek.pl zakładka Dla Mieszkańca – Zdrowie
CZERNIAK
Gmina Zbąszynek po raz kolejny podjęła współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy
Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum
Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w
Warszawie (SKN ONKOMA), przy realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. W programie uczestniczyły dzieci i młodzież ze wszystkich
szkół podstawowych Gminy Zbąszynek, Zespołu Szkół
Leśnych w Rogozińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku. Głównym
celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz
metod skutecznej profilaktyki.
PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA
7-8 października br. w mammobusie przy Przychodni Zdrowia ul. Długa 1, przeprowadzono bezpłatne
badania mammograficzne dla kobiet w wieku od
50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie
miały wykonywanych tego typu badań. Dziękujemy
paniom, które skorzystały z oferty. Informujemy jednocześnie, że już 10 października (niedziela w godz. 9:00-

15:00, w Zbąszynku przy Przychodni Lekarskiej ul. Długa 1.) będzie kolejna okazja do badań. Bardzo zależy
nam na tym, aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych
w latach: 1968 r. - 1971 r. - te Panie mogą już wykonać
badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Zapraszamy.
CUKRZYCA
W Polsce na cukrzycę choruje ok. 3 mln osób. Szacuje
się, że do 2035 r. na całym świecie liczba chorych na
cukrzycę zwiększy się o dodatkowe ok. 205 mln ludzi.
Czym jest cukrzyca? Cukrzyca to przewlekła choroba
metaboliczna, charakteryzująca się podwyższonym
stężeniem glukozy we krwi, spowodowanym brakiem
lub niedostateczną ilością hormonu insuliny w organizmie. Dzięki insulinie glukoza jest pobierana z krwi do
komórek, gdzie ulega metabolizmowi, dostarczając
organizmowi potrzebną do życia energię. Nieleczona lub niewłaściwie leczona cukrzyca (wysoki poziom
glukozy) może prowadzić do poważnych powikłań i
rozwoju innych chorób tj. udar mózgu, choroba niedokrwienna serca, retinopatia cukrzycowa, zaćma,
przewlekła niewydolność nerek, zespół stopy cukrzycowej. Według Światowej Organizacji Zdrowia,
cukrzycę dzieli się na cztery typy. Do najczęstszych
postaci zaliczamy cukrzycę typu 2 determinowaną
przez styl życia. Zazwyczaj dotyczy osób dorosłych w
momencie, gdy organizm staje się odporny na insulinę lub nie wytwarza jej odpowiedniej ilości.
Jak powinna wyglądać codzienna aktywność fizyczna i jakie są zalecenia WHO? Jakie zasady zdrowego
odżywiania należy przestrzegać?
Jakie są zasady diety DASH?
Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w ulotce. Możesz
zrobić sobie także test czynników ryzyka wystąpienia
stanu przedcukrzycowego i niezdiagnozowanej cukrzycy. – www.zbaszynek.pl zakładka Dla Mieszkańca
– Zdrowie
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
Gmina Zbąszynek informuje, że po 18 latach działalności medycznej, 13 września br. zakończyło działalność Medyczne Centrum Zdrovita w Zbąszynku przy
ul. Kosieczyńskiej 4. Aktywność Burmistrza Zbąszynka
sprawiła, że lekarze specjaliści nadal będą świadczyć
usługi w Zbąszynku. Nowym podmiotem prowadzącym Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną będzie
CM TOPMED Zbąszynek. Pacjenci, którzy dotychczas
korzystali z usług „Zdrovity” oraz nowi pacjenci, którzy
mają skierowania do lekarza specjalisty: laryngologa,
chirurga, ginekologa, urologa, endokrynologa, prosimy o rejestrację pod nr tel. 68 347 95 12 lub osobiście
w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4.
Po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu przez LOW
NFZ w Zielonej Górze, od listopada będzie można
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także korzystać z usług pulmonologa i neurologa.
Obecnie CM TOPMED oczekuje na decyzję SANEPIDU w kwestii uruchomienia RTG.
Jednocześnie
w
obiekcie
Przychodni
przy
ul. Długiej 1 trwa remont pomieszczeń. Po jego zakończeniu wszystkie poradnie specjalistyczne z obiektu
przy ul. Kosieczyńskiej zostaną przeniesione do nowo
wyremontowanych gabinetów.
Zakończony został także remont dachu na Przychodni. W kolejności planowany jest remont schodów i
elewacji.
NOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH
Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi
jedno z najważniejszych zadań administracji publicznej wszystkich szczebli. Działania w obszarze polityki
społecznej realizowane są w ramach zintegrowanego systemu. Jednym z jego kierunkowych ogniw
jest dokument pod nazwą Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych. Dokument taki posiada
także Gmina Zbąszynek. W realizacji tej strategii równorzędnym partnerem administracji samorządowej
są organizacje i instytucje należące do różnych sektorów życia publicznego (organizacje pozarządowe,
kościoły, związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze). Strategia stanowi podstawę do realizacji kierunków interwencji społecznych, które mają przyczynić
się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dotyczy
to w szczególności tych mieszkańców, którzy są zagrożeni lub dotknięci marginalizacją i wykluczeniem
społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do
ich aktywizacji i integracji ze społecznością lokalną.
Zespół Zarządzający pod kierownictwem Krzysztofa Krzywaka i Katarzyny Rucioch podjął działania w
kierunku aktualizacji obecnie obowiązującej strategii. Kluczową przesłanką dla opracowania nowego
dokumentu jest wysoka dynamika zmian społeczno-demograficznych i gospodarczych, zachodzących
w obrębie Gminy, jak i w jej otoczeniu, oraz wynikająca z tego konieczność reakcji na nowe potrzeby,
oczekiwania i problemy społeczne. Oparcie funkcjo-

nowania polityki społecznej w gminie na długofalowym planowaniu i przejrzystych celach pomaga
zarządzać sferą społeczną (skutecznie zapobiegać
i rozwiązywać problemy społeczne) i ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację interwencji społecznych. Zdefiniowano 5 kluczowych
obszarów polityki społecznej w Gminie Zbąszynek,
wyodrębnionych za pomocą głównych grup odbiorców działań lub sfer współdziałania: RODZINA, OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, OSOBY
STARSZE, OSOBY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM oraz
WSPÓLNOTA LOKALNA. Obecnie odbywają się spotkania Grup Roboczych, które zajmują się opracowaniem celów szczegółowych i konkretnych zdań/
przedsięwzięć w realizacji celów strategii.
Zapraszamy mieszkańców do udziału w projektowaniu zadań strategicznych. Swoje uwagi można zgłaszać do kierownika OPS w Zbąszynku, tel. 68 3849102
lub na skrzynkę E-mail: zdrowie@zbaszynek.pl.
SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI SARS COV-2 –
DANE LICZBOWE
Miejmy nadzieję, że nie ziści się prognoza naukowców z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego,
którzy przewidują wzrost zakażeń między listopadem
a lutym od 15 000 do 40 000 dzienne.
Jak wygląda zatem sytuacja ilości osób zaszczepionych w naszej Gminie. Czy zbliżamy się po poziomu
odporności populacyjnej?
Statystyka pokazuje, że jako mieszkańcy Gminy
Zbąszynek mamy do niej jeszcze bardzo daleko. Z
ogólnej liczby mieszkańców 8 273 w pełni zaszczepionych jest 50,9 % osób.
Ważnym elementem chroniącym nas przed zakażeniem jest również noszenie maseczek, dezynfekcja
rąk, zachowanie dystansu społecznego i odpowiedzialność w trakcie ewentualnej choroby. Jak mówią wirusolodzy, pamiętajmy także, abyśmy zdrowo się żywili, aktywnie i czynnie wypoczywali. Silny i
zdrowy organizm to: zdrowy sen, dystans do sytuacji
stresowych, aktywność na świeżym powietrzu, od-

Prezentujemy tabelę zaszczepienia uprawnionych mieszkańców naszej Gminy
- stan na dzień 27 września.2021 r.,:
Grupy wiekowe

Liczba osób - 1 dawka

liczba uprawnionych

12-19
20-39
40-59
60-69
70+

239
1057
1406
912
725

795
2338
2096
1114
917
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% zaszczepienia osób
uprawnionych
30,1
45,2
67,1
81,9
79,1
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stawienie używek, odpowiednia dieta, czosnek, zioła, hartowanie ciała i zdrowy rozsądek.
Przypominamy, wszystkie osoby powyżej 12 roku życia mogą w dowolnym punkcie szczepień przyjąć
dawkę przeciw koronawirusowi.
Cały czas można klasycznie zgłosić się na szczepienie przeciw COVID-19. Rejestracja zajmuje tylko chwilę. Zapisz siebie lub kogoś bliskiego przez:
bezpłatną infolinię 989; SMS o treści SzczepimySie
na numer 880-333-333; pobliski punkt szczepień;
www.pacjent.gov.pl
Poza tym w poniedziałek-środa oraz piątek w godz.
14:00-16:00 bez rejestracji w Przychodni ul. Długa 1
pok. 22, można
zaszczepić
się
jednodawkową
szczepionką Johnson&Johnson. Zapraszamy.

pienia bez rejestracji. Każdy uczeń
szkoły
podstawowej po szczepieniu
może odebrać w
pokoju nr 21, przygotowany dla niego worek-plecak.
Natomiast już od
24 września została zwiększona lista
osób
uprawnionych do szczepienia trzecią dawką.
Możliwość przyjęcia
dodatkowej szczepionki marki Pfizer
po 6 miesiącach od
pełnego zaszczepienia będą miały wszystkie osoby
powyżej 50. roku życia.
Przykładowo, jeśli ktoś otrzymał drugą dawkę 1 kwietnia, to skierowanie na dodatkową dawkę zostanie
wystawione 1 października. W tym dniu otworzą się
wszystkie kanały rejestracji.
Wszelką informacją w zakresie szczepień służy Gminny Koordynator ds. Szczepień tel. 693 989 143.

Dwukrotnie zorganizowaliśmy szczepienie dla uczniów
Gminy Zbąszynek.
Niestety zainteresowanie było znikome. We wrześniu deklarację na
szczepienia złożyło 11 uczniów SP w
Dąbrówce Wlkp.
7 uczniów SP Zbąszynek i 3 uczniów
SP w Kosieczynie.
Jeżeli będzie zapotrzebowanie na
grupowe
szczepienia uczniów jesteśmy gotowi do
zorganizowania
kolejnego szczewww.zbaszynek.pl
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

KULTURA KOŃCZY KWARANTANNĘ!

WAKACYJNA STREFA CHILLOUT
W te wakacje uruchomiliśmy ponownie Strefę Chillout, która działała w miesiącach lipiec-sierpień w
Parku za budynkiem Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury. Tym razem nie udało się pozyskać dzierżawcy do
poprowadzenia gastronomii. Nie stanęło to jednak
na przeszkodzie by zrealizować szereg działań kulturalnych. W ramach akcji wakacyjnej zorganizowaliśmy: wieczór z muzyką klubową, tygodniową zabawę z dmuchańcami (dwukrotnie), dwa wieczory
Stand-Up, dwa seanse kina plenerowego (Kosieczyn,
Dąbrówka Wlkp.), Strefę Kultury z promocją czytelnictwa, koncert Śląskich Szlagierów, Koncert Krzysztofa
Zalewskiego oraz Zbąszynek HIP-HOP Festiwal.

38

NARODOWE CZYTANIE
We wrześniu podjęliśmy kolejne wyzwanie. Po raz
pierwszy w historii przygotowaliśmy widowisko literacko-teatralne w formie performance. Rzecz działa się
w późnych godzinach wieczornych w sali koncertowej. Znani i Lubiani odczytali fragment „Moralności
Pani Dulskiej” a aktorzy z Teatru 18+, aktorzy z teatru
dziecięcego Semaforek oraz mieszkańcy Zbąszynka odegrali sceny performance. Całość okraszona
była minimalistyczną scenografią ubraną w nastrojową muzykę w tle.

www.zbaszynek.pl
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KINO VISA
Po dłuższej przerwie spowodowanej nałożonym
reżimem sanitarnym, powraca do nas objazdowe
„Plan na Kino”. Mieszkańcy będą mieli do wyboru
kilka seansów filmowych. Pierwszy przyjazd Kina zaplanowano na 09.10.21.
SEKCJE ZOK ROZPOCZĘŁY ROK
Szczegółowe informacje wraz z harmonogramem
znajdują się na załączonym plakacie.
ZJAZD ZRZESZENIA LUBUSKICH INSTYTUCJI KULTURY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
W dniach 29.09-30.09 byliśmy organizatorami I Zjazdu Lubuskich Instytucji Kultury województwa Lubuskiego, w związku z pełnieniem funkcji Prezydenta
Zrzeszenia przez Malwinę Kubicką (dyrektor ZOK).
Podczas zjazdu kolejne ośrodki Kultury weszły w
struktury Zrzeszenia. Wypracowano także nową strategię Lubuskich Konfrontacji Artystycznych.
KULTURA LUDOWA
Dbałość o tradycje ludowe naszego Regionu widać
na każdym kroku. I chociaż okres wakacyjny sprzyja wypoczynkowi- to nasze lokalne zespoły nie odpoczywały. O muzykach ludowych słychać było w
samym Berlinie za sprawą Dni Polonii oraz w innych
regionach naszego kraju: Bukowina Tatrzańska, Kazimierz Dolny, Zielona Góra i Międzyzdroje. Już niedługo powstanie strona poświęcona muzykom, gdzie
będziecie mogli poczytać o ich poczynaniach.

ZAPRASZAMY NA:
IDĘ DO KINA - PROFESJONALNE KINO OBJAZDOWE
OUTDOOR CINEMA
09 października 21’
Zbąszynecki Ośrodek Kultury, sala widowiskowa.
STAND UP
16 października 21’
Zbąszynecki Ośrodek Kultury, Klub BONGO.
MACIEJ MALEŃCZUK - KONCERT
28 października 21’
Zbąszynecki Ośrodek Kultury, sala widowiskowa.
Więcej informacji na stronie www.zok.zbaszynek.pl/
oraz profilu FB Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury.
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.
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. Prosimy o stosowanie się
do naszych wytycznych, jednocześnie dziękując za
zrozumienie.
Informujemy, że sytuacja może ulec zmianie.

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

Marcin
Minta

SPORT W GMINIE ZBĄSZYNEK

www.zbaszynek.pl
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KRZYZÓWKA

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

imię i nazwisko
telefon i adres kontaktowy

1

2

3

4

5

7

15 16 17 18 19 20 21

POZIOMO

2. Szkoła Podstawowa z ośmioma oddziałami
5. Gminny program wyrównywania szans dla szkół ponadpodstawowych
6. W listopadzie pracownicy SZUK w Zbąszynku dokonają ich odczytów
8. Element budżetu Gminy, którego wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło
ponad 31 mln zł.
9. Aplikacja, która przypomni o terminie odbioru odpadów
11. Dyrektor IKEA, który odszedł na emeryturę
17. Koszt, który wzrasta z dniem 13 października br.
18. Przekazany przez Gminę Zbąszynek na licytację w celach charytatywnych
19. Jedno z zajęć w ramach darmowego karnetu oferowanego przez OSiR
w Zbąszynku
20. Jeden z partnerów oferujący zniżki w ramach programu „Gmina Zbąszynek
– Rodzina na5plus”

PIONOWO

8

9 10

11 12 13 14

22 23 24 25 26 27 28 29

1. Jesienią, jedna z form aktywnego spędzania wolnego czasu
3. Obchodzili swoje święto 20 września
4. Wymieniony w Szkole Podstawowej w Kosieczynie
7. Nazwa ulicy w Zbąszynku, której budowa oficjalnie zakończy się w lutym 2022 r.
10. Nazwa spółki do której przystąpiła Gmina Zbąszynek
12. Nazwisko wokalisty, który będzie koncertował 16 października br.
w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury
13. Nieodzowny element każdej rehabilitacji
14. Nazwisko pary z Gminy Zbąszynek, która świętowała swoje
Diamentowe Gody
15. Powszechny, zakończony 30 września br.
16. Udostępniona przed wejściem do Urzędu - do przyjmowania
korespondencji

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Nastały czasy na wczasy”
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 110 prawidłowych odpowiedzi, spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę – bon o wartości 100 zł otrzymała Pani
Danuta Gołek. Nagroda ufundowana została przez Panią Ewelinę
Andrzejewską właścicielkę zakładu fryzjerskiego w Zbąszynku.
Zakład fryzjerski prowadzi działalność przy ulicy Wojska Polskiego
13 w Zbąszynku, usługi świadczy w nim Pani Ewelina która specjalizuje się od 20 lat przede wszystkim w strzyżeniu męskim i dziecięcym. Nagrodę wręczyła właścicielka salonu fryzjerskiego Pani
Ewelina Andrzejewska.
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ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Rozwiązanie Jubileuszowej zabawy z poprzedniego numeru „Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Jubileuszowy kwartalnik kolorowy”
Bardzo dziękujemy za udział w naszej Jubileuszowej zabawie, która polegała na ułożeniu hasła z
pojedynczych literek zaznaczonych na czerwono w tekstach artykułów znajdujących się w poprzednim, jubileuszowym wydaniu Zbąszyneckiego Kwartalnika. Zabawę ogłosiliśmy z okazji
jubileuszu wydania 50. numeru Zbąszyneckiego
Kwartalnika. Otrzymaliśmy ponad 70 prawidłowych odpowiedzi, spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę – bon o wartości 100 zł otrzymał Pan Mieczysław Cholewa ze
Zbąszynka.
Nagroda ufundowana została przez Redaktora Naczelnego, Sekretarza Gminy - Jana Makarewicza

POLSKO-NIEMIECKI
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
ZBĄSZYNEK - PEITZ

Sobota 16.10.2021
10:00 - powitanie uczestników turnieju i rozpoczęcie rozgrywek indywidualnych
14:00 - 17:00 – kontynuacja rozgrywek indywidualnych
19:00 - podsumowanie pierwszego dnia zawodów

Niedziela 01.08.2021
10:00 do 12:30 – turniej deblowy
12:30 do 13:00 – zakończenie zawodów, podsumowanie turnieju

www.zbaszynek.pl
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GMINA ZBĄSZYNEK DLA MAI!
Burmistrz Zbąszynka zadecydował o przekazaniu wozu strażackiego marki DAF w celu charytatywnym na
rzecz Mai Tomczak ze Zbąszynia. Samochód ten ma zostać zlicytowany na aukcji charytatywnej przygotowanej przez Fundację „Po Pierwsze”. Więcej informacji na str. 17.

