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BURMISTRZ ZBĄSZYNKA WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN

W tamtym czasie nie zdawałem
sobie sprawy z tego co mnie czew tym wydaniu Kwartal- ka i ile pracy przede mną. Nie będę
nika moja informacja będzie dość jednak dziś opisywał ani historii
nietypowa i bardzo osobista. O tym, swojej pracy, ani też tego co nam
że jestem Burmistrzem Zbąszynka się udało, a czego się nie udało
od dawna, wiedzą prawie wszyscy zrobić, bo jaki „koń” jest, każdy
ale o tym, że 1 lipca 1994 roku po widzi.
raz pierwszy przekroczyłem próg Korzystając z okazji, z tego miejsca
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku składam wszystkim osobom, które
jako Burmistrz, zmieniając tym sa- spotkałem na swojej drodze w ciąmym życie moje i mojej rodziny, gu tych 25 lat serdeczne podziękowania. Nie będę ich wymieniał,
wie niewielu.
aby przez przypadek kogoś nie
Burmistrz Zbąszynka
pominąć. Pewne
jest jedno, przez
oraz
ten czas przewiPrzewodniczący Rady Miejskiej
nęło się bardzo
w Zbąszynku
wielu ludzi, którym zarówno ja,
jak i Gmina ZbąZapraszają mieszkańców Gminy
szynek zawdzięna spotkanie,
cza bardzo wiele.
które odbędzie się
Cieszę się ogrom11.07.2019 r.
nie, że udało nam
o godzinie 20:00
się w taki sposób
ukierunkować wew Domu Kultury w Zbąszynku
wnętrzną współSzanowni Mieszkańcy!

www.zbaszynek.pl

pracę instytucji i organów Gminy, że
para naszego wysiłku nie poszła
w gwizdek ale na tłoki, napędzając tym samym rozwój gospodarczy, społeczny, kulturalny naszej
małej Ojczyzny. Nie ukrywam, że
już dziś mam osobistą satysfakcję
ze zrealizowanych zadań.
Dziękuję wszystkim za życzliwość,
a na kolejne lata życzę Państwu i
sobie przede wszystkim zdrowia i
wewnętrznej zgody, aby dane nam
było zrealizować jeszcze kilka ciekawych projektów umilających i
ułatwiających nam wszystkim życie.
Powyżej prezentuję Państwu pamiątkowe zdjęcie z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Zbąszynku,
wykonane 1 lipca 2019 roku, żałując jednocześnie, że nie mamy takiego zdjęcia z 1994 roku.
Pozdrawiam serdecznie,
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka
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Gabriela
Budniak

II KWARTAŁ 2019 r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
01.04.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w zebraniu Spółki Wodnej;
02.04.2019r. - Kosieczyn, X Olimpiada
Przedszkolaków;
05.04.2019r. - Gorzów Wlkp., LUW,
spotkanie z Wojewodą Lubuskim
Władysławem Dajczakiem;
06.04.2019r.
Zbąszynek,
Ogrody
Działkowe, zebranie sprawozdawcze;
07.04.2019r. - Babimost, Linie, Biegi
Przełajowe Regionu Kozła;
09.04.2019r. - Zbąszynek, udział w
Jubileuszu 101 rocznicy urodzin Pani
Rozalii Piskorz;- Kalsk, spotkanie z
Prezydentem RP Andrzejem Dudą; Zbąszynek, Dom Kultury, spotkanie z
mieszkańcami;
10.04.2019r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, Komitet Monitorujący
LRPO;
11.04.2019r. - Stefanowo, Stowarzyszenie
Miłośników
Kolejnictwa
„Stacja
Stefanowo”,
przejazd
parowozu
TKt 48-147;
12.04.2019r. - Zielona Góra,
nagranie
audycji w Radiu Zachód;
13.04.2019r. - Proboszczów, przekazanie
samochodu strażackiego;
14.04.2019r. - Zbąszynek, DD „SeniorWigor”,
śniadanie
wielkanocne;
- Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie
stypendium
Pani
Sylwii
Koleckiej
za
aktywne
reprezentowanie
Gminy
Zbąszynek
w
biegach
długodystansowych;
18.04.2019r. - Zbąszynek, udział w
uroczystościach z okazji ustanowienia
Sakramentu Kapłaństwa;
23.04.2019r. - Czerwieńsk, podpisanie
umowy na dofinansowanie zakupu
samochodu dla OSP Rogoziniec; Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
pracach komisji stałych Rady Miejskiej;
25.04.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z europosłem Bogusławem
Liberadzkim; - Zbąszynek, Dąbrówka
Wlkp., Szkoła Podstawowa, spotkanie
z nauczycielami;
26.04.2019r.
Rogoziniec,
ZSL
i
Zbąszynek, CKZiU, zakończenie roku
szkolnego klas maturalnych oraz
wręczenie stypendium;
28.04.2019r. - Zbąszynek, OSP, IV Dni
Otwarte;
29.04.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w sesji Rady Miejskiej;
02.05.2019r. - Zbąszyń, udział w
Jubileuszu 60-lecia Stowarzyszenia
Muzyków Ludowych;
03.05.2019r. - Zbąszynek, udział w
uroczystościach
z
okazji
Święta
Konstytucji 3 Maja;- Zbąszynek, OSiR,
27.Bieg Konstytucji;
04.05.2019r. - Rogoziniec, uroczystości z
okazji Św. Floriana;
08.05.2019r. - Zbąszynek, Przychodnia
Zdrowia, przekazanie specjalistycznego
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aparatu USG; - Kargowa, Kapituła
Regionu Kozła;
09.05.2019r. - Chlastawa, IKEA, otwarcie
nowej fabryki mebli EKET;
12.05.2019r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
Koncert przy fontannie oraz wręczenie
jednorazowego
stypendium
im.
Joachima Veila za zasługi na rzecz
życia kulturalnego gminy Zbąszynek
dla Aleksandry Strugała;
13.05.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w pracach komisji stałych Rady
Miejskiej;
14.05.2019r. - Zbąszynek, Przedszkole
Niepubliczne, spektakl „Kopciuszek na
wesoło”;
15.05.2019r. - Zielona Góra, ZDW,
uzgodnienia
w
sprawie
ścieżek
rowerowych; - Dąbrówka Wlkp. CKiF,
Konferencja LGD RK;
17.05.2019r. - Świebodzin, KP PSP RP,
Święto Strażaka;
- Siedlec, Gala
Regionu Kozła;
20.05.2019r. - Gorzów Wlkp., LUW,
przekazanie promes na budowę II
etapu budowy ul. Zachodniej;
23.05.2019r.
Zbąszynek,
27.Międzynarodowy Wyścig Kolarski
Bałtyk-Karkonosze Tour;
24.05.2019r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych; - Zbąszynek, Jeziorko
Koźlarskie, Piknik Partnerski OPS;
25.05.2019r. - Zbąszynek, OSiR, Turniej
piłkarski zakładów IKEA;- Dąbrówka
Wlkp., Powiatowe Zawody SportowoPożarnicze OSP;
27.05.2019r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
Zbąszynek,
Urząd
Miejski, sesja absolutoryjna Rady
Miejskiej; - Kosieczyn, uroczystości z
okazji 30-lecia Święceń Kapłańskich
ks. Dziekana Zdzisława Przybysza;
28.05.2019r. - Dąbrówka Wlkp., Festyn
Koła Gospodyń Wiejskich;
29.05.2019r. - Kosieczyn, sala wiejska,
spotkanie z rolnikami w sprawie
budowy ścieżki rowerowej;
30.05.2019r. - Dąbrówka Wlkp., Szkoła
Podstawowa, spotkanie w
sprawie
Jubileuszu 90-lecia Szkoły; - Dąbrówka
Wlkp., CKiF, spotkanie z rolnikami w
sprawie budowy ścieżki rowerowej;
31.05.2019r. - Dąbrówka Wlkp., Memoriał
LA im. Bogdana Niemca;
01.06.2019r. - Zbąszynek, Zakłady Mięsne
ZYGUŁA, piknik z okazji Dnia Dziecka;Kosieczyn, Osiedle Słoneczne, piknik
z okazji Dnia Dziecka;- Zbąszynek, VIII
Festiwal Kultury Leśnej;
02.06.2019r. - Zbąszynek, Jeziorko
Koźlarskie, Gminny Dzień Dziecka;
04.06.2019r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
przegląd Zespołów Tanecznych RK
„Tańcelebracje”; - Drzonków, otwarcie
XXV Olimpiady Młodzieży;
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05.06.2019r. - Zbąszynek, Jubileusz
50-lecia pożycia małżeńskiego;
06.06.2019r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;- Rogoziniec- ZSL- II Bieg
Leśny z przeszkodami; - Zbąszynek,
OSiR, zakończenie roku w ZUTW;
07.06.2019r.
Dąbrówka
Wlkp.,
Szkoła Podstawowa, Jubileusz 90lecia Szkoły Podstawowej Pomnik
Rodła;- Świebodzin, KPP, pożegnanie
Komendanta Policji Podinsp. Piotra
Domańskiego
odchodzącego
na
emeryturę;
08.06.2019r. - Zbąszynek, OSiR, Turniej
Siatkarski im. K. Augustyniaka;
09.06.2019r. - Babimost, Jubileusz 50
-lecia Orkiestry Dętej;
10.06.2019r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
Zbąszynek,
Urząd
Miejski, spotkanie z kierownictwem
WEXPOOL-u;
11.06.2019r. - Zbąszynek, Przedszkole
Niepubliczne,
zakończenie
roku
szkolnego;
13.06.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie z Komendantem Policji w
Świebodzinie;
14.06.2019r. - Zbąszynek, Dom Kultury,
Bal Gimnazjalny;
15.06.2019r. - Świebodzin, Wojewódzkie
Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP, Dąbrówka Wlkp., „U progu lata”;
16.06.2019r. - Zbąszynek, OSiR, otwarcie
XV Turnieju Piłki Nożnej im. Andrzeja
Łeszyka;
17.06.2019r. - Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, spotkanie w sprawie
projektów realizowanych przez CKZiU;Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w
pracach komisji stałych Rady Miejskiej;
18.06.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie remontu drogi
wojewódzkiej nr 302; - Zbąszynek,
Dom Kultury, Bal 8-klasisty;
19.06.2019r.
Zbąszynek,
Szkoła
Podstawowa,
zakończenie
roku
szkolnego 2018/2019;
24.06.2019r. - Zbąszynek, Urząd Miejski,
udział w obradach sesji Rady Miejskiej;
- Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie
nagród w krzyżówkowym konkursie
Zbąszyneckiego Kwartalnika;
25.06.2019r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski, Jubileusz 60-lecia pożycia
małżeńskiego;
26.06.2019r.
Kargowa,
Konwent
Zrzeszenia
Gmin
Województwa
Lubuskiego.
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KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
25.03.2019r. – VI sesja Rady Miejskiej;
02.04.2019r. – Dyżur Biura Rady;
06.04.2019r. – ROD „Kolejarz” Zbąszynek, Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze;
09.04.2019r. – Dom Kultury Zbąszynek, spotkanie z mieszkańcami Gminy Zbąszynek Burmistrza i
Przewodniczącego Rady;
15.04.2019r. – Konwent Rady Miejskiej;
16.04.2019r. – Dzienny Dom „S-W”,
śniadanie wielkanocne – spotkanie
przedświąteczne;
- Dyżur Biura Rady;
18.04.2019r. – Święto Stanu Kapłańskiego – przekazanie życzeń czcigodnym Proboszczom Gminy Zbąszynek;
- Spotkanie z Ks. Dziekanem Zdzisławem Przybyszem;
- Kościół Parafialny w Zbąszynku
– życzenia w delegacji: Andrzej Budych, Grzegorz Woźniak, Jan Mazur;
23.04.2019r. – Komisja Rewizyjna,
Komisja Gospodarki i Budżetu, Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy
Społecznej;
26.04.2019r. – Dom Kultury w Zbąszynku, zakończenie roku szkolnego klas maturalnych CKZiU;
- Dom Kultury w Zbąszynku – premiera „Teatru 18+” – „Kobieta z obrazu czyli kto gra w karty ma łeb
obdarty”;
28.04.2019r. – OSP Zbąszynek,
IV Otwarte Drzwi Remizy – udział
wszystkich jednostek OSP Gminy
Zbąszynek oraz jednostek z Nądni
i z Jarogniewic;
29.04.2019 r. – VII sesja Rady Miejskiej;
01.05.2019r. – początek obchodów
dni
majowych
organizowanych
przez ZOK i OSiR;
02.05.2019 r. – Święto Flagi;
- Zbąszyń Filharmonia – Jubileusz
60-lecia Stowarzyszenia Muzyków
Ludowych;
03.05.2019r. – Święto Konstytucji 3
Maja oraz NMP Królowej Polski;
- 228 rocznica uchwalenia Konstytucji – 27 Bieg Konstytucji na dystansach 5 i 10 km i dla najmłodszych;
- Kościół Parafialny w Zbąszynku
– msza św. w intencji naszej Ojczyzny;
04.05.2019r. – Rogoziniec, obchody
Dnia Strażaka Gminy Zbąszynek,
msza św. oraz spotkanie okolicznościowe z życzeniami;

06.05.2019r. – Konwent Rady Miejskiej;
07.05.2019r. – Dyżur Biura Rady;
08.05.2019r. – Kargowa Urząd Miejski, Kapituła Regionu Kozła;
09.05.2019r. – Chlastawa, IKEA Industry – Inauguracja Fabryki Eket oraz
części magazynu wyrobów gotowych;
12.05.2019r. – Świebodzin, Motoserce – zbiórka krwi – Motocykliści
Dzieciom;
- Zbąszynek, majowy Koncert przy
fontannie;
13.05.2019r. – UM Zbąszynek, Komisja Rewizyjna, Komisja Gospodarki
i Budżetu, Komisja Oświaty, Kultury
i Pomocy Społecznej;
14.05.2019r. – Zbąszynek, Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” – premiera teatru: „Kopciuszek na wesoło” – dorośli dzieciom
z okazji Tygodnia Rodziny;
17.05.2019r. – Zbąszynek park przy
Domu Kultury, Festyn Rodzinny Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem”;
- Siedlec – Gala Regionu Kozła –
gratulacje w imieniu Rady Miejskiej
dla „Teatru 18+” dla Dyrektor ZOK-u
Malwiny Kubickiej oraz firmy „Colmet” i pana Przemysława Potrawiaka;
21.05.2019r. – Dyżur Biura Rady;
23.05.2019r. – Zbąszynek, 27 wyścig
kolarki „Bałtyk – Karkonosze Tour”,
2 etap – 121.6 km (start Babimost –
Sulechów- Trzebiechów – Kargowa
– Babimost – Zbąszynek), 8 okrążeń w Zbąszynku 4,7 km i meta;
24.05.2019r. – Chlastawa Jeziorko
Koźlarskie, Piknik Rodziny z okazji
Dni Rodziny;
25.05.2019r. – Dąbrówka Wlkp., powiatowe zawody sportowo – pożarnicze;
26.05.2019r. – Zbąszynek, udział w
wyborach do Parlamentu Europejskiego;
- Zbąszyń Filharmonia, koncert z
okazji Dnia Matki;
27.05.2019r. – VIII sesja Rady Miejskiej; - 30 rocznica kapłaństwa –
ks. Zdzisława Przybysza, udział we
mszy św., życzenia w imieniu Rady
Miejskiej;
- 35 rocznica kapłaństwa ks. Jerzego Kordiaka, ks. Stanisława Jedlińskiego, życzenia w imieniu Burmistrza Zbąszynka i Rady Miejskiej;
- Święto Samorządu Terytorialnego;
30.05.2019r. – Zbąszynek, udział w
www.zbaszynek.pl

Agnieszka
Ratyńska

pogrzebie ś.p. Eugeniusza Maćkowiaka;
31.05.2019r. – Dąbrówka Wlkp. cmentarz, Zbąszynek OSiR, Memoriał im.
Bogdana Niemca;
01.06.2019r. – Zbąszynek Dom Kultury, VIII Festiwal Kultury Leśnej i
Łowieckiej im. Eugeniusza Kruszelnickiego;
02.06.2019r. – Jeziorko KoźlarskieGminny Dzień Dziecka;
04.06.2019r. – Dyżur Biuro Rady;
05.06.2019r. – IKEA Chlastawa, przygotowanie mebli dla 17 WBZ Międzyrzecz z przeznaczeniem dla
szkół w Bośni i Hercegowinie;
06.06.2019r. – OSiR Zbąszynek,
ZUTW zakończenie VII roku akademickiego;
07.06.2019r. – Dąbrówka Wlkp., Jubileusz 90-lecia Szkoły Podstawowej
im. Pomnik Rodła;
08.06.2019r. – Zbąszyń, strzelanie
KBS Zbąszynek – strzelanie królewskie;
09.06.2019r. – Babimost, Jubileusz
50-lecia Orkiestry Dętej;
10.06.2019r. – Konwent Rady Miejskiej;
11.06.2019r. – Dom Kultury Zbąszynek, zakończenie roku szkolnego
Niepubliczne Przedszkole „Pod Muchomorkiem” ze Zbąszynka;
13.06.2019r. – IKEA, odbiór mebli
na rzecz 17 WBZ Międzyrzecz, dla
szkół w Bośni i Hercegowinie;
15.06.2019r. – Dąbrówka Wlkp., 25 U
Progu Lata, cmentarz – spotkanie
przy grobie ś.p. Tomasza Spychały,
park amfiteatr;
16.06.2019r. – OSiR Zbąszynek, Memoriał im. Andrzeja Łeszyka, turniej piłki nożnej, Rada Miejska fundator pucharu Fair-Play;
17.06.2019r. - Komisja Rewizyjna, Komisja Regulaminowa, Komisja Gospodarki i Budżetu, Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej;
18.06.2019r. – Dyżur Biuro Rady;
19.06.2019r. – Szkoła Podstawowa
w Zbąszynku, zakończenie roku
szkolnego;
21.06.2019r. – Zbąszynek, pogrzeb
ś.p. Józefa Szczanowicza Radnego
Rady Miejskiej, III kadencja (1998 –
2002), delegacja Wioleta Muszyńska, Mariusz Graczyk;
24.06.2019r. – IX sesja Rady Miejskiej.
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URZĘDNIK RADZI

KOMU PRZYSŁUGUJE DODATEK MIESZKANIOWY
I DODATEK ENERGETYCZNY?

Dodatek mieszkaniowy
Jednym z zadań gminy jest pomoc osobom o niskich dochodach oraz osobom
ubogim. Jedną z form pomocy jest dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Zgodnie z
Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017
r., poz. 180 z późn. zm.), aby otrzymać
dodatek mieszkaniowy należy spełniać
jednocześnie trzy warunki. Pierwszym
z nich jest posiadanie tytułu prawnego
do zajmowanego lokalu. Zgodnie z art.
2 ww. ustawy tytuł ten mają przede
wszystkim: najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego; członkowie
spółdzielni mieszkaniowej, którzy mają
spółdzielcze prawo do lokalu; właściciele lokali; właściciele budynków, jeśli
zajmują lokal mieszkalny w tych budynkach oraz osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące
na przysługujący im lokal zamienny lub
socjalny. Drugi warunek jest zależny
od wysokości dochodu. Zgodnie z art.
3 ww. ustawy dodatek mieszkaniowy
przysługuje osobom w przypadku, gdy
średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
o przyznanie dodatku nie przekracza:
175 % kwoty najniższej emerytury w
gospodarstwie jednoosobowym lub 125
% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Najniższa emerytura od
1 marca 2019 r. wynosi 1 100 zł zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 1270). Oznacza to, że w przypadku osób samotnych, które chcą
otrzymać dodatek, dopuszczalny średni miesięczny dochód wynosi obecnie
1925 zł, zaś w przypadku gospodarstw
wieloosobowych wynosi 1375 zł na każdego domownika. Dochód ustalany na
potrzeby przyznania dodatku to przychód, od którego odlicza się składki na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i
chorobowe, a także koszty uzyskania
przychodu. Do dochodu nie wlicza się
przede wszystkim: dodatków dla sierot
zupełnych; świadczeń pomocy materialnej dla uczniów; jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;
dodatku z tytułu urodzenia dziecka; pomocy w zakresie dożywiania; zasiłków
pielęgnacyjnych; zasiłków okresowych
z pomocy społecznej; jednorazowych
świadczeń pieniężnych i świadczeń w
naturze z pomocy społecznej; dodatku
mieszkaniowego; dodatku energetycznego; zapomogi pieniężnej; świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej;
świadczenia wychowawczego; dodatku wychowawczego oraz dopłaty do
czynszu.
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Dodatek mieszkaniowy może też wyjątkowo zostać przyznany osobie, której dochody przekraczają limit, jeśli
przekroczenie nie jest wyższe od dodatku, który może zostać przyznany.
W tej sytuacji dodatek mieszkaniowy
zostanie zmniejszony o kwotę, o którą
dochód przekracza podstawowy limit.
Ostatnim warunkiem mającym wpływ
na przyznanie dodatku mieszkaniowego jest powierzchnia lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy
osoba wnioskująca może otrzymać dodatek mieszkaniowy pod warunkiem,
że powierzchnia zajmowanego lokalu
nie przekracza powierzchni normatywnej: 35 m² dla 1 osoby; 40 m² dla 2
osób; 45 m² dla 3 osób; 55 m² dla 4
osób; 65 m² dla 5 osób; 70 m² dla
6 osób; plus 5m² dla każdej kolejnej
osoby.
Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub
w przypadku, gdy niepełnosprawność
wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne
zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m². Podobnie,
jak w przypadku warunku związanego
z dochodem, wyjątkowo dopuszczalne
jest przekroczenie powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod
warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej
tego lokalu nie przekracza 60%. Nie
przyznaje się dodatku mieszkaniowego,
jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2%
kwoty najniższej emerytury. Obecnie
jest to kwota 22,00 zł. Aby otrzymać
dodatek mieszkaniowy należy złożyć:
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu);
- deklaracje o wysokości dochodów
wnioskodawcy i wszystkich członków
gospodarstwa domowego;
- dokumenty potwierdzające osiągnięte
dochody;
- tytuł prawny do lokalu;
- ostatni rachunek za energię elektryczną (dot. osób zamieszkujących w
lokalach nie wyposażonych w instalację doprowadzającą energię cieplną do
celów ogrzewania, w instalację ciepłej
wody oraz w instalację gazu przewodowego);
- odcinki przekazów pocztowych renty/
emerytury łącznie z decyzją z ZUS lub
zaświadczenie z ZUS (dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe);
- odcinki przekazów pocztowych lub
wyciąg z konta bankowego lub kserokopię wyroku sądowego przyznającego alimenty (dot. osób otrzymujących
alimenty na podstawie wyroku sądowego);
- orzeczenie o niepełnosprawności, z
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którego wynika że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w
oddzielnym pokoju;
- decyzję o przyznanych świadczeniach
rodzinnych i alimentacyjnych.
Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wydawana jest w ciągu miesiąca, a dodatek przyznawany jest na
okres sześciu miesięcy od pierwszego
dnia miesiąca następującego po dacie
złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest zarządcy nieruchomości, a jego wysokość uzależniona
jest od dochodów gospodarstwa domowego oraz ponoszonych wydatków.
Dodatek energetyczny
Z dodatkiem mieszkaniowym związany jest dodatek energetyczny. Jest to
forma pomocy mająca częściowo rekompensować koszty zakupu energii
elektrycznej. Zgodnie z Ustawą z dnia
10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne
(Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.),
aby otrzymać zryczałtowany dodatek
energetyczny należy być tzw. odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej, co
zgodnie z art. 3 ust. 13c ww. ustawy
oznacza osobę: której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym
oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej i posiada przyznany dodatek mieszkaniowy.
Osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny zobowiązana jest do złożenia
wniosku o przyznanie zryczałtowanego
dodatku energetycznego wraz z kopią umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek energetyczny przyznawany jest na
równoległy sześciomiesięczny okres
do dodatku mieszkaniowego. Dodatek
energetyczny wypłacany jest wnioskodawcy, a jego wysokość uzależniona
jest od ilości osób w gospodarstwie
domowym. Zgodnie z obwieszczeniem
Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019
r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującym od dnia 1
maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
dla gospodarstwa domowego: prowadzonego przez osobę samotną wynosi
11,37 zł/miesiąc; składającego się z 2 do
4 osób wynosi 15,80 zł/miesiąc; składającego się z co najmniej 5 osób wynosi
18,96 zł/miesiąc. Szczegółowych informacji na temat zasad przyznawania,
wypłacania dodatku mieszkaniowego i
zryczałtowanego dodatku energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i zryczałtowanego dodatku energetycznego
można uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku, w biurze nr 18 lub telefonicznie: 68 3849140 wew. 34 w godzinach pracy Urzędu.
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ŚWIATŁOWODY – JEDNAK INACZEJ
Od 2017 roku, na prośbę firmy Orange zbieraliśmy deklaracje
od mieszkańców Gminy w sprawie
przyłączenia światłowodu. Łącznie
zebraliśmy i przesłaliśmy 456 deklaracji naszych mieszkańców. Od
samego początku przekazywaliśmy otrzymywane od realizatora
projektu informacje, że:
- złożenie deklaracji jest niewiążące dla składającego i dopiero podpisanie umowy pociągać będzie za
sobą zobowiązania finansowe,
- nie trzeba podpisywać żadnej umowy i że końcówka kabla
światłowodowego doprowadzona
zostanie w ramach projektu we
wskazane w domu miejsce. Przekazywaliśmy też informacje odnośnie zasad przyłączania światłowodu do budynków.
Od końca kwietnia br. trwają prace w Rogozińcu, Zbąszynku
i Kręcku (najpóźniej w sierpniu

ruszą prace w Kosieczynie), polegające na układaniu światłowodu.
Coraz bardziej realne staje się posiadanie światłowodowego łącza
internetowego w naszych domach,
dlatego tak ważna jest konkretna
informacja w jaki właściwie sposób realizowane będą przyłącza i
jak można zamówić usługę. Obserwując to co się dzieje „na gruncie”
skontaktowaliśmy się z realizatorem projektu w celu uściślenia dotychczas posiadanych informacji.
Oto aktualna informacja:
- adresy wytypowane do projektu
mają pozostawiony zapas kabla
przy posesji, który umożliwi wprowadzenie go do mieszkania po
złożeniu przez Klienta zamówienia
na usługi i podpisaniu stosownej
umowy,
- budowa przyłącza realizowana
jest bezkosztowo, zarówno teraz,
jak i w sytuacji kiedy zdecydujemy
się na późniejszy termin,

- możemy dowolnie wybrać firmę,
która ma nam świadczyć usługę
dostarczania internetu.
- w przypadku firmy Orange, wybór
usług jest dowolny w ramach bieżącej oferty, z wyjątkiem minimalnej prędkości, która w ramach tego
projektu nie może być niższa niż
300 Mb/s, prędkość wysyłania danych wynosić ma 50 Mb/s - cena
usług - według aktualnego cennika firmy. Szczegółowe informacje dot. realizowanych przyłączy
oraz informacje odnośnie wyboru
oferty, można uzyskać pod numerem telefonu 519 114 149. Jeżeli
chodzi o dalszą rozbudowę sieci
światłowodowej (dot. adresów nie
ujętych w projekcie), to jest ona
uzależniona od zgłoszonego zapotrzebowania i analiz ekonomicznych operatora.
Niniejsza informacja była
konsultowana z przedstawicielami
firmy Orange.

RAPORT O STANIE GMINY
Zgodnie z art. 28aa ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, co roku do 31 maja
wójt przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie
działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi
dotyczące raportu.
Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana
jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza
się debatę.
W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez
ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie
gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać
głos, składa do przewodniczącego
rady pisemne zgłoszenie, poparte
podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkań-

ców - co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na
który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany
raport o stanie gminy. Mieszkańcy
są dopuszczani do głosu według
kolejności otrzymania przez przewodniczącego
rady
zgłoszenia.
Liczba
mieszkańców
mogących
zabrać głos w debacie wynosi 15,
chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad
udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum zaufania rada gminy
podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu
rady gminy. Niepodjęcie uchwały o
udzieleniu wójtowi wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem
uchwały o nieudzieleniu wójtowi
wotum zaufania.
W przypadku nieudzielenia wójtowi wotum zaufania w dwóch kolejnych latach rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwołania
wójta.
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Przytoczone powyżej zapisy art. 28
aa weszły w życie i obowiązują od
początku obecnej kadencji rady. W
związku z tym 27 maja br. mieliśmy
okazję po raz pierwszy przechodzić
procedurę zatwierdzania raportu o
stanie Gminy Zbąszynek, oraz podejmowania uchwały w sprawie
udzielenia wotum zaufania dla
Burmistrza Zbąszynka.
Raport o stanie Gminy Zbąszynek
za 2018 rok został opracowany na
podstawie materiałów pozyskanych od kierowników jednostek
organizacyjnych i od pracowników tut. Urzędu Miejskiego. Raport zawiera łącznie 91 stron, plus
załączniki i jest pierwszym tego
typu dokumentem, który zawiera
wszystkie informacje o działaniach
realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Zbąszynek i
Urząd Miejski w 2018 roku. Dokument może posłużyć jako informator dla zainteresowanych działalnością Gminy Zbąszynek. Raport
dostępny jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Gminy Zbąszynek www.bip.zbaszynek.pl w
zakładce „Prawo lokalne”.
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RADA MIEJSKA W ZBĄSZYNKU UDZIELIŁA
ABSOLUTORIUM BURMISTRZOWI ZBĄSZYNKA
Absolutorium
oznacza
akt organu przedstawicielskiego
uznający na podstawie sprawozdania działalność finansową organu wykonawczego za prawidłową.
W aktualnym stanie prawnym
zgodnie ze znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym wójt
co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie raport o stanie gminy. Rada gminy rozpatruje raport
podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Roczne sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy Burmistrz jest zobowiązany przedstawić Radzie w
terminie do 31 marca następnego
roku. Jednocześnie sprawozdanie przedkładane jest Regionalnej
Izbie Obrachunkowej, która wydaje opinię na jego temat.
W pierwszej kolejności sprawozdanie przedłożone Radzie Miejskiej rozpatrywane jest przez Komisję Rewizyjną, która zgodnie z
art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym opiniuje wykonanie
budżetu oraz występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielania
absolutorium
B u r m i st r z o w i .
Wniosek Komisji
Rewizyjnej
podlega dodatkowo zaopiniowaniu
przez
Regionalną
Izbę Obrachunkową.
Następnie
sprawozdanie z
wykonania budżetu za dany
rok
rozpatrują
pozostałe
Komisje Stałe
Rady Miejskiej,
a tym samym
cała Rada na
sesji
absolutoryjnej, która
powinna odbyć
się w terminie
do 30 czerwca.
Podczas
sesji
absolutoryjnej
Rada
Miejska
zapoznaje się z
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wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku. Uchwałę w
sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością
głosów ustawowego składu Rady.
W przypadku Rady Miejskiej w
Zbąszynku większość ta wynosi 8
głosów.
27 maja Radni decydowali o przyznaniu
Burmistrzowi
absolutorium z tytułu wykonania budżetu
Gminy Zbąszynek za rok 2018. W
głosowaniu wszyscy Radni Rady
Miejskiej w Zbąszynku opowiedzieli się za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania (Uchwała
Nr VIII/33/2019 Rady Miejskiej w
Zbąszynku z dnia 27 maja 2019 r.).
Drugie szczególnie ważne głosowanie dotyczyło rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2018 rok,
które zostało przyjęte jednogłośnie przez Radę Miejską (Uchwała Nr VIII/34/2019 Rady Miejskiej w
Zbąszynku z dnia 27 maja 2019 r.).
Kolejne
głosowanie
dotyczyło
udzielenia absolutorium z tytułu
wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za rok 2018. Wcześniej
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Burmistrz Zbąszynka przedstawił
najistotniejsze dane zeszłorocznego budżetu. Skład Orzekający
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze pozytywnie zaopiniował sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Zbąszynek na dzień 31
grudnia 2018 roku.
Również w tym przypadku Rada
Miejska w Zbąszynku jednomyślnie
opowiedziała się za przyznaniem
Burmistrzowi Zbąszynka absolutorium (Uchwała Nr VIII/35/2019 Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27
maja 2019 r.).
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski podziękował Radzie
Miejskiej oraz samorządowcom
za jednomyślność w całorocznym
procesie decyzyjnym i działaniach
zmierzających do poprawy jakości
życia na terenie naszej gminy.
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MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE
5 czerwca odbyło się
uroczyste spotkanie, na którym
„Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanym
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczone zostały 24
pary małżeńskie z terenu gminy
Zbąszynek. Złote Gody to 50 lat
małżeństwa. W 1969 r. małżeństwo zawarli Państwo: Elżbieta i
Edward Baranowscy, Wanda i Jerzy Buśko, Danuta i Jerzy Chliszcz,
Maria i Janusz Cieślak, Stanisława
i Lech Dawidowscy, Irena i Adam
Dąbrowscy, Teresa i Bogdan Dolińscy, Zofia i Bernard Grąs, Eugenia
i Stanisław Jokiel, Irena i Henryk

trwają przy sobie na
dobre i na złe. Po uroczystym odznaczeniu
głos zabrał Pan Bogdan Doliński, który w
imieniu
wszystkich
Jubilatów
podziękował Burmistrzowi za
zaproszenie i pamięć.
Na chwilę wspomnień
i refleksji pozwolił sobie również Pan Jan
Mazur
Przewodniczący Rady Miejskiej
i
Jubilat
jednocześnie. Po poczęstunku zaproszono gości

Kaczmarek, Marianna i Andrzej
Kaźmierczak, Gabriela i Zygmunt
Lupa, Irena i Franciszek Łęczyccy,
Ludwika i Józef Łysakowscy, Maria i Jan Mazur, Halina i Eugeniusz
Mielcarek, Urszula i Tadeusz Niewola, Irena i Jan Nowak, Zofia i
Lech Panek, Genowefa i Andrzej
Prüfer, Stefania i Czesław Ratajczak, Mieczysława i Kazimierz Rolla, Cecylia i Leon Spychała, Bernadeta i Czesław Śmiałek, Bogumiła
i Edmund Wróblewscy. W imieniu
Prezydenta RP odznaczenia dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski. Dostojnym Jubilatom
wręczono kwiaty i dokumenty pamiątkowe. Jesteśmy niezmiernie
dumni, że tak piękny jubileusz mogliśmy świętować w tak licznym
gronie małżonków, którzy pomimo
trudu jaki przynosi codzienność nie
ulegli pokusie łatwych rozwiązań i

do wspólnego zdjęcia. Wszystkim Jubilatom serdecznie dziękujemy za udział w tym spotkaniu.
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Życzymy dużo zdrowia i jeszcze
wielu radosnych chwil spędzonych
razem. Natomiast 25 czerwca br.
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku Burmistrz Zbąszynka podjął
kolejnych dostojnych Jubilatów,
tym razem z 60-cio letnim stażem
małżeńskim. Jubileuszu Diamentowych Godów doczekało 8 par z
naszej gminy, jednak nie wszyscy
małżonkowie mogli wziąć udział
w spotkaniu z Burmistrzem. W
uroczystości jubileuszowej udział
wzięli
Państwo: Monika i Bolesław Baum, Marianna i Marian Dobak, Józefa i Edmund Hanysz. Dla
wszystkich Jubilatów przygotowano upominki i kwiaty. Jubilatom,
którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w spotkaniu upominki i kwiaty wręczono osobiście
w miejscu zamieszkania.
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BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 ROK
Formuła zgłaszania i możliwości realizacji zadań w ramach
Budżetu Obywatelskiego spotkała się z dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców naszej gminy.
Do chwili obecnej część zadań została już zrealizowana natomiast
pozostałe są w trakcie realizacji.
W związku z powyższym, na sesję

w sierpniu bieżącego roku budżetowego zostanie przygotowany
projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Zbąszynek na
2020 rok.
Pierwszy rok realizacji zadań z
udziałem naszej społeczności lo-

kalnej, pozwolił nam wyciągnąć
pewne wnioski i doprecyzować
szczegóły aby konsultacja, wybór i realizacja zadań przebiegała
jeszcze sprawniej, była czytelna i
dostosowana do wszystkich zainteresowanych zgłaszających swoje przedsięwzięcie do realizacji.

Halina
Kaczmarek

NIERUCHOMOŚCI GMINNE
Gospodarowanie
mieniem
komunalnym gminy ma priorytetowe
znaczenie dla sprawnej i efektywnej
realizacji nałożonych planem zadań.
Gmina nabywa nieruchomości na
własność w procesie komunalizacji,
w drodze umów cywilnoprawnych,
darowizn lub w drodze wywłaszczenia.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się
na podstawie sporządzonych planów wykorzystania nieruchomości
gminnych. Realizując zadania związane z gminnym zasobem nieruchomości w I półroczu 2019 roku gmina
z zasobu swego mienia w drodze
zorganizowanych przetargów sprzedała 11 nieruchomości niezabudowanych przewidzianych pod zabudowę
budynkami garażowymi o konstrukcji murowanej, w drodze bezprzetargowej sprzedano 4 lokale mieszkalne na rzecz dotychczasowych
najemców oraz 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym
i gospodarczym na rzecz dotychczasowego najemcy. Poza tym w drodze zorganizowanego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 1
lokal mieszkalny. Łącznie w okresie
I półrocza 2019r. sprzedano 17 nieru-

chomości. Na podstawie wydanych
decyzji administracyjnych przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie
Wielkopolskim gmina nabyła prawo własności do 10 nieruchomości
stanowiących drogi. Nabyte nieruchomości położone są w obrębie
wsi Chlastawa - działka 103/1 oraz
w obrębie wsi Kosieczyn działki nr
561/4, 561/6, 561/9, 607, 638, 727, 728
i 731. Łączna powierzchnia nabytych
działek drogowych wynosi 2,7631ha.
W I półroczu 2019r. na gruntach stanowiących własność gminy aktem
notarialnym ustanowiono służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy
spółki ENEA OPERATOR Spółka z o.o.
z siedzibą w Poznaniu polegające
na prawie korzystania z pasa gruntu
przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV
relacji Babimost-Zbąszynek.
W dalszym ciągu gmina posiada
jeszcze nieruchomości do sprzedaży. W sierpniu br. zorganizowane
zostaną przetargi dotyczące zbycia
3 działek niezabudowanych przewidzianych pod zabudowę garażową oraz 2 działek przewidzianych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dysponujemy również

terenami, które mogą zostać przeznaczone do prowadzenia zorganizowanej działalności inwestycyjnej
związanej z wytwórczością, przemysłem i składami. Nieruchomości
gminne przygotowywane są do zbycia sukcesywnie, w miarę zainteresowania terenami przez inwestorów. Wszelkie informacje dotyczące
przetargów są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.
zbaszynek.pl w zakładce przetargi.
Więcej informacji na temat nieruchomości przewidzianych do sprzedaży można uzyskać w tut. Urzędzie
w biurze nr 14 lub telefonicznie nr
telefonu 68 3849140 wew. 37. Jak już
wcześniej informowaliśmy z dniem 1
stycznia 2019r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych
na cele mieszkaniowe. W I półroczu
2019r. wydano 235 zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo
własności nieruchomości, z czego 45
osób skorzystało z możliwości wniesienia opłaty za przekształcenie jednorazowo przy uwzględnieniu 60%
bonifikaty.

ZMIANA STUDIUM I MPZP W CHLASTAWIE
Podczas
ostatniej
sesji
Rady Miejskiej w Zbąszynku, która odbyła się 24.06.2019 r. przyjęto
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospoda10

rowania przestrzennego miasta i
Gminy Zbąszynek oraz o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
obrębie miejscowości Chlastawa.
Prace planistyczne zostały rozpowww.zbaszynek.pl

Błażej
Błoch

częte na wniosek inwestora IKEA Industry Poland Sp.
z o.o. Oddział Fabryki West w Zbąszynku. Dzięki tym zmianom możliwe będzie wybudowanie na tym
terenie zakładu przemysłowego
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INFORMACJE
z farmą fotowoltaiczną. Planowana inwestycja będzie tworzyła
harmonijną całość z istniejącym
otoczeniem oraz spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy. Far-

obejmują tereny położone w rejonie planowanej obwodnicy wsi
Chlastawa i Kosieczyn oraz drogi
wojewódzkiej nr 302.

my fotowoltaiczne uważane są
za jedne z najbezpieczniejszych i
najbardziej ekologicznych źródeł
energii elektrycznej na świecie.
Granice obszaru objętego planem

OGŁOSZENIE
Gmina Zbąszynek oddaje w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
lokal użytkowy o pow. 18,67 m2 położony w Zbąszynku przy ul. Długiej nr 1 – na parterze
przychodni lekarskiej.
Lokal przeznacza się na prowadzenie w nim działalności związanej z ochroną zdrowia.
Stawka wyjściowa czynszu do przetargu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 20,00 zł + podatek VAT + podatek od nieruchomości. W stawce czynszu naliczona jest opłata za: energię elektryczną, ogrzewanie lokalu, sprzątanie pomieszczeń
wspólnych, wywóz nieczystości stałych, zużycie wody i odprowadzanie nieczystości do
kanalizacji. Na wywóz odpadów medycznych lub wymagających szczególnego traktowania najemca zawiera umowę we własnym zakresie i na swój koszt.
Czynsz płatny z góry do dnia 15 każdego miesiąca.
Zmiany wysokości czynszu mogą następować aneksami do umowy.
C E N A
W Y W O Ł A W C Z A
374,40 zł netto /miesięczny czynsz + podatek VAT/
Wysokość wadium – 80,00 zł
Przedmiotem licytacji jest wysokość miesięcznego czynszu netto za lokal użytkowy.
Minimalne postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w
górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 10,00 zł/.
Wadium należy wpłacić:
1. W przypadku dokonywania wpłaty wadium do kasy Urzędu, wpłaty należy dokonać
w terminie do dnia 30 lipca 2019 r. - włącznie. Wadium należy wpłacić do kasy Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku ul. Rynek 1 do godz. 15:00.
2. W przypadku dokonywania wpłaty wadium na konto Urzędu o terminowym dokonaniu
wpłaty decyduje data wpływu środków na konto Urzędu /do dnia 30 lipca 2019 r. włącznie. W związku z powyższym polecenie przelewu winno być dokonane odpowiednio
wcześniej. Wpłaty należy dokonać
na konto nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0060.
Wadium zwraca się w terminie do trzech dni po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
PRZETARG

ODBĘDZIE

SIĘ

W

URZĘDZIE

MIEJSKIM

2 sierpnia 2019 r. o godz. 10:30 sala
Dodatkowe

nr

W

ZBĄSZYNKU

20.

informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie
skim w Zbąszynku - biuro nr 23 tel. 68 384 91 40 wew. 34.
Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu.

Miej-

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach
od 26 czerwca 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.

www.zbaszynek.pl
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Leszek
Bochniak

ZAKŁÓCANIE SPOKOJU
Wszyscy znamy pojęcie
„cisza nocna”, jednak nie wszyscy
wiedzą, że zakłócanie spokoju jest
w równym stopniu niedozwolone
także za dnia.
Mieszkający w budynkach wielorodzinnych lub w bliskim sąsiedztwie innych domów wiedzą jak
czasami dokuczliwi potrafią być
lokatorzy z okolicznych posesji.
Głośna muzyka czy szczekający
godzinami pies może skutecznie
utrudnić nam życie. W codziennych sytuacjach najczęściej jednak
odpuszczamy sobie interwencję,
zwłaszcza jeśli zakłócanie spokoju
ma miejsce za dnia. Często wynika
to z przeświadczenia, że jedynym
argumentem jest naruszanie ciszy
nocnej. Tak jednak nie jest. Okres
przeznaczony na wypoczynek nie
został jasno zdefiniowany w przepisach. Przyjmuje się, że trwa on
od godziny 22 do 6 rano, jednak
może być uregulowany inaczej,
np. przez spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę. Co więcej,
choć Kodeks wykroczeń mówi o
zakazie zakłócania m.in. „spoczynku nocnego”, nie jest to jedyne
działanie, które może zostać zgłoszone do odpowiednich służb i –
w efekcie – karane grzywną. Art.
51 k.w. opisuje następujące czyny
jako podlegające karze:
„Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek
nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny.”
Jasno wynika z niego, że
jeśli nasz spokój jest zakłócany o dowolnej porze, to
mamy prawo domagać się
stosownej reakcji, na przykład od wezwanego patrolu
policji lub straży miejskiej.
Przepisy Kodeksu wykroczeń chronią porządek i
spokój publiczny w różnych
sferach życia społecznego.
Ochrona tego typu dóbr,
ważnych zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla
indywidualnych obywateli,
wysunięta jest w Kodeksie wykroczeń na czołowe
12

miejsce.
Zakłócanie spokoju w ciągu dnia
jest równie dużym problemem jak
zakłócanie tzw.
„ciszy nocnej”.
Zwłaszcza w sytuacji, gdy zakłócanie spokoju dziennego ma charakter rażący i uporczywy, potrafi
znacznie utrudnić życie sąsiadów.
Istnieją w polskim ustawodawstwie przepisy prawne, które pozwalają skutecznie walczyć z tego
typu sytuacjami.
Jednak zawsze na początku warto podjąć próbę polubownego załatwienia sprawy z dokuczliwym
sąsiadem, jeśli to nie przyniesie
pożądanych efektów, wówczas
należy zadzwonić np. na policję.
Trzeba brać pod uwagę to, że
spokój dzienny jest równie ważny
jak spokój nocny. Wiele osób nie
ma ochoty słuchać bardzo głośnej
muzyki, natrętnie szczekającego
psa, czy też gry na różnych instrumentach po powrocie z pracy.
Hałaśliwy sąsiad może skutecznie
zakłócić spokój starszych ludzi,
jak również znacznie utrudnić naukę lub odrabianie lekcji.
W wielu przypadkach wystarczy
pójść i porozmawiać z sąsiadem.
Często zdarza się, że kłopotliwy
lokator będzie się zasłaniał ciszą
nocną – wtedy możemy go poinformować, że mimo jej braku w
danym czasie, nie może zakłócać

www.zbaszynek.pl

naszego wypoczynku. W skrajnych
przypadkach, kiedy prośby nie poskutkują lub hałasy są uciążliwe,
możemy kierować sprawę na drogę prawną.
O ZAKŁÓCANIU SPOKOJU W PRAWIE CYWILNYM
Zakłócanie spokoju dziennego uregulowane jest także w przepisach
prawa cywilnego, art. 144 Kodeksu
cywilnego: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać
się od działań, które by zakłócały
korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę,
wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”
Wszyscy chcemy żyć i mieszkać
wygodnie, wypoczywać dobrze i
bezstresowo „ładować akumulatory” na kolejny dzień. Czasami
jednak niektórym trudno zrozumieć, że po prostu mamy do tego
prawo. Warto mieć dobre relacje
z sąsiadem, bo szkoda czasu na
niesnaski i w sytuacji, kiedy nam
coś przeszkadza trzeba i warto
rozmawiać ale jeśli natrafiamy na
niechęć lub niewłaściwe zachowanie drugiej strony, pamiętajmy,
że mamy prawo domagać się zachowania z godnie z wyżej wymienionymi przepisami prawa.
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Adrian
Kepke

PRZEGLĄD WYDARZEŃ
MINIONEGO KWARTAŁU
X OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW
W KOSIECZYNIE
2 kwietnia tradycyjnie już w Szkole
Podstawowej w Kosieczynie odby-

ła się X Olimpiada Przedszkolaków,
zorganizowana przez Przedszkole
Niepubliczne w Kosieczynie. W zabawie udział wzięły reprezentacje
przedszkolaków z terenu Gminy
Zbąszynek. Aby zachować wszelkie reguły olimpijskie zawody rozpoczęto ceremonią wprowadzenia
drużyn, nie zabrakło również symboli olimpijskich. Wsparcie techniczne zapewnił Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Zbąszynku oraz Szkoła Podstawowa w Kosieczynie, a
zmagania sportowe poprowadził
radny Łukasz Szymański. Sportową rywalizację obserwowały również przedstawicielki IKEA Industry,
Pani Renata Korbanek oraz Pani
Hanna Kramska. Przedszkole Niepubliczne z Kosieczyna w ramach
Projektu Społeczne Zaangażowanie o tytule „Sportowo, Zdrowo i

Bezpiecznie” otrzymało od IKEA Industry nagrody na Olimpiadę.
Oficjalnego otwarcia Olimpiady dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski,
życząc
wszystkim
dobrej zabawy i
sportowej rywalizacji w duchu fair
play. Przy ogromnym
aplauzie
przedszkolnej publiczności zawodnicy zmagali się
w
dyscyplinach
biegowych, rzutowych i rekreacyjnych, ocenianych
przez
jury.
W
końcowej klasyfikacji I miejsce zajęła reprezentacja Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem” ze
Zbąszynka, II miejsce Niepubliczne
Przedszkole
„Bąbolandia” z Kręcka oraz z tą samą
liczbą
punktów
Przedszkole Niepubliczne z Dąbrówki
Wlkp., III miejsce
–
gospodarz zawodów
Przedszkole Niepubliczne z Kosieczyna i
IV – Niepubliczne
Przedszkole „Pod
Muchomorkiem”
Grupa „Gucio” z
Rogozińca. Niezależnie od wyniku
wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i medale. Gratulujemy!
PIĘKNY JUBILEUSZ
9 kwietnia najstarsza
mieszkanka
Gminy
Zbąszynek
Pani Rozalia Piskorz
skończyła 101 lat. Z
tej okazji Drogą Jubilatkę
odwiedził
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski oraz Kierownik
Dziennego
Domu
„Senior-Wigor”
Katarzyna
Rucioch.
Goście złożyli Pani
Rozalii
serdeczne
www.zbaszynek.pl

życzenia zdrowia, pogody ducha oraz doczekania kolejnych
pięknych jubileuszy. Pani Rozalia
swoją rocznicę urodzin podsumowała krótko „jestem szczęśliwa,
bo jeśli głowa myśli a nogi niosą,
to wszystko jest dobrze…”. Mimo
sędziwego wieku Pani Rozalia
nadal jest samodzielna i dobrze
radzi sobie z codziennymi czynnościami. Zawsze może jednak
liczyć na pomoc rodziny, opiekunki, pielęgniarki i sąsiadów.
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
9 kwietnia w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury odbyło się
kwartalne spotkanie Burmistrza
Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady
Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami. Na spotkaniu obecny
był również Wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego, Pan Andrzej Chromiński. Na wstępie Bur-

mistrz Zbąszynka podsumował I
kwartał 2019 roku. Poinformował
mieszkańców o możliwości oglądania sesji Rady Miejskiej online
oraz, że aż 200 osób wspomogło
poprzez bieganie zakup nowego
aparatu USG. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur podsumował prace Rady
w I kwartale 2019 roku. Zaprosił
także mieszkańców do oglądania sesji na żywo. Kolejny zabrał głos Wicestarosta Andrzej
Chromiński, podkreślił zgodność
3 Zbąszyneckich Radnych w Powiecie, a także to, że pomagali
w sprawie przebudowy oczyszczalni ścieków. Poruszył temat
remontu odcinka ul. Kosieczyń13
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skiej od ul. Kościelnej a także temat drogi z Kręcka do Koźminka.
W dalszej części spotkania pytania
zadawali mieszkańcy.
PRZEKAZANIE WOZU
STRAŻACKIEGO JELCZ
13 kwietnia Gmina Zbąszynek przekazała wóz strażacki marki Jelcz
w postaci darowizny, z OSP w
Zbąszynku do Grupy Ratownictwa
Powodziowego w Proboszczowie.

OSP w Zbąszynku posiada dwa
nowe wozy strażackie, przez co
Jelcz został wycofany z podziału
bojowego. Żadna z naszych gminnych jednostek nie była zainteresowana przejęciem Jelcza, przez
co Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski zadecydował o przekazaniu go do jednostki która taki
pojazd strażacki potrzebuje. W ramach przekazania, na terenie jednostki poszukiwawczo-ratowniczej,
w bazie lotniczej „Baryt” w Stanisławowie odbył się również turniej
strzelecki, w którym 1 miejsce zajął
Burmistrz Zbąszynka.
WICEMISTRZYNI ŚWIATA!
16 kwietnia Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski spotkał się z
Panią Sylwią Kolecką i wręczył talon oraz okolicznościową statuetkę
za osiągnięcia sportowe
i reprezentowanie Gminy
Zbąszynek poza jej granicami. Pani Sylwia zdobyła
Wicemistrzostwo
Świata
w kategorii „Team W40
półmaraton” w Halowych
Mistrzostwach
Świata
Masters w lekkiej atletyce w Toruniu. Indywidualnie Pani Kolecka zajęła
8 miejsce, jako Polka była
najlepsza. Uzyskany czas
1:30:21 w półmaratonie to
wynik godny podziwu oraz
gratulacji które składamy.
14

Pani Sylwia Kolecka aktywnie reprezentuje Gminę Zbąszynek poza
jej granicami w biegach długodystansowych. Gratulujemy i życzymy wielu dalszych sportowych
sukcesów.
ŚNIADANIE WIELKANOCNE
SENIORÓW
Tradycyjnie już przed Wielkanocą,
na zaproszenie seniorów z Dziennego Domu „Senior-Wigor”, Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski uczestniczył w
śniadaniu wielka-

proszonych gości. Po życzeniach
i występach wszyscy zasiedli do
wspólnego śniadania przed którym
Ks. Kan. Jerzy Kordiak odmówił
modlitwę. Seniorzy zadbali o każdy szczegół uroczystości, a więc
nie mogło zabraknąć świątecznego
wystroju oraz tradycyjnych potraw
i ciast.
UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO
KLAS MATURALNYCH 2019
26 kwietnia 2019 roku odbyły się
uroczyste apele z okazji zakończenia roku szkolnego klas matu-

nocnym.
Przy
wspólnym
stole spotkali się
seniorzy,
przedstawiciele
władz,
przyjaciele Domu,
Ks. Kan. Zdzisław
Przybysz oraz Ks.
Kan. Jerzy Kordiak.
Życzenia wielkanocne złożył Burmistrz Zbąszynka,
Przewodniczący
Rady Miejskiej Jan
Mazur oraz Kierownik Dziennego
Domu „Senior-Wigor”
Katarzyna
Rucioch.
Seniorzy przygotowali
okolicznościowy
występ dla zaralnych w Zespole Szkół
Leśnych w Rogozińcu oraz
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Zbąszynku. Maturzystów żegnali Dyrektorzy
Szkół, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
zaproszeni goście, grono
pedagogiczne i koledzy z
młodszych klas. Uczniowie trzecich klas liceum i
czwartej technikum zakończyli rok szkolny i już 6
maja przystąpią do egzawww.zbaszynek.pl
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minu maturalnego z języka polskiego. Matury potrwają aż do 25 maja.
Absolwenci otrzymali z rąk Dyrektorów świadectwa ukończenia
Szkół. Burmistrz Zbąszynka wręczył stypendium dla najlepszego
absolwenta Zespołu Szkół Leśnych
w Rogozińcu Roberta Koj oraz
Technikum w Zbąszynku Sebastiana Szelest i najlepszej absolwentki
Liceum Ogólnokształcącego Martynie Zaleskiej. Gratulujemy ukończenia szkoły i trzymamy kciuki za
wszystkich tegorocznych maturzystów!
IV DNI OTWARTE OSP ZBĄSZYNEK
28 kwietnia już po raz czwarty
Ochotnicza Straż Pożarna w Zbąszynku zorganizowała dni otwarte
w remizie. Dzień otwarty rozpoczął
przemarsz ulicami miasta, w którym udział wzięli również Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski,
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur oraz jednostki OSP z Dąbrówki Wielkopolskiej, Kręcka, Kosieczyna i Nądni. W ramach dnia
otwartego mieszkańcy mogli zwie-

w Zbąszynku. Mimo nie sprzyjającej aury pogodowej, impreza
cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców oraz
gości.
27. BIEG KONSTYTUCJI
3 maja jak co roku na ulicach Zbąszynka przy pięknej słonecznej
pogodzie odbył się 27. Bieg Konstytucji. Biegi rozpoczęto trasą 5 kilometrową, na której wystartowało
92 uczestników. W biegu głównym
na dystansie 10 km wystartowało 281 uczestników. Szczegółowe
wyniki na stronie Super Sport. Na
zakończenie odbyły się biegowe
konkurencje dla gimnazjalistów,
młodzieży szkolnej i rekreacyjny
bieg przedszkolaków. W tym roku
nie były to wyścigi, lecz konkurencje przygotowane przez grupę
„Biegam Bo Lubię Zbąszynek” oraz
trenerów ZAP. Każdy uczestnik
biegów oraz poszczególnych konkurencji otrzymał okolicznościowy medal. Dziękujemy wszystkim
osobom i instytucjom zaangażowanym w organizację biegu oraz

dzać budynek remizy, a także obejrzeć
sprzęt będący na
wyposażeniu
jednostki. Nie zabrakło
również atrakcji dla
najmłodszych w postaci konkursu rysunkowego oraz gier
i zabaw. Odbyła się
również prezentacja
wozów ratowniczo
– gaśniczych, pokaz
umiejętności psów
Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej
z
OSP
Jarogniewice,
pokaz umiejętności
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP

uczestnikom za liczny udział.
NOWY APARAT USG!
8 maja nowy aparat zastąpił przestarzały sprzęt znajdujący się w
gabinecie Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Zbąszynku przy ul.
Długiej 1. (więcej informacji na temat zakupu nowego aparatu USG
znajdą państwo na stronie nr. 34)
„TEATR 18+” NAGRODZONY!
17 maja w siedleckim Domu Kultury
odbyła się uroczysta gala Regionu
Kozła poświęcona wręczeniu dorocznych nagród oraz przekazaniu
władzy Starosty Regionu, Wójtowi Gminy Siedlec p. Jackowi Kolesińskiemu. (więcej informacji na
temat dorocznych nagród znajdą
państwo na stronie nr. 37)
27. MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG
KOLARSKI BAŁTYK - KARKONOSZE
II ETAP, „ZBĄSZYNEK NA ROWERY”
Kolejny raz ulicami Zbąszynka
przejechał wyścig kolarski, organizowany w ramach 27. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego

Bałtyk – Karkonosze
Tour. Tym razem w
Zbąszynku była tylko meta wyścigu,
kolarze wystartowali
z Babimostu. Na trasie 27. wyścigu, poza
czołowymi drużynami z naszego kraju
zobaczyliśmy ekipy i
reprezentacje z Niemiec, Holandii, Estonii, Włoch, Norwegii,
Rosji,
Kazachstanu,
Białorusi,
Szwecji,
Słowacji, Węgier oraz
Austrii. W ramach II
etapu na trasie Babimost - Zbąszynek
ponad 150 kolarzy
www.zbaszynek.pl
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WYDARZENIA
przejechało 121,6 km. Zwycięzcą
II etapu został reprezentant Norwegii Gilje Tor Arne, II miejsce Förster Peter (Niemcy) i III miejsce
Taebling Paul (Niemcy). Koszulkę lidera otrzymał Gilje Tor Arne.
Puchar zwycięzcy etapu wręczył
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski, a poszczególnym zwycięzcom premii lotnych Burmistrz
Babimostu oraz Wójt gminy Trzebiechów, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur

oraz sponsorzy. Na etapie były 3
lotne premie oraz 8 premii specjalnych. Fundatorem „Lotnej Premii
im. Janusza Macelucha” był Burmistrz Zbąszynka.
W ramach wyścigu kolarskiego
odbyła się również kolejna akcja
„Zbąszynek na rowery”, której organizatorem był Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Zbąszynku. Zaplecze
techniczne obsługiwał Zbąszynecki Ośrodek Kultury. Przedszkolaki
pokonały trasę od skrzyżowania
ulicy Wojska Polskiego z ul. Długą
do ulicy Targowej, a chętni mieszkańcy których było ponad 800, trasę 5 kilometrową. Każdy uczestnik
otrzymał kamizelkę odblaskową
z herbem Zbąszynka oraz logiem
„Gmina na właściwym torze”.

Rywalizację druhów jednostek OSP
przeprowadzono w dwóch konkurencjach: bieg sztafetowy z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe
dla oddziałów „Smerfów” i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m
z przeszkodami i ćwiczenie bojowe dla kobiet i mężczyzn. Gminę
Zbąszynek reprezentowały „Smerfy” z Dąbrówki Wlkp, MDP chłopcy z Rogozińca oraz dziewczęta z
Dąbrówki Wlkp., druhowie z OSP
Kręcko i druhny
z OSP Kręcko. W
końcowej klasyfikacji „Smerfy” OSP
Dąbrówka Wlkp.
zajęły I miejsce,
MDP chłopcy OSP
Rogoziniec II miejsce, MDP dziewczęta z OSP Dąbrówka Wlkp. II
miejsce, oraz OSP
Kręcko
kobiety
III miejsce i OSP
Kręcko
mężczyźni
IV
miejsce. Gratulujemy!
23. MEMORIAŁ LA
IM. BOGDANA NIEMCA
31 maja odbył się już 23.
Memoriał LA im. Bogdana Niemca. Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur, żona Bogdana
Niemca oraz Kierownik
OSiR Marcin Minta, Prezes klubu piłkarskiego
„Sokół Dąbrówka Wlkp.” Marek
Löchert, sędzia główny zawodów,
a także delegacja biegaczy z BBL
Zbąszynek oraz siatkarki z SPS
Zbąszynek złożyli znicze przy pomniku Bogdana Niemca. Biegacze z

POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE
25 maja na boisku sportowym
w Dąbrówce Wlkp. odbyły się
Powiatowe Zawody Sportowo
– Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z
terenu powiatu świebodzińskiego.
Zmagania
druhów
oceniała Komisja PPSP Świebodzin, po przewodnictwem
st. kpt. Dariusza Kałużnego.
Zawody prowadził Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Świebodzinie dh. Leszek
Parandyk.
16
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BBL Zbąszynek przebiegli „sztafetę
pokoleń” z cmentarza w Dąbrówce
Wlkp. na obiekty OSiR w Zbąszynku, na którym uroczystego zapalenia „Znicza Memoriałowego” czyli
otwarcia zawodów sportowych dokonały zawodniczki ze Strefy Piłki
Siatkowej oraz Asia Wróblewska.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim zwycięzcom oraz dziękujemy za przestrzeganie zasad fair-play w trakcie
zawodów.
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO W
TAUER (NIEMCY)
1 czerwca w Tauer (Niemcy) odbył
się drużynowy, międzynarodowy
turniej tenisa stołowego. W zawodach udział wzięli przedstawiciele klubów tenisowych z Cottbus,
Guben i okolicznych miejscowości. Łącznie około 50 zawodników.
Gminę Zbąszynek reprezentowali
Henryk Zduński, Tomasz Gruchała, Władysław Buczny i Jan Makarewicz. Dwuosobowe drużyny

rywalizowały ze sobą w grupach
(każdy z każdym), do drugiego etapu przechodziły po trzy najlepsze
drużyny z grup, dalej rozgrywki
odbywały się już systemem pucharowym. Po długich i męczących
rozgrywkach I miejsce w zawodach zdobyli reprezentanci
Zbąszynka Henryk Zduński i
Tomasz Gruchała. Gratulacje!
GMINA NA 5!
Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Miasto i Gmina Zbąszynek otrzymały tytuł
Gminy na 5!
„Celem Badania „Gmina na 5!”
była analiza działań polskich
gmin. Zadania te miały na celu
zaprezentować, jak przebiega
współpraca gmin z lokalną
społecznością oraz pokazać
swoje partnerskie nastawie-

www.zbaszynek.pl
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nie dla lokalnych przedsiębiorców
jak i zewnętrznych inwestorów. Z
dużą uwagą analizowano jak gminy wywiązują się z powierzonych
oczekiwań, jak również jakich używają narzędzi oraz metod do realizacji zadań.” Więcej informacji pod
na stronie www. kolegia.sgh.waw.
pl
DZIEŃ DZIECKA W GMINIE ZBĄSZYNEK!
Gry i zabawy, konkursy, dmuchane
zamki, bańki mydlane, malowanie twarzy, jazda pojazdami elektronicznymi, smakołyki, oraz inne
atrakcje – tak co roku na początku
czerwca Gmina Zbąszynek świętuje z najmłodszymi mieszkańcami
Gminny Dzień Dziecka. 2 czerwca
na Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie na przybyłe dzieci czekało wiele atrakcji, a piękna pogoda,
dobry humor i miła atmosfera towarzyszyła wszystkim przez całą

imprezę. Zarówno mieszkańcy, jak
i goście licznie korzystali z atrakcji
oferowanych przez firmę FunAndPlay.
Organizatorem
Gminnego
Dnia Dziecka był Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Zbąszynku, pod patronatem Burmistrza Zbąszynka.
W tym roku po raz pierwszy w
organizację imprezy z okazji Dnia
Dziecka włączyła się wspólnota
mieszkaniowa z Osiedla Słonecznego w Kosieczynie. 1 czerwca
mieszkańcy zorganizowali wspólnie
otwarty festyn dla najmłodszych
pociech. Głównym prowadzącym
był kosieczyński Radny, Pan Łukasz Szymański który poprowadził
zabawy i konkursy dla dzieci. Na
miejscu były również dmuchane
atrakcje ufundowane przez Burmistrza Zbąszynka. Atrakcją, która
przysporzyła dzieciom najwięcej
frajdy była zabawa w pianie którą
przygotowała OSP Kosieczyn przy
współpracy z OSP Zbąszynek.

Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci oraz
rodziców.
MEBLE DLA SZKOŁY W BOŚNI I
HERCEGOWINIE
5 czerwca Gmina Zbąszynek nieodpłatnie przekazała poprzez 17.
Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną z Międzyrzecza na rzecz
Stowarzyszenia „Szkoły dla Pokoju” meble wyprodukowane przez
IKEA Industry w Chlastawie. Łącznie przekazano 206 sztuk półek i
regałów o wadze ok. 1 tony.
26 czerwca meble dotarły do miejscowej szkoły w Bośni i Hercegowinie.
JUBILEUSZ
90-LECIA
SZKOŁY
PODSTAWOWEJ POMNIK RODŁA W
DĄBRÓWCE WIELKOPOLSKIEJ
Jubileusz szkoły to czas do refleksji nad minionym okresem, okazja
do niecodziennych wydarzeń, to
nowe zobowiązania
mające
podtrzymać
tradycję minionych lat. 90 –
lecie powstania
obchodziła
w
tym roku Szkoła Podstawowa
Pomnik Rodła
w
Dąbrówce
Wielkopolskiej.
(więcej
informacji na temat
90 - lecia szkoły znajdą państwo na stronie
nr. 25)
25. U PROGU LATA W NOC ŚWIĘTOJAŃSKĄ
W sobotę, 15 czerwca w amfiteatrze w Dąbrówce Wielkopolskiej
odbyła się impreza pod nazwą „U
progu lata w Noc Świętojańską”.
Organizatorem
przedsięwzięcia
było Sołectwo Dąbrówka Wielkopolska oraz Regionalny Zespół
Pieśni i Tańca
imienia
Tomasza Spychały z
Dąbrówki Wlkp.,
który działa przy
Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury.
ZOK tradycyjnie
przejął rolę realizatora dźwięku i świateł.
Wydarzenie poprzedziły obcho-
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dy na cmentarzu, gdzie delegacje
wraz z włodarzami gminy Zbąszynek, przy dźwiękach kozła – złożyły kwiaty na grobie Tomasza
Spychały.
Tuż po 17:00, już w amfiteatrze –
imprezę otworzył Burmistrz Wiesław Czyczerski i Kierownik zespołu Marek Spychała. Podczas
bogatego programu artystycznego
zaprezentowały się zespoły: grupa dziecięca i młodzieżowa dąbrowieckiego zespołu, Zespół Pieśni i
Tańca Kębłowo, Wesele Przyprostyńskie, Przyprostyńskie Koziołki
oraz Kapela Koźlarska z Dąbrówki
Wlkp. jak i Kotkowiacy.
W przerwie, między występami
wystąpił dla wszystkich Kabaret
Klakoty. Kolejnym punktem programu były prezentacje występów
śpiewaczych.
Zaśpiewała:
Dąbrowszczanka, Wiwat, Osoria i
Perły Sumsiadki.
W tym roku wianki wykonali członkowie zespołu Dąbrowszczanka
oraz przedszkolaki z Dąbrówki
Wlkp. Oba wianki tradycyjnie, przy
dźwiękach Kapeli Koźlarskiej wodowane były na dąbrowieckim kalisku. Następnie już w amfiteatrze
odbyła się zabawa z zespołem
Open Band.
Imprezę tradycyjnie poprowadził
Pan Jurek Skrzypczak.
STYPENDIUM BURMISTRZA
ZBĄSZYNKA
13 czerwca Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski zaprosił
Maję Michalak wraz z rodzicami
w celu wręczenia jednorazowego
stypendium za godne reprezentowanie Gminy Zbąszynek na niwie
sportowej w gminie oraz poza jej
granicami. Wręczenie odbyło się
z okazji powołania do siatkarskiej
Reprezentacji
Regionu
Zachód
na Ogólnopolski Turniej Talentów
S.O.S. im. Wiesława Gawłowskiego
w Elblągu. Gratulujemy!
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INWESTYCJE

Hubert
Cichy

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Zakończono
etap prac rozbiórkowych. Wykonano prace polegające na wykopach
i odwodnieniu. Zabetonowana
została płyta denna
reaktora biologicznego ścieków oraz
pompowni głównej
ścieków surowych,
nad
którą
znajdzie się budynek
techniczny. Wylane zostały również
fundamenty
pod
budynek
socjalny. W najbliższym
czasie
rozpoczną się prace przy
murowaniu
ścian
ww. obiektów. W

przedsięwzięciu biorą udział, generalny
wykonawca,
którym jest firma ATA-TECHNIK Sp. z o.o.,
S.K.A. z Budzynia, a
jego
podwykonawcą – projektantem
ESKO-Consulting
z
Zielonej Góry. Nadzór
inwestorski sprawuje firma BIOMASTER,
Andrzej Masternak z
Zielonej Góry. Zadanie jest realizowane
w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie inwestycji
planowane jest w
czerwcu 2020 r.

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
Pod koniec maja odbyły się
spotkania Burmistrza Zbąszynka
z właścicielami, którzy posiadają
swoje grunty wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 302 Kręcko – Chlastawa i drogi powiatowej 1213F Dąbrówka Wlkp. – Rogoziniec, które
miały na celu zapoznanie mieszkańców z procesem budowy planowanych ścieżek rowerowych. Po
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odbytych spotkaniach rozpoczęte
zostały prace nad budową III odcinka ścieżki rowerowej biegnącej
ul. Małą na terenie wsi Kosieczyn.
Prace te początkowo polegają na
wyrównaniu
nawierzchni
ulicy
oraz likwidacji istniejących progów
zwalniających. Otrzymano również
pozwolenie na budowę większości
odcinka
Kosieczyn-Kręcko.

www.zbaszynek.pl

oraz Dąbrówka Wlkp. - Rogoziniec, co pozwoliło na rozpoczęcie
prac przygotowawczych. Wszystkie ścieżki rowerowe powstają w
ramach projektu „Zintegrowany
System Ścieżek Rowerowych na
terenie gmin Babimost, Kargowa
i Zbąszynek” i zostaną wykonane
przez firmę BRUBET, Ryszard Winnicki z Międzyrzecza.
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Marta
Dylewska

DROGA DO CZYSTEGO POWIETRZA
Pod koniec stycznia br.
ogłoszony został nabór wniosków
o udzielenie dofinansowania na
zadania służące poprawie, jakości
powietrza, polegające na trwałej
zmianie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych oraz budynków
mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych obejmujących wymianę istniejących źródeł ciepła opartych
na paliwie stałym na ekologiczne,
w tym na: - ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, - pompy
ciepła. Zgodnie z uchwałą Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 20
grudnia 2018 r. nr III/18/2018 o dotację ubiegać się mogły osoby
fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami,
współwłaścicielami lub najemcami
budynków lub lokali mieszkalnych
położonych na terenie Gminy Zbąszynek lub posiadające inny tytuł
prawny do władania nimi. Dotacja mogła zostać udzielona wyłącznie na dofinansowanie prac,
które zostaną przeprowadzone w

roku przyznania dotacji, obejmujących: 1) demontaż starego źródła ogrzewania, 2) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,
3) podłączenie do sieci gazowej,
4) podłączenie do sieci elektrycznej. Wszelkie pozostałe koszty tj.
-wykonanie prac projektowych,
-zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia mieszkań (przenośnych),
-refundację wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy
dotacyjnej, -pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania, -instalację ogrzewania węglowego,
-zmianę ekologicznego ogrzewania na inne ekologiczne systemy
grzewcze uznawano za niekwalifikowane. Dofinansowanie, nie
mogło przekroczyć 50% kosztów
kwalifikowanych inwestycji jednak nie więcej niż: 1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego:
- 4.000,00 zł brutto, w przypadku
wymiany źródeł ogrzewania na
ogrzewanie gazowe, - 5.000,00 zł

brutto, w przypadku wymiany źródeł ogrzewania na pompę ciepła,
- 4.000,00 zł brutto, w przypadku
wymiany źródeł ogrzewania na
ogrzewanie elektryczne, 2) dla lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym:- 2.000,00 zł brutto, w
przypadku wymiany źródeł ogrzewania na ogrzewanie gazowe, 2.000,00 zł brutto, w przypadku
wymiany źródeł ogrzewania na
ogrzewanie elektryczne. Wnioski
można było składać do 31 marca
2019 roku, po wyznaczonym terminie rozpatrzono wszystkie z nich
przez powołaną do tego celu komisję. Łącznie przyznano 10 dotacji w kwocie 41.000,00 zł, z czego
9 z nich to wymiana dotychczasowego źródła ciepła na ogrzewanie
gazowe, 1 to wymiana na pompę
ciepła w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych. W chwili obecnej
są już podpisane wszystkie umowy na realizację tych zadań oraz
sukcesywnie przelewane są środki.

HALA SPORTOWA
W dalszym ciągu trwają
prace nad budową hali sportowej
w naszym mieście. Od pewnego
czasu widnieje drewniana konstrukcja dachu, a większość prac
konstrukcyjnych jest zakończona.
Wylana została również posadzka na parterze oraz wykonano
przyłącze gazowe. Trwają również
prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Następnym etapem będzie wykonanie pokrycia dachowego hali.
Wykonawcą jest firma KANROD,
Dariusz Dorna z Wielenia. Nadzór inwestorski sprawuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
„DARO”, Dariusz Czapla z Gorzowa
Wlkp. Wartość inwestycji to ok. 12,
3 mln zł, z czego 2,4 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków
Ministerstwa Sportu i Turystki. Termin zakończenia budowy planuje
się na początek 2020 r.

www.zbaszynek.pl
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Bartosz
Dudek

PRACE MODERNIZACYJNE
Drugi kwartał 2019 roku
to czas kiedy zaczynamy intensywne prace modernizacyjne na
obiektach zarządzanych przez Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku. W maju
zaczęliśmy modernizację Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości
Chlastawa. Już w zeszłym roku
awarii uległ jeden zbiornik filtrujący wodę, awaria została usunięta
doraźnie ale przyszedł w końcu
czas na to żeby wymienić zużyty
zbiornik, który w Stacji Uzdatniania Wody w Chlastawie znajdował
się i pracował od ponad 40 lat.
Zbiornik wykonany przez firmę
Z.U.T. Lech Narzekała Transport
Produkcja Zbiorników z Sulechowa, został zakupiony na początku
roku 2019. Wcześniejszy zbiornik
również był wykonany przez tą
samą firmę, a lata jakie służył na
Stacji Uzdatniania Wody w Chlastawie pokazuje o bardzo dobrej
jakości wykonywanych zbiorników przez tą firmę. Ze względu na ograniczone możliwości
techniczne planuje się całkowite
uruchomienie zbiornika do końca drugiego kwartału 2019 roku.
W chwili obecnej zbiornik stoi już
na właściwym miejscu, podłączona została cała armatura wraz z
osprzętem. Do dokończenia prac
zostało napełnienie zbiornika żwirami filtracyjnymi, wypłukanie i
dokonanie badań sprawdzających
jakość filtrowanej wody.
Na początku kwietnia w ramach
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III KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH PRZYPOMINA
O OPŁATACH ZA ODPADY. TERMIN WPŁAT ZA III KWARTAŁ 2019
ROKU MIJA 31 LIPCA 2019 ROKU (OPŁATA ZA LIPIEC, SIERPIEŃ,
WRZESIEŃ).
OD KWIETNIA 2019 ROKU STAWKA OPŁAT ZA ODPADY WYNOSI:
ODPADY SELEKTYWNE – 15,00 ZŁ,
ODPADY NIESELEKTYWNE – 30,00 ZŁ.
WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA NR KONTA:
62 9660 0007 0010 1710 2000 0020
LUB W KASIE SZUK PRZY UL. PCK 2 W ZBĄSZYNKU OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00 – 12:00

dalszej modernizacji zostało wymienione całe ogrodzenie Stacji
Uzdatniania Wody w Rogozińcu.
Po dokładnej inwentaryzacji geodezyjnej działki okazało się, że
teren na jakim znajduje się budynek techniczny Stacji Uzdatniana
Wody w Rogozińcu jest dużo większy od tego jaki był ogrodzony
wcześniej. Samorządowy Zakład
Usług Komunalnych w Zbąszynku
zdecydował się na ogrodzenie całego terenu działki. Teren został
wykarczowany oraz zamontowany płot panelowy wraz z podmurówką systemową, nowa brama
i dwie furtki wejściowe – całość
ogrodzenia ponad 160 metrów. W
chwili obecnej teren jest odpowiednio zabezpieczony przed dostaniem się osób niepowołanych

www.zbaszynek.pl

na teren i do budynku technicznego na ujęciu wody w Rogozińcu.
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku informuje, że od połowy sierpnia br.
pracownicy SZUK Zbąszynek prowadzić będą odczyty roczne wodomierzy u odbiorców indywidualnych na terenie całej Gminy, po
których nastąpi rozliczenie, wystawiane będą faktury rozliczeniowe
oraz nowe naliczenia na kolejny
okres 12 miesięcy. Cena dostarczania wody i odprowadzania ścieków
nie ulega zmianie na kolejny okres
rozliczeniowy. Prosimy o uprzątnięcie i zapewnienie dostępu do
pomieszczeń, w których znajdują
się wodomierze główne i ogrodowe. Każdy pracownik Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
w Zbąszynku dokonujący odczytów wodomierzy będzie posiadał
przy sobie w widocznym miejscu
identyfikator.
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku informuje, że płatności za odpady należy uiszczać za bieżący kwartał
jednorazowo. Nie ma możliwości
dzielenia
opłaty
jednorazowej
-kwartalnej na poszczególne miesiące. Zapłata za jeden miesiąc za
odpady powoduje nie uiszczenie
za cały dany kwartał i w takim
wypadku należy spodziewać się
wezwań do zapłaty oraz w następstwie dalszej zwłoki zapłaty,
skierowania sprawy do właściwego organu zajmującego się ściąganiem zaległej należności.
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Barbara
Stasik

OŚWIATA

ZAKOŃCZYŁ SIĘ ROK SZKOLNY…
Na dzień zakończenia roku
szkolnego za każdym razem z
utęsknieniem czekają wszyscy
uczniowie
spragnieni
letniego
odpoczynku.
W
odświętnych
strojach stawili się na uroczystym
apelu po odebranie świadectw i
pożegnanie nauki na dwa miesiące
wakacji. Ten rok szkolny upływał
pod znakiem zmian w systemie
oświaty. Do historii przechodzą
bowiem gimnazja. W 2019 roku
ostatni rocznik podchodził do
egzaminu gimnazjalnego.
Rok szkolny 2018/2019 zakończył
się w dniu 19 czerwca. Wcześniej
naukę
pożegnali
tegoroczni
maturzyści.
Szkołę
skończyli
26 kwietnia. Zakończenie roku
dla maturzystów, to niezwykle
ważne wydarzenie w życiu szkoły.
To
podsumowanie
lat
nauki,
angażowania się w życie placówki,
dorastania, zdobywania wiedzy.
Wierzymy, że nasi absolwenci
są przygotowani do dorosłego
życia, wyposażeni w wiedzę i
umiejętności potrzebne by podjąć
pracę czy kontynuować naukę na
studiach wyższych.
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski
pogratulował
abiturientom ukończenia szkoły,
życzył
jak
najlepszych
ocen
z matury i trafnych decyzji w
wyborze uczelni wyższych. Dla
najlepszych
absolwentów
za
osiągnięcie najlepszych wyników
zostały
przyznane
Stypendia
Burmistrza.
W
Technikum
w
Zbąszynku najlepszy wynik w
nauce uzyskał Sebastian Szelest,
w Liceum Ogólnokształcącym –
Martyna Zaleska, a w Technikum
Leśnym w Rogozińcu – maturzysta
Robert Koj.
Burmistrz Zbąszynka uczestniczył
w zakończeniu roku szkolnego w
Szkole Podstawowej w Zbąszynku
oraz
w
Szkole
Podstawowej
w Dąbrówce Wlkp. W Szkole
Podstawowej
w
Kosieczynie
obecny był Zastępca Burmistrza
Jan Makarewicz, a w Centrum
Kształcenia
Zawodowego
i
Ustawicznego
w
Zbąszynku
Barbara Stasik, Kierownik Referatu
Oświaty tut. Urzędu.
Podczas uroczystości w szkołach
wręczono nagrody najlepszym

uczniom
za
n a j w y ż s z e
wyniki w nauce
i
osiągnięcia
sportowe.
Były
p o d z i ę ko wa n i a
dla
rodziców,
nauczycieli
i
przyjaciół szkół.
Najwyższe wyniki
w nauce osiągnęli
następujący
uczniowie:
Roksana
Jaroch
w
Zasadniczej
S z k o l e
Zawodowej;
Natalia Gurdak w Gimnazjum w
Zbąszynku;
Mikołaj
Kaczmarek
–
Szkoła
Podstawowa w Zbąszynku;
Julia
Leoszko
–
Szkoła
Podstawowa w Dąbrówce Wlkp.;
Kamil
Kuriata
–
Szkoła
Podstawowa w Kosieczynie.
Stypendia za osiągniecia sportowe
otrzymali:
Nikola Szczawińska – Gimnazjum
w Zbąszynku;
Hubert
Muszyński
–
Szkoła
Podstawowa w Zbąszynku;
Aleksandra Szymańska – Szkoła
Podstawowa w Kosieczynie.
A W NOWYM ROKU SZKOLNYM…
Postępowanie rekrutacyjne do
liceów
ogólnokształcących,
techników i szkół branżowych na
rok szkolny 2019/2020, zostanie
przeprowadzone
odrębnie
dla
absolwentów ośmioletniej szkoły
podstawowej
i
gimnazjum.
Oznacza
to,
że
uczniowie,
którzy ukończą VIII klasę szkoły
podstawowej i III klasę gimnazjum
nie będą rywalizowali o te same
miejsca. Będą ubiegać się o
miejsca przewidziane tylko dla
absolwenta konkretnej szkoły.
ZASADY REKRUTACJI
Na
pierwszym
etapie
postępowania
rekrutacyjnego
będą obowiązywały następujące
kryteria:
- wyniki egzaminu ósmoklasisty
lub egzaminu gimnazjalnego,
oceny
(na
świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej
lub
gimnazjum)
z
języka
polskiego,
matematyki
i
z
www.zbaszynek.pl

dwóch
obowiązkowych
zajęć
edukacyjnych
ustalonych
przez
dyrektora
szkoły
przeprowadzającego rekrutację,
- świadectwo ukończenia szkoły
podstawowej lub gimnazjum z
wyróżnieniem,
szczególne
osiągnięcia
wymienione
na
świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej
lub gimnazjum.
Za świadectwo oraz egzamin
ósmoklasisty/gimnazjalny będzie
można zdobyć po 100 punktów
(za każdy). Szczególne osiągnięcia
poświadczone na świadectwie
zostaną nagrodzone maksymalnie
osiemnastoma
punktami,
a
działania
o
charakterze
społecznym, np. wolontariat –
trzema.
Kryteria
rekrutacyjne
dla
absolwentów szkoły podstawowej
i gimnazjum są takie same, ale
inny jest sposób ich punktowania.
Wynika to z odmiennego zakresu
egzaminu
gimnazjalnego
i
egzaminu ósmoklasisty.
W
pierwszej
kolejności
do
szkół zostaną przyjęci laureaci
konkursów
przedmiotowych
organizowanych przez kuratora
oświaty oraz laureaci i finaliści
olimpiad
przedmiotowych
organizowanych wyłącznie przez
podmioty wyłonione w konkursie
ogłoszonym
przez
Ministra
Edukacji Narodowej.
Wszystkim
urlopującym,
wypoczywającym
życzymy
udanych i bezpiecznych wakacji
pełnych przygód i wytchnienia od
codziennych trosk.
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Tadeusz
Wróbel

PRZEDSZKOLE NA MEDAL!
ŚWIĘTO ZIEMI
Każdy przedszkolak wie, jak w życiu
ważna przyroda jest. 25 kwietnia
dzieci z naszego przedszkola
obchodziły Święto Ziemi. Razem
z transparentami wyruszyły w
miasto.
OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW
Bardzo ważnym czynnikiem w
życiu człowieka jest sport, dlatego
nasze przedszkole brało udział
w Olimpiadzie Przedszkolaków w
Kosieczynie. Wybrane dzieci z grup
pod patronatem p. Anny Matysiak
i p. Renaty Nowickiej godnie
reprezentowały nasze przedszkole.
Dzięki zaangażowaniu, determinacji
i ciężkiej pracy zajęliśmy I miejsce.
KOPCIUSZEK NA WESOŁO
14.05
odbyła
się
premiera
przedstawienia
pt.
„Kopciuszek
na wesoło”, które obejrzały dzieci
wraz z zaproszonymi gośćmi.
Aktorami w przedstawieniu byli
rodzice oraz pracownicy placówki
pod patronatem Pani Małgorzaty
Chorobińskiej. Bardzo dziękujemy,
że nasz muchomorek posiada
tak liczne i ważne oparcie w
Rodzicach, którzy poświęcają dla
swoich pociech swój wolny czas na
przygotowanie przedstawienia.
FESTYN RODZINNY
17.05 jak co roku odbył się Festyn
Rodzinny organizowany
dla rodziców i dzieci.
Pogoda
tego
dnia
dopisała,
dzieci
za
Zbąszyneckim Ośrodkiem
Kultury
tańcowały,
śpiewały,
recytowały
wiersze, a po wszystkim
bawiły się na zamkach
dmuchanych, malowały
twarze,
grillowały
i
zajadały placki. Dzięki
Radzie
Rodziców
z
przedszkola z Rogozińca
gr. „Gucio” również mogła
świętować z nami w tym
dniu. Dziękujemy.
DZIEŃ DZIECKA
„Przedszkolny
Dzień
Dziecka - jak fajnie być dzieckiem”
pod takim hasłem 3 czerwca nasze
przedszkolaki obchodziły swoje
święto. Od rana w przedszkolu
słychać było muzykę, a dzieci w
drzwiach witały dwa przedszkolne
muchomorki
rozdając
prezenty.
Rada Rodziców zrobiła również
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dzieciom niespodziankę zakupując
zamki dmuchane. Dzieci były
bardzo zadowolone.
TAŃCELEBRACJE
4 czerwca nasze przedszkole
po raz kolejny zajęło I miejsce
w
kategorii
dzieci
młodszych
w Tańcelebracjach. Dzieci pod
czujnym okiem p. Wiktorii Baran
przygotowywały
i
ćwiczyły
choreografię. Bardzo dziękujemy
za
godne
reprezentowanie
przedszkola.
JEZIORKO KOŹLARSKIE
Dzieci z grupy Wiewiórki - Joanna
Piwecka, Jagódki - Anna Bock i
Pszczółki - Anna Matysiak wyruszyły
4 czerwca na pieszą wycieczkę nad
Jeziorko Koźlarskie, pod czujnym
okiem Straży Pożarnej, która od
samego przedszkola zapewniała
nam
bezpieczeństwo.
Nad
Jeziorkiem Strażacy zaprezentowali
nam pierwszą pomoc, poruszyli
temat bezpieczeństwa w czasie
wakacji oraz zrobili pokaz wozów
strażackich, a dzieci mogły udawać,
że gaszą pożar. Wycieczka się udała,
dzieci były bardzo szczęśliwe, a
my dziękujemy naszej Straży za
zapewnienie nam bezpieczeństwa.
WARSZTATY Z 1 POMOCY
W maju i w czerwcu nasze
przedszkolaki
brały
udział
w

warsztatach
pierwszej
pomocy
prowadzonych
przez
panów
sanitariuszy. Zajęcia prowadzone
były metodą nauki przez zabawę.
Uczestnicy bardzo chętnie brali
udział w „ratowaniu swojego misia”.
CZAS WYCIECZEK
Maj i czerwiec to miesiące pełne
www.zbaszynek.pl

niespodzianek.
W
tym
czasie
odbywają się najlepsze wycieczki.
Dzieci 2,5-3 letnie wybrały się do
Nowego Tomyśla do Sali Zabaw
oraz Zoo. Dzieci 4-letnie pojechały
do Boszkowa. Dzieci 5-letnie udały
się do Poznania, gdzie oglądały
przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia”
w Teatrze Animacji oraz pod Ratusz,
gdzie podziwiały Koziołki, a dzieci
6-letnie na swoją wycieczkę udały
się do Zielonej Góry do Planetarium.
Wycieczkom
towarzyszyły
niezapomniane wrażenia. Wszyscy
wrócili zmęczeni ale szczęśliwi.
COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA
Czerwiec to także czas pożegnań.
11 czerwca odbyło się uroczyste
pożegnanie dzieci 6-letnich na sali
Tanecznej w Domu Kultury. Dzieci
pięknie
występowały,
śpiewały
piosenki, tańczyły oraz recytowały
wiersze.
Na
koniec
nastąpiło
uroczyste wręczenie dyplomów i
upominków. W pozostałych grupach
zakończenie
roku
szkolnego
odbywało się 19 czerwca.
PRZEDSZKOLE NA MEDAL
Nasze przedszkole zajęło III miejsce
w Plebiscycie Gazety Lubuskiej
„Przedszkole na Medal”, również
do
tytułu
„Nauczyciela
Roku”
nominowane były cztery nauczycielki
z naszego przedszkola p. Anna
Bock, p. Aurelia Czepek,
p. Anna Matysiak i p. Joanna
Piwecka.
Pani
Aurelia
Czepek zajęła III miejsce.
Gratulujemy i dziękujemy
za oddane głosy.
Z A K O Ń C Z E N I E
WSPÓŁPRACY Z SENIOR
WIGOR
W
tym
roku
grupa
„Jeżyki” z p. Magdaleną
Olender opiekowały się
seniorami z DD „SeniorWigor”. Swoją współpracę
zakończyli pod hasłem
„W zdrowym ciele zdrowy
duch”. Swoje spotkanie
Jeżyki zorganizowały na
terenie OSiR w Zbąszynku,
gdzie towarzyszyły im liczne gry i
zabawy. Na zakończenie wszyscy
obdarowywali się upominkami.
Z okazji wakacji życzymy wszystkim
dużo niezapomnianych przygód
oraz samych słonecznych dni.
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DĄBRÓWCE WLKP.

Wanda
Gołek

WIELKIMI KROKAMI DO WAKACJI
RUCH TO ZDROWIE
Jak co roku wiosną przedszkolaki wzięły
udział w kolejnej, już X Olimpiadzie
Przedszkolaków
w
Kosieczynie.
Celem spotkania było integrowanie
grup
przedszkolnych,
zachęcanie
dzieci
do
aktywności
ruchowej
oraz wzbogacanie przeżyć poprzez
szlachetne
współzawodnictwo.
Olimpiadę rozpoczęto powitaniem gości
i przedszkolaków oraz omówieniem
zasad
przebiegu
konkurencji
sportowych. Następnie w
ramach
rywalizacji
poszczególne drużyny
pokonywały,
przygotowane
przez
organizatora tory przeszkód składające
się z kilku zadań. Konkurencje
przeplatały absorbujące obecnych,
występy grup tanecznych. Po długich
obradach
jury
ogłosiło
werdykt.
Wszystkie grupy zostały docenione.
Każda drużyna otrzymała puchar,
dyplom oraz medale.
SPOTKANIE Z PIELEGNIARKĄ
Zapewne każdy miał styczność z
pielęgniarką
i wie,
że wykonuje
przeróżne czynności pomagając chorym
dzieciom i dorosłym. My mieliśmy
okazję lepiej poznać ten zawód. W
ramach obchodów Światowego Dnia
Zdrowia spotkaliśmy się z osobą, która
na co dzień pracuje jako pielęgniarka
–
instrumentariuszka.
Zaproszony
gość bardzo ciekawie opowiedział
na czym polega jej praca, jaka jest
trudna i zarazem odpowiedzialna,
a jednocześnie jak wiele
przynosi
radości i jak ogromną daje satysfakcję.
Pielęgniarka zaprezentowała rekwizyty
potrzebne lekarzowi i pielęgniarce
w codziennej pracy – strzykawki,
bandaże i wyjaśniła do czego służą.
Największe zainteresowanie wzbudziła
prezentacja
narzędzi
niezbędnych
podczas
wykonywania
zabiegów
medycznych.
W BIBLIOTECE
Przy okazji obchodzonego w maju Dnia
Bibliotekarza i Bibliotek przedszkolaki
udały się do biblioteki znajdującej się
w szkole podstawowej. Przedszkolaki
zwiedzając bibliotekę, dowiedziały się,
jaka jest różnica między biblioteką a
księgarnią, co należy robić, aby stać się
czytelnikiem biblioteki, jak należy się
w niej zachowywać, jak chronić książki
przed zniszczeniem oraz jak można
samodzielnie naprawić zniszczone
egzemplarze. Spotkanie w bibliotece
przybliżyło również przedszkolakom
literaturę dziecięcą oraz jej autorów.
POZNAJEMY ZAWODY
W maju dzieci uczestniczyły w
projekcie edukacyjnym pod nazwą
„Zawody”. Większość z omawianych

wspólnie z nauczycielkami zawodów,
oraz czynności jakie wykonują w swojej
pracy dorośli, dzieci mogły poznać
podczas bezpośrednich kontaktów z
przedstawicielami różnych profesji w
przedszkolu oraz w trakcie wycieczki.
W
przedszkolu
gościliśmy
panią
kosmetyczkę oraz panią pracującą
w Straży Granicznej na lotnisku w
Poznaniu. Odwiedził nas również pan
fotograf, który zaprezentował nie
tylko sprzęt współczesny, ale także
ten mający około stu lat. 23 maja
udaliśmy się do Dworu Kolesin. Tam
dzieci dowiedziały się jak powstaje
chleb i same podobnie jak dzień
wcześniej z masy solnej uformowały
własnoręcznie chlebki, poczuły zapach
wyjętego prosto z pieca
chleba.
Projekt zakończył się wykonaniem
pięknych prac na temat „Kim będę
jak dorosnę” oraz quizem dotyczącym
zawodów.
DZIEŃ MAMY I TATY
Mama i tata to synonimy miłości,
dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia.
To nie tylko pierwsze słowa małego
dziecka lecz dla każdego dziecka to
najważniejsze osoby w jego życiu,
należy więc dbać, troszczyć się i
pielęgnować więź między dzieckiem
a rodzicami. Dlatego też co roku
nauczycielki pomagając
dzieciom
wyrazić wdzięczność i okazać miłość
do rodziców zorganizowały w dniu 30
maja z okazji Dnia Mamy i zbliżającego
się dnia Taty uroczyste spotkanie –
„Święto Rodziny”. Na tę okoliczność
dzieci obu oddziałów przygotowały
programy artystyczne, podczas których
zaprezentowały wiersze, piosenki i
tańce. W trakcie występów, jak i po
ich zakończeniu na twarzach rodziców
można było zauważyć wzruszenie i
dumę ze swoich pociech. Mali artyści
zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Na zakończenie spotkania dzieci
wręczyły
rodzicom
przygotowane
przez nie upominki. Rodzice nie
pozostali dłużni i z racji Dnia Dziecka
sprawili
niespodziankę dzieciom w
postaci upominków ufundowanych
przez Radę Rodziców.
WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ
Jak co roku 1 czerwca dzieci obchodzą
swoje święto, czyli Dzień Dziecka. My
uczciliśmy je 3 czerwca wycieczką do
Wolsztyna. Dzieci w sali zabaw świetnie
się bawiły: skakały na trampolinie,
„pływały” w kolorowych kulkach,
korzystały ze zjeżdżalni oraz z wielu
innych atrakcji. I choć przedszkolaki
codziennie otrzymują wiele empatii i
serca od rodzin i nauczycielek, w tym
dniu czuły się naprawdę wyjątkowo.
Dzień pełen wrażeń szybko minął, a
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kolejny Dzień Dziecka dopiero za rok.
WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO
4 czerwca grupa taneczna „Biedroneczki”
wzięła udział w Przeglądzie Zespołów
Tanecznych
„Tańcelebracje”
w
Zbąszynku. W tym roku tematem
przewodnim były „Urodziny”, dlatego
dzieci zaprezentowały układ taneczny
pt. „Przyjęcie urodzinowe”. Za swój
piękny występ otrzymały pyszny tort,
dyplomy oraz pamiątkowe zdjęcie.
Udział w przeglądzie tanecznym
dostarczył dzieciom mnóstwo radości
i ukazał jak można wspaniale i
pożytecznie spędzać czas.
WITAJ SZKOŁO!
Starszaki
kończące
edukację
przedszkolną, 13 czerwca wybrały
się do Szkoły Podstawowej. Podczas
tej wizyty dzieci zwiedziły szkołę,
zobaczyły swoją przyszłą salę lekcyjną
i tam po raz pierwszy zasiadły w
ławkach, poznały starszych kolegów
oraz nauczycielkę, z którą spotkają
się we wrześniu. Poza salą lekcyjną,
przyszli
pierwszoklasiści
obejrzeli
salę gimnastyczną, w której podczas
wspólnych zabaw mogli bliżej poznać
najstarszych
przedszkolaków
z
Rogozińca. Dzieci szybko znalazły
wspólny
język
z
kolegami
i
koleżankami. Po tej wizycie w szkole
można powiedzieć, że „pierwsze koty
za płoty”.
JUŻ ŻEGNAMY SIĘ…
We wtorek 18 czerwca z udziałem
rodziców
odbyło
się
uroczyste
zakończenie pobytu w przedszkolu
dzieci
kończących
edukację
przedszkolną.
Czas
upływa
nieubłaganie i te dzieci, które jeszcze
niedawno
przekraczały
po
raz
pierwszy próg przedszkola, już czeka
rozpoczęcia kolejnego etapu w życiu
- edukacja szkolna. Dzieci żegnały się
nie tylko z przedszkolem, ale także
z kolegami i koleżankami i oczywiście
z Paniami. Uroczystość rozpoczęła się
podniosłym polonezem. Rodzice z
dumą podziwiali piękny i zarazem
ostatni występ dzieci w przedszkolu.
Nie obyło się bez podziękowań i łez
wzruszenia. Pożegnania zawsze są
trudne, ale to pożegnanie zawiera
w sobie obietnicę przygody jaką jest
dorastanie.
Na zbliżające się wakacje życzymy
wszystkim
czytelnikom
dobrego
zdrowia i niczym niezmąconej radości,
bezpiecznych
podróży,
słonecznej
pogody i niezapomnianych wrażeń
przeżytych
podczas
wakacyjnych
przygód.
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NOWINKI Z SP ZBĄSZYNEK
Zapraszamy
do
relacji
podsumowania
roku
szkolnego
2018/2019
KONKURSY, AKCJE…
W tym roku szkolnym nasi uczniowie osiągali znaczące sukcesy w
licznych konkursach i zawodach
sportowych. Mamy finalistów konkursów kuratoryjnych na poziomie
województwa z matematyki, historii, geografii oraz laureata konkursu wiedzy biblijnej. Wyróżnienia w
konkursie matematycznym Kangur,
a także sukcesy siatkarskie, kolarskie, piłkarskie, taneczne, wokalne.
Nasza szkoła brała udział w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o
Książce i Bibliotece, który odbył się
w szkole podstawowej w Podmoklach Małych. W rywalizacji wzięło
udział 5 szkół z okolicznych miejscowości. Uczniowie musieli wykazać się znajomością książek i autorów oraz wiedzą z zakresu historii
książki, pisma i teatru. Zwyciężyli
gospodarze, a my zajęliśmy III miejsce. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji bicia
rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa
na czytanie”. Przedsięwzięcie
odbyło się na dwóch przerwach międzylekcyjnych, wzięło w nim udział 396 uczniów w
tym 46 na wycieczce, podczas
zwiedzania biblioteki w Pradze
oraz 26 nauczycieli. W ramach
obchodów Święta Matematyki
i Liczy Pi w szkole odbyło się
wiele matematycznych projektów dla uczniów od klas IV do
gimnazjalnych. Uczniowie mogli
sprawdzić się w potyczkach
matematycznych, rozwiązywali
quizy, rebusy, pisali wiersze o
tematyce matematycznej, przygotowali plakaty. Wszystkie konkursy
podsumowano na apelu, a zwycięzcom rozdano nagrody ufundowane
przez Radę Rodziców działającą
przy naszej szkole. Obchodziliśmy
również Dni Języków Obcych, w
ramach których przeprowadzono
konkursy wiedzy o krajach anglo i
niemieckojęzycznych oraz kreatywnego pisania w języku angielskim
dla klas starszych. W tych dniach,
zarówno na lekcjach języka angielskiego, jak i niemieckiego, można
było bliżej poznać kulturę i tradycje
poznawanych krajów, dzięki mate24

riałom
przygotowanym przez nauczycieli, bądź prezentacjom
przygotowanym przez
kolegów
z
klasy.
Uczniowie stanęli na
wysokości zadania i
wspaniale wywiązali
się z powierzonych im
obowiązków. Oko cieszyły plakaty i transparenty wywieszone,
jako dekoracje szkoły.
Najmłodsi uczniowie
wzięli udział w projekcie eTwinning pt. „My
favourite toy”. W ramach Dnia Muzyki uczniowie w czasie przerw mogli wysłuchać i tym samym poznać
utwory artystów z całego świata
wykonywane w różnych językach.
Repertuar z tej okazji przygotowali
gimnazjaliści.
POŻEGNALNE BALE
Tanecznym krokiem żegnali się ze
szkołą uczniowie klas gimnazjalnych
i ósmych. To już ostatni rocznik klas
gimnazjalnych, który kończąc swoją
edukację jednocześnie zamyka 20

letni okres istnienia gimnazjum w
naszej gminie. Gimnazjaliści bawili
się na ostatnim Balu Gimnazjalnym.
Natomiast dla uczniów klas ósmych
był to pierwszy Bal w szkole podstawowej. Uczniowie obu roczników
tradycyjnie zatańczyli poloneza, podziękowali za wspólne lata dyrekcji, nauczycielom, władzom miasta i
rodzicom. Później przyszedł czas na
wspólne zdjęcia i wspaniałą zabawę. Podsumowując, oba bale były
niezwykłym, radosnym i przyjemnym wydarzeniem, które zwieńczyło okres ciężkiej, wytężonej nauki.
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UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO 2018/2019
Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Kolejny rok, w którym
nie raz trzeba było stawić czoła
różnym trudnościom i wyzwaniom.
Rok szkolny zakończył się w naszej szkole dla 503 uczniów. Aż 130
uczniów z klas od IV-III gimnazjalnej uzyskało średnią ocen 4,75 i powyżej, otrzymają oni świadectwo z
czerwonym paskiem oraz nagrody
książkowe. Średnia szkoły w tym
roku szkolnym to 4,30. Najwyższa średnia w klasach I – VII:
klasa 4a – 4,64, w klasach
VIII:
8a – 4,11, a w klasach
gimnazjalnych: 3D – 4,59. Po
raz ostatni żegnaliśmy gimnazjalistów, a po raz pierwszy
ósmoklasistów. 129 uczniów
otrzymała świadectwo ukończenia szkoły – 67 uczniów
z klas gimnazjalnych oraz
62 z klas ósmych. Najwyższe sukcesy uczniów zostały uhonorowane stypendiami Burmistrza Zbąszynka za
wyniki naukowe i sportowe,
a także nagrodami dyrektora
szkoły. Podczas apelu dokonano przekazania sztandaru Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku nowemu pocztowi
sztandarowemu, a także symbolicznie pożegnano sztandar Gimnazjum
im. Polskich Olimpijczyków w Zbąszynku.
Kończąc nasze krótkie podsumowanie pragniemy wszystkim naszym podopiecznym i czytelnikom
życzyć słonecznych i bezpiecznych
wakacji, niezapomnianych przygód
i naładowania „akumulatorów” na
kolejny rok szkolny.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Małgorzata
Gruchała

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

JUBILEUSZ 90 LECIA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWCE WLKP.
7 czerwca 2019 r. obchodziliśmy Jubileusz 90-lecia Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
św., którą odprawił ksiądz kanonik
Stanisław Jedliński. Po mszy św.
korowód na czele z Kapelą Ludowego Ogniska Muzycznego pod
kierunkiem Mistrza Jana Prządki
udał się na ulicę Piastowską, gdzie
mieści się Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła. Na dziedzińcu szkoły
rozpoczęła się część oficjalna. W
obecności pocztów sztandarowych
ze Szkoły Podstawowej Pomnik
Rodła w Dąbrówce Wlkp., Szkoły
Podstawowej z Oddziałam Integracyjnymi w Zbąszynku, Szkoły
Podstawowej im. Marcina Rożka
w Kosieczynie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w
Zbąszynku, Zespołu Szkół Leśnych
w Rogozińcu, Zespołu Edukacyjnego w Podmoklach Małych, Zespołu
Edukacyjnego w Nowym Kramsku,
Związku Drużyn ZHP w Zbąszynku i Ochotniczej Straży Pożarnej w
Dąbrówce Wlkp. odśpiewano hymn
państwowy oraz hymn szkoły. Następnie powitani zostali zaproszeni goście: Wicewojewoda Lubuski
Wojciech Perczak, dyrektor Wy-

działu Nadzoru Pedagogicznego w
Lubuskim Kuratorium Oświaty Janina Grzecznowska, Zastępca Burmistrza Zbąszynka Jan Makarewicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku Jan Mazur wraz z radnymi przybyłymi na uroczystość,
radny Sejmiku Województwa Lubuskiego Edward Fedko, ksiądz kanonik Stanisław Jedliński, Zbyszko
Piwoński, były wojewoda lubuski,

Sołtys Dąbrówki
Wielkopolskiej
Piotr Kociołek,
przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich
w
Dąbrówce
Wielkopolskiej
Gabriela Mazur
wraz z członkiniami
koła,
Prezes OSP w
Dąbrówce Wielkopolskiej Bernard Ratajczak
wraz z druhami,
Kierownik
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca
Marek Spychała wraz z członkami
zespołu, Marek Löchert Prezes Ludowego Klubu Sportowego Sokół,
kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Zbąszynek, Dyrektorzy
szkół Gminy Zbąszynek i zaprzyjaźnionych szkół z Podmokli Małych i
Nowego Kramska, Dyrektor Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury Malwina
Kubicka, pracownicy Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, Komendant
ZD Zbąszynek hm. Zbigniew Buśko,
przedstawiciele Klubu Rodła Ziemi
Babimojskiej i Berlina, Przewodnicząca Rady Rodziców Donata
Wittke, absolwenci
szkoły,
nauc z yc i ele,
uczniowie i ich
rodzice. Dyrektor szkoły Małgorzata
Gruchała wygłosiła
wprowadzające
przemówienie.
Następnie głos
zabrali
wyżej
wymienieni goście.
Składali
serdeczne gratulacje i życzenia z okazji pięknej rocznicy. Odczytane zostały listy: Pani Marszałek
Województwa Lubuskiego Elżbiety
Anny Polak oraz Starosty Świebodzińskiego Zbigniewa Szumskiego.
Po części oficjalnej nastąpiła część
artystyczna przygotowana przez
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. oraz
dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Dąbrówce Wlkp. Kolejnym
www.zbaszynek.pl

etapem było zwiedzanie Izby Pamięci oraz szkoły. Każdy szukał
siebie na zdjęciach w kronikach,
albumach i na „ścianie absolwentów”. W szkolnych klasach emitowano zdjęcia i filmy z dawnych
lat. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe foldery, długopisy i upominki wykonane przez uczniów. Na
zakończenie każdy mógł skosztować okolicznościowego tortu.
Serdecznie
dziękujemy
Radzie
Rodziców i wszystkim rodzicom,
którzy włączyli się w organizację
i pomoc w przygotowaniu Jubileuszu-90-lecia Szkoły Podstawowej
Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy materialnie, rzeczowo
lub organizacyjnie wsparli to duże
przedsięwzięcie. Bez Waszego zaangażowania, Drodzy Przyjaciele,
zorganizowanie Jubileuszu nie byłoby możliwe. Dziękujemy pracownikom szkoły, zarówno nauczycielom, jak i obsłudze za pomoc
w realizacji tego przedsięwzięcia.
Państwa pomysłowość, wsparcie
oraz ciężka praca pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę
w czasie imprezy. Podziękowania
kierujemy również do pani Bożeny Jędrzejczak i pana Marka Pycha
za profesjonalne przeprowadzenie
Jubileuszu 90-lecia szkoły. Dziękujemy uczniom za wzorową postawę, zachowanie i udział w programie artystycznym. Jesteśmy z Was
bardzo dumni.

25

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

CO SIĘ DZIAŁO W KOSIECZYNIE?
ILU UCZNIÓW, TYLE TALENTÓW
8 marca 2019 roku w naszej szkole odbyła się IV edycja szkolnego
show JA TEŻ MAM TALENT. Imprezę otworzył Pan Dyrektor Sławomir
Matysik, który przy okazji konkursu
złożył wszystkim Kobietom życzenia
z okazji ich święta. Następnie zaprezentowali się uczniowie w przygotowanych przez siebie występach.
Komisja konkursowa wyłoniła trzech
zwycięzców, a byli to: Zuzanna Krakowian i Adam Bielecki, Szymon Krakowian i Karolina Szałata. Nie zabrakło też nagrody publiczności. W tym
roku uczniom najbardziej podobał się
układ taneczny w wykonaniu Wiktorii Omilanowskiej, Nikoli Kromskiej,
Klaudii Kasprzak.
„MALARSTWO JEST MILCZĄCĄ POEZJĄ”
11 marca 2019 r., uczniowie, rodzice
i nauczyciele mogli podziwiać obrazy, których autorem jest pracownik naszej szkoły Pan Przemysław
Basiński. W czasie spotkania Pan
Przemek zapoznał dzieci ze swoją twórczością. Opowiedział, jak powstają jego obrazy i jakie są potrzebne przybory do stworzenia tak
niezwykłych dzieł. Uczniowie z niecierpliwością czekają na warsztaty
plastyczne, które poprowadzi Pan
Basiński. Takie spotkania z pewnością przyczynią się do rozwijania zainteresowań malarstwem, a także
do powstawania coraz piękniejszych
prac naszych uczniów.
ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE…
14 marca 2019 r. w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury odbyły się eliminacje powiatowe do Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2019, w których wzięła udział Zuzanna Burczak,
uczennica klasy IV. Festiwal otworzyła dyrektor ZOK Malwina Kubicka.
Jury w składzie: Jadwiga Macewicz
- przedstawiciel RCAK Zielona Góra,
Dariusz Mikołajczak - ZOK Zbąszyń i
Malwina Kubicka, przesłuchało 19 solistów i jeden zespół. Zuzia otrzymała nominację do półfinału wojewódzkiego, który odbył się w Gminnym
Ośrodku Kultury i Sportu w Przytocznej 05.04.2019 r.
NA SPORTOWO
29 marca w sali sportowej odbyły się
coroczne zawody dla uczniów klas
I-III. Kolejny już raz reprezentacje
szkół z naszej gminy rywalizowały
w konkurencjach wielobojowych i
sprawnościowych. Wyścigi sztafetowe trzymały w napięciu do ostatnich metrów, a uczestnicy walczyli
do ostatnich sił. Zawody wygrała
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reprezentacja Szkoły Podstawowej
z
Dąbrówki Wielkopolskiej, drugie
miejsce zajęli gospodarze, a trzecie
uczniowie ze Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi w Zbąszynku.
„W BAJKOWYM ŚWIECIE EKOBOHATERÓW”, CZYLI SZKOLNY DZIEŃ ZIEMI
14 maja dla całej społeczności szkolnej wystąpił szkolny teatrzyk w
spektaklu pt. ,,W bajkowym świecie ekobohaterów”. Aktorami zostali uczestnicy kółka przyrodniczego,
którzy wcielili się w postacie znanych bohaterów bajek i filmów. Widownia przeniosła się do magicznego świata, w którym ekobohaterowie
wysprzątali tereny zaśmiecone przez
ludzi. Widowisko miało na celu przypomnienie, jak ważna jest Ziemia, jej
naturalne skarby oraz dbanie o środowisko. Spektakl obfitował w ciekawe dialogi i znaną filmową muzykę. Całą scenografię oraz scenariusz
przygotowali uczestnicy kółka, a za
piękne stroje dziękujemy Rodzicom.
10 LAT WSPÓLNEGO CZYTANIA
30 maja uczniowie klasy I i II gościli
w Domu Kultury w Zbąszynku, tym
razem jako słuchacze głośnego czytania w ramach kampanii ,,Cała gmina czyta dzieciom”. Jej organizatorem
od dziesięciu lat jest p. Ewa Buczna.
To już okrągła rocznica, dlatego też
na spotkanie zostało wybrane szczególne miejsce – centrum kultury naszej gminy, jakim jest Zbąszynecki
Ośrodek Kultury. Czytającymi byli
pracownicy ośrodka. Przygotowali oni bajkę pt.: „Przygody Ogórka
Stefana”, którą odczytali z podziałem
na role. Na początku spotkania Pani
Dyrektor Malwina Kubicka przedstawiła gościom wszystkich czytających. Poinformowała, jaką pełnią
rolę. Następnie w skupieniu uczniowie wysłuchali przygotowanej przez
nich bajki, którą wcześniej oglądali
jako przedstawienie teatralne w
wykonaniu aktorów teatru dziecięcego ,,Semaforek” działającego w
Domu Kultury. Po wysłuchaniu mali
słuchacze z łatwością odgadywali
postacie z bajki, w które wcielili się
czytający. Dzieci w ramach podziękowania wręczyły czytającym ceramiczne upominki. Pracownicy ZOK
odwdzięczyli się ogórkowymi cukierkami. W dalszej części spotkania
Pani Malwina Kubicka oprowadziła
dzieci po wszystkich pomieszczeniach Domu Kultury, które okazały
się dla dzieci ciekawymi i niekiedy
tajemniczymi miejscami..
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BITWA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
31 maja odbyła się już siódma edycja
językowego święta w naszej szkole, czyli Bitwa Języka Angielskiego.
Uczniowie zostali podzieleni na dwie
grupy wiekowe: klasy I-II oraz IV-VIII.
Tematem bitwy była muzyka i film.
Podczas sześciu konkurencji uczniowie rozwiązywali zadania na podstawie tekstów piosenek, teledysków
czy filmików. Utrwalane były umiejętności, takie jak: znajomość środków
językowych, rozumienie wypowiedzi,
tworzenie wypowiedzi, przetwarzanie wypowiedzi. Młodsi uczestnicy
zmagali się z zadaniami o angielskim
alfabecie, jedzeniu, zwierzętach, rodzinie, szkole. Wszyscy świetnie poradzili sobie z pytaniami i doskonale
się bawili..
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH,
CZYLI KOSIECZYN STAWIA NA ZDROWIE
13 czerwca w naszej szkole odbyła się „Gminna Olimpiada Zdrowia”.
Trzyosobowe zespoły ze szkół podstawowych
rywalizowały ze sobą
podczas różnych zadań dotyczących
wiedzy o zdrowym odżywianiu, udzielaniu pierwszej pomocy. Uczestnicy
olimpiady rozwiązywali krzyżówki,
rebusy, demonstrowali, jak udzielać
pierwszej pomocy. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dużą wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania
oraz prowadzenia zdrowego stylu
życia. Mieli możliwość przygotowania
zdrowych szaszłyków owocowych
oraz pysznej wody smakowej. Komisja Konkursowa, w skład której weszli: pedagog – Krystyna Cepińska.,
pielęgniarka szkolna - Alicja Olejniczak, pielęgniarka szkolna - Jolanta
Jaroszyńska, pedagog - Małgorzata
Drosik, pedagog – Monika Przybyła, nauczyciel przyrody -Violeta Kostera, nagrodziła pamiątkowymi dyplomami oraz książkami wszystkich
uczestników. Zwycięzcami okazali się
uczniowie Szkoły Podstawowej w
Zbąszynku. Na drugim miejscu uplasowała się Szkoła Podstawowa w
Kosieczynie, a trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Dąbrówce
Wlkp. Celem olimpiady było promowanie zdrowego stylu życia i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat racjonalnego
odżywiania się.
Wszystkim społecznościom szkolnym naszej Gminy życzymy radosnych i bezpiecznych wakacji!
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Ewa
Omelczuk

PODSUMOWANIE OSTATNICH
SZKOLNYCH MIESIĘCY
Rok szkolny 2018/2019 dobiegł końca. Jest to już 8 rok od
momentu przejęcia naszej szkoły
przez Gminę Zbąszynek. Niemniej
jednak, udało się go zakończyć
pozytywnie.
ABSOLWENCI LO I TECHNIKUM
W tym roku szkolnym mury naszej
szkoły opuściło 21 absolwentów
LO oraz 44 absolwentów Technikum. Dla nich rok szkolny zakończył się już 26 kwietnia 2019 r. Do
grona najlepszych absolwentów
dołączyli w tym roku: Martyna Zaleska, absolwentka LO, Sebastian
Szelest, absolwent Technikum w
zawodzie Technik informatyk oraz
Martyna Skoczylas, absolwentka
Technikum w zawodzie Technik
architektury krajobrazu. Martyna
Zaleska oraz Sebastian Szelest
otrzymali podczas uroczystości z
rąk Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego jednorazowe
stypendium dla najlepszego absolwenta.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
19 czerwca 2019 r. rok szkolny zakończył się również dla
wszystkich pozostałych naszych
uczniów. Był to szczególny dzień
dla 18 absolwentów Zasadniczej
Szkoły Zawodowej, gdyż zamknęli
oni kolejny etap w swojej ścieżce
edukacyjnej. Najlepszą absolwentką Zasadniczej Szkoły Zawodowej została Roksana Jaroch, która
otrzymała jednorazowe stypendium dla najlepszego absolwenta
przyznane przez Burmistrza Zbąszynka.
Wśród uczniów pozostałych klas
znalazły się także osoby, które w
sposób szczególny wykorzystują swoje umiejętności łącząc je z
przekazywaną w szkole wiedzą

i tym samym osiągając wysokie
wyniki w nauce. W tym roku 21
uczniów otrzymało świadectwa z
wyróżnieniem. Najlepszą uczennicą
w LO okazała się Julia Lemańska
(uczennica klasy pierwszej, średnia
ocen 5,47), a najlepszymi uczniami
w Technikum okazali się Andrzej
Zagórski (klasa trzecia, Technik informatyk, średnia ocen 5,50) oraz
Mikołaj Zienkowicz (klasa druga,
Technik informatyk, średnia ocen
5,50), natomiast w Branżowej Szkole I Stopnia Anita Adamska (klasa
druga, średnia ocen 4,85).
Wszystkim naszym absolwentom i uczniom
bardzo serdecznie gratulujemy.
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W
GMINIE ZBĄSZYNEK
W ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków
UE w ramach EFS kolejni uczniowie Technikum uzyskali dodatkowe
kwalifikacje na bezpłatnych kursach (uprawnienia SEP do 1 kV, techniki
efektywnego uczenia się,
kurs z obsługi programu AutoCad)
oraz w okresie wakacyjnym będą
odbywać odpłatne staże zawodowe w przedsiębiorstwach.
Natomiast w ramach kolejnego
projektu współfinansowanego ze
środków UE oraz przy wsparciu
Gminy Zbąszynek szkoła zyskała nową pracownię zawodową, w
której uczniowie Technikum będą
mogli uczyć się obsługi maszyny sterowanej numerycznie oraz
doposażone zostały pracownie
mechatroniczna i elektryczna w
nowoczesne pomoce dydaktyczne stosowane w
przemyśle, jak również
udało się zmodernizować
pracownie informatyczne
poprzez wymianę sprzętu komputerowego na
nowy.
KONKURSOWE SUKCESY
Powód do dumy dali nam
również w tym roku nasze siatkarki i nasi siatkarze pod opieką pana
Mariusza Króla. Obydwie
drużyny zakwalifikowały
www.zbaszynek.pl

się do finału w rozgrywkach w
ramach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Drużyna dziewczyn zajęła
w finale 1 miejsce i zakwalifikowała się tym samym do rozgrywek ogólnopolskich w Wieliczce.
W Wieliczce dziewczyny zajęły
12 miejsce. Z tego miejsca dziękujemy Burmistrzowi Zbąszynka
Wiesławowi Czyczerskiemu oraz
Kierownikowi OSiR-u Marcinowi
Mincie za okazane wsparcie i tym
samym stworzenie możliwości
udziału drużyny w rozgrywkach
ogólnopolskich.

Nasi uczniowie zajęli również 3
miejsce w Rejonowej Olimpiadzie
Pierwszej Pomocy organizowanej
co roku w Międzyrzeczu przez
Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża.
ROZSTAŃ NADSZEDŁ CZAS
19 czerwca 2019 roku pożegnaliśmy naszą koleżankę Tatianę
Zalewską, która podjęła decyzję
o przejściu na zasłużoną emeryturę. Pani Tatiana Zalewska,
nauczycielka języka angielskiego, doświadczony pedagog oraz
osoba zaangażowana w pracę
na rzecz szkoły, wspierała przez
wiele lat swoimi działaniami naszą szkołę. Dzisiaj, to my cała
społeczność szkolna dziękujemy
jej za to i życzymy, aby dalej mogła realizować swoje pasje i marzenia.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej: www.ckziu.zbaszynek.pl oraz https://www.facebook.com/ckziuzbaszynek.

27

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

W ZSL NA SPORTOWO
I PO MISTRZOWSKU……
04-06.04.2019
uczniowie
Aleksandra Löchert, Robert Koj
oraz Mateusz Grzechowiak reprezentowali naszą szkołę na X Jubileuszowych Zawodach Młodych
Leśników w Poznaniu. Zajęli III
miejsce w klasyfikacji drużynowej
Konkursu Drwali oraz III miejsce w
klasyfikacji ogólnej. Robert Koj ponadto otrzymał nagrodę specjalną
za najlepszy wynik sportowy w
biegu leśnika natomiast Aleksandra Löchert zajęła IV miejsce w
kwalifikacji indywidualnej zawodników.
7.04.2019 w ramach wymiany Polsko - Czeskiej młodzież wraz z
wychowawcami wybrała się do
Międzyzdrojów. W wyjeździe brali
udział uczniowie z Trutnov: Jakub,
Mateu, Tereza, Anezka.
9-10.04.2019 nasi uczniowie brali udział w Mistrzostwach Szkoły
Leśnej Branderburgii zorganizowanych przez zaprzyjaźnioną szkołę
Waldarbeitsschule z Neuruppin.
Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Biela, Albert Bielecki, Damian
Grześkowiak, Kamil Knobel, Tomasz Piechociński oraz Krystian
Żarnowski. Uczniowie brali udział
w takich konkurencjach, jak rozpoznawanie roślin zielnych, drzew,
żerowisk szkodników, zmiana łańcucha w pilarce, ścinka kombinowana, ścinka precyzyjna, sadzenie
drzew oraz pięciominutowa prezentacja na wcześniej wybrany
temat. W dzień przed zawodami
nasi reprezentanci zwiedzili teren
szkoły wraz z jego wyposażeniem,
park zwierząt oraz ogrody pałacu
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Sanssouci
w
Potsdamie.
1 1 - 1 3 . 0 4 . 2 0 1 9 r.
odbyły się XI
Mistrzostwa
Polski
Szkół
w
Umiejętnościach Leśnych
– Biłgoraj 2019.
Udział w nich
brało 13 szkół.
Nasi uczniowie
zajęli drużynowo II miejsce w
biegu
leśnika
oraz V miejsce
w
klasyfikacji
ogólnej. Naszą
drużynę reprezentowali: Sawko
Piotr, Nędza Paweł, Kupś Paweł,
Czepiżak Piotr oraz Nieciejewski
Bartosz.
3-5.06 2019 odbyło się XII Forum
Samorządów Uczniowskich Szkół
Leśnych w Zagnańsku. Naszą
szkołę reprezentowali: Krystian
Żarnowski, Julia Franczyk oraz
Agata Folusz. Głównym tematem
forum były działania ekologiczne
podejmowane w szkołach. Każda placówka przygotowała prezentację bądź film o tematyce
proekologicznej. W konkursie na
najlepszą prezentację zajęliśmy
pierwsze miejsce. W trakcie trwania forum uczniowie zwiedzili Zamek Królewski w Chęcinach oraz
Centrum Nauki Leonardo da Vinci.
6-7.06.2019 w ramach projektu
współfinansowanego przez Polsko Niemiecką Wymianę Młodzieży, Lasy Państwowe oraz Czer-
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wony Krzyż odbył się w naszej
szkole projekt trójstronny „Łączy
nas Czerwony Krzyż”. Pierwszego
dnia uczniowie w grupach mieszanych polsko – niemiecko- czeskich
udzielali pomocy poszkodowanym
w lesie w ramach zajęć pierwszej
pomocy. Dzięki specjalnemu słownikowi, który młodzież przygotowała w ramach projektu szybko
i sprawnie grupy międzynarodowe
udzieliły pomocy poszkodowanym. Zajęcia z pierwszej pomocy
były warsztatami, które pomogły
uczniom zintegrować się i porównać działalność Czerwonego Krzyża w krajach partnerów.
Dzień drugi projektu „Łączy nas
Czerwony Krzyż” to dzień biegu
”Nasza Wolność”. Do startu przystąpiło 76 osób. Zawodnicy mieli
do pokonania tor przeszkód na
boisku szkolnym, następnie zawodnicy wybiegali na pętlę 3000
m gdzie pokonywali naturalne
leśne przeszkody. Sto metrów
przed metą każdy zawodnik pobierał flagę Czerwonego Krzyża i
wbiegał z nią na metę. Bieg był
o średnim stopniu trudności a
wysoka temperatura dodawała
charakteru. Profesjonalny elektroniczny pomiar czasu odbywał
się poprzez system chipów, dzięki
czemu możliwe były starty indywidualne. Opieka medyczna oraz
Strażacy z OSP czuwali nad bezpieczeństwem zawodników.
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Katarzyna
Rucioch

DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

AKTYWNI SENIORZY
prezentacją filmu dokumentalnego o
Truskawcu – słynnym przedwojennym
uzdrowisku.
Spotkanie
zakończyła
wspólna
rozmowa
i
składanie
autografów na książkach.
WYKŁAD O EKOLOGII
8 maja 2019 roku w Dziennym Domu
„Senior-Wigor” odbyło się kolejne
spotkanie z przedstawicielem Ikea
Industry Panią Renatą Korbanek, która
opowiedziała naszym seniorom
o
zasadach
segregowania
odpadów,
ochronie otaczającego nas środowiska
oraz recyklingu.

Wiosenne
miesiące
w
Dziennym
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
obfitowały w
wydarzenia i imprezy
okolicznościowe oraz spotkania z
ciekawymi ludźmi. Dom tętnił życiem
zapewniając seniorom wiele atrakcji i
niezapomnianych wrażeń. Oto przegląd
wybranych wydarzeń…
ŚNIADANIE WIELKANOCNE
16 kwietnia 2019 roku seniorzy z
Dziennego
Domu
„Senior-Wigor”
w
Zbąszynku
spotkali
się
przy
świątecznym stole z
Burmistrzem
Zbąszynka Wiesławem Czyczerskim,
Przewodniczącym Rady Miejskiej w
Zbąszynku Janem Mazurem księdzem
dziekanem Zdzisławem Przybyszem,
księdzem
proboszczem
Jerzym
Kordiakiem oraz przyjacielem Domu
Krzysztofem Krzywakiem. Spotkanie,
w przeddzień Świąt Wielkiej Nocy,
było
okazją
do
złożenia
sobie
świątecznych
życzeń.
Zaproszeni
goście
życzyli
seniorom
przede
wszystkim zdrowia i pogody ducha,
a także wzajemnej życzliwości i
zadowolenia z pobytu w naszym Domu.
Seniorzy
zaprezentowali
gościom
krótkie przedstawienie o tradycjach
wielkanocnych. Spotkanie upłynęło w
miłej i rodzinnej atmosferze.
NIEZAPOMNIANA WIZYTA W OBRZE
26 kwietnia 2019 roku seniorzy z
naszego Domu udali się z pielgrzymką
do Wyższego Seminarium Duchownego
Misjonarzy
Oblatów
w
Obrze.
Przewodnikiem duchowym wyjazdu
była siostra Laura W seminarium
seniorzy
zwiedzili
późnobarokowy
kościół pw. Najświętszej Marii Panny
i św. Jakuba Apostoła, muzeum
misyjne
oraz
uczestniczyli
we
mszy św. odprawionej w ich intencji.
Spacerując po terenie seminarium
seniorzy podziwiali piękno zespołu
klasztornego i przynależnych ogrodów.

Wizyta była niezapomnianą ucztą
duchową dla seniorów i wywarła na
nich ogromne wrażenie.
PODRÓŻ NA KRESY
7 maja 2019 roku zbąszyneccy seniorzy
mieli niebywałą okazję spotkania się
w Dziennym Domu „Senior-Wigor” z
profesorem Stanisławem Nicieją i jego
małżonką Haliną Niciejową. Profesor
Stanisław Nicieja jest z wykształcenia
historykiem,
historykiem
sztuki
XIX i XX wieku, profesorem nauk
humanistycznych,
byłym
rektorem
Uniwersytetu Opolskiego, miłośnikiem
i wybitnym znawcą Kresów oraz
autorem licznych publikacji na ten
temat. Głównym tematem spotkania
zbąszyneckich seniorów z profesorem
była promocja cyklu jego opowieści pt.
„Kresowa Atlantyda. Historie i mitologia
miast
kresowych”.
Podczas
wizyty
w
Zbąszynku
profesor
Nicieja
opowiadał
o
swojej długoletniej
fascynacji Kresami
oraz o inspiracjach
c z e r p a n yc h
do
pisania.
To
niezwykłe
spotkanie
było
podróżą w czasie
po
utraconych
miastach
i
miasteczkach
K re s o w yc h .
Podczas wykładu
p r o f e s o r
wielokrotnie
podkreślał,
że
historia Kresowej Atlantydy to nie tylko
dzieje miast, ale przede wszystkim
wpisane w nie losy pojedynczych ludzi,
tych wybitnych i tych zwyczajnych,
stawianych w życiu przed trudnymi
wyborami. Spotkanie wzbogacone było
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REJS STATKIEM PO ODRZE
10 maja 2019 roku seniorzy z Dziennego
Domu „Senior-Wigor” wybrali się na
rejs statkiem po Odrze. Godzinna
podróż statkiem „Laguna” wywarła na
seniorach ogromne wrażenie. Pogoda
nie zachęcała do spędzenia czasu na
tarasie zewnętrznym, ale w kabinie
pod pokładem również było bardzo
miło i przyjemnie a przez okna można
było podziwiać piękno otaczającej
przyrody.
NIEZWYKŁY GOŚĆ
13 maja 2019 roku gościliśmy w naszym
Domu siostrę Laurę ze Zgromadzenia
Sióstr Jezusa Miłosiernego, która
pochodzi ze Zbąszynka a od trzech
lat posługuje w Afryce w
Sierra
Leone w mieście Kambia w parafii Św.
Augustyna. Podczas spotkania Droga
Siostra opowiedziała seniorom o swojej
pracy na misjach, kulturze, zwyczajach
i codziennym życiu mieszkańców
Afryki. Swoimi opowieściami wywarła
ogromne wrażenie na seniorach, którzy
słuchali jej z zachwytem i podziwem

za
zaangażowanie
w niesienie
pomocy ludziom, a w szczególności
dzieciom w tak trudnych afrykańskich
warunkach. Na zakończenie spotkania
seniorzy,
nie kryjąc łez wzruszenia
podziękowali siostrze za przybycie,
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życzyli błogosławieństwa bożego w
dalszej pracy na misjach i zaprosili na
spotkanie podczas kolejnej wizyty w
rodzinnym mieście.
WIZYTA
W
PRZEDSZKOLU
„POD
MUCHOMORKIEM”
Na zaproszenie dzieci z Przedszkola
„Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku,
14 maja 2019 roku seniorzy z naszego
Domu udali się do milusińskich
na
przedstawienie pt. „Kopciuszek na
wesoło”. To niezwykłe przedstawienie
przygotowali dla swoich pociech rodzice
oraz personel w ramach obchodzonego
Tygodnia
Rodziny.
Przesłaniem
przedstawienia
było
zachęcenie
dzieci do czytania książek, które jest
najlepszym sposobem na spędzanie
wolnego czasu w rodzinnym gronie
oraz ma niezwykły wpływ na rozwój
dziecięcej wyobraźni. Artyści zostali
nagrodzeni przez licznie zgromadzoną
widownię
gromkimi
brawami.
Na
zakończenie nie zabrakło oczywiście
wspólnego zdjęcia.
NIE DAJMY SIĘ OSZUSTOM
16 maja 2019 roku
seniorzy z
Dziennego
Domu
„Senior-Wigor”
spotkali się z dzielnicowym st.sierż.
Erykiem
Wawrzynowiczem.
W
związku
z
pojawiającymi
się
w
ostatnim czasie, również na naszym
terenie, przypadkami dokonywania na
seniorach oszustw metodą wyłudzania
„na wnuczka” dzielnicowy przedstawił
kilka wskazówek jak ustrzec się przed
takimi sytuacjami, jak postępować, gdy
staniemy się ofiarą oszustwa oraz gdzie
i jak szukać pomocy. Seniorzy obejrzeli
krótki film poglądowy o oszustwie „na
policjanta”. Dzielnicowy omówił również
zasady obowiązujące przy zgłaszaniu
interwencji na policji, odpowiadał na
pytania
seniorów związane m.in. z
zakłócaniem miru domowego a na
zakończenie przypomniał jeszcze raz
numery alarmowe do służb ustawowo
powołanych do niesienia pomocy.
DZIEŃ MATKI
24 maja 2019 roku seniorzy oraz
pracownicy naszego Domu uczestniczyli
we mszy św. odprawionej w kościółku
w Chlastawie przez księdza Jakuba
Świątka z okazji Dnia Matki. Seniorzy
przygotowali modlitwę wiernych oraz
nieśli dary. O oprawę muzyczną mszy
św. zadbał Pan Mateusz Budych. Po
mszy św. seniorzy spotkali się w Domu
przy słodkim poczęstunku.
WIZYTA U KSIĘDZA DZIEKANA
30 maja 2019 roku nasi seniorzy spędzili
miło czas w Kosieczynie u księdza
dziekana Zdzisława Przybysza. Okazją
do odwiedzin była rocznica 30-lecia
święceń kapłańskich księdza dziekana
oraz imieniny jego mamy Zofii. Podczas
spotkania nie zabrakło śpiewu, tańca
i ciekawych opowieści z przeszłości.
Piękna pogoda zachęcała seniorów
do spaceru po ogrodzie wśród zieleni
i kwiatów.
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ZAKOŃCZENIE
P R O J E K T U
E-SENIOR 65+
31
maja
2019
roku zakończyła
się
w
naszej
gminie realizacja
projektu e-Senior
65+
„Obywatel
c y f r o w e j
przyszłości
- w z r o s t
aktywności
o b y wa t e l s k i e j
w
obszarze
kompetencji
cyfrowych
w
woj.
Lubuskim”
współfinansowanego
ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś
Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa, działanie 3.1 Działania
szkoleniowe
na
rzecz
rozwoju
kompetencji cyfrowych. Realizatorem
projektu była Edukacja Bez BarierFundacja na rzecz Rozwoju Edukacji
w Polsce z siedzibą w Warszawie
ul. Hoża 86/410. Zajęcia z seniorami
prowadził Pan Kazimierz Bałut. W
projekcie uczestniczyło 20 seniorów
z Gminy Zbąszynek. Podczas 15
zajęć dydaktycznych seniorzy nabyli
umiejętności korzystania ze sprzętu
komputerowego i innych urządzeń
elektronicznych oraz posługiwania się
Internetem, co potwierdzone zostało
stosownym certyfikatem wręczonym
wszystkim
uczestnikom
w
dniu
zakończenia kursu.
SPOTKANIE
ZARZĄDU
RADY
SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK
9 czerwca 2019 roku, w siedzibie
Dziennego Domu „Senior-Wigor” w
Zbąszynku, odbyło się spotkanie
Zarządu
Rady
Seniorów
Gminy
Zbąszynek.
Podczas
spotkania
omówiono
sprawę
organizacji
tegorocznych
obchodów
Zbąszyneckiego Święta Seniora oraz
pikniku
integracyjnego
seniorów
„Powitanie lata”. Zarząd Rady Seniorów
podjął decyzję o przejęciu przez
Radę Seniorów Gminy Zbąszynek
patronatu nad Skwerem Kotkowiaka
w Zbąszynku oraz podjęciu działań
zmierzających do nowej aranżacji
i zagospodarowania tego terenu z
pomocą uczniów z klasy architektury
CKZiU w Zbąszynku. Kolejne spotkanie
Zarządu RS odbędzie się we wrześniu.
SPOTKANIE Z PRZEDSZKOLAKAMI
13 czerwca 2019 roku seniorzy z
naszego Domu świętowali razem z
przedszkolakami z grupy „Jeżyki” Dzień
Dziecka na obiektach sportowych OSiR
w Zbąszynku. Był słodki poczęstunek
i orzeźwiające napoje. Obie grupy
pokoleniowe wspólnie brały udział w
zabawach ruchowych i tańcach. Na
zakończenie każde dziecko otrzymało
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od seniorów pamiątkowy dyplom i
medal.
WIZYTA W SKWIERZYNIE
17
czerwca
2019
roku
seniorzy
z
Dziennego
Domu
„SeniorWigor” w Zbąszynku brali udział
w
II
Ogólnopolskim
Przeglądzie
Twórczości Dziennych Domów Seniora,
który odbył się w Skwierzyńskim
Domu
Kultury.
W
imprezie
uczestniczyło 12 Domów z terenu
województw: zachodniopomorskiego,
wielkopolskiego,
dolnośląskiego
i
lubuskiego. Honorowy patronat nad
imprezą objęła Bożena Borys-Szopa
- Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, która niestety nie mogła
przybyć osobiście, ale przekazała
stosowny list.
Impreza była okazją
do spotkania się uczestników i
pracowników
Dziennych
Domów,
wzajemnej
integracji,
wymiany
doświadczeń i prezentacji dorobku
artystycznego. Seniorzy z naszego
Domu pięknie zaprezentowali się
na scenie wykonując swój własny
utwór pod melodię „Oj Dana, Dana”
przy akompaniamencie akordeonu,
zajmując w ogólnej klasyfikacji wysokie
piąte miejsce. Podczas przeglądu
nie
nagrody,
czy
dyplomy
były
najważniejsze. Uśmiechnięte twarze
publiczności, wspólny śpiew i gromkie
oklaski sprawiły, że sala aż kipiała od
skumulowanej w niej energii i wigoru
seniorów.
Po
części
artystycznej
przyszedł czas na wspólną integrację
na terenie Dziennego Domu „SeniorWigor” w Skwierzynie, gdzie przy
wspólnym grillu był czas na rozmowy,
wymianę doświadczeń i zabawę.
PRZYPOMINAMY
SENIOROM
O
MOŻLIWOŚCI
KORZYSTANIA
Z
PROGRAMU
„DOMOWE
S.O.S”
–
szczegóły dostępne na plakatach
oraz w Dziennym Domu „SeniorWigor”.
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Danuta
Kłos

CO U NAS...

WYCIECZKA DO ZOO
18.05.2019
r.
Ośrodek
Pomocy
Społecznej w Zbąszynku zorganizował
wyjazd integracyjny do ZOO w
Nowym Tomyślu dla dzieci objętych
wsparciem asystenta rodziny. Podczas
wycieczki uczestnicy mieli okazję
oglądać z bliska zwierzęta z całego
świata takie jak: ryś, lama, wielbłąd
czy struś afrykański oraz wiele innych
ciekawych gatunków. Niewątpliwie
wielką atrakcją dla najmłodszych
była możliwość pogłaskania osła
oraz barana.
Dzieci miały okazję pospacerować
alejkami Parku Miejskiego w Nowym
Tomyślu.
Nie
zabrakło
zabaw
integracyjnych, a na koniec był
poczęstunek w pizzerii. Wyjazd został
zorganizowany w ramach mini projektu
OPS-u oraz wsparty ze środków
GKRPA, za co podziękowania dla Pani
Aliny Jagaciak z Urzędu Miejskiego
w
Zbąszynku.
Pomysłodawcą
i
koordynatorem projektu był p. Jacek
Szymendera, asystent rodziny z OPS
Zbąszynek. Projekt uzyskał akceptację
Kierownika OPS Danuty Kłos, a w
połączeniu z piękną pogodą w tym
dniu, okazał się wspaniałą atrakcją

dla dzieci.
P I K N I K
INTEGRACYJNY
24.05.2019
r.
odbył się „Piknik
integracyjny”
nad
Jeziorkiem
Koźlarskim
z
okazji
Tygodnia
Rodziny.
W
pikniku
udział
wzięły dzieci z
rodzin
objętych
w s p a r c i e m
asystenta rodziny
oraz członkowie
Zbąszyneckiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Na
spotkanie
przybył
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski
i
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur,
życząc wszystkim świetnej zabawy.
Konkurencje
i
atrakcyjne
animacje
były
prowadzone
przez animatorów
ze
Spółdzielni
Socjalnej „To My”
ze
Świebodzina.
W
rywalizacje
sportowe włączył
się czynnie Jan
Mazur,
a
jego
przejście w długim,
kolorowym tunelu
wywołało
duży
aplauz.
W czasie pikniku
aktywnie
czas
spędzić
mogły
zarówno
dzieci,
jak i dorośli podczas zabaw. W tego
typu akcjach najważniejsza jest przede
wszystkim integracja, dobra zabawa
i uśmiechnięta twarz dziecka. Udało
się ufundować skromne nagrody w
konkursach.
D z i ę k u j ę
w s z y s t k i m
zaangażowanym
w
organizację
tego wydarzenia
w
naszej
miejscowości.
Cieszymy się, że
po
raz
kolejny
m o g l i ś m y
obchodzić Tydzień
Rodziny w Gminie
Zbąszynek w takiej
atmosferze.
Po
rozdaniu nagród
u c z e st n i c y
z a p ro s z e n i
zostali
przez
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organizatorów na poczęstunek.
GMINNY
ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY
ŻEGNA
PRZEWODNICZĄCĄ
12.06.2019 r. w siedzibie OPS odbyło
się drugie kwartalne spotkanie GZI.
Omówiono
procedury
Niebieskiej
Karty i postanowiono o zakończeniu
procedury w dwóch rodzinach i
kontynuacji procedury w dwóch innych
rodzinach. Decyzję o zakończeniu
procedury NK Gminny ZI podejmuje
wówczas, gdy zrealizowany został
indywidualny plan pomocy i istnieje
uzasadnione
przypuszczenie,
iż
w rodzinie nie dochodzi już do
przemocy. Pracom Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego
nieprzerwanie
od
2010
roku
przewodniczyła
Danuta Kłos Kierownik OPS. Dzisiaj
odbyło się ostatnie spotkanie GZI
pod przewodnictwem Danuty Kłos,
której członkowie Zespołu złożyli

podziękowania za realizację zadań
na rzecz osób i rodzin dotkniętych
przemocą.
ŚWIETLICA EDUKACYJNA „UŚMIECH”
KOŃCZY ROK SZKOLNY 2018/2019
13.06.2019 r. odbyło się ostatnie
spotkanie w świetlicy „Uśmiech”
działającej
w
ramach
projektu,
realizowanego
przez
OPS
przy
współpracy z Ikea Industry. Na
ostatnich zajęciach dzieci i młodzież
szkolna malowały zużyte żarówki
farbami w sprayu, z których powstał
obraz recyklingowy.
Dnia 18.06.2019 r. podczas uroczystego
wręczania
nagród
dla
uczniów
Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi w Zbąszynku, Danuta
Kłos – Kierownik OPS oraz Jacek
Szymendera,
Asystent
Rodziny,
koordynator
świetlicy
„Uśmiech”,
wręczyli
wolontariuszom
drobne
upominki za ich całoroczną pomoc w
realizacji projektu.
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Świetlica
prowadzona
była
od
października 2018 r. do czerwca 2019
r. w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Spotkania odbywały się raz w
tygodniu. Łącznie z usług świetlicy
skorzystało 30 uczniów z Gminy
Zbąszynek. Projekt realizowany był
przy wsparciu Ikea Industry, dzięki
czemu zakupiono trzy interaktywne
tablety edukacyjne oraz pomoce
dydaktyczne dla uczniów.
SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I
ALIMENTACYJNYCH W OPS.
1.
ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE
500+
Od
01.07.2019
r.
świadczenie
wychowawcze będzie przysługiwało
wszystkim dzieciom (zarówno na
pierwsze, jak i jedyne dziecko w
rodzinie) do ukończenia przez nie 18
roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Wnioski o świadczenie wychowawcze
można złożyć:
- od 1.07.2019 r. drogą elektroniczną,
za pośrednictwem emp@tii, systemu
teleinformatycznego
(bankowość
elektroniczna, Platforma Usługowo
Elektroniczna Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych),
- od 1.08.2019 r. w wersji papierowej
w
Ośrodku
Pomocy
Społecznej
w Zbąszynku, ul. Długa 1, 66-210
Zbąszynek, tel. 68 384 91 02.
Aby uzyskać prawo do świadczenia
wychowawczego na nowych zasadach
od początku ich obowiązywania,
rodzic dziecka, na które obecnie nie
pobiera tego świadczenia, musi złożyć
wniosek w okresie od 01.07.2019 r. do
30.09.2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży
wniosek po 30 września, świadczenie
będzie
wypłacone
od
miesiąca
złożenia wniosku.
W
celu
kontynuacji
wypłaty
świadczenia
wychowawczego
po
30 września bieżącego roku wnioski
również będzie można składać już
od 1 lipca drogą elektroniczną, a od
1 sierpnia drogą tradycyjną. Wniosek
złożony do 31.08.2019 r. wówczas
wypłata świadczenia nastąpi do
końca października 2019 r. Wnioski
złożone w kolejnych miesiącach
– przyznanie świadczenia oraz jego
wypłata nastąpi w terminie 3 miesięcy
od daty złożenia wniosku.
W przypadku rodziców, którzy mają
ustalone
prawo
do
świadczenia
wychowawczego na drugie i kolejne
dzieci, rodzice Ci składają od lipca
2019 r. jeden wniosek o ustalenie
prawa do świadczenia na wszystkie
dzieci. Pieniądze zostaną wypłacone
z wyrównaniem od lipca
w terminie do 31.10.2019 r.
W związku ze zniesieniem kryteriów,
rodzice
nie
będą
już
musieli
dokumentować
swojej
sytuacji
dochodowej, a ustalając prawo do
świadczenia wychowawczego, organ
realizujący to świadczenie będzie
opierał się przede wszystkim na
informacjach zawartych we wniosku.
2. DOBRY START 300 +
Wniosek o świadczenie „Dobry
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Start” można złożyć:
- od 1.07.2019 r. do 30.11.2019 r. - drogą
elektroniczną przez portal Emp@tia
lub bankowość elektroniczną;
- od 1.08.2019 r. do 30.11.2019 r. - w
formie papierowej w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zbąszynku, ul. Długa 1,
66-210 Zbąszynek, tel. 68 384 91 02.
Wnioski
złożone
po
upływie
tego terminu pozostawia się bez
rozpatrzenia.
Ustalenie prawa do świadczenia dobry
start oraz wypłata przysługującego
świadczenia następuje w terminie
2 miesięcy, licząc od dnia złożenia
wniosku wraz z dokumentami, przy
czym w przypadku wniosków o
ustalenie prawa do świadczenia dobry
start złożonych wraz z dokumentami
w lipcu 2019 r. lub sierpniu 2019 r.
ustalenie prawa do świadczenia dobry
start oraz wypłata przysługującego
świadczenia następuje nie później niż
do dnia 30.09.2019 r.
Kto może dostać 300 zł na dziecko
w programie Dobry Start:
- rodzic;
opiekun
faktyczny
dziecka
osoba, która faktycznie opiekuje się
dzieckiem i złożyła do sądu wniosek
o jego adopcję;
- opiekun prawny dziecka - osoba,
której sąd powierzył sprawowanie
opieki nad dzieckiem;
- osoba ucząca się - pełnoletni uczeń,
który: nie jest na utrzymaniu rodziców,
ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo
do alimentów ustalone wyrokiem
sądowym lub ugodą sądową.
Wniosek składa jeden z rodziców. W
przypadku zbiegu prawa rodziców,
opiekunów prawnych dziecka lub
opiekunów faktycznych dziecka do
świadczenia dobry start, świadczenie
to wypłaca się temu z rodziców,
opiekunów prawnych dziecka lub
opiekunów
faktycznych
dziecka,
który faktycznie sprawuje opiekę nad
dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem
sprawowana jest równocześnie przez
oboje rodziców, opiekunów prawnych
dziecka lub opiekunów faktycznych
dziecka, świadczenie dobry start
wypłaca się temu, kto pierwszy złoży
wniosek.
Jeśli
dziecko
jest
pod
opieką
naprzemienną obojga rodziców każdy z nich może złożyć wniosek
i otrzymać połowę pieniędzy na
dziecko, czyli po 150 zł.
300 zł przysługuje również na dzieci w
pieczy zastępczej - w tym przypadku
wnioski przyjmują
i
rozpatrują
Powiatowe
Centra
Pomocy Rodzinie (PCPR).
Z programu „Dobry Start” może
skorzystać każdy uczeń (dziecko lub
osoba ucząca się), który nie ukończył:
- 20 lat;
- 24 lat ( jeśli ma orzeczenie o
umiarkowanym
albo
znacznym
stopniu
niepełnosprawności,
potrzebie kształcenia specjalnego,
potrzebie
zajęć
rewalidacyjno-
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wychowawczych).
Program obejmuje również uczniów,
którzy osiągają ten wiek przed
rozpoczęciem roku szkolnego
w
danym roku kalendarzowym.
i uczą się w placówce (szkoła
podstawowa,
dotychczasowe
gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa
i dotychczasowa ponadgimnazjalna
- z wyjątkiem szkoły policealnej
i szkoły dla dorosłych, szkoła
artystyczna,
w
której
jest
realizowany
obowiązek
szkolny
lub nauki, młodzieżowy ośrodek
socjoterapii,
specjalny
ośrodek
szkolno - wychowawczy, specjalny
ośrodek
wychowawczy,
ośrodek
rewalidacyjno-wychowawczy).
Program
nie
obejmuje
dzieci
realizujących
przygotowanie
przedszkolne ani w przedszkolu,
ani w tzw. „zerówce” prowadzonej
w szkole, studentów, uczniów szkół
policealnych i uczniów szkół dla
dorosłych.
Wszystkie
potrzebne
informacje
znajdziemy na stronie internetowej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej lub na stronie swojego
banku oraz w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zbąszynku.
3. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY.
Nastąpiła
zmiana
kryterium
dochodowego
w
przypadku
wniosków o świadczenia z funduszu
alimentacyjnego złożonych na okres
świadczeniowy 2019/2020. Od dnia
01.07.2019 r. świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przysługują osobom
uprawnionym,
jeżeli
dochód
na
osobę w rodzinie nie przekracza
kwoty 800,00 zł.
4. ZASIŁEK RODZINNY I SPECJALNY
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY.
W
celu
zachowania
ciągłości
wypłacanych
świadczeń
należy
złożyć nowe wnioski w następujących
terminach:
- od 01.07.2019 r. do 30.11.2019 r.
elektronicznie;
- od 01.08.2019 r. do 30.11.2019 r.
papierowo - osobiście w Ośrodku
Pomocy Społecznej
w Zbąszynku.
5. STYPENDIA SZKOLNE
Wnioski
o
stypendium
szkolne
na rok szkolny 2019/2020 wraz
z
udokumentowaną
sytuacją
dochodową za miesiąc sierpień 2019
r. przyjmowane będą od 02.09.2019 r.
do 16.09.2019 r. osobiście w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
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ZDROWIE

Krzysztof
Krzywak

ZDROWIE W GMINIE ZBĄSZYNEK
raz więcej osób w
naszym otoczeniu
zmaga się z zaburzeniami psychicznymi,
Burmistrz
Zbąszynka powołał 14 osobowy
Zespół ds. opracowania i wdrożenia
programu promocji
zdrowia psychicznego i profilaktyki
zaburzeń psychicznych
w
Gminie
Zbąszynek na lata
2020 - 2024.
NOWY APARAT USG
8 maja br. odbyło się przekazanie
nowego aparatu USG do gabinetu ginekologiczno-położniczego w Przychodni w Zbąszynku. W spotkaniu
wzięli udział: Burmistrz Zbąszynka,
przedstawiciel spółki Euromed Medical Solution z Poznania, kierownik
OSiR - organizator projektu „Łączy
nas Pomaganie” oraz Panie „Ambasadorki Zdrowia” z Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej, Dziennego Domu „Senior-Wigor”,
Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Szkoły Podstawowej
w Zbąszynku, lokalne media. Nowy
sprzęt został zakupiony ze środków
Gminy Zbąszynek, Powiatu Świebodzińskiego, firmy IKEA Industry w
Zbąszynku oraz środków zebranych
wśród mieszkańców w ramach projektu „Łączy Nas Pomaganie”. Organizatorami projektu byli OSiR Zbąszynek, Grupa Biegam Bo Lubię,
Stowarzyszenie Łatwo Pomagać.
Jedni mieszkańcy w biegu pokonali
709 tyś. 200 m, a drudzy wybiegane
kilometry wykupywali. W przygotowaniu jest specjalne tablo, prezentujące akcję zbiórki środków finansowych na zakup aparatu.
Dobry lekarz, dobry sprzęt, szybka
diagnostyka to gwarancja zdrowia
i życia. Tel do rejestracji: 797 324
487 najpewniej w środy i czwartki.
Dziękujemy wszystkim za pomoc i
wsparcie organizatorskie i finansowe.
PROMOCJA ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
Obecnie co czwarty Polak cierpi na
różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. Liczba zaburzeń depresyjnych i lękowych z roku na rok
wzrasta, a wraz z nią odsetek osób,
które wybierają śmierć przez samobójstwo. Z uwagi na to, że co34

DBAMY O ZDROWIE DZIECI
3-4 marca 2019 r. w ramach programu „Nie nowotworom u dzieci”
przebadano profilaktycznie
152
dzieci, w wieku 9 miesięcy
do 6 lat z Gminy
Zbąszynek.
Koszty
badań
w ramach zgłoszonego zadnia
przez
„Stowarzyszenie Łatwo
Pomagać”
sfinansowała Gmina
Zbąszynek.
Koszt badań 10 792,00 zł. Zadanie
realizowane
było
z
budżetu obywatelskiego. Lekarze
radiolodzy stwierdzili 51 zmian i odstępstw od normy. Udzielono 40 porad. Zalecono rodzicom 100 różnych
konsultacji specjalistycznych. Jak
ważna jest diagnostyka wykonana
przez dobrych specjalistów.
Kolejnym
działaniem na rzecz
zdrowia jest po
raz
pierwszy
uruchomiony w
Gminie Zbąszynek
program
wczesnego wykrywania
wad
słuchu i wzroku. Wykrywanie
wad wzroku nie
zawsze jest proste, gdyż objawy
mogą być różne
i często niecharakterystyczne.
U dziecka mogą
www.zbaszynek.pl

pojawić się kłopoty z czytaniem
i pisaniem, bóle głowy, pieczenie i
łzawienie oczu oraz mruganie powiekami. Dziecko skarży się na zamazywanie obrazu z bliska lub z
daleka, przyjmuje nieprawidłową
postawę przy czytaniu, pisaniu, patrzeniu na monitor. Zdarza się, jeżeli
nie wykryje się tej wady wcześniej,
dzieci uczą się gorzej ale wstydzą
się przyznać do nie widzenia czy
nie słyszenia.
Wczesna i prawidłowa korekcja
wady wzroku pozwala uzyskać całkowitą poprawę widzenia i zapobiec
rozwojowi niedowidzenia.
Badanie dziecka jest bezpłatne.
Gmina złożyła odpowiedni wniosek i otrzymała dofinansowanie z
LOW NFZ w wysokości 7 300,00 zł.

Koszt całego przedsięwzięcia to 18
300,00 zł. W celu wyboru Realizatora programu odbył się konkurs
ofert. Wpłynęła jedna oferta, która
została pozytywnie oceniona przez
komisję konkursową i zatwierdzona przez Burmistrza Zbąszynka.
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Program realizował NZOZ Specjalistyczne Gabinety Lekarskie „PAEON”
S.C. 66-210 Zbąszynek ul. Chrobrego
13.
Spotkanie organizacyjne rodziców
z lekarzem odbyło się 27 marca
br. Uzgodniono zasady i harmonogram badań. Do przebadania było
90 pierwszoklasistów z całej gminy.
Do badań przystąpiło jednak zdecydowanie mniej, bo 42 uczniów.
Zaburzenia słuchu stwierdzono u
6 dzieci co stanowi 14% badanych.
Zaburzenia wzroku wykryto u 10
dzieci co stanowi 24% dzieci biorących udział w programie. Wśród

wad wykryto
krótkowzroczność,
astygmatyzm, nadwzroczność. Dzieci zostały skierowane do opieki i
leczenia w ramach NFZ. Program
potrwa dwa lata, później Burmistrz
i Radni zdecydują czy realizować
go w następnych latach. Burmistrz
Zbąszynka dziękuje wszystkim Rodzicom i dzieciom za udział w programie. Realizatorowi za sprawne
i fachowe przeprowadzenie badań
diagnostycznych.
Nie zapominamy o mamach w ciąży.
Burmistrz wspiera finansowo Zbąszynecką Szkołę Rodzenia, którą
prowadzi pielęgniarka położna Patrycja Zalewska. To kolejne działania
Burmistrza Zbąszynka w profilakty-

ce
zdrowotnej
m i e s z ka ń có w
gminy.
Każda
para zamieszkująca na terenie
gminy otrzymuje
50 % dofinansowanie do kosztów kursu.
Działań
prozdrowotnych na
rzecz dzieci i
młodzieży
jest
o wiele więcej.
Inwestowanie w
zdrowie to najważniejsza
inwestycja w przy-

szłość.
AKCEPTACJA DZIAŁAŃ
PROZDROWOTNYCH
Przy każdej okazji wszyscy wzajemnie składają sobie życzenia przede
wszystkim zdrowia. O zdrowiu warto rozmawiać. Tak też czynią radni Gminy Zbąszynek. Rozmawiali
23 kwietnia na komisjach stałych,
a zakończyli 29 kwietnia na sesji
Rady Miejskiej. Gmina pracuje nad
kilkoma nowymi programami zdrowotnymi i stara się w miarę swoich
uprawnień podejmować działania,
aby utrzymać obecny poziom usług
m e d yc z n yc h .
Inne wnioski to
m.in.:
opracować i wdrożyć
program
promocji
zdrowia
p syc h i c z n e g o
i
profilaktyki
zaburzeń psychicznych
na
lata 2020-2024;
ko n t y n u o wa ć
program wczesnego
wykrywania wad słuchu i wzroku
wśród uczniów
klas I oraz program profilaktyki raka szyjki macicy
– szczepienia HPV na lata 2019-2021,
zebrać dane dot. problemu nadwagi
i otyłości wśród dzieci i młodzieży
i przygotować plan działań, prowadzić działania informacyjno-edukacyjne profilaktyki chorób układu
krążenia (CHUK), program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym
POChP), ochrony zębów przed
próchnicą oraz rozwijać działania
profilaktyki uniwersalnej i pierwszorzędowej. Radni zaakceptowali działalność w obszarze ochrony
zdrowia.
GARAŻE JUŻ WYMALOWANE
Burmistrz Zbąszynka podjął decyzję
o odmalowaniu garaży gminnych
www.zbaszynek.pl

przy ul. Długiej 1, oddanych w użyczenie Policji i Pogotowiu Ratunkowemu. Prace budowlane i malarskie
wykonali pracownicy Dziennego
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku.
Dziękujemy pani Kierownik Katarzynie Rucioch za oddelegowanie na
czas remontu swoich pracowników.
Garaże i okolica jest pod stałym monitoringiem kamer Ośrodka Pomocy
Społecznej, za który dziękujemy
pani Kierownik Danucie Kłos.
DOKUMENTACJA MEDYCZNA
BEZ OPŁAT
Od 4 maja 2019 r. pacjent bądź jego
przedstawiciel ustawowy otrzyma
dokumentację medyczną udostępnianą mu po raz pierwszy bez opłat.
To efekt wejścia w życie tzw. ustawy sektorowej wdrażającej unijne
rozporządzenie o ochronie danych
osobowych RODO. Ustawa wprowadza do ustawy z 6 listopada 2008
r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta przepis, że opłat
nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej
pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu, wydając dokumentację po raz pierwszy.
Pacjent będzie mógł złożyć wniosek
o udostępnienie mu całej dokumentacji medycznej pacjenta lub tylko
wybranej jej części. Placówka medyczna będzie mogła pobrać opłatę
jedynie przy kolejnym udostępnieniu
tych samych dokumentów.
JAK WYROBIĆ KARTĘ EKUZ
Europejska Karta Ubezpieczenia
Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza
prawo do korzystania na koszt NFZ
z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom zgłoszonym do
ubezpieczenia zdrowotnego, w tym
osobom które posiadają prawo do
świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.
Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom
i korzystasz z praw wynikających
z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych
warunkach, co ubezpieczeni w tym
państwie. Ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w
ramach systemu, w którym istnieje
obowiązek współpłacenia, również
ponosi takie koszty.
Idąc do lekarza upewnij się, że działa on w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/
jak-wyrobic-karte-ekuz/
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

KULTURA Z PRZYTUPEM !

„CHOĆ I W KWIETNIU SŁONKO GRZEJE, NIERAZ POLE ŚNIEG ZAWIEJE”
Lubuski Konkurs Plastyczny – eliminacje powiatowe, Akcja Honorowego Oddawania Krwi, Premiera Teatru
18+ pt. „Kobieta z obrazu, czyli kto
gra w karty ten ma łeb obdarty”, Zakończenie Klas Maturalnych, Akcja
Katolicka z emisją filmu, IX Lubuskie
Forum Kultury.
„GRZMOT W MAJU NIE SZKODZI,
SAD DOBRZE OBRODZI”
Disco Majówka, Filharmonia, Tydzień
Biblioteki, Spotkanie autorskie z
Jarosławem Kretem, Koncert Przy
Fontannie, Lubuska Gala Taneczna
– eliminacje powiatowe, Festyn Muchomorka, Spotkanie integracyjne
seniorów Zbąszynek – Peitz, Wyścig
Kolarski Bałtyk – Karkonosze Tour,
Cała Polska Czyta Dzieciom, Objazdowe Kino Visa.
„CZERWIEC DAJE DNI GORĄCE W
LICZNE IMPREZY OBFITUJĄCE”
Festiwal Kultury Leśnej, Tańcelebracje, Spotkanie integracyjne seniorów
Zbąszynek – Peitz, 90-lecie Szkoły
Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.,
Dzień Dziecka z Ikea Industry Zbąszynek, Zakończenie Przedszkola
(Muchomorki), Akcja Honorowego
Oddawania Krwi, Sekcje ZOK kończą
rok, Wycieczka Kółka Modelarskiego, Bal Gimnazjalny, Bal VIII Klas, 25.
U progu lata w Noc Świętojańską,
Filharmonia, Disco Wakacje.
ARTYSTYCZNE WOJAŻE, KONKURSY
I PRZEGLĄDY, DĄBROWSZCZANKA
Trzebiechów – Złota Nuta Obrzycy
(01.05), Drewitz – festyn Polsko – Niemiecki (25.05), Kalsk – Agro (02.06),
36

Kołobrzeg
–
Warsztaty
Muzyczne i koncert
(03.06 – 06.06),
Kargowa – Święto
Czekolady
(15.06), Dąbrówka Wlk. – U progu lata w Noc
Ś w i ę t o j a ń s ką
(15.06), Duszniki
– I Spotkanie zespołów śpiewaczych grających
muzykę na żywo
(16.06),
Pniewy
– XVIII Spotkania
Zespołów
Śpiewaczych na
Świętojańską Nutę (21.06), Bojadła –
VII Biesiada Zespołów Śpiewaczych
(22.06)
STUDIO PIOSENKI
- Festiwal Piosenki Angielskiej
„Face the Music”
Brzeg (Kamila Suwiczak)
- etap I „Wygraj
Sukces”
Wolsztyn (Kamila Suwiczak-nominacja,
Zuzanna
Matusiak, Marika
Graj-nominacja,
Weronika Grina-nominacja, Marta
Mewes)
- etap II „Wygraj
Sukces” Poznań
(Kamila Suwiczak – nominacja do
Finału, Marika Graj - wyróżnienie,
Weronika Grina)
- XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki
o Złotą Sosnę. Drezdenko (Kamila
Suwiczak - wyróżnienie, Weronika
Grina)
STUDIO TAŃCA JUMP
- Festiwal Tańca o Pluszowego Misia, Sulechów (Jump Cool Kids – I
miejsce, Jump Cool Baby – II miejsce
w kat. Hip-hop slow, III miejsce, Jump
Cool Junior – III miejsce)
- Ogólnopolski Festiwal Tańca, Babimost (JCB – I miejsce, II miejsce, JCK
– II miejsce, JCJ – III miejsce)
- Ogólnopolski Festiwal Tańca, Sulechów (JCB – I miejsce, JCK – I miejsce,
JCJ- II miejsce)
- Lubuska Gala Taneczna PRO ARTE
Finał, Nowa Sól (Jump Cool Kids –
wyróżnienie)
www.zbaszynek.pl

ZBĄSZYNEK TEATREM STOI
Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem tego kwartału była premiera Teatru 18+ ze sztuką „Kobieta
z Obrazu, czyli kto gra w karty ten
ma łeb obdarty” w reżyserii Malwiny
Kubickiej. Scenariusz zainspirowany
lokalnymi miejscami współtworzyli
Malwina Kubicka i Wojciech Podemski. Rzecz dzieje się w Czereśniowym Dworku pod miastem. Tuż po
godzinie 16:00 Gabriela, w tej roli Joanna Spychała – odbiera informacje
o nieplanowanej wizycie Posła Adama Walewskiego (Piotra Czyczerskiego) z żoną Heleną (Malwina Kubicka), którym towarzyszyć będzie
sołtysowa Jadwiga (Maria Bręk) oraz
tajemniczy gość: Włoch Francesco
(debiutujący na scenie Marek Bonecki). Gabrieli w przygotowaniach
pomagają: służąca Waleria (Patrycja

Kosicka), siostra Anna (Dorota Góral) i muzyk Janek (Mariusz Góral).
Goście zjeżdżają się punktualnie, a
mąż Gabrieli Bogdan (Przemo Sommer), ani myśli żeby uczestniczyć w
wieczorze. W tym czasie tworzy obraz tajemniczej kobiety. Spotkanie,
na pozór banalne: interesy, kolacja i
towarzyska gra w karty zmienia się
w grę o życie. Interesy okazują się
jednostronne, kolacji nikt nie jest w
stanie przełknąć, a tajemniczy gość
jakim jest Amelia (Milena Greczycho)
wywołuje we wszystkich mieszkańcach skrajne emocje, prowadząc
ich do czynów, których nie da się
cofnąć. Bilety na spektakl rozeszły
się w zaskakującym tempie. Na
wydarzeniu licznie pojawili się także mieszkańcy zaprzyjaźnionej wsi
Brójce Lubuskie, gdzie Teatr 18+ miał
okazje pokazać się w poprzedniej
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sztuce. Pani Sołtys wraz z przedstawicielem wręczyła wszystkim aktorom piękne czerwone róże. Bardzo
dziękujemy wszystkim za gromkie
brawa i piękne kwiaty. Dziękujemy
za to, że jesteście i bądźcie z nami
zawsze. Aktorzy Teatru 18+
TEATR 18+ Z NAGRODĄ
17 maja delegacja Teatru 18+ uczestniczyła w Gali Regionu Kozła w
GOK Siedlec. Na gali Teatr 18+ został
uhonorowany Nagrodą Zespołową
Regionu Kozła za wieloletnie i znakomite promowanie i upowszechnianie kultury oraz organizowanie
nowatorskich przedstawień teatralnych w Regionie Kozła. Przypomnijmy, że Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski zgłosił teatr pod
obrady Kapituły, która doceniając
twórczą pracę przyznała to znaczące wyróżnienie. DZIĘKUJEMY!
STREFA ZABAWY W ZOK
15 kwietnia wraz z 10-cioma pracownikami firmy Ikea Industry Zbąszynek
realizowaliśmy projekt pod nazwą
„Strefa zabawy w ZOK”. W ramach
zadania zakupiono tor sprawnościowy, dwa kosze na śmieci i trzy
stojaki na rowery. Tuż po godzinie
10:00 nastąpiło powitanie wszystkich uczestników oraz szczegółowe
omówienie zakresu prac. Podzieliliśmy się na trzy grupy. Pierwsza
grupa zabrała się za montaż stojaków i koszy, druga grupa pracowała przy torze przeszkód, trzecia
grupa sadziła kwiaty i dbała o podniebienia osób pracujących. Pogoda
dopisała. Praca przebiegła w miłej
atmosferze, za co serdecznie dziękujemy pracownikom IKEA Industry
Zbąszynek. Całkowity koszt projektu wyniósł: 13.459,07 zł. Kwota dofinansowania z firmy Ikea Industry
Zbąszynek to 7.000,00 złotych.

DZIEŃ
DZIAŁACZA
KULTURY
- 29 MAJA
Pragnę podziękować pracownikom
ZOK (Wojciech Podemski, Przemysław Zalewski, Joanna Spychała,
Maryna Domaskina, Irena Kucera,
Aleksandra Chłopowiec, Tymoteusz Zaleski, Teresa Musielak, Marek Binias) oraz wszystkim twórcom
i animatorom życia kulturalnego
w naszej gminie - za serce, które
wkładacie w swą działalność. Za
codzienne, często niezwykle trudne chwile, za pracujące weekendy
i święta oraz za to, że krzewicie
tradycje wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Życzę wam wytrwałości i siły oraz wiele satysfakcji
płynącej z naszej = waszej pracy.
Niech każdy dzień będzie przyjemny i wartościowy. Malwina Kubicka,
Dyrektor ZOK
REMONTY
W nowo powstałej szatni w holu DK,
pojawiły się klimatyczne wieszaki.
Zakończył się także wyczekiwany
przez nas remont głównej rozdzielni
elektrycznej. Prace remontowe polegały na zmodernizowaniu pomieszczenia do stanu obowiązujących
przepisów technicznych. Dawna rozdzielnia była reliktem przeszłości,
który straszył nie tylko swoim wyglądem, ale co ważniejsze - zagrażał bezpieczeństwu. Prace remontowe wykonał Zakład Elektryczny
Henryk Zduński ze Zbąszynka oraz
firma Instalatorstwo ElektryczneŚlusarstwo Usługowe Jan Jackiewicz
ze Świebodzina.
ZBĄSZYNECKA CZYTELNIA ULICZNA
Biblioteka Miejsko – Gminna im. Marcina Rożka otrzymała dofinansowanie w kwocie 1500 pln na zakup
nowości wydawniczych w ramach
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
www.zbaszynek.pl

Priorytet 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. O
tym, jak ważne jest czytanie i ile
wnosi do naszego życia, nie musimy przypominać.
8 maja oficjalnie oddaliśmy do użytku pierwszą Zbąszynecką Czytelnię
Uliczną. Różowa półka z książkami
znalazła swoje miejsce przy ulicy
Wojska Polskiego 18. Widniejące na
niej hasło „coś za coś” ma zachęcać
mieszkańców do korzystania z mini-biblioteki. Każdy może bezpłatnie
wypożyczyć książkę, wymienić ją
na inną lub poczytać na ławce przy
fontannie. W mini księgozbiorze są
komiksy, książki dla kobiet i mężczyzn, a także dla dzieci i młodzieży. Pierwsza w Zbąszynku półeczka
z książkami to projekt dedykowany
wszystkim mieszkańcom Zbąszynka,
który ma promować czytelnictwo i
zachęcać do tego, żeby uwalniać
książki. Zachęcamy mieszkańców
do przekazywania swoich książek
i do dzielenia się opiniami o kolejnych lokalizacjach różowej półeczki.
Na łamach kwartalnika dziękujemy
darczyńcom, za przynoszone książki.
NOWOŚCI !! ZAPISZ SIĘ DO NASZYCH
SEKCJI!
W czerwcu ruszył nabór do sekcji
artystycznych, które wystartują we
wrześniu 2019 roku. Oprócz pozycji
stałych tj. zajęcia twórcze, kółko
modelarskie, nauka gry na gitarze,
studio piosenki, balet. Przygotowaliśmy kilka nowości, a o to one:
1. Warsztaty fotograficzne z Sebastianem Kaczmarkiem dla uczestników w wieku 16+. Fotografia pejzażowa, reporterska, portretowa.
Plenery i wyprawy fotograficzne.
2. Rysunek i Malarstwo z Magdaleną Ziobro dla wszystkich, którzy
chcą poznać rozmaite techniki malarskie. Studium martwej natury, postaci, szkice rysunkowe, ćwiczenia
malarskie i wiele innych.
3. Zbąszynecki Klub Szachowy z
Robertem Goździewiczem dla dzieci. Nauka gry w szachy od podstaw
oraz doskonalenie gry początkujących i zaawansowanych graczy.
Udział w zawodach szachowych.
4. Taniec 30 + dla wszystkich kobiet
i mężczyzn. Dance, freestyle, latino
i wiele innych układów grupowych.
5. Projekt Gospel dla tych, którzy
chcą rozbudować swój warsztat
wokalny bez względu na wiek.
Szczegóły dotyczące wszystkich
propozycji znajdują się na stronie
www.zok.zbaszynek.pl.
Nabór do dziecięcego teatru Semaforek odbędzie się w październiku.
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

PODSUMOWANIE
Już
tradycyjnie
bardzo
dużo sportowych akcentów miało
miejsce w drugim kwartale na terenie Gminy Zbąszynek. Odbywały
się imprezy o różnym zasięgu, w

wielu dyscyplinach i dla różnych
grup odbiorców. Równolegle z wydarzeniami sportowymi toczyły
się prace przy budowie hali sportowej oraz realizowano mniejsze

OLIMPIADA PRZEDSZKOLAKÓW W KOSIECZYNIE –
02.04.2019

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW – 11.05.2019

LUBUSKA
KADRA
CZEKA
–
KONSULTACJA
ZAWODNIKÓW Z ROCZNIKA 2006, 2007 – 14.05.2019
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zadania inwestycyjno-modernizacyjne. O tym wszystkim w graficznym skrócie.

27 BIEG KONSTYTUCJI – 03.05.2019

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR PREZESA
SPS ZBĄSZYNEK - 11.05.2019

ZBĄSZYNEK NA ROWERY – 23.05.2019

www.zbaszynek.pl
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TURNIEJ IKEA – 25.05.2019

FESTYN KGW DĄBRÓWKA WLKP. – 28.05.2019

MEMORIAŁ LA IM. BOGDANA NIEMCA – 31.05.2019

FINAŁ WOJEWÓDZKI KADETEK
PLAŻOWEJ – 04.06.2019

W

SIATKÓWCE

II TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ „KU PAMIĘCI
KONRADA AUGUSTYNIAKA” – 08.06.2019

GMINNY DZIEŃ DZIECKA – 02.06.2019

OTWARCIE
XXV
OGÓLNOPOLSKIEJ
OLIMPIADY
MŁODZIEŻY W SPORTACH LETNICH – DRZONKÓW,
04.06.2019

17 TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ IM. ANDRZEJA ŁESZYKA –
16.06.2019

www.zbaszynek.pl
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TURNIEJ STEEL
28.06.2019

DARTA

NA

ZAKOŃCZENIE

SEZONU

MISTRZOSTWA POLSKI U-14 W PIŁCE NOŻNEJ – 2530.06.2019

ZBĄSZYNECKA HALA SPORTOWA – 27.06.2019
III TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO IM. MARIANA
LEWANDOWSKIEGO – 29.06.2019

SENIORZY NA ORLIKI – INAUGURACJA PROGRAMU –
06.06.2019

POWOŁANIE MAI MICHALAK – 13.06.2019

STACJA
NAPRAWY
ROWERÓW
OBYWATELSKI – 11.04.2019
40
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BUDŻET

MODERNIZACJA PLACU ZABAW – 11.04.2019
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KRZYZÓWKA
Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 lipca 2019 roku.

imię i nazwisko
telefon lub adres kontaktowy

1

POZIOMO

2

3

4

5

2. Bieg, który zorganizowano 3 maja br. w Zbąszynku
4. Kabel układany na terenie gminy, mający na celu zwiększenie
prędkości internetu
8. Udzielana przez gminę z tytułu wniesienia jednorazowej opłaty za
przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
10. Informacja o stanie gminy, składana Radzie Miejskiej przez
Burmistrza Zbąszynka do 31 maja każdego roku
13. Jeziorko, nad którym odbył się gminny Dzień Dziecka
16. Miejscowość w której odbył się drużynowy, międzynarodowy
turniej tenisa stołowego
17. Rodzaj działki przeznaczonej pod zabudowę, sprzedawanej przez
Gminę Zbąszynek
18. Jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego
19. Najdroższa inwestycja realizowana obecnie przez Gminę
Zbąszynek
20. Jubileusz obchodzony przez Szkołę Podstawową w Dąbrówce
Wlkp.

6

8

PIONOWO

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. Dodatek, przyznawany na terenie gminy Zbąszynek,
stanowiący pomoc osobom o niskich dochodach
3. Budżet, w ramach którego realizowane są inwestycje
zgłaszane przez mieszkańców
5. Udzielone jednomyślnie przez Radę Miejską w Zbąszynku
na sesji w maju br.
6. Miejscowość w której będzie budowana farma fotowoltaiczna
7. Miesiąc w którym można składać wnioski o przyznanie
świadczenia wychowawczego 500+
9. Lokal przeznaczony przez gminę Zbąszynek do wynajmu
w drodze przetargu
11. Miejscowość, w której rozpoczęto prace nad budową III
odcinka ścieżki rowerowej
12. Szkoła działająca w Zbąszynku przygotowująca do narodzin
dziecka
14. Jedna z kar wynikających z nieprzestrzegania zapisów art.
51 § 1 Kodeksu wykroczeń
15. Jeden z tematów poruszonych na spotkaniu Burmistrza
Zbąszynka z mieszkańcami

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: Z wiosną nasze inwestycje rosną
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 75 prawidłowych odpowiedzi, spośród
których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę –
bon o wartości 100 zł otrzymała Pani Władysława
Cichocka. Nagroda ufundowana została przez Firmę
Colmet, nagrodę wręczył Pan Krzysztof Kostyra. Zakład produkuje przenośniki, maszyny i urządzenia dla
przemysłu spożywczego i opakowaniowego. Oferta
obejmuje również wykonanie skomplikowanych technologicznie konstrukcji dla różnych branż, wg. dostarczonych rysunków technicznych.
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