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Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN

SZANOWNI CZYTELNICY
„KWARTALNIKA”!

propozycje remontowe, inwestycyjne, ale też wnioski związane
z działalnością organizacji i stoTrzeci kwartał 2019 roku warzyszeń działających w naszej
już za nami. Za nami również wa- gminie. Ogłosiliśmy również krykacje i początek roku szkolnego teria wyboru w dziale - budżet
2019/2020. Dla młodzieży i nauczy- obywatelski. Rok 2019 był pierwcieli wakacje to czas wypoczynku, szym z tym pomysłem. Postulat
ale nie dla dyrekcji szkól i organu się przyjął, pobudził inicjatywy odprowadzącego. Wakacje to remon- dolne (obywatelskie). Postanowity i modernizacje. Był to szczegól- łem więc, że będziemy je wspienie ciężki okres dla Pani Dyrek- rać również w 2020 roku. Proszę
tor CKZiU, która musiała zmierzyć tylko o dokładne zapoznanie się z
się z podwójnym rocznikiem. Od kryteriami. W ramach przygotowapierwszego września do klas nia założeń do budżetu na 2020r.
pierwszych przyjęliśmy podwójną rozważam możliwość opracowailość uczniów. Natomiast najwięk- nia nowych planów zagospodarosza modernizacja to kotłownia wania przestrzennego, szczególpod internatem - koszt to prawie nie że nasze gminne możliwości
200 tys. zł. Wrzesień to również sprzedaży działek budowlanych
początek prac nad budżetem na się wyczerpały. Musimy więc opra2020 rok. Spływają już pierwsze cować nowe plany i przygotować
strefy
budowlane, niestety już
Burmistrz Zbąszynka
na gruntach prywatnych. Myślimy
oraz
o terenach przy
Przewodniczący Rady Miejskiej
ul.
Zachodniej
w Zbąszynku
w stronę Nowego Gościńca i za
Zapraszają mieszkańców Gminy
ogrodami działkowymi. Pojawiły się
na spotkanie,
również potrzeby
które odbędzie się
nowych inwestycji
15.10.2019 r.
drogowych. Spoo godzinie 18:00
wodowane
jest
to
pozytywnym
w Domu Kultury w Zbąszynku
rozstrzygnięciem
www.zbaszynek.pl

konkursów w ramach programów
pomocowych. Uzyskaliśmy dofinansowanie do II etapu budowy ul. Zachodniej tj. od ul. Jana
Pawła II do ul. Ogrodowej oraz na
ul. Zielonogórską. Oczywiście w
pierwszej kolejności kończyć będziemy inwestycje, które prowadzimy obecnie. Dzięki inicjatywie
Zarządu Wojewódzkiego ZOSP, a
szczególnie naszego Honorowego Obywatela Edwarda Fedko,
druha z Rogozińca, 19 października otrzymamy nowy średni samochód strażacki. Przy tej okazji
chcę rozwiać wątpliwości odnośnie „starego” samochodu, który
dobrze służył strażakom z Dąbrówki Wielkopolskiej, a obecnie
w Rogozińcu. Będzie on zdjęty z
podziału bojowego i dalej pozostanie w Rogozińcu, ale już jako
obiekt historyczny wykorzystywany na pokazy.
Życzę
udanego
IV
kwartału
i
wszczęśliwego
zakończenia
wszystkich spraw i zadań jakie
przed nami do końca tego roku.
Z samorządowym pozdrowieniem
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka

3

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Gabriela
Budniak

III KWARTAŁ 2019 r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
01.07.2019r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
04.07.2019r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Wicestarostą
w sprawie modernizacji dróg
powiatowych;
Zbąszynek,
Urząd
Miejski,
spotkanie
z
przedstawicielem
Zarządu
Województwa
Lubuskiego
w
sprawie
dofinansowania
hali
sportowej;
05.07.2019r. - Zbąszynek, OPS,
pożegnanie Kierownika OPS Pani
D. Kłos, w związku z przejściem
na emeryturę; - Międzyrzecz,
udział
w
uroczystościach
jubileuszowych 17. Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej;
08.07.2019r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski,
spotkanie
z przedstawicielami Zachodniej
Izby
Przemysłowo-Handlowej
w
związku
z
projektami
realizowanymi w CKZiU;
09.07.2019r.
Wolsztyn,
Kancelaria Notarialna, podpisanie
aktów notarialnych;
11.07.2019r. - Zbąszynek, złożenie
kwiatów pod obeliskiem w
związku z upamiętnieniem 76.
Rocznicy
Rzezi
Wołyńskiej;Zbąszynek,
Dom
Kultury,
spotkanie z mieszkańcami;
15-26.07.2019r.
przerwa
urlopowa;
29.07.2019r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie robocze w
sprawie budowy hali sportowej;
30.07.2019r.
Zbąszynek,
Pracownicze Ogrody Działkowe,
zakończenie turnusu „Wczasy dla
Seniorów” zorganizowanego przez
Polski Komitet Pomocy Społecznej;
31.07.2019r. - Chlastawa, IKEA,
spotkanie dotyczące organizacji
Jubileuszu 20-lecia zakładu;
02.08.2019r. - Zbąszynek, Dom
Kultury, udział w Jubileuszu 20-lecia
zakładu IKEA w Chlastawie:
05.08.2019r. - Zbąszynek, OSP,
spotkanie z druhami;
07.08.2019r. - Zbąszynek, Dom
Kultury, wernisaż prac uzdolnionej
młodzieży;
10-11.08.2019r. - Zbąszynek, udział
w uroczystościach i spotkaniach
z okazji Dni Zbąszynka oraz
wręczenie tytułów „Zasłużony dla
Gminy Zbąszynek”;
12.08.2019r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w Konwencie Rady
Miejskiej;
19.08.2019r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w pracach Komisji
Wspólnej Rady Miejskiej;
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21.08.2019r.
Zielona
Góra,
WFOŚiGW, Konferencja;
26.08.2019r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;- Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w sesji Rady
Miejskiej;
27.08.2019r.
Gorzów
Wlkp.,
spotkanie z Wojewodą w sprawie
adaptacji
pomieszczeń
na
mieszkania wspomagane;
30.08.2019r. - Dąbrówka Wlkp.,
Memoriał im. Wincentego Mazura;
04.09.2019r.
Świebodzin,
spotkanie
z
Premierem
M.
Morawieckim
oraz
Wojewodą
Lubuskim
W.
Dajczakiem,
w
związku z odbiorem promesy na

OSP;
16.09.2019r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
udział
w
Konwencie
Rady Miejskiej; - Rogoziniec, OSP,
spotkanie w sprawie przekazania
samochodu;
18.09.2019r. - Wieleń, spotkanie w
sprawie ogrzewania i nagłośnienia
na hali sportowej;
19.09.2019r. - Babimost, udział w
uroczystościach
jubileuszowych
z
okazji
95-lecia
Lasów
Państwowych;
20.09.2019r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Prezesem
Firmy BESTEM;
21.09.2019r. - Zbąszynek, udział w
Jubileuszu 35-lecia Kapłaństwa,

budowę dróg;
05.09.2019r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;- Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Prezesem
Kolei Wielkopolskich;
06.09.2019r. - Trzciel, uroczyste
otwarcie Hali Sportowej;
07.09.2019r. - Kręcko, udział w
uroczystościach z okazji Dożynek
Gminnych;
10.09.2019r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z deweloperem;
11.09.2019r. - Gorzów Wlkp., KOWR,
spotkanie z Dyrektorem w sprawie
przejęcia gruntów;
12.09.2019r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Komendantem
Powiatowym Straży Pożarnej;
13.06.2019r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
14.09.2019r. - Kręcko, IV Rajd
Koziołka; - Kosieczyn, Gminne
Zawody
Sportowo-Pożarnicze

Ks. Proboszcza J. Kordiaka;
23.09.2019r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w pracach Komisji
Wspólnej
Rady
Miejskiej;Kosieczyn, zebranie sołeckie;
24.09.2019r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych; - Rogoziniec, ZSL,
spotkanie w sprawie wojskowego
szkolenia leśników; - Dąbrówka
Wlkp., zebranie sołeckie;
25.09.2019r. - Rogoziniec, zebranie
sołeckie;
30.09.2019r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
Zbąszynek,
Urząd Miejski, udział w sesji
Rady
Miejskiej;
Zbąszynek,
Urząd Miejski, wręczenie nagród
w
krzyżówkowym
konkursie
Zbąszyneckiego Kwartalnika;

www.zbaszynek.pl
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KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

24.06.2019r. – IX Sesja Rady Miejskiej;
25.06.2019r. – Urząd Miejski, spotkanie z Jubilatami z okazji 60
rocznicy pożycia małżeńskiego;
27.06.2019r. – OSIR Babimost, spotkanie z okazji XXV Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży – Turniej Piłki
Nożnej Mężczyzn;
- LZSS udział w Walnym Zebraniu
Sprawozdawczym;
28.06.2019r. – NP. Rogoziniec, zakończenie roku szkolnego;
29.06.2019r. – Zbąszynek, Memoriał
im. Mariana Lewandowskiego, Turniej Tenisa Ziemnego;
02.07.2019r. – Dyżur Biuro Rady;
05.07.2019r. – OPS Zbąszynek, spotkanie z okazji zakończenia pracy
zawodowej Kierownika OPS Danuty Kłos;
06.07.2019r. – Zbąszynek, pogrzeb
śp. Jarosława Czyczerskiego;
07.07.2019r. – Gmina Partnerska
Zbąszyń, Święto Jeziora, Festiwal
Smaków Świata;
11.07.2019r. – Zbąszynek, pomnik
„Źródło” – hołd poległym na Wołyniu;
- Dom Kultury, spotkanie Burmistrza i Przewodniczącego Rady z
mieszkańcami gminy Zbąszynek;
13.07.2019r. – Dąbrówka Wlkp., Festyn Strażacki;
16.07.2019r. – Dyżur Biuro Rady;

19.07.2019r. – Urząd Miejski w Zbąszynku, spotkanie z byłymi mieszkańcami Zbąszynka;
20.07 – 01.08.2019 – urlop wypoczynkowy;
25.07.2019r. – KPP Świebodzin,
przekazanie życzeń z okazji Święta Policji;
02.08.2019r. – Dom Kultury Zbąszynek, Konferencja z okazji 20-lecia
Ikea w Zbąszynku;
06.08.2019r. – Dyżur Biuro Rady;
10.08.2019r. – Zbąszynek, Turniej
Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej;
11.08.2019r. – Zbąszynek, wręczenie
tytułów: ”Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek – Henryk Zdunek,
Przemysław Michalski i „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” – Krzysztof Krzywak, Waldemar Wolski;
12.08.2019r. – Konwent Rady Miejskiej;
15.08.2019r. – Święto Wojska Polskiego;
19.08.2019r. – Komisja Rewizyjna,
Komisja ws. powołania ławników,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, Komisja Gospodarki i Budżetu,
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy
Społecznej;
20.08.2019r. – Dyżur Biuro Rady;
25.08.2019r. – Świebodzin, msza
św. z okazji 39 rocznicy podpisania
Porozumień Sierpniowych 1980, powww.zbaszynek.pl

Agnieszka
Ratyńska

wstanie NSZZ Solidarność;
- Dąbrówka Wlkp., Piknik Rodzinny;
- Siedlec Region Kozła,
Dożynki Województwa
Wielkopolskiego;
26.08.2019r. – X sesja
Rady Miejskiej;
03.09.2019r. – Dyżur
Biuro Rady;
07.09.2019r. – Kręcko,
Dożynki Gminne;
08.09.2019r. – Chlastawa, Odpust
Kościół
pw. NNMP;
13.09.2019r. – Chlastawa Jeziorko Koźlarskie,
Piknik Rodzinny, Senior
– Wigor, stowarzyszenia gminne, Inauguracja roku akademickiego ZUTW;
14.09.2019r. – Zbąszyn,
KBS Zbąszynek Strzelanie Królewskie oraz
z okazji Dnia Zbąszynka;
16.09.2019r. - Konwent Rady Miejskiej;
17.09.2019r. – Poznań, Wojewódzkie
Obchody 80-tej Rocznicy napaści
Związku Sowieckiego na Polskę
oraz Dzień Sybiraka;
- Dyżur Biuro Rady;
19.09.2019r. – Babimost, obchody
Jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych;
20.09.2019r. – Gościkowo – Paradyż,
I Kongres Trzeźwości Ziem Zachodnich Polski „Ku Trzeźwości Narodu”;
21.09.2019r. – Zbąszynek, uroczystość z okazji 35-tej Rocznicy święceń kapłańskich ks. Kan. Jerzego
Kordiaka, proboszcza parafii Zbąszynek;
22.09.2019r. - Szczaniec, udział w
Pikniku Charytatywnym;
23.09.2019r. - Komisja Rewizyjna,
Komisja ws. powołania ławników,
Komisja Gospodarki i Budżetu, Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy
Społecznej;
24.09.2019r. – Rogoziniec ZSL;
Szkolenie obronne „Lasy Państwowe w systemie bezpieczeństwa i
obronności Rzeczypospolitej”;
27 – 28.09.2019r. – Zbąszyń, 45. Biesiada Koźlarska;
30.09.2019r. – XI sesja Rady Miejskiej
5
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WYBORY DO PARLAMENTU RP
WYBORY DO PARLAMENTU RP
Postanowieniem Prezydenta RP
z dnia 6 sierpnia 2019 r. zostały
zarządzone wybory do Sejmu RP
i do Senatu RP. Zgodnie z tym postanowieniem wybory odbędą się
w niedzielę 13 października 2019 r.
Integralną częścią Postanowienia
jest tzw. „Kalendarz wyborczy” zawierający wykaz czynności wyborczych oraz terminy ich wykonania.
Również 6 sierpnia 2019 roku pojawiło się Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o numerach
okręgów wyborczych i tak w wyborach do Sejmu RP cały obszar
województwa lubuskiego stanowi
Okręg wyborczy Nr 8. Liczba posłów wybieranych w tym okręgu
wyborczym wynosi 12.
W wyborach do Senatu RP Okręg
wyborczy Nr 20 obejmuje m.in.
powiat świebodziński. Liczba senatorów wybieranych w tym okręgu wyborczym wynosi 1.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej znajduje się w Zielonej
Górze przy ul. Podgórnej 7
10 września 2019 r. Burmistrz Zbąszynka
wydał
Obwieszczenie
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika. Gmina Zbąszynek podzielona jest na pięć
obwodów głosowania, obwodowe
komisje wyborcze będą miały następujące siedziby:
Nr 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Długa 1, 66-210 Zbąszynek;
Nr 2 - Szkoła Podstawowa,
Plac Wolności 1, 66-210 Zbąszynek;
Nr 3 - Szkoła Podstawowa,
ul. Sportowa 1; 66-210 Zbąszynek;
Nr 4 - Centrum Kultury i Folkloru,
Dąbrówka Wielkopolska
ul. Piastowska 37, 66-210 Zbąszynek;
Nr 5 - Sala Wiejska, Kosieczyn
ul. Główna 40, 66-210 Zbąszynek.
Lokale wyborcze Nr 2, 3 i 5 dostosowane są do potrzeb wyborców
niepełnosprawnych.
Szczegółowe opisy granic obwodów głosowania znajdują się w
wyżej wymienionym Obwieszczeniu. Obwieszczenie było rozplakatowane na słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy Zbąszynek,
znajduje się też na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
6

Zbąszynek: www.bip.zbaszynek.pl
w zakładce „Wybory”.

szynka najpóźniej do dnia 4 października 2019 r.

GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE MOGĄ
wyborcy posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, w tym
także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego należało zgłosić do
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze I najpóźniej do dnia 30
września 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie
w dniu 13 października 2019 r. od
godz. 7:00 do godz. 21:00.

GŁOSOWAĆ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA MOGĄ
wyborcy którzy najpóźniej w dniu
głosowania ukończą 75 lat lub
posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, w tym także
wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej
egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy
w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Zbąwww.zbaszynek.pl

KARTY DO GŁOSOWANIA I ZASADY GŁOSOWANIA
W wyborach do Sejmu RP karta
do głosowania będzie koloru białego o wymiarach: 255,00 mm na
694,00 mm. Na jednej karcie znajdować się będzie 5 list komitetów
wyborczych. Każda lista zawierać
będzie 24 kandydatów na posłów.
Głosujemy na jednego kandydata
w ramach jednej wybranej listy
wyborczej. W wyborach do Senatu RP karta do głosowania będzie
koloru białego o wymiarach 210,00
mm na 257,00 mm. Na karcie wyborczej w naszym okręgu wyborczym (Nr 20) będzie dwóch kandydatów. Głosujemy na jednego
kandydata spośród podanej listy
kandydatów.
Aby otrzymać kartę do głosowania należy być wpisanym do rejestru wyborców na terenie naszej
gminy lub posiadać zaświadczenie
o prawie do głosowania. Zaświadczenie o prawie do głosowania
można pobrać w urzędzie w którym jesteśmy wpisani do rejestru
wyborców. Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać do 11
października br. Zaświadczenie o
prawie do głosowania daje nam
możliwość głosowania w dowolnym lokalu wyborczym na terenie
kraju oraz w lokalach wyborczych
za granicą. Dodatkowo należy
posiadać dokument tożsamości –
może to być dowolny dokument
ze zdjęciem w tym również dokument, który utracił ważność, pod
warunkiem, że ustalenie tożsamości na jego podstawie nie budzi
wątpliwości (art. 52 § 1 Kodeksu
wyborczego). Tożsamość wyborcy
może być także stwierdzona na
podstawie mTożsamości.
Szczegółowe informacje dot. wyborów znajdują się na stronie internetowej Krajowego Biura Wyborczego: www.kbw.gov.pl
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WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROKU
Budżet na 30.06.2018 roku,
po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego, zamknął
się planowanymi kwotami:
- po stronie dochodów, 61 368
065,70 zł,
- po stronie wydatków, 69 947
127,49 zł,
- planowany deficyt budżetu, -8
579 061,79 zł,
- planowane przychody, 11 000
000,00 zł,
- planowane rozchody, 2 420
938,21 zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 roku, wyniosło ogółem
24 359 350,89 zł, co stanowi 39,71
% planu, z tego:
1. Dochody własne, wykonanie
wyniosło 44,3% planu, tj. 10 178
990,54 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych, wykonanie wyniosło 55,0%
planu, tj. 3 989 391,68 zł.
3. Pozostałe dotacje, środki od
pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych, funduszy
celowych, wykonanie wyniosło
12,3% planu, tj. 140 154,95 zł.
4. Subwencje, wykonanie wyniosło 60,7% planu, tj. 5 812 500,00
zł.
5. Udziały gmin w podatkach, sta-

nowiących dochód budżetu państwa, wykonanie wyniosło 46,7%
planu, tj. 3 860 465,50zł.
6. Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z
budżetu UE, wykonanie wyniosło
3,1% planu, tj. 377 848,22 zł.
W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2019
roku, wyszczególniamy:
1. Dochody bieżące,
a) kwota planowana 48 387 135,16
zł,
b) wykonanie 23 755 952,32 zł, tj.
49,1% planu.
2. Dochody majątkowe,
1. kwota planowana 12 980 930,54
zł,
2. wykonanie 603 398,57 zł, t.j. 4,6
% planu.
Wykonanie planowanych wydatków wyniosło 22 625 445,42 zł, co
stanowi 32,3% planu, z tego:
1. Wydatki bieżące,
a) kwota planowana 41 308 015,13
zł,
b) wykonanie wyniosło 49,2% planu, tj. 20 333 310,79 zł.
2. Wydatki majątkowe,
a) kwota planowana 28 639 112,36
zł,
b) wykonanie wyniosło 8,0% planu, tj. 2 292 134,63 zł.

Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi, a wydatkami wykonanymi ogółem, na dzień 30.06.2019
roku, wyniosła (nadwyżka) w wysokości 1 733 905,47 zł.
Bardzo ważne znaczenie ma
wskaźnik pokrycia wydatków bieżących, dochodami bieżącymi w
danym okresie budżetowym (spełnienie relacji wynikającej z art.
242 ust. o finansach publicznych).
Za I półrocze 2019 roku, różnica
pomiędzy dochodami bieżącymi
a wydatkami bieżącymi, wyniosła
3 422 641,53 zł. Środki te zostały
zaangażowane na inwestycje oraz
spłatę zadłużenia z lat poprzednich. W I półroczu 2019 roku nie
zaciągnięto kredytów. Terminowo
regulowano wszystkie planowane
rozchody. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na kwotę
1 225 902,00 zł. Na koniec analizowanego okresu łączna kwota
długu w relacji do planowanych
dochodów wyniosła 23,0%. W
myśl art. 243 ustawy o finansach
publicznych, dla każdej jednostki
samorządu terytorialnego, obowiązują indywidualne wskaźniki
zadłużenia, które zostały zachowane w analizowanym okresie
sprawozdawczym.

BUDŻET OBYWATELSKI NA 2020 ROK
Na sesji Rady Miejskiej w
dniu 26 sierpnia 2019 roku podjęta
została uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Zbąszynek na
2020 rok.
Burmistrz Zbąszynka zaprasza
mieszkańców Gminy Zbąszynek
do udziału w tworzeniu Budżetu
Obywatelskiego.
Budżet Obywatelski stanowi formę dialogu społecznego, rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego i
służy realizacji potrzeb mieszkańców we współpracy z Gminą.
W
celu
zwiększenia
udziału
mieszkańców w projektowaniu
lokalnych wydatków oraz w celu
pobudzenia aktywności obywatelskiej i chęci stworzenia warunków

do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego utworzono Budżet
Obywatelski i przeznaczono kwotę
200 000,00 zł na 2020 rok.
I Etap – składanie przez mieszkańców formularzy z propozycjami
zadań do budżetu Obywatelskiego, zgodnie z harmonogramem
konsultacji stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały nr X/55/2019
rozpoczyna się w dniu 17 września
2019 roku a kończy 18 października
2019 roku.
II Etap – głosowanie mieszkańców
nad zakwalifikowanymi zadaniami odbędzie się w terminie od 28
października 2019 roku do 29 listopada 2019 roku.
Szczegóły dotyczące Zasad Budżetu Obywatelskiego opisane zowww.zbaszynek.pl

stały w załączniku nr 1 do uchwały nr X/55/2019 z dnia 26 sierpnia
2019 roku dostępnym na stronie
BIP Gminy w zakładce akty prawne.
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Patrycja
Lisek

DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
Zgodnie z ustawą z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z
późn. zm.) organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań publicznych na 2020 rok. Dotacje celowe
mogą być przyznawane w dwóch
formach: -na podstawie art. 11 ust.
2 ww. ustawy w formie otwartego
konkursu ofert -na podstawie art.
19a ww. ustawy w formie pominięcia otwartego konkursu ofert tzw.
małego grantu. Otwarte konkursy
ofert to najczęściej stosowany tryb
przyznawania dotacji celowych na
realizację zadań publicznych, gdyż
dzięki tej formie samorząd może
ukierunkować organizacje pozarządowe na realizację konkretnych
zadań, które odpowiadają realnym potrzebom lokalnego społeczeństwa w zakresie zgodnym z
art. 4 ww. ustawy. Zlecanie realizacji zadań publicznych obejmuje w pierwszej kolejności zadania
priorytetowe, które określone są
w rocznym Programie współpracy
Gminy Zbąszynek z organizacjami
pozarządowymi. Właśnie taki „Projekt Programu współpracy Gminy
Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok” został poddany
konsultacjom w terminie od 20.09
- 27.09 2019 roku. Po uwzględnieniu
wszystkich uwag i propozycji zmian
Program ten zostanie przedłożony
Radzie Miejskiej w Zbąszynku do
zatwierdzenia. Program współpracy
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie musi
zostać opracowany nie później niż
do końca listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania
programu czyli do 30 listopada
2019 r. Dopiero po uchwaleniu przez
Radę Miejską „Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie
na 2020 rok” i na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanej Radzie Miejskiej może zostać
ogłoszony otwarty konkurs ofert
na realizacje zadań publicznych
na rok 2020. Ogłoszenie otwartego
konkursu ofert zawiera informacje
dotyczące: - rodzaju zadań; - wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań; - zasad przyznawania dotacji;
- terminów i warunków realizacji

zadań; - terminu składania ofert; trybu i kryteriów stosowanych przy
wyborze ofert oraz terminu dokonania wyboru ofert;
- realizacji zadań z roku ogłoszenia
konkursu ofert oraz roku poprzedniego.
Gmina Zbąszynek planuje ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku
2020 na pierwszą połowę grudnia
2019 roku. Tak by z początkiem
roku 2020 mogły zostać zawarte
umowy z organizacjami pozarządowymi na realizacje poszczególnych
zadań. Informacja o otwartym konkursie ofert zamieszczona zostanie
w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Zbąszynka oraz na tablicy ogłoszeń przy
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, ul.
Rynek 1.
UWAGA Od 1 marca 2019 obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań
i umów do otwartych konkursów
ofert i małych grantów dla zadań
realizowanych w ramach ustawy o
działalności pożytku i o wolontariacie. Nowe wzory ofert i sprawozdań
dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej. Do zadań zleconych
w konkursach ogłoszonych przed 1
marca 2019 r. stosuje się poprzednio obowiązujące wzory ofert, sprawozdań i umów.

BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT
Od 1 września 2019 r. zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2019
r. o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 poz. 1018)
zaczął funkcjonować elektroniczny wykaz informacji o podatnikach
VAT, tzw. biała lista podatników VAT,
która ma pomóc firmom skutecznie
i szybko weryfikować kontrahentów. Biała lista pozwala sprawdzić
status podatnika VAT, historię zmian
wpisu oraz informację o rachunkach bankowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca, który dla celów
działalności wykorzystuje prywatne rachunki bankowe tzw. RORy,
powinien rozważyć założenie konta firmowego, gdyż wykaz nie zawiera prywatnych rachunków rozliczeniowych. Biała lista podatników
VAT prowadzona jest przez szefa
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Krajowej Administracji Skarbowej
(KAS), która znajduje się na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów
oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG). Dane podatników aktualizowane są raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Najistotniejszym
elementem na białej liście podatników VAT są publikowane numery
firmowych rachunków bankowych.
Ma to na celu wyeliminowanie procederu podzielonej płatności na
rachunki
oszczędnościowo-rozliczeniowe. Od 1 stycznia 2020 r., jeżeli przedsiębiorca, który wykona
płatność kontrahentowi na kwotę
ponad 15 tys. zł na niezgłoszony
bądź inny rachunek bankowy niż
wskazany na tzw. białej liście, nie
będzie mógł jej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Co więcej
przedsiębiorca będzie ponosił ryzy-

www.zbaszynek.pl

ko odpowiedzialności solidarnej ze
swoim kontrahentem za zaległości
podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.
Istnieje możliwość uniknięcia ww.
konsekwencji, jeżeli przedsiębiorca
w ciągu trzech dni złoży zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy
faktury o dokonaniu płatności na
rachunek inny niż na wykazie. Stąd
też, aby uniknąć przykrych konsekwencji, przy każdej wpłacie należy
sprawdzić, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście. Jeśli
numery rachunków firmy zmieniły
się od czasu jej założenia, należy zaktualizować te informacje w
urzędzie skarbowym (w przypadku
spółki zarejestrowanej w KRS) lub
w CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.
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NEGATYWNE SKUTKI SPALANIA
ODPADÓW W PIECACH DOMOWYCH
Smog to zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu pyłów i innych zanieczyszczeń powietrza powstałych
na skutek działalności człowieka
oraz sprzyjających jego powstawaniu warunków: dużej wilgotności powietrza, bezwietrznej pogody, inwersji temperatury. Smog
powstaje głównie ze skumulowanych pyłów i gazów pochodzących z zakładów przemysłowych,
spalin samochodowych oraz produktów ich przemian. W związku
z tym za jego powstawanie odpowiedzialne są: przemysł, energetyka, transport i ogrzewanie gospodarstw domowych.
Spalanie odpadów nie pomaga
zaoszczędzić na kosztach opału,
wydajność energetyczna śmieci jest niewielka, a może stać
się przyczyną bardzo poważnych
powikłań zdrowotnych. Ekolodzy
alarmują, że domowe kominy, pozbawione filtrów, produkują więcej zanieczyszczeń niż zakłady
produkcyjne czy spalarnie śmieci. Zanieczyszczenia w powietrzu
wpływają na nasz cały organizm.
Skutki ich oddziaływania nie są
widoczne natychmiast, lecz po
latach. Często dolegliwości zaczynają się od kaszlu i uczucia
duszności, za co odpowiedzialny
jest dwutlenek siarki. Tlenki azotu
podrażniają płuca, zaś tlenek węgla powoduje zatrucia i ma negatywny wpływ na centralny układ
nerwowy. Szczególnie dzieci są
narażone na choroby związane z
układem oddechowym i obniżoną
odpornością, która objawia się w
postaci alergii. Ponadto niekontrolowany proces spalania odpadów
z tworzyw sztucznych np. butelek
typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych
materiałów prowadzi do przedostania się do atmosfery związków przyczyniających się do powstania chorób nowotworowych.
Spalanie, zwłaszcza wilgotnych
odpadów grozi zatkaniem przez
mokrą sadzę przewodów kominowych, co powoduje uszkodzenia
instalacji, zapaleniem się sadzy,
a przede wszystkim grozi to cofaniem się tlenku węgla i może
dojść do zatrucia czadem. Jednym
z czynników, mających wpływ

na nasze bezpieczeństwo jest
zbyt niska temperatura spalania
w piecach domowych, która wynosi od 200 do 500 stopni C. To
powoduje, że do atmosfery wydostaje się mnóstwo nieoczyszczonych szkodliwych substancji
chemicznych. Spalanie śmieci w
spalarni, w przeciwieństwie do
domowego sposobu, odbywa się
w bardzo wysokiej temperaturze
- od 850 do 1150 stopni Celsjusza.
Wieloetapowy proces oczyszczania spalin ogranicza możliwość
powstania szkodliwych substancji
dzięki użyciu rozbudowanego systemu filtrów i innych zabezpieczeń
technicznych. Ciągły monitoring
procesu spalania pozwala na jego
pełną kontrolę. Pamiętajmy również o tym, że spalanie odpadów
w domowych piecach oprócz tego,
że jest niebezpieczne dla naszego
zdrowia to grozi wysoką grzywną
do 5 tysięcy złotych. Jednak przepisy prawne nie wystarczą, aby
chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. Unikajmy domowych sposobów pozbywania
się śmieci, które bez odpowiedniej
technologii są dla nas po prostu
zagrożeniem. Nie czyńmy z odpadów głównego materiału opałowego, zwłaszcza w sytuacji, w
której zgodnie z zasadami nowego systemu gospodarowania odpadami właściciele nieruchomości
mogą oddać każdą ilość odpadów
komunalnych bez względu na to
czy są zbierane w sposób selektywny czy zmieszany. Ponadto odpady wielkogabarytowe np.
meble, sprzęt RTV, AGD i inne nie
objęte selektywną zbiórką odpady, mamy możliwość przekazać
nieodpłatnie w wyznaczone na terenie gminy miejsce tj. Punkt
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów mieszczący
się na terenie oczyszczalni ścieków. Musimy mieć świadomość,
na co narażamy siebie,
sąsiadów, a przede
wszystkim nasze dzieci. Kontrole związane
z ochroną środowiska
przeprowadzać mogą
funkcjonariusze Straży
Miejskiej, upoważniewww.zbaszynek.pl

ni przez wójta, burmistrza, prezydenta pracownicy oraz Policja.
Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo
Ochrony Środowiska, kontrolę na
posesji prywatnej można przeprowadzić w godz. Od 6:00 do godz.
22:00 na posesji prywatnej, a na
terenie nieruchomości, obiektu, lub
ich część na których prowadzona
jest działalność gospodarcza całą
dobę. Gdy zostaną ujawnione nieprawidłowości wynikające z art.
191 Ustawy o odpadach, możemy
zostać ukarani grzywną w postaci
mandatu karnego, lub wnioskiem
do Sądu Rejonowego (grzywna do
5 tys. złotych). Jeżeli osoba kontrolowana odmawia wejścia na
posesję, lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, to sankcje mogą
być poważne. Takie zachowanie
nosi znamiona przestępstwa z art.
225 Kodeksu Karnego i jest zagrożone karą pozbawienia wolności
do lat 3.
Zanieczyszczanie środowiska, czy
spalanie śmieci i zabronionych odpadów, jest w myśl ww. przepisów
karalne. Aby zwiększyć skuteczność działania służb porządkowych w tym temacie potrzebna
jest pomoc mieszkańców. Wszyscy
chcemy żyć w zdrowym i czystym
środowisku,
dlatego
wykażmy
się aktywnością i piętnujmy niewłaściwe zachowania. Chodzi tu
nie tylko o porządek, ale przede
wszystkim o nasze zdrowie. Prosimy o zgłaszanie zauważonych
nieprawidłowości dzwoniąc lub
pisząc email do Urzędu Miejskiego, urzad@zbaszynek.pl,
Straży
Miejskiej, strażnikmiejski@zbaszynek.pl, ochrony środowiska, rolnictwo@zbaszynek.pl lub Policji.
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PATRZ I SŁUCHAJ – DAJ SOBIE SZANSĘ
Widok osoby wpatrzonej
w ekran telefonu, nie zainteresowanej tym co się wokół dzieje to
dziś powszechny obraz na ulicach
każdego miasta. Niestety wiąże się
to z ogromnym zagrożeniem. Zapatrzeni w telefon, ze słuchawkami
na uszach piesi coraz częściej bez
rozglądania się wchodzą na jezdnię
bezpośrednio przed jadący pojazd.
Niestety, bardzo często, kończy się
to tragicznie.
„Patrz i Słuchaj” to działania policyjne mające na celu zwrócenie uwagi
pieszych na zagrożenie związane
z nieostrożnym wchodzeniem na
przejście, w tym bezpośrednio pod
jadący pojazd. Smartphone, czyli
inteligentne telefony ułatwiają życie. Nie są one już tylko telefonem
a urządzeniami wielofunkcyjnymi.
Służą jednocześnie jako telefon,
aparat, latarka czy odtwarzacz muzyki. Dzięki nim mamy stały dostęp
do internetu, a w związku z tym
do wielu pomocnych aplikacji takich

jak mapy, nawigacja, tłumacz. Dają
one również dostęp do wszelkiego
rodzaju informacji. Od definicji do
wiedzy na temat gdzie najszybciej
uzyskać pomoc (aplikacja Moja Komenda). Jednakże zaczęły stanowić również zagrożenie. Wielu ludzi
zaraz po przebudzeniu pierwszą
czynność jaką wykonuje to sprawdzenie telefonu, a w szczególności
co nowego pokazało się na portalach społecznościowych. To, poniekąd uzależnienie, powoduje iż przemieszczając się stale wpatrujemy
się w monitory telefonów lub tabletów. Nie jest to tylko zagrożenie
dla kierującego, jest to również niebezpieczne dla osób pieszych. Nie
rozglądając się nie zauważymy zagrożenia, nie patrząc dokąd idziemy
możemy na coś wpaść lub o coś
się potknąć. Po sieci krążą zabawne filmy osób, które zapatrzone w
telefony wpadają na innych ludzi,
słupy, wchodzą na stoliki w restauracji czy nawet wpadają do piwnic

lub zsypów. Nie każda z tych sytuacji kończy się jednak szczęśliwie.
Wiele z nagrań ukazuje osoby, które wtargnęły na jezdnie bezpośrednio przed jadący pojazd co doprowadziło do tragicznego w skutkach
zdarzenia. Rezygnowanie ze zmysłu wzroku podczas przemieszczania się jest ogromnym ryzykiem.
Niestety wielu ludzi oprócz tego
rezygnuje również ze zmysłu jakim
jest słuch. Oprócz wpatrywania się
w telefon na uszach założone mają
słuchawki co sprawia, że nie mają
szansy usłyszeć nadjeżdżającego zagrożenia, nawet jeśli ktoś by
krzyczał lub dawał sygnały w celu
ich ostrzeżenia. W wielu miastach
do walki z tym zjawiskiem montuje się przed przejściami światła w
postaci listwy oddzielającej jezdnię
od chodnika. Ma to przykuć uwagę
osób i sprawić, że się rozejrzą. Popularnie urządzenia te nazywane
są „antyzombi”.

POLICJANCI DBAJĄ
O BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW
Coraz więcej rowerzystów
porusza się po drogach publicznych. Jest to niestety także związane z zagrożeniami, ponieważ nie
są oni jedynymi uczestnikami ruchu
drogowego. Dlatego aby nie doszło
do nieprzyjemnych sytuacji policjanci przypominają zasady, które
obowiązują amatorów dwóch kółek
napędzanych siłą własnych mięśni.
Aktywność
fizyczna,
ekonomia
i ekologia to niezaprzeczalne atuty takiego sposobu poruszania się
jednakże ważne jest też aby było
bezpiecznie. W związku z tym policjanci prowadzą działalność profilaktyczną polegającą na przypominaniu rowerzystom podstawowych
zasad związanych z poruszaniem
się po drogach. Mundurowi mówią
o zaletach odblasków i kamizelek
odblaskowych związanych z widocznością na drodze. Przypominają
o oświetleniu pojazdu po zmierzchu
lub w warunkach niedostatecznej
widoczności. Uczulają także prowadzących na zachowanie szczególnej ostrożności kiedy włączają się
do ruchu, zmieniają pas czy też kierunek jazdy. Kierującym przedstawiane są także aktualne przepisy
dotyczące poruszania się po drodze

10

wynikające z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. W związku coraz
liczniej pojawiającymi się pytaniami
przedstawimy najważniejsze z nich:
Art. 33. 2. Dziecko w wieku do 7 lat
może być przewożone na rowerze,
pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.
Art. 33. 3. Kierującemu rowerem lub
motorowerem zabrania się:
1) jazdy po jezdni obok innego
uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem
ust. 3a;
2) jazdy bez trzymania co najmniej
jednej ręki na kierownicy oraz nóg
na pedałach lub podnóżkach;
3) czepiania się pojazdów. Art. 33.
3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem
obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania
się innym uczestnikom ruchu albo
w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Art. 33.
5. Korzystanie z chodnika lub drogi
dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo,
gdy: 1) opiekuje się on osobą w
wieku do lat 10 kierującą rowerem;
2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest do-
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zwolony z prędkością większą niż
50 km/h, wynosi co najmniej 2 m
i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; 3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty
na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa,
gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6. Art. 33. 6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub
drogi dla pieszych, jest obowiązany
jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca
pieszym. Najczęstszym dylematem
jest jednak to czy rowerzysta może
korzystać z chodnika. W miejscowościach w naszym powiecie poza
sytuacjami wymienionymi w art.
33.5. pkt 1 i 3 (opieka nad dzieckiem
do lat 10 i warunki pogodowe zagrażające bezpieczeństwu) nie ma
miejsc w których rowerzysta może
poruszać się po chodniku. Należy
pamiętać, że chodnik jest miejscem
gdzie poruszają się osoby piesze,
często z małymi dziećmi które
mogą w wyniku zdarzenia z jadącym rowerem doznać poważnych
obrażeń. Dlatego też policjanci
apelują aby przede wszystkim pamiętać o bezpieczeństwie zarówno
swoim jak innych.
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USUWAMY AZBEST
Z TERENU GMINY ZBĄSZYNEK
W tym roku po raz trzeci realizowaliśmy zadanie pn. „Usuwanie
azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Zbąszynek”.
Wnioski o dofinansowanie złożyło
19 właścicieli nieruchomości. W ramach zadania usuniętych zostało
25,5 Mg (1 760 m2) wyrobów zawierających azbest. W sumie w okresie
trzech lat unieszkodliwionych zostało 195,98 Mg (13 390 m2) wyrobów
zawierających azbest pochodzących
z terenu naszej gminy na łączną
kwotę 84 841,11 zł. W roku bieżącym
zadanie realizowała firma: Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z Katowic.
Zadanie zostało
dofinansowane
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Zielonej Górze przy udziale środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udostępnionych w ramach Programu pn.:
„Gospodarowanie odpadami innymi
niż komunalne – Usuwanie wyrobów zawierających azbest.” Program
usuwania azbestu skierowany jest
do wszystkich właścicieli nieruchomości Gminy Zbąszynek, na trenie
których znajdują się budynki pokryte wyrobami zawierającymi azbest,
tj. popularnym eternitem. Tej grupie
najbardziej powinno zależeć na jak
najszybszym usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów azbestowych ze
swojego otoczenia. Przewiduje się,
że zainteresowanie programem będzie wzrastać stopiono z roku na
rok, w miarę prowadzenia edukacji
w zakresie zagrożeń związanych z
eksploatacją azbestu oraz zbliżania
się terminu na ostateczne pozbycie
się wyrobów zawierających azbest
tj. roku 2032. Usunięcie wyrobów zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, polegające na zmniejszeniu
emisji włókien azbestu, uzyskaniu
poprawy ochrony zdrowia mieszkańców oraz poprawie wyglądu zewnętrznego obiektów budowlanych
i ich stanu technicznego. Dzięki tym
celom zostaną stworzone właściwe
warunki zdrowotne dla obecnych i
przyszłych pokoleń oraz przyczynią
się do ochrony środowiska naturalnego.
Zainteresowanych usunięciem azbestu w roku następnym prosimy o
kontakt osobisty lub telefonicznie
z Urzędem Miejskim w Zbąszynku –
(68)3849140 wew. 43. Serdecznie zapraszamy.

DLACZEGO AZBEST JEST SZKODLIWY DLA ZDROWIA?
W naszej gminie, jeszcze w wielu
gospodarstwach domowych pokrycia dachowe zawierają niebezpieczny związek – azbest. Powszechnie
zwany „eternit” kryje w sobie właśnie ten rodzaj szkodliwego dla
naszego zdrowia związek. Z pozoru wydaje się on nieszkodliwy i nie
zagrażający naszemu życiu, lecz jak
powszechnie się mówi: „diabeł tkwi
w szczegółach”.
Obecnie azbest zaliczany jest do
dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi.
Gdy człowiek oddycha powietrzem
zanieczyszczonym
jego
włóknami, docierają one do płuc, skąd już
nie da się ich usunąć. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory
mogą rozwijać się 20–30, a nawet 50
lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu.
Im więcej jest włókien azbestu w
powietrzu, którym się oddycha, tym
większe ryzyko zachorowania na
choroby, które może on wywołać – z
ich powodu każdego roku na świecie
umiera ok. 100 tysięcy osób. Włókna
azbestu mogą przedostawać się do
powietrza w następstwie:
• korozji płyt azbestowo-cementowych,
• uszkodzeń mechanicznych związanych z rozbiórką obiektów i demontażem materiałów zawierających
azbest (łamanie, rozbijanie, kruszenie). Oprócz pokryć dachowych mogą
to być izolacje, ścianki ogniotrwałe
oraz części instalacji elektrycznych i
ciepłowniczych.
Azbest jest zaliczany do substancji o
udowodnionym działaniu rakotwórczym dla człowieka. Jego działanie
rakotwórcze zostało uznane dopiero w latach 80. ubiegłego wieku.
Szczególna szkodliwość azbestu nie
wynika z jego składu chemicznego –
przyczyna szkodliwości tkwi w jego
włóknistej strukturze.
Szkodliwość włókien azbestowych
zależy od ich średnicy i długości.
Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują
się w górnych drogach oddechowych, skąd są usuwane przez rzęski. Włókna bardzo drobne usuwane są przez system odpornościowy.
Najbardziej niebezpieczne są włókna
długie (>5 μm), ale cienkie (do 0,01
μm). Przenikają one do płuc i wbijają
się w nie i w wyniku wieloletniego
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drażnienia komórek wywołują następujące schorzenia:
• pylicę azbestową (azbestozę),
• raka płuc, raka oskrzeli,
• międzybłonniaka opłucnej albo
otrzewnej.
Włókna azbestu przedostają się do
powietrza atmosferycznego w wyniku korozji materiałów, znacznie
przyspieszanej przez kwaśne deszcze i inne chemiczne zanieczyszczenia powietrza, jak i działalność
człowieka – niewłaściwe składowanie odpadów azbestowych na tzw.
„dzikich wysypiskach”. Chorobotwórcze działanie azbestu jest wynikiem
wdychania włókien zawieszonych
w powietrzu. Zagrożenie ze strony
azbestu jest przez ludzi bagatelizowane ze względu na mikroskopijną
wielkość włókien (niewidoczne dla
ludzkiego oka) oraz długotrwały i
utajony rozwój choroby.
Według Państwowego Zakłady Higieny każdy kontakt z azbestem
może być niekorzystny i należy go
unikać, chociaż nie musi on wywołać skutków chorobowych. Możliwość kontaktu z azbestem należy
zatem ograniczyć do minimum.
Jedynym sposobem wykluczenia
niebezpieczeństwa związanego z
azbestem jest jego stopniowe i systematyczne usuwanie z naszego
środowiska i zachowanie przy tym
zasad bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska. Azbest został zakwalifikowany przez ustawę Prawo ochrony
środowiska do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla
środowiska i zdrowia ludzkiego. Te
i wiele innych aktów prawnych nakłada na posiadaczy oraz zarządców wyrobów azbestowych obowiązek ich inwentaryzowania oraz
przestrzegania specjalnych procedur
podczas prac przygotowawczych do
usuwania tych wyrobów, jak również ich transportu i składowania.
W przypadku wyrobów azbestowych, ten rodzaj odpadów może być
poddany wyłącznie likwidacji.
„Kampania antyazbestowa” przyczyniła się do przyspieszenia procesu usuwania i utylizacji wyrobów
azbestowych oraz eternitowych w
Polsce, dzięki czemu graniczny termin 2032 r. stanie się bardziej realny.
Jednak proces ten uzależniony jest
od stopnia zamożności właścicieli
obiektów oraz możliwości dofinansowania tych działań przez instytucje państwowe.
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Uwaga Jubilaci!
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie Jubilatów obchodzących w 2020 r. 50-lecie małżeństwa
oraz chcących wziąć udział w uroczystości organizowanej przez Burmistrza Zbąszynka.
Złożenie deklaracji uczestnictwa jest podstawą do wystąpienia do Wojewody Lubuskiego
z pismem o odznaczenie „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanego
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu prosimy Jubilatów lub ich rodziny o wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej (druk do pobrania
w urzędzie lub na stronie internetowej), będącej jednocześnie zgodą na przetwarzanie
danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku. Konieczność złożenia deklaracji związana jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w skrócie zwanym RODO. Deklaracje
prosimy składać do 31.12.2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zbąszynku, biuro nr 8.

SUSZA W ROLNICTWIE
Tegoroczne wielotygodniowe upały doprowadziły do wystąpienia suszy w rolnictwie, która
dotknęła po raz kolejny rolników
z naszej gminy. W związku z koniecznością udzielenia pomocy
gospodarstwom rolnym 08.07.2019
r. została powołana przez Wojewodę Lubuskiego, na wniosek
Burmistrza Zbąszynka, komisja
do oszacowania wielkości strat w
uprawach. Członkami komisji byli:
Katarzyna Barłóg – Lubuski Oddział
Doradztwa Rolniczego, Piotr Kociołek i Wojciech Półtorak – Lubuska
Izba Rolnicza oraz Jarosław Mikołajczyk Urząd Miejski Zbąszynku.
Łącznie wpłynęło 165 wniosków o
oszacowanie wielkości strat. Łączna powierzchnia upraw dotknięta
zjawiskiem suszy wyniosła ponad
3 000 ha. Na obszarze ponad 200
ha oszacowano straty w uprawach
na poziomie powyżej 70 proc., pozostały obszar to straty między 30
a 70 proc. Kwota obniżenia dochodu producentów rolnych w wyniku szkód w produkcji roślinnej to
ponad 5 mln zł. Dodatkowo kwota obniżenia dochodu w produkcji
zwierzęcej spowodowana niedoborem zielonki to około 550 tys.
zł. Komisja sporządziła protokoły
z szacowania, które zostały następnie przekazane do Wojewody
Lubuskiego celem ich zatwierdzenia. Pomoc poszkodowanym rolnikom będzie udzielana za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Zgodnie
z informacjami umieszczonymi na
stronach Agencji Restrukturyzacji
12

i Modernizacji Rolnictwa, pomoc
będzie udzielana na każdy hektar dotkniętych np. suszą upraw
rolnych, w przypadku gdy szkody
spowodowane tegoroczną suszą,
huraganem, gradem, deszczem
nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane
przez komisję powołaną przez
wojewodę, wynoszą co najmniej
30 proc. uprawy deklarowanej
przez rolnika we wniosku. Stawka pomocy będzie zróżnicowana i
przewiduje się, że będzie wynosić:
- 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody
obejmujące co najmniej 70 proc.
danej uprawy z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na
których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie
wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej;
- 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody
obejmujące co najmniej 30 proc. i
mniej niż 70 proc. danej uprawy
z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, na których obsada
zwierząt z gatunku bydło, owce,
kozy lub konie wynosi poniżej 0,3
sztuki dużej;
- 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na
której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej
uprawy i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy
lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki
dużej jednostki przeliczeniowej;
- 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na
której powstały szkody obejmująwww.zbaszynek.pl
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ce co najmniej 30 proc. i mniej niż
70 proc. danej uprawy i na których
obsada zwierząt z gatunku bydło,
owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej.
Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc „wyłączeniowa”
dla gospodarstw rolnych, w których straty w dochodach wyniosą
powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat
lub trzech z pięciu lat po odjęciu
wartości najwyższej i najniżej albo
w formule pomocy de minimis,
jeżeli straty w dochodach będą
wynosić nie więcej niż 30 proc.
średniej produkcji rolnej danego
gospodarstwa. Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. tym
rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych
w gospodarstwie, z wyłączeniem
wieloletnich użytków zielonych.
Poszkodowani przez suszę gospodarze mogą liczyć również na
inne formy wsparcia. Mogą m.in.
ubiegać się o umorzenie lub odroczenie terminu płatności składek
KRUS, rozłożenie na raty płatności
z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomościami Zasobu
Własności Rolnej Skarbu Państwa
oraz ulg w opłatach czynszu.
Więcej informacji na temat udzielanej pomocy można znaleźć na
stronie internetowej: http://www.
arimr.gov.pl lub w oddziałach terenowych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
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OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI
W listopadzie 2019r. zorganizowane zostaną przetargi
dotyczące zbycia 3 działek niezabudowanych
przewidzianych
pod zabudowę murowanymi budynkami garażowymi (wydzielone
w ogrodach przy ul. Bydgoskiej)
oraz 2 działek budowlanych
przewidzianych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną – dz.
243/48 o pow. 0,1707 ha położona w Zbąszynku przy ul. Zachodniej i dz. 958 o pow. 0,1362 ha

położona w Zbąszynku przy zbiegu
ulic Akacjowa i Św. Piotra i Pawła.
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 zorganizowanych przetargów są dostępne w

Biuletynie Informacji Publicznej –
www.bip.zbaszynek.pl w zakładce: przetargi. Zainteresowanych
terenami budowlanymi zapraszamy do uczestnictwa w zorganizowanych przetargach. 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.

PUNKT KONSULTACYJNY
GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ZBĄSZYNKU
ZBĄSZYNEK UL. DŁUGA – siedziba OPS
DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
1. Posiedzenia GKRPA odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godz.
17:30 - 19:00.
2. Specjalista terapii uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień przyjmuje
w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godz. 16:00 - 19:00.
3. Spotkania grupy AA „TRIO” odbywają się w każdy piątek od godz. 14:00 – 18:00.
DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
CZŁONKÓW RODZIN OSÓB UZALEŻNIONYCH
1. Spotkania grupy AL – Anon „POGODA DUCHA” odbywają się w każdą środę od godz.
17:00 - 19:00.
2. Spotkania grupy Al -Anon „POGODA DUCHA” z terapeutą odbywają się w ostatni
poniedziałek miesiąca od godz. 16:00 – 19:00.
3. W każdą środę w godzinach od 14:00-18:00 przyjmuje terapeuta uzależnień od alkoholu, narkotyków, gier hazardowych, komputera, itp.
4. W każdą środę w godz. od 15:00-18:00 można uzyskać poradę psychologa.
Poradnictwo dla ofiar przemocy domowej - w punktach konsultacyjnych i w Ośrodku
Pomocy Społecznej w czasie godzin pracy od godz. 7:30 – 15:30.
informacja
porady dla rodzin
motywowanie do terapii
rozmowy indywidualne

www.zbaszynek.pl
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BURMISTRZ ZBĄSZYNKA
O G Ł A S Z A
II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W NAJEM
Przedmiotem oddania w najem jest lokal użytkowy o pow. 18,67 m2 położony w Zbąszynku przy ul. Długiej nr 1 – na parterze przychodni lekarskiej, na działce geodezyjnej
nr 230/56 o pow. 0,3381 ha dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi Księgę
Wieczystą ZG1S/00028573/8.
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 08 października 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
08 października 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 W ZBĄSZYNKU
11 października 2019 r. o godz. 10:30 sala nr 20
Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku - biuro nr 23 tel. 68 38 49 140 wew. 34. Lokal można oglądać po
uzgodnieniu terminu.
Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 06 września 2019
r. do dnia 9 października 2019 r.
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PODZIĘKOWANIE ZA WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ
Z początkiem lipca 2019 roku zakończył się mój okres aktywności zawodowej i zaczął się
czas odpoczynku na emeryturze. Karierę zawodową zakończyłam po 41 latach pracy, z tego 35 lat
przepracowałam w gminnej pomocy społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku organizowałam od podstaw i  zarządzałam tą instytucją od 1 czerwca 1990 roku do lipca b.r.
Po 29 latach kierowania Ośrodkiem odchodzę na emeryturę z poczuciem, że efektywnie wykorzystałam dany mi czas i swymi działaniami mogłam wpłynąć na zmianę wizerunku pomocy społecznej w gminie. Pragnę podziękować wszystkim, których spotkałam na swej drodze pracy zawodowej i społecznej,
za dobrą współpracę i zaangażowanie w podejmowanie starań o poprawę bytu mieszkańców naszej gminy. Dziękując  za wszelkie dobro, jakiego doświadczyłam w okresie mojej aktywności zawodowej i społecznej, życzę wielu
sukcesów zawodowych i osobistych tym, którzy w dalszym ciągu będą wpływać na dobrostan mieszkańców Gminy
Zbąszynek.
Danuta Kłos

PRZEGLĄD MINIONEGO KWARTAŁU
76. ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ
11 lipca minęło 76 lat od tzw.
„Krwawej Niedzieli” podczas rzezi wołyńskiej. Była to kulminacja
masowych zabójstw Polaków dokonywanych przez ukraińskich
nacjonalistów. Szacuje się, że
w latach 1943 - 45 na Wołyniu
i w Galicji Wschodniej zginęło
ok. 100 tys. Polaków, Wydarzenia te przeszły do historii jako
Zbrodnia Wołyńska. Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski wraz z Sekretarzem Gminy
Janem Makarewiczem, oraz z
Radnym Powiatu Świebodzińskiego Alojzym Jokielem, przedstawicielami
Świebodzińskiego
Związku Kresowian – Koło Terenowe Kosieczyn, harcerzami oraz
z seniorami z Dziennego Domu

„Senior-Wigor” i mieszkańcami Zbąszynka oddał hołd ofiarom, składając kwiaty i zapalając znicze pod
pomnikiem poświęconym pomor-
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dowanym mieszkańcom Kresów
przy Placu Dworcowym. Modlitwę
za poległych odmówił Ksiądz Proboszcz Jerzy Kordiak.
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SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
11 lipca w Zbąszyneckim Ośrodku
Kultury odbyło się cokwartalne
spotkanie Burmistrza Zbąszynka
Wiesława Czyczerskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana
Mazura z mieszkańcami. Na wstępie Burmistrz Zbąszynka podsumował II kwartał 2019 roku, a przede
wszystkim wykonane i planowane
inwestycje: prace trwające przy
modernizacji oczyszczalni ścieków,
rozpoczęcie prac przy budowie
ścieżek rowerowych na terenie
gminy, stan bieżący budowy hali
sportowej, kładzenie płyt betonowych w Kręckiej Winnicy oraz w
Rogozińcu, prawdopodobny remont
kotłowni w CKZiU, remonty bieżące
w szkołach. Burmistrz poinformował również o otrzymanej prome-

dotyczyły one: częstotliwości oraz
zasad odbioru nieczystości, długości i możliwości parkowania przy
zatoczkach wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Zbąszynku, możliwości
nawiezienia ziemi przy posesjach
wspólnot zamieszkałych przy ul.
Wojska Polskiego. Ponadto pytano
również o wycinkę drzew na terenach prywatnych oraz o „małe
otwory na ulicach miasta”.

sie na remont ul. Zielonogórskiej
w Zbąszynku w ramach programu
Budowy Dróg Lokalnych. Przekazana została także informacja o
wynikach pierwszego naboru do
CKZiU w Zbąszynku – w przyszłym
roku szkolnym zostanie utworzonych 8 klas pierwszych. Jedną z
ważnych informacji było połączenie OPS z DD „S-W”, oraz mianowanie Pani Katarzyny Rucioch na
kierownika tej jednostki. Następnie
Przewodniczący Rady Miejskiej Jan
Mazur podsumował prace Rady
w II kwartale 2019 roku. Poinformował mieszkańców o zgodności
Rady Miejskiej w sprawie absolutorium udzielonego Burmistrzowi
Zbąszynka podczas majowej sesji
Rady Miejskiej, oraz przedstawił
plan pracy rady na kolejny kwartał. W dalszej części spotkania
pytania zadawali mieszkańcy, a

Wlkp., OSP Kosieczyn, OSP Rogoziniec, OSP Szczaniec oraz OSP
Rosin. Pierwsze miejsce zajęło
OSP Rogoziniec, drugie przypadło
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FESTYN STRAŻACKI
13 lipca w parku za pałacem w
Dąbrówce Wielkopolskiej odbył
się festyn strażacki, zorganizowany przez tamtejszą OSP. Podczas
festynu rozegrany został turniej
„piłki wodnej” o Puchar Burmistrza
Zbąszynka, w którym udział wzięły OSP Zbąszynek, OSP Dąbrówka
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strażakom ze Szczańca, natomiast
trzecie miejsce zajęli gospodarze,
OSP Dąbrówka Wielkopolska. W
międzyczasie odbywały się także konkurencje dla najmłodszych
strażaków. Dzieci mogły również
korzystać z wielu atrakcji zapewnionych przez druhów z Dąbrówki Wielkopolskiej, m. in. z zamków
dmuchanych oraz strzelnicy paintballowej. W Dąbrowieckim amfiteatrze wystąpiły również zespoły
takie jak Dąbrowszczanka oraz
„Osoria” ze Szczańca. Wydarzenie
umilił występ miejscowego kabaretu „Klakoty”. Wieczorem odbyła
się zabawa taneczna przy muzyce
zespołu „Open Band”.
WIZYTA BYŁYCH MIESZKAŃCÓW
19 lipca nasze miasto odwiedziła
grupa byłych mieszkańców Zbąszynka. Tradycyjnie byli mieszkańcy w pierwszej kolejności odwiedzili cmentarz oddając hołd śp.
Friedrichowi Veilowi architektowi
Zbąszynka. Goście wzięli również
udział w spotkaniu, które odbyło
się w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, gdzie w miłej atmosferze
wspominano historyczne czasy. W
czasie spotkania Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz przedstawił
gościom informacje o aktualnej sytuacji w naszej gminie, o realizowanych przedsięwzięciach oraz o
planach na najbliższą przyszłość.
Wizyta gości odbyła się w ramach
kilkudniowej sentymentalnej podróży byłych mieszkańców Zbąszynka po okolicznych terenach.
20-LECIE IKEA INDUSTRY
2 sierpnia Ikea Industry Zbąszynek
obchodziła 20 lecie powstania firmy w Zbąszynku. Z tej okazji w sali
widowiskowej odbyła się konfe-
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rencja. Podczas uroczystości oprawę artystyczną zapewniła Kapela
Koźlarska z Sini oraz wokalistka
Kamila Suwiczak. Wśród zaproszonych gości, przemowy i prezentacje
przygotowali: Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, dyrektor generalny Ikea Industry Zbąszynek
Wojciech Waligóra, oraz honorowy
obywatel gminy Zbąszynek Hokan
Eriksson. Ważnym punktem uroczystości było symboliczne uhonorowanie wieloletnich pracowników
firmy IKEA, którzy na wniosek Burmistrza W. Czyczerskiego i dyrektora W. Waligóry otrzymają specjalne odznaczenia przyznane przez
Prezydenta RP. Wręczenia odznaczeń dokona Wojewoda Lubuski
w innym, wyznaczonym terminie.
Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, przekazując życzenia
i gratulacje. Dziękujemy firmie Ikea
Industry Zbąszynek za obdarzenie
nas zaufaniem i możliwość współpracy przy obchodzonym jubileuszu.
DNI ZBĄSZYNKA 2019!
10 i 11 sierpnia 2019 r. na Targowisku Miejskim w Zbąszynku odbyły
się Dni Zbąszynka. Jest to coroczna impreza, która od szeregu lat
przyciąga nie tylko mieszkańców
naszej gminy ale również mieszkańców okolicznych miejscowości.
Oficjalnie impreza rozpoczęła się
10 sierpnia o godzinie 17:00 i trwała do późnych godzin wieczornych
dnia następnego. Dni miasta to
wydarzenie szczególne i bardzo
kosztowne, ciężko byłoby zorganizować tak duże wydarzenie bez
udziału sponsorów, dlatego szczególne podziękowania kierujemy do
następujących firm: Ikea Industry,

Koleje Wielkopolskie, Rzeźnictwo
Zyguła, Axxion Industries, Artix Sp.
z o.o., LS Plus Recycling, Wexpool,
Przewozy Regionalne Pol-Regio,
Bar Pod Semaforem, Bestem.
WRĘCZENIE TYTUŁÓW „ZASŁUŻONY DLA GMINY ZBĄSZYNEK” ORAZ
„HONOROWY OBYWATEL GMINY
ZBĄSZYNEK”
Tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” przyznawany jest mieszkańcom miasta i gminy Zbąszynek za działalność gospodarczą,

społeczną, kulturalną, sportową w
tym także za twórczość artystyczną literacką, naukową oraz inne
osiągnięcia wyróżniające miasto
i gminę. Tytuł ten jest wyrazem
wyróżnienia i uznania. Zarządzeniem Burmistrza Zbąszynka z dnia
5 sierpnia 2019 roku tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” został przyznany Panu Waldemaro-
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wi Wolskiemu i Panu Krzysztofowi
Krzywakowi. Uroczyste wręczenie
tytułów przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Jana Mazura odbyło się 11 sierpnia
2019 roku podczas Dni Zbąszynka.
Poniżej przedstawiam treści uzasadnień do nadanych tytułów: „[…]
Pan Waldemar Wolski na przestrzeni ostatnich 30 lat dał się poznać jako dobry lekarz. Sprawnie
działa w gminnym systemie służby
zdrowia. Był współorganizatorem

różnych działań prozdrowotnych,
w tym m.in. projektu „Wspólnie
Przeciw Białaczce” obejmującego
rejestrację dawców szpiku kostnego. W 2015 r. mając na uwadze
zdrowie mieszkańców Gminy Zbąszynek podpisał deklarację współpracy
partnerów
medycznych
i społecznych Gminy Zbąszynek
oraz Powiatu Świebodzińskiego w
sprawie wspólnego działania na
rzecz profilaktyki i promocji zdrowia. Swoją aktywnością prozdrowotną (gra w siatkówkę, w tenisa ziemnego i jeździ na rowerze),
promuje działania prozdrowotne
i motywuje mieszkańców do aktywnego spędzania czasu wolnego
i dbania o swoje zdrowie. Podczas
wieloletniej aktywności zawodowej
pomógł wielu ludziom ratując ich
zdrowie i życie. Przez swoją pracę
i szerokie kontakty zawodowe aktywnie i skutecznie promuje dobre
imię Gminy Zbąszynek. Wysiłek
i trud Pana Waldemara Wolskiego
oraz praca jaką wykonał na rzecz
mieszkańców gminy Zbąszynek
wzbudza nasz ogromny szacunek.
Mając powyższe na uwadze, przy17
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znanie Panu Waldemarowi Wolskiemu tytułu „Zasłużony dla Gminy
Zbąszynek” jest w pełni uzasadnione.” „[…]Pan Krzysztof Krzywak
jest osobą niezwykle zaangażowaną w życie naszej zbąszyneckiej ojczyzny. Dostrzega problemy
lokalnej społeczności. Nie jest obojętny na problemy drugiego człowieka. Służy pomocą i wsparciem
osobom w trudnej sytuacji życiowej. Jest inicjatorem i realizatorem
wielu projektów na rzecz poprawy
i jakości życia mieszkańców gminy
Zbąszynek w szczególności w obszarze zdrowia i pomocy społecz-

rolnictwa, oświaty, nauki, kultury,
ochrony zdrowia, kultury fizycznej
i sportu, popularyzacji Gminy na
szczeblu regionalnym, krajowym
lub międzynarodowym. Uchwałami z dnia 24 czerwca 2019 r. tytuły „Honorowy Obywatel Gminy
Zbąszynek” za szczególne zasługi
na rzecz gminy Zbąszynek przyznano Panu Henrykowi Zdunkowi
i Panu Przemysławowi Michalskiemu. Uroczyste wręczenie tytułów przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej
Jana Mazura odbyło się 11 sierpnia

nej. Wspiera rozwój społeczeństwa
obywatelskiego i ruchu woluntarystycznego. Bierze czynny udział w
imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych i społecznych. Godnie reprezentuje gminę
na zewnątrz promując jej rozwój,
swoją energią i uporem zaraża
innych i aktywizuje do działania.
W pracy zawodowej i działalności społecznej zawsze kieruje się
dobrem drugiego człowieka i społeczności lokalnej. Wysiłek i zaangażowanie Pana Krzysztofa oraz
praca jaką wykonuje z niezwykłym
poświęceniem na rzecz mieszkańców gminy Zbąszynek wzbudza
nasz ogromny szacunek. Mając
powyższe na uwadze, przyznanie
Panu Krzysztofowi Krzywakowi tytułu „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” jest w pełni uzasadnione.”
Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy
Zbąszynek” nadawany jest osobom fizycznym nie zamieszkującym na terenie gminy Zbąszynek,
za szczególne zasługi na
rzecz Gminy m.in. w takich dziedzinach jak: rozwój gospodarki,

2019 roku podczas Dni Zbąszynka.
Poniżej przedstawiam treści uzasadnień do nadanych tytułów:„(…)
Pan Henryk Zdunek, obecnie dyrektor fabryki MPS w IKEA Industry
Zbąszynek. Odznaczony Odznaką
Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego w 2012 roku.
Całe życie zawodowe związany z
branżą meblarską. Pracę zawo-
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dową rozpoczął 1986 roku w Zakładach Meblarskich Spółdzielnia
pracy w Lubawie. W 1992 roku był
bardzo aktywnie zaangażowany
w proces przeobrażania tamtejszej spółdzielni w nowy podmiot
w ramach szwedzkiej grupy Swedwood. W 2001 roku pan Henryk
objął stanowisko dyrektora fabryki Zbąszynek w firmie Swedwood
Poland Sp. z o.o. w Chlastawie
(…). Wszystkie powyższe działania
umożliwiały sukcesywny wzrost
zatrudnienia mieszkańców z pobliskich gmin Zbąszynek, Zbąszyń
i Babimost, a tym samym obniżenie stopy bezrobocia. Wszelkie decyzje pana Henryka zawsze były
i nadal są podejmowane w przekonaniu, że tylko nieprzerwany rozwój zakładu wpływa na poprawę
dobrobytu i jakości życia społeczności lokalnej dynamizując jednocześnie lokalną gospodarkę. Warto
podkreślić, że obecnie kierowana
przez niego od września 2008 roku
fabryka MPS w największym stopniu przyciąga pobliskich kooperantów i przyśpiesza ogólny rozwój
społeczno – ekonomiczny regionu.
W swoich działaniach pan Henryk
koncentruje się mocno na budowie
wizerunku dobrego i stabilnego
pracodawcy. Nieprzerwanie za cel
stawia sobie pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry rekrutując kandydatów z pobliskich gmin. Trzeba
podkreślić, że nieustannie dąży do
zapewnienia swoim pracownikom
stabilnego, dobrego miejsca pracy. Perspektywiczne myślenie oraz
długofalowe i konsekwentne budowanie strategii rozwoju powierzonej mu fabryki sprawiły, że jego
działania bardzo mocno oddziaływują na lokalną społeczność(….).”.
„(…)Pan Przemysław Michalski od
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maja 2006 jest prezesem Zarządu
spółki Bestem, mającej jedną ze
swoich siedzib w Dąbrówce Wlkp.,
zajmującej się produkcją papieru
falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury. Firma
Pana Michalskiego jest jednym z
większych pracodawców na terenie Gminy Zbąszynek. Z uwagi na
szeroką skalę działalności firma
Bestem zapewnia zatrudnienie
mieszkańcom Gminy Zbąszynek i
okolic, przez co przyczynia się do
rozwoju gospodarczego regionu.
Pan Michalski stawia na aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej
społeczności i troskę o środowisko
naturalne. Jest osobą od wielu lat
wspierającą lokalne kluby sportowe, uroczystości, popierającą
szereg inicjatyw podejmowanych
przez jednostki działające na terenie Gminy Zbąszynek. Działalność
pana
Michalskiego
przyczynia
się do propagowania przedsiębiorczości, promocji i rozwoju gospodarczego Gminy Zbąszynek.
Wyróżnienie pana Przemysława
Michalskiego jest podziękowaniem
i docenieniem długoletniej zawodowej pracy i aktywnej postawy
społecznej przyczyniającej się do
wzrostu znaczenia gospodarczego
Gminy Zbąszynek(...).”

Burmistrzem I kadencji Panem
Zdzisławem Nowackim. W spotkaniu udział wzięli również pracownicy naszego Urzędu, których
zatrudniał jeszcze Pan Zdzisław
Nowacki. Celem spotkania było
m.in. omówienie bieżących spraw
Gminy Zbąszynek oraz wspomnienia z wieloletniej pracy Pana Zdzisława. Dodatkową okazją była
również prezentacja nowo wyremontowanej sali posiedzeń i prezentacja wykazu włodarzy Gminy Zbąszynek, a także radnych
Rady Miasta i Gminy w Zbąszynku i Rady Miejskiej w Zbąszynku
od 1973 roku. Dodatkowo na Sali
znajdują się wykazy honorowych i
zasłużonych obywateli Gminy Zbąszynek. Tablice z wykazami osób
zamontowane zostały na ścianach

Sali posiedzeń. Wykaz pełni rolę
informacyjno-edukacyjną, jest to
także wyraz szacunku dla minionych pokoleń mieszkańców naszej
gminy, którzy mają swój ważny
wkład w rozwój Gminy Zbąszynek.
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2019/2020
2 września 2019 r. we wszystkich
szkołach na terenie Gminy Zbąszynek oficjalnie rozpoczął się
nowy rok szkolny. Więcej informacji na stronie 22.
DOŻYNKI GMINNE W KRĘCKU
7 września rolnicy i mieszkańcy
miasta i Gminy Zbąszynek wspólnie świętowali Dożynki Gminne.
Obchody Dożynek rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona w

SPOTKANIE BURMISTRZA Z NACZELNIKIEM
12 lipca 2019 roku odbyło się w
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
spotkanie obecnego Burmistrza
Zbąszynka
Wiesława
Czyczerskiego z pierwszym Naczelnikiem
Miasta i Gminy Zbąszynek oraz
Kręcku. Po nabożeństwie, przy
akompaniamencie dziecięcej Kapeli Koźlarskiej z Dąbrówki Wlkp.
rolnicy i zaproszeni goście przemaszerowali w barwnym korowodzie dożynkowym, prowadzonym
przez Starostów Dożynkowych:
Paulinę i Jakuba Małycha. W korowodzie nie zabrakło wieńców
dożynkowych, wykonanych przez
mieszkańców wszystkich sołectw.
W części oficjalnej Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski i sołtys wsi Barbara Dzioch powitali
zgromadzonych na placu gości,
rolników i mieszkańców Gminy.
Następnie Starostowie przekazali
chleby dożynkowe Burmistrzowi
i Sołtysowi, które zostały rozdane
wśród uczestników. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im. T. Spychały
z Dąbrówki Wlkp. przy wsparciu
www.zbaszynek.pl
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muzycznym Kapeli Koźlarskiej oraz
Dąbrowszczanki wykonał obrzędy
dożynkowe. Głos zabrali
zaproszeni goście, ogłoszono również
wyniki konkursu na „Najpiękniejszy
wieniec dożynkowy”. W tym roku
kolejne miejsca zajęły sołectwa:
Rogoziniec, Chlastawa, Kosieczyn.
Po części oficjalnej w której zaprezentował się Zespół Śpiewaczy
Echo Kresów, Smefry z OSP Kręcko,
przedszkolaki
z
Niepublicznego
Przedszkola „Bąbolandia”
oraz
solistki: Alicja Gajos, Zuzanna Krakowian i Kamila
Suwiczak. Część
artystyczną
zakończył
występ
muzyka PEPE S.
Burmistrz
Zbąszynka
wręczył
również
podziękowania i upominki dla sołectw
przygotowujących
degustację
potraw w ramach
kiermaszu, który
towarzyszył
tegorocznym
dożynkom. W pobliżu sceny odbyły
się animacje dla
dzieci. W godzinach
wieczornych na scenie wystąpił Babski
Kabaret z programem „Old Spices
Girls”, a następnie zespoły Enjoy
i Mejk. Obchody tegorocznych dożynek zakończyła zabawa taneczna z DJ MacoEr. W czasie dożynek
dostępne były stoiska z lokalnymi
wyrobami, stoiska gastronomiczne
20

oraz stoiska z degustacją potraw.
Organizatorami Dożynek Gminnych
byli: Sołectwo Kręcko, Urząd Miejski, Zbąszynecki Ośrodek Kultury
oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji.
MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA ZE
SMAKIEM 2019
7 września 2019 r. w Kręcku odbył się punkt kulminacyjny projektu pn. „Międzynarodowe Spotkanie

ze Smakiem 2019”, który realizowała Gmina Zbąszynek wspólnie
z parterem z Peitz (Niemcy). „Międzynarodowe Spotkanie ze Smakiem 2019“ to spotkanie społeczności wiejskich i miejskich, którego
celem było zgłębienie wiedzy na
temat zwyczajów i kultury polskiej,
www.zbaszynek.pl

poznanie tradycji kulinarnych kuchni polskiej i niemieckiej, integracja
mieszkańców miast partnerskich
oraz
promocja uczestniczących
w projekcie miast: Zbąszynka i Peitz. W ramach realizacji projektu
odbyło się spotkanie grupy roboczej, podczas którego przedstawiciele delegacji miast partnerskich
podsumowali wspólnie zrealizowane projekty oraz zaprezentowali te
planowane do realizacji w bieżącym roku. Jedną z tegorocznych
atrakcji był Kiermasz Potraw Regionalnych przygotowany przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz
przedstawicieli Peitz. W ramach
Kiermaszu Potraw Regionalnych
mieliśmy okazję spróbować tradycyjnych potraw mięsnych, marynowanych klopsików, racuchów, ciast,
bułeczek, drożdżówek oraz tradycyjnej pajdy chleba. Dla wszystkich
prezentujących pań i panów przygotowano pamiątkowe dyplomy
i upominki, w ramach rozstrzygniętego konkursu. Dodatkową atrakcją
były koncerty i występy artystów
lokalnych, zarówno z Polski jak i z
Niemiec. W godzinach popołudniowych miał zostać rozegrany
Międzynarodowy Turniej Wsi
i Miast z udziałem drużyn reprezentujących
wszystkie
sołectwa z naszej gminy oraz
miasta partnerskie. Sołectwa
i miasta miały
rywalizować ze
sobą w sześciu
konkurencjach:
gąbka, sprawne
nogi, rzut workiem,
wczasy
Balbiny, kręgle
po
strażacku,
oraz buszujący
w zbożu. Niestety
z
powodu
złych
warunków pogodowych Turniej Wsi i Miast
musiał
zostać
odwołany. Organizatorem Turnieju
był Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Zbąszynku. W godzinach wieczornych gospodarze, oraz zaproszeni
goście z Peitz bawili się podczas
biesiady tanecznej.
INAUGURACJA VIII ROKU AKADE-
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MICKIEGO ZBĄSZYNECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
13 września na Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie odbył się piknik integracyjny grup senioralnych,
który był połączony z inauguracją
VIII roku akademickiego Zbąszyneckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. W programie pikniku było
wiele zabaw i konkursów dla seniorów, które zostały zrealizowane
przy pomocy pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
Na miejscu, seniorzy poczęstowani zostali daniami z grilla, za które odpowiadała firma EMKrzych z
Nądni.
4 EDYCJA RAJDU KOZIOŁKA
14 września w Kręcku w godzinach
porannych rozpoczęła się już 4
edycja Rajdu Koziołka. W tym roku
uczestnicy mieli 3 trasy do wyboru. 12 km trasa rekreacyjna dla rodzin chcących spędzić razem czas
na spacerze po lesie. 15 km trasa
dla osób, które chcą poczuć ducha
rywalizacji na dłuższej przebieżce oraz ok. 40 km trasa dla rowerzystów, zarówno tych bardziej
zaawansowanych jak i osób jeżdżących na rowerze tylko dla przyjemności. O godzinie 9:00 Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
oraz organizatorzy Rajdu dali sy-

w Kosieczynie odbyły się Gminne
Zawody Sportowo – Pożarnicze
drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Zbąszynek.
Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali Burmistrz Zbąszynka Wie-

gnał do startu dla trasy pieszej
15 km oraz trasy rowerowej 40 km.
W dniu rajdu frekwencja uczestników jak i pogoda dopisały. Łącznie
na trasie było ponad 140 uczestników. Więcej informacji na temat
rajdu można znaleźć na Facebooku
oraz na stronie internetowej rajdu.
GMINNE ZAWODY SPORTOWO POŻARNICZE OSP
14 września na boisku sportowym

rywalizowały ze sobą w dwóch
kategoriach: w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniach bojowych.
Zawody pokazują przygotowanie
strażaków do działań ratowniczo-gaśniczych i wyłaniają najsprawniejszych strażaków we wszystkich kategoriach: wśród „smerfów”,
młodzieżowych
drużyn
pożarniczych oraz kobiet i mężczyzn.
Łączny czas ukończenia obu kon-

sław Czyczerski oraz Komendant
Gminny Zarządu Miejsko-Gminnego
Związku OSP Leszek Parandyk. Nad
bezpieczeństwem i prawidłowym
przebiegiem konkurencji sportowo – pożarniczych czuwał zespół
sędziów z Komendy Powiatowej
PSP w Świebodzinie. Drużyny OSP

www.zbaszynek.pl

kurencji decydował o zwycięstwie i
zajętym miejscu przez drużynę na
podium. Jako pierwsze na starcie
stanęły reprezentacje Smerfów,
po nich młodzieżowcy i seniorzy.
Wszystkie jednostki zacięcie wal-

czyły o jak najlepszy czas w sztafecie pożarniczej i w ćwiczeniach
bojowych. Po zaciętej rywalizacji
wśród drużyn młodzieżowych wygrała OSP Rogoziniec. Rywalizację męskich drużyn pożarniczych
wygrała jednostka OSP Kręcko,
natomiast wśród kobiet najlepsze okazało się OSP Zbąszynek.
Ochotnicze Straże Pożarne, które
stanęły na podium uhonorowano
statuetkami. Najmłodsi uczestnicy zawodów zostali uhonorowani
okolicznościowymi medalami.
95. LECIE LASÓW PAŃSTWOWYCH
19 września w Babimoście, Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz Komendant
Gminny Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP Leszek Parandyk uczestniczyli w obchodach
95. Rocznicy Lasów Państwowych.
Z tej okazji Burmistrz Zbąszynka
wręczył okolicznościowy dyplom.
Podczas spotkania w sali narad
Nadleśnictwa Babimost przedstawiono prezentację multimedialną
„Lasy w liczbach”. Goście zostali
również zapoznani z gospodarką
leśną prowadzoną na terenie Nadleśnictwa oraz z nauczaniem w
Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu. Ponadto uczestnicy Jubileuszu
mieli możliwość obserwacji terenu
z punktu widokowego, który służy
m.in. do kontroli ochrony przeciwpożarowej.
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POSTĘPY INWESTYCYJNE W GMINIE

MODERNIZACJA
I
ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZBĄSZYNKU
Prace przy modernizacji
i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Zbąszynku są prowadzone zgodnie z harmonogramem.
Obecnie kończona jest budowa
reaktora biologicznego, budynek
socjalny jest w stanie surowym
otwartym a budynek techniczny przygotowany do wykonania
dachu. Kolektor odprowadzający
oczyszczone ścieki do Samsonek
wykonano w 90%. Wewnątrz budynków trwa montaż instalacji
pod posadzkowych. Wykonawca
rozpoczął dostawy i montaż urządzeń technologicznych.

wojewódzkiej nr 302, odcinek Kosieczyn – wiadukt kolejowy, gdzie
wszystko jest przygotowane pod
ułożenie masy asfaltowej. Na dalszym odcinku drogi Kręcko – wiadukt kolejowy trwa korytowanie,
układanie obrzeży oraz budowana jest kładka rowerowa, która
umożliwi bezproblemowy przejazd rowerzystów nad rzeką Gniła Obra. Niezależnie prowadzone
są roboty związane z usuwaniem
kolizji na trasie ścieżek. Prace pomiędzy Dąbrówką Wlkp. a Rogozińcem ze względu na uzyskiwanie pozwoleń zostaną wznowione
w październiku.

HALA SPORTOWA
W chwili obecnej wykonawca zakończył układanie pokrycia dachu nad
główną salą meczową.
Kolejnym etapem będzie
ułożenie warstw ocieplenia i pokrycia pozostałych
powierzchni dachowych.
Na poziomie “0” (parter)
rozpoczęto prace tynkarskie, ponadto trwa montaż instalacji wewnętrznych.
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
Firma BRUBET, Ryszard
Winnicki z Międzyrzecza
prowadzi prace równolegle na kilku odcinkach
ścieżek
rowerowych.
Największy postęp jest
widoczny wzdłuż drogi
22
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MODERNIZACJA KOTŁOWNI
Z końcem sierpnia zakończono
modernizację kotłowni gazowej w
budynku bursy szkolnej przy ul.
Kolejowej w Zbąszynku. Wymieniono stare kotły gazowe, zainstalowano zasobnik ciepłej wody,
zamontowano wkład kominowy i
nowy osprzęt kotłowni. Wykonano również prace posadzkarskie,
ułożono płytki na ścianach a całość pomalowano. Wykonawcą
była firma Hydro-Friz Zbigniew
Friedrich z Glinna. Wartość wykonanych prac wyniosła 164 tyś zł.
Opracowali Marta Dylewska i Hubert Cichy
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Samorządowy
Zakład
Usług Komunalnych w Zbąszynku
informuje, że wraz ze zmianą przepisów każdy mieszkaniec Gminy
Zbąszynek, który złożył deklarację
na odpady komunalne otrzymał
we wrześniu informację o nowym,
indywidualnym rachunku bankowym, na który od IV KWARTAŁU
2019 roku należy uiszczać opłaty
za odpady komunalne. Dotychczasowy numer rachunku już nie
obowiązuje. Bardzo prosimy zwrócić uwagę na jaki numer rachunku bankowego dokonują Państwo

BUDOWA SIECI WOD-KAN. W ZBĄSZYNKU
Pod koniec sierpnia bieżącego
roku Samorządowy Zakład Usług
Komunalnych w Zbąszynku ogłosił zamówienie publiczne pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej na ul. Zachodniej,
św. Piotra i Pawła, Ogrodowa,
Akacjowa w Zbąszynku”.
Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego miało miejsce w dniu 16
września 2019 roku. Do w/w zadania zgłosiło się sześciu wykonawców, z czego dwie firmy mie-

mi wykonanie sieci wodociągowej
na ul. Zachodniej i ul. Ogrodowej,
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. św. Piotra i Pawła, ul.
Akacjowej wraz z włączeniem w
ul. Jana Pawła II w Zbąszynku. II
etap to wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w przesmykach pomiędzy ul. Zachodnią i ul.
św. Piotra i Pawła oraz pomiędzy
ul. św. Piotra i Pawła a ul. Akacjową. Zakończenie II etapu zadania
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia to 28 luty
2020 roku. Zadanie jest skompli-

IV KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH PRZYPOMINA
O OPŁATACH ZA ODPADY. TERMIN WPŁAT ZA IV KWARTAŁ
2019 ROKU MIJA 31 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU
(OPŁATA ZA PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ).
OD KWIETNIA 2019 ROKU STAWKA OPŁAT ZA ODPADY WYNOSI:
ODPADY SELEKTYWNE – 15,00 zł
ODPADY NIESELEKTYWNE – 30,00 zł
WPŁAT DOKONUJEMY NA NOWE INDYWIDUALNE NUMERY
RACHUNKÓW BANKOWYCH
LUB W KASIE SZUK PRZY UL. PCK 2 W ZBĄSZYNKU
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8:00 – 12:00
płatności za odpady komunalne.
Informujemy również, że zmianie
uległ tylko numer rachunku bankowego za płatności za odpady.
Numer rachunku bankowego za
płatności za dostarczanie wody i
odprowadzanie ścieków pozostaje
bez zmian. W przypadku nieotrzymania indywidualnego numeru rachunku bankowego na płatności
za odpady komunalne prosimy o
kontakt z Samorządowym Zakładem Usług Komunalnych w Zbąszynku osobiście lub telefonicznie
od pon. – pt. w godzinach 7:0015:00.

ściły się w przeznaczonej przez
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku kwocie
700 000,00 zł. Była to nieprzekraczalna kwota jaką przeznaczyliśmy na w/w zadanie z podziałem
na dwa etapy. Pod uwagę były
brane między innymi takie czynniki jak kwota za wykonanie całego zadania, jak i okres udzielonej
gwarancji (wszystkie firmy biorące
udział w przetargu zadeklarowały
60 miesięczny okres gwarancji po
wykonaniu zadania). Całe zadanie
zostało podzielone na dwa etapy z czego pierwszy etap powinien zakończyć się już 10 grudnia
2019 roku i obejmuje między inny-

kowane w przypadku budowy
sieci kanalizacyjnej ze względu
na głębokość posadowienia rurociągu miejscami na ok. 4 metrach.
Taka głębokość jest związana ze
spływem grawitacyjnym do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul.
Jana Pawła II. W chwili obecnej
kończona jest procedura przetargowa i jeżeli w określonym terminie spłyną wszystkie wymagane
dokumenty od wykonawcy, który
zaoferował najniższą cenę,
to
po ich sprawdzeniu i podpisaniu
umowy, na początku października
zostanie przekazany plac budowy
wykonawcy zadania.
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ZMIANY SYSTEMOWE W SZKOŁACH
PONADPODSTAWOWYCH
Wrzesień 2019 roku jest
miesiącem, w którym edukację
w szkołach ponadgimnazjalnych
rozpoczynają tzw. dwa roczniki.
Ostatni
rocznik
absolwentów
gimnazjów i pierwszy rocznik
absolwentów ośmioletniej szkoły
podstawowej (wśród nich obok
uczniów, którzy rozpoczęli naukę
w szkole w wieku lat siedmiu,

sierpnia 2023 r.
Tegoroczni
absolwenci
ośmioletniej szkoły podstawowej
będą pierwszym rocznikiem, który
będzie w przyszłości zdawał
maturę według nowych
zasad.
Nowa formuła, w stosunku do
obecnie obowiązującej, polegać
będzie m.in. na wprowadzeniu
progu zdawalności (na poziomie

podstawy
programowej
będą
musieli sami nadrobić.
Przepisy prawa nie przewidują
organizacji tzw. klas zbiorczych
dla takich uczniów.
W związku podwójnym
rocznikiem i wybraniem przez
absolwentów szkół podstawowych
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Zbąszynku na

Liczba oddziałów i uczniów w poszczególnych szkołach na rok szkolny 2019/2020

Szkoła

Liczba
oddziałów

Liczba uczniów

Liczba uczniów
klas pierwszych

Branżowa Szkoła I stopnia w Zbąszynku

4

106

59

Liceum Ogólnokształcące w Zbąszynku

5

127

59

Technikum w Zbąszynku

10

248

106

Szkoła Podstawowa w Kosieczynie

7

109

20

Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp.

8

130

21

Szkoła Podstawowa w Zbąszynku

21

435

67

będą uczniowie, którzy zgodnie z
wolą rodziców rozpoczęli naukę w
wieku lat sześciu).
Ostatnie zmiany to całkowite
wygaszenie
gimnazjów.
W
równoległych
klasach
szkół
średnich uczą się absolwenci
obu typów szkół (gimnazjów i
ośmioletnich szkół podstawowych.
Związane jest to z tym, że zgodnie
z założeniami reformy absolwenci
po gimnazjum będą uczyli się
zgodnie z tzw. starą podstawą
programową - dla nich nauka
w
liceach
ogólnokształcących
nadal będzie trzyletnia, a nauka
w
technikach
czteroletnia.
Absolwenci ośmioletniej szkoły
podstawowej będą się uczyć
zgodnie z tzw. nową podstawą
programową - dla nich nauka
w
liceach
ogólnokształcących
będzie czteroletnia, a w technikach
- pięcioletnia. Ostatni absolwenci
gimnazjum
będą
się
uczyli
w oddziałach 3-letniego liceum
ogólnokształcącego
do
czasu
ukończenia
cyklu
kształcenia,
czyli do 31 sierpnia 2022 r.,
a czteroletniego technikum do 31
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30 proc. możliwych do uzyskania
punktów) z egzaminu maturalnego
z jednego przedmiotu dodatkowego
na
poziomie
rozszerzonym,
umożliwienie
posiadaczom
dyplomu
potwierdzającego
kwalifikacje
zawodowe
w
zawodzie nauczanym na poziomie
technika otrzymanie świadectwa
dojrzałości przez zdanie egzaminu
maturalnego
z
przedmiotów
obowiązkowych.
Warto też zauważyć, że
w
przypadku
niepowodzenia
i
konieczności
powtórzenia
klasy
pierwszej
uczniowie,
którzy są ostatnim rocznikiem
absolwentów
gimnazjów,
nie
będą mogli powtórzyć roku w
trzyletnim liceum lub czteroletnim
technikum. Będą musieli oni dalej
uczyć się (powtórzyć pierwszą
klasę) z kolejnym rocznikiem
absolwentów, którzy skończyli
ośmioletnią szkołę podstawową,
czyli uczyć się w czteroletnim
liceum lub pięcioletnim technikum.
Różnice wynikające z rozbieżności
w wymaganiach starej i nowej

www.zbaszynek.pl

dalsze kształcenie, w tej szkole
przyjęto więcej uczniów do klas
pierwszych. Utworzono 2 oddziały
Branżowej Szkoły, 2 oddziały
Liceum i 4 oddziały Technikum.
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

AKTYWNY MUCHOMOREK
Wakacje
to
czas
odpoczynku, regeneracji, wspólnej
zabawy, spędzania czasu z rodziną
oraz wielu wyjazdów. Czas, na który
maluchy czekają z utęsknieniem.
Nasze przedszkole w tym roku było
czynne całe wakacje, a naszym
pociechom
Panie
organizowały
wiele ciekawych zajęć i zabaw.
Przedszkolaki na pewno się nie
nudziły. W czasie kiedy było to
możliwe bawiły się na placu zabaw,
korzystając z uroków lata. Tworzyły
wiele prac plastycznych, wspólnie
bawiły
się w kółku, śpiewały
piosenki i tańczyły.
W
naszym
przedszkolu
odbyło się także wiele prac,
poprawiających
wizerunek
i funkcjonalność. W grupie „Zajączki”
odbył się generalny remont łazienki
i sali oraz generalny remont kuchni.
Wakacje minęły bardzo szybko,
teraz pozostaje nam zaśpiewać:
„Wakacje, znów będą wakacje, na
pewno mam racje wakacje będą
znów”.
NOWY ROK SZKOLNY
Wrzesień to czas rozpoczęcia
nowego roku szkolnego. W tym
roku w naszej placówce dzieci
uczęszczają do 9 grup. Grupę 2,5
latków i 3 latków „Krasnoludki”
poprowadzi
Pani
Magdalena
Jokiel, „Zajączki” czyli 3-latków
poprowadzą wspólnie Panie
Alicja Jankowiak i Klaudia
Mencel,
do
„Biedronek”
uczęszczają dzieci 4-letnie
pod czujnym okiem Pani
Aureli Czepek, „Jeżyki” 4-latki
poprowadzi Pani Angelika
Kaczmarek,
„Wiewiórki”
5-latki
poprowadzi
Pani
Magdalena
Olender,
„Jagody” 5-latki Pani Renata
Nowicka, „Pszczółki” grupę
5 i 6-latków poprowadzi
Pani Anna Matysiak, grupę
„Motylki” dzieci 6-letnie zerówkę poprowadzi Pani
Joanna
Piwecka,
grupę
„Żabki” 6-latki poprowadzi
Pani Anna Bock i grupę
„Gucio” Rogoziniec (grupa
mieszana) poprowadzi Pani
Karolina Hassa.
Początek
roku
szkolnego to również czas
adaptacji nowo przyjętych

dzieci. 27 i 28 sierpnia odbyły się
zajęcia adaptacyjne w grupie
„Krasnoludki” i „Zajączki”. Dzieci
wraz z rodzicami mogli poznać
przedszkole, swoją nową panią,
nowe zabawki i salę. Zabawom
nie było końca. Wszycy wspólnie
się bawili. Wszystkim dzieciom
i
rodzicom
życzymy
samych
wspaniałości
i
radosnych
dni
spędzonych w naszym przedszkolu.
WRZESIEŃ CZAS NIESPODZIANEK
We
wrześniu
nasze
przedszkolaki
miały
wiele
atrakcji m.in. Światowy Dzień
Przedszkolaka, a największą z nich
było „Kino pod Kopułą”.
DZIEŃ CHŁOPAKA
30
września
swoje
święto
obchodzili
wszyscy
chłopcy.
Z tej okazji dziewczynki wręczyły
kolegom-chłopakom
upominki,
złożyły życzenia. Z sal słychać było
śpiew „sto lat”. Radosna zabawa
trwała niemal przez cały dzień, a
chłopcy byli zachwyceni.
Także we wrześniu ruszył konkurs
„Kasztanobranie”
wszystkich
przedszkolaków wraz z rodzicami,
dziadkami zachęcamy do wspólnych
spacerów do lasów i parków w
poszukiwaniu kasztanów.

23 września dzieci przywitały
kolejną, następującą po gorącym
lecie porę roku - jesień. Podczas
spaceru dzieci szukały oznak jesieni.
Zbierały dary jesieni, a następnie
je
porządkowały,
przeliczały,
odgadywały zagadki, tańczyły i
wykonywały prace plastyczne z
wykorzystaniem
zgromadzonego
tworzywa przyrodniczego.
SPOTKANIE Z POLICJANTEM
19 września nasze przedszkole
odwiedził policjant.
Na wstępie
przeprowadził prelekcję na temat
bezpieczeństwa,
której
celem
było kształtowanie prawidłowych
zachowań oraz postaw wśród
przedszkolaków. Dzieci zapoznały
się
z
zasadami
bezpiecznego
poruszania
się
podczas
przechodzenia przez jezdnię oraz
zaznajomiły i utrwaliły ważne
numery alarmowe. Funkcjonariusz
wytłumaczył jak zachowywać się
w kontaktach z obcymi ludźmi, jak
dbać o bezpieczeństwo własne i
innych oraz do kogo zwracać się o
pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci
były zachwycone i zaciekawione.
W październiku czeka nas
także wiele atrakcji ale to już w
następnym wydaniu kwartalnika.
Zachęcamy do czytania.

PIERWSZY DZIEŃ JESIENI

www.zbaszynek.pl
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Anna
Szczesiak

PIERWSZE DNI NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
rzystywanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w realizacji
podstawy
programowej kształcenia ogólnego. Mamy nadzieję,
że nowy rok szkolny
będzie obfity w działania, które wpiszą się w
realizację powyższych
wytycznych.

POWRÓT DO SZKOŁY
Po dwóch miesiącach odpoczynku
od nauki, spotkaliśmy się ponownie w murach naszej szkoły witając
nowy rok szkolny 2019/2020. Łącznie do naszej szkoły będzie uczęszczało 436 uczniów uczących się w 21
oddziałach. 68 uczniów rozpoczyna
naukę w 3 oddziałach klas pierwszych, natomiast 46 ukończy ją w
2 oddziałach klas ósmych. Należy
pamiętać, że 1 września to nie tylko
data rozpoczęcia roku szkolnego,
ale również data wybuchu II wojny
światowej. 1 września 1939 wybuch II
wojny światowej nie pozwolił dzieciom i młodzieży w Polsce na kontynuację nauki w szkołach. Warto docenić ten fakt, że nasze dzieci mogą
uczyć się w normalnych warunkach,
gdzie jedynym zmartwieniem może
być gorzej napisana klasówka, czy
26

nie odrobiona praca domowa.
Podczas inauguracji roku szkolnego
uczniowie klas I złożyli uroczyste
ślubowanie stając się jednocześnie
pełnoprawnymi uczniami naszej
szkoły. Dla nich szkolna przygoda dopiero się zaczyna. Pragniemy,
by w naszej szkole czuli się tak
dobrze jak w drugim, trochę większym domu. Obecny rok szkolny
przebiega zgodnie ze wskazanymi
przez MEN kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Są nimi:
profilaktyka uzależnień w szkołach
i placówkach oświatowych; wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych; rozwijanie kompetencji
matematycznych uczniów, rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości
i kompetencji cyfrowych uczniów,
w tym bezpieczne i celowe wykowww.zbaszynek.pl

DBAJĄC O ŚRODOWISKO
„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” to
przesłanie
tegorocznej ogólnopolskiej akcji Sprzątania świata
– Polska, do której włączyła się również nasza szkoła. Uczniowie
niektórych klas razem
z nauczycielami, udali się na wyznaczone
tereny, aby posprzątać
zalegające tam śmieci.
Porządkowane były obszary przyszkolne, pobliski park, tereny zielone. Wspólne sprzątanie
było okazją do edukacji, a także wspólnego
działania.
Powyższa
akcja ma wzbudzić w
naszych podopiecznych
pozytywne uczucia takie jak odpowiedzialność za siebie a także
za środowisko. Zaowocują one w przyszłości
dobrymi ekologicznymi nawykami.
PROGRAMY, PROFILAKTYKA
Szkoła ponownie uczestniczy w
programie „Mleko i owoce w szkole”.
Już od miesiąca października uczniowie będą mogli pić mleko, jogurty.
Kontynuujemy również programy
profilaktyczne „Trzymaj formę”, „Bieg
po zdrowie” oraz przystąpiliśmy do
ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. W myśl zasady
„czym skorupka za młodu nasiąknie” chcemy by nasze dzieci świadomie dbały o swoje zdrowie.
Przed nami wiele wydarzeń i uroczystości zaplanowanych w naszym
szkolnym kalendarzu, o których będziemy systematycznie informować
na łamach Kwartalnika.
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Małgorzata
Gruchała

WIADOMOŚCI Z NASZEJ SZKOŁY
Rok szkolny 2019/2020 rozpoczęło 128 uczniów. Uczyć ich będzie 26 nauczycieli. Drugiego września 20 uczniów klasy pierwszej
przyszło do szkoły po raz pierwszy.
Podczas apelu przystąpili do pasowania na ucznia klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła
w Dąbrówce Wlkp. Do aktu ślubowania w obecności wychowawczyni Elżbiety Czyczerskiej - Budych
stanęli pełni zapału. Każdy pierwszoklasista otrzymał dyplom oraz
róg obfitości wypełniony po brzegi

smakołykami. Życzymy wszystkim
samych sukcesów, nieustającego
uśmiechu na twarzy oraz wytrwałości. Ich pierwsze kroki w szkole
obserwowali: sołtys wsi Dąbrówka
Wlkp. Piotr Kociołek, Radny Rady
Miejskiej Henryk Budych, proboszcz
kanonik Stanisław Jedliński, Przewodnicząca Rady Rodziców Donata
Wittke, Mistrz nauki gry na instrumentach ludowych Jan Prządka,
Władysław Kłos „Przyjaciel szkoły”, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Gabriela Mazur,
nauczyciele, rodzice i starsi koledzy.
W tym miejscu należą się podziękowania i gratulacje dla pana
Jana Prządki i uczniów naszej
szkoły, którzy wzięli udział w
53. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Wśród wielu nagród,
które zdobyły kapele prowadzone
przez mistrza Jana Prządkę, było
II miejsce dla uczniów z Dąbrówki
Wlkp. Skład kapeli: Oliwier Niemiec
- kozioł weselny, Maja Bimek i Karolina Łochowicz - skrzypce oraz
Hubert Wittke- klarnet Es. Ponadto uczniowie ci brali udział w Sa-

bałowych Bajaniach w Bukowinie
Tatrzańskiej. Jak się można było
spodziewać, wrócili z nagrodami:
Maja Bimek - III miejsce i nagroda w gawędzie, Hubert Wittke - III
miejsce i nagroda klarnet Es, Jan S.
Prządka - II miejsce i nagroda kozioł
weselny i ślubny. Już od kilku lat
wymieniona grupa z powodzeniem
reprezentuje Gminę Zbąszynek.
Dnia 22.08.2019 r. Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce Wielkopolskiej reprezentowana przez p. Małgorzatę Gruchała
(dyrektor
szkoły)
podpisała
umowę o współpracy
w ramach projektu „Deutsch Plus”
z Goethe-Institut w
Warszawie. Koordynatorem projektu z
ramienia szkoły została
pani Wioletta
Wachowska-Hyszka (nauczyciel
języka
niemieckiego). Warunkami
umożliwiającymi
przystąpienie
do
projektu było m.in.
realizowanie zwiększonej ilości godzin języka niemieckiego, aktywny udział uczniów w projektach,
konkursach, jak również regularny udział kadry nauczycielskiej w
dokształcaniu oraz warsztatach
doskonalących.
Goethe-Institut
jest instytutem kultury Republiki
Federalnej Niemiec, który wspiera
znajomość języka niemieckiego za
granicą i kultywuje międzynarodową współpracę w dziedzinie kultury. Jest ważnym partnerem
zapewniającym
wysoki poziom
kwalifikacji zawodowych nauczycieli i polepszenie tym
samym jakości
zajęć
lekcyjnych z języka
niemieckiego
we wszystkich
typach
szkół
w całej Polsce.
Celem projektu
„Deutsch Plus”
jest zainteresowww.zbaszynek.pl

wanie uczniów i nauczycieli językiem niemieckim oraz kulturą Niemiec oraz stworzenie sieci szkół
zaangażowanych w promowanie
języka niemieckiego jako języka obcego. Ponadto Goethe-Institut oferuje placówce partnerskiej,
m.in. konsultacje dla dyrekcji szkoły, szkolenia językowe oraz metodyczno-dydaktyczne dla kadry
nauczycielskiej, udostępnianie materiałów reklamowych oraz dydaktycznych jak i udział w uznawanych na całym świecie egzaminach
Goethe-Institut. Uczniowie oprócz
udziału w ogólnopolskich konkursach będą mieli możliwość kontaktu z niemieckojęzyczną młodzieżą.
W ramach projektów Społecznego
Zaangażowania
finansowanych
przez IKEA Industry projekt naszej
szkoły pt. „Ziemia moim domem.
Nauka programowania i kodowania” został wybrany do realizacji.
A teraz trochę wiadomości sportowych: 12 września 2019 r. na stadionie “Orzeł” w Zbąszyniu odbyły
się 25. Zawody Lekkoatletyczne im.
Mariana Frasza. Tradycyjnie obejmują one dyscypliny techniczne i
biegowe. W zawodach startowała młodzież szkół podstawowych
oraz Zespołu Szkół nr 1 z gminy
Zbąszyń oraz Dąbrówki Wlkp.,
Wolsztyna i Leszna.
Uczniowie
naszej szkoły zdobyli 8 medali.
24 września tradycyjnie uczniowie wszystkich klas wzięli udział
w Szkolnych Jesiennych Biegach
Przełajowych. Mamy nadzieję, że
to dopiero początek wielu sukcesów sportowych naszych uczniów.
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Sławomir
Matysik

NOWE WIEŚCI Z KOSIECZYNA

Czas słonecznych wakacji
i błogiego odpoczynku za nami.
Nowy rok szkolny rozpoczęty!
Co przyniesie, jaki będzie? Wiele niewiadomych przed uczniami,
nauczycielami i rodzicami. Niewątpliwie będzie to kolejny rok intensywnej pracy, ale też wielu fantastycznych spotkań, uroczystości

i wycieczek. Rozpoczęliśmy go w
liczbie 105 uczniów, i 17 nauczycieli,
jako Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie. Inauguracja roku szkolnego odbyła się 2
września. W asyście pocztu sztandarowego 20 pierwszoklasistów
w obecności całej społeczności
szkolnej, rodziców i zaproszonych
gości ślubowało być przykładnymi
uczniami. Po złożeniu przyrzeczenia dyrektor Ewa Heyduk dokonała symbolicznego pasowania na
ucznia.
MAŁE – WIELKIE ZMIANY…
Podczas wakacji budynek szkolny
wzbogacił się o nową salę lekcyjną i wszyscy dołożyli wielkich starań, aby najmłodsi uczniowie mogli w jak najlepszych warunkach
rozpocząć kolejny etap edukacji
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w murach naszej szkoły. W czasie letniego
wypoczynku i podwórko szkolne
zmieniło się nie do poznania. Plac
przed szkołą zamienił się w siłownię pod chmurką. W naszej gminie
mamy kilka obiektów, gdzie można
w ten sposób umilić sobie wolny
czas, a jednym z tych miejsc, od
września, jest szkoła
w Kosieczynie. Zmodernizowano
także
plac zabaw dla młodszych uczniów naszej
placówki. Dzięki temu
przerwy to czas, kiedy wszyscy uczniowie
mogą aktywnie i bezpiecznie wypoczywać
pomiędzy lekcjami.
ALE TO JUŻ BYŁO…
9 września 2019 r. w
ramach kontynuowania kampanii „Znajomi
czytają dzieciom” do
klasy II została zaproszona Pani Monika Przybyła, która
jest szkolnym pedagogiem. Gość
przeczytał opowiadanie ,,Mocne
strony”, które zachęciło uczniów
do opowiedzenia o swoich mocnych stronach
i talentach. Następnie
Pani Monika przypomniała o jej roli w szkole i zachęciła uczniów
do współpracy.
W dniu 27 września
uczniowie klasy pierwszej
zostali
uroczyście przyjęci w poczet
czytelników biblioteki
szkolnej. Dzieci poznały
zasady
funkcjonowania biblioteki szkolnej,
wypożyczania książek.
www.zbaszynek.pl

Uczniowie otrzymali pamiątkowe
dyplomy i zakładki do książek.
Tego samego dnia w naszej szkole
odbyły się kolejne Jesienne Biegi
Przełajowe, w których wzięli udział
uczniowie szkół podstawowych
gminy Zbąszynek. Zawody rozpoczęły się od wyścigów kosieczyńskich przedszkolaków. Później
dzieci rywalizowały w swoich rocznikach z podziałem na dziewczynki
i chłopców. W wielu biegach obserwowaliśmy zaciętą walkę do
samej mety. Emocji było sporo, a
doping koleżanek i kolegów wyzwalał w biegnących dodatkową
motywację. Ogółem odbyło się 15
wyścigów, a duży wkład w organizację imprezy mieli uczniowie klasy ósmej.
30 września odbyła się uroczysta
akademia upamiętniająca 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Dzieci
recytowały
nostalgiczne
wiersze na temat wojennego piekła. Hasłem przewodnim spotkania
były słowa Johna F. Kennedy’ego:
„Ludzkość musi położyć kres wojnie, bo inaczej wojna położy kres
ludzkości”.
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Ewa
Omelczuk

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

NOWY ROK SZKOLNY, A WRAZ Z NIM…..

2 września rozpoczęliśmy
kolejny rok szkolny. Jest to już
ósmy rok szkolny od momentu,
gdy organem prowadzącym naszą szkołę jest Gmina Zbąszynek,
a drugi rok szkolny, od momentu,
gdy szkoła funkcjonuje pod nową
nazwą.
KLASY PIERWSZE
Z nowym rokiem szkolnym rozpoczęli również naukę w naszej
szkole uczniowie klas pierwszych
w ośmiu oddziałach. Dzięki przeprowadzonemu naborowi naukę
w szkole rozpoczęło 224 uczniów,
z których 59 wybrało naukę w
Liceum Ogólnokształcącym, 104
w Technikum, a 61 w Branżowej
Szkole I Stopnia. Są to absolwenci
zarówno dotychczasowego gimnazjum, jak i szkoły podstawowej.
W pierwszym i drugim tygodniu
września uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami brali udział w zajęciach integracyjnych, które pozwoliły im
na lepsze wzajemne poznanie
się. Zajęcia prowadziła pani Mariola Szukalska – pedagog szkolny, a w przerwach między zajęciami uczniowie klas Technikum i
Branżowej Szkoły I Stopnia mieli
okazję pożeglować pod czujnym
okiem pana Mariusza Mazurka
oraz pana Ryszarda Brauna po Jeziorze Niesłysz w Niesulicach.
NOWI NAUCZYCIELE
W bieżącym roku szkolnym szkoła powiększyła swoje grono pedagogiczne o nowozatrudnionych
nauczycieli: pani Anna Szulc – nauczyciel języka polskiego, pan Marian Zduński – nauczyciel bhp, pani
Elżbieta Halkowicz – nauczycielka

języka angielskiego, pani
Karolina Jarczyńska-Sagan – nauczycielka matematyki, pani Agnieszka
Rucioch – nauczycielka
plastyki oraz pan Maciej Szulc – nauczyciel
wychowania fizycznego.
Wszystkim tym osobom
życzymy owocnej pracy
z naszymi uczniami oraz
osiągania, jak najwyższych wyników w pracy
dydaktycznej.
Intensywny czas w klasach mundurowych
Początek roku szkolnego
dla uczniów z klas pożarniczo-wojskowych okazał się dużym
wyzwaniem. W ostatnim czasie
pod opieką Pana Roberta Baksalarego uczestniczyli oni w wielu
zawodach i imprezach adresowanych do klas mundurowych. Wszyscy dumnie reprezentowali naszą
szkołę. Poniżej krótka relacja z
tych wydarzeń.
VI CROSS COMANDO W BOLESŁAWCU
W sobotę 7 września wybrani
uczniowie (Dżesika Płócienniczak,
Kamil Biegała, Mikołaj Hoffman, Mikołaj Jundziłł, Jacek Olender, Karol
Sługocki i Wiktor Szymański) wzięli
udział w VI CROSS COMMANDO o
statuetkę „Brunatnego Niedźwiedzia” w Bolesławcu, którego celem
jest m.in. popularyzacja zdrowego
trybu życia i biegów masowych.
Warto podkreślić, że Dżesika Płócienniczak z klasy 3A zajęła I miejsce, natomiast Mikołaj Hoffman z
klasy 1B nie mniej zaszczytne miejsce III. Serdecznie gratulujemy!

towo-Obronnych w Bolesławcu.
Organizatorem zawodów było
Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy
62 Kompanii Specjalnej „Commando”. Chłopcy wykazali się sprawnością, wytrzymałością i umiejętnością współpracy w bardzo
zróżnicowanych
konkurencjach
(m.in. marszobieg zespołowy z
pokonywaniem przeszkód, strzelanie z karabinka i broni krótkiej,
pokonywanie elementów toru
przeszkód na Ośrodku Sprawności Fizycznej oraz rzucanie granatem na celność i odległość).
DZIEŃ OTWARTYCH KOSZAR
W piątek 13 września uczniowie klas pożarniczo-wojskowych
(1A, 1B i 2B) wzięli udział w Dniu
Otwartych Koszar, który odbywał
się na Placu Ćwiczeń Ogniowych
w Wędrzynie. Organizatorem wydarzenia była 17 Wielkopolska
Brygada Zmechanizowana, z którą na co dzień współpracujemy.
Nasza młodzież miała możliwość
zapoznania się ze sprzętem bojowym, którym dysponuje Wielkopolska Brygada, policjanci i strażacy z Sulęcina, a także Straż
Graniczna z Krosna Odrzańskiego.
W ramach imprezy udostępniono
im także park linowy, a na odważnych czekały również różnego rodzaju trenażery wspomagające naukę celnego prowadzenia
ognia. Wszystkie atrakcje cieszyły
się dużym zainteresowaniem.
Więcej informacji na www.ckziu.
zbaszynek.pl lub www.facebook.
com/ckziuzbaszynek/

VIII DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA SPORTOWO-OBRONNE W
BOLESŁAWCU
W dniach 9-12 września 2019 r. uczniowie z klas mundurowych (1B i 2B):
Oskar Duchnik, Mikołaj Hoffman, Mikołaj Jundziłł, Jacek
Olender i Karol Sługocki
uczestniczyli
w VIII Drużynowych
Mistrzostwach Sporwww.zbaszynek.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

NOWY ROK SZKOLNY W ZSL....

Dnia 2 września cała społeczność szkolna uroczyście przywitała nowy rok szkolny 2019/2020.
Jak zawsze szczególna uwaga została poświęcona uczniom
klas I, którzy w tym roku przybyli do naszej szkoły w podwójnym roczniku. W związku
z tym już w wakacje rozpoczęliśmy prace remontowe przy adaptacji przestrzeni strychowej na
nowe sale lekcyjne.
Wrzesień to czas integracji
i wchodzenia wszystkich w nowe
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obowiązki szkolne, zarówno ze
strony uczniów jak i nauczycieli.
Wraz z nowym rokiem szkolnym uczniowie rozpoczęli edukację leśną swoich młodszych kolegów i koleżanek. Tradycją szkolną
stały się już jesienne odwiedziny
licznych przedszkolaków, uczniów
podstawówek a także seniorów.
We wrześniu wznowił także
swoją działalność szkolny wolontariat gdzie trwają przygotowania
do udziału w akcji charytatywnej
„dla Zosi”.
W ramach edukacji ekologicz-

www.zbaszynek.pl

nej cała szkoła wzięła udział
w tegorocznej edycji akcji sprzątania świata „Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy”. Wszystkie klasy
wraz ze swoimi wychowawcami w
promieniu 3 km wysprzątały okoliczne lasy oraz drogi. Sprzątaniu
towarzyszyły też pogadanki na
temat segregacji odpadów oraz
ograniczania używania plastikowych opakowań.
Jak co roku we wrześniu organizowane są przez nauczycielki
języka angielskiego i niemieckiego dni języków obcych. Podczas
tych dni młodzież może sprawdzić
swoją wiedzę z różnych języków,
spędzić miło czas na językowych
zabawach i konkursach.
Tradycją szkoły stała się już organizacja szkoleń obronnych na jej
terenie. W tym roku 24 i 25 września odbyło się szkolenie na temat
„Lasy Państwowe w systemie bezpieczeństwa i obronności Rzeczypospolitej”. Uczestnicy szkolenia
zostali zapoznani z działalnością
WOT na podstawie działalności 12
Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu oraz z rolą
współpracy służby leśnej w systemie bezpieczeństwa i obronności
kraju. Gośćmi honorowymi byli
płk Zbigniew Zieliński oraz
ppłk Mieczysław Orzełek.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Katarzyna
Rucioch

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

LATO W WIGORZE I OPS

Z dniem 1 sierpnia 2019 r.,
na mocy Uchwały Rady Miejskiej
w Zbąszynku nr VI/15/2019 z dnia
25 marca 2019 roku,
nastąpiło
połączenie
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Zbąszynku oraz
Dziennego Domu „Senior-Wigor” w
Zbąszynku. Od tego dnia Dzienny
Dom „Senior-Wigor” funkcjonuje
w
strukturach
Ośrodka
jako
samodzielna sekcja. Pomimo zmian
organizacyjnych a także okresu
urlopowego Dzienny Dom „SeniorWigor” w lipcu i sierpniu tętnił
życiem oferując seniorom udział
w
wielu
niezapomnianych
wydarzeniach. Oto przegląd
letnich przygód seniorów.

Piękna
i
słoneczna
pogoda,
która
dopisywała
podczas
tegorocznych wakacji zachęcała
naszych seniorów do spędzania
czasu w przydomowym ogrodzie.
Świeże powietrze i promienie
słońca pozytywnie wpływały na
uczestników
zajęć
wprawiając
wszystkich w dobry nastrój i
poprawiając ich samopoczucie.
Ogród to wspaniałe miejsce do
aktywizacji seniorów, a zajęcia
tam
prowadzone
to
świetna
forma relaksu i integracji. Tym
bardziej miło nam poinformować,

że w miesiącu lipcu br., w ramach
realizacji
projektu
„Inwencja
–
Koordynacja
–
EnergiaAktywność”współfinansowanego
przez
firmę
IKEA
Industry
Zbąszynek,
ogólnodostępny
ogród przy naszym Domu został
doposażony
w
nowy
sprzęt
rehabilitacyjny – twister, który
umożliwi aktywne spędzanie czasu
wolnego
przez
zbąszyneckich
seniorów. Seniorzy z Dziennego
Domu „Senior-Wigor” jako pierwsi
ćwiczyli na nowym sprzęcie.

SPOTKANIA PRZY JEZIORKU
KOŹLARSKIM
W okresie letnim, jak co roku
zajęcia z seniorami odbywały
się przy Jeziorku Koźlarskim
w Zbąszynku. Był to czas na
poznawanie tego urokliwego
miejsca oraz aktywne i miłe
spędzanie czasu na świeżym
powietrzu. Pracownicy Domu
przygotowywali na
zajęcia
wiele atrakcji w postaci gier
i zabaw ruchowych, w których
seniorzy
bardzo
chętnie
uczestniczyli. Podczas spotkań
przy jeziorku dopisywała nam
zarówno pogoda jak i humory.
Pomimo zmęczenia seniorzy
byli bardzo zadowoleni z zajęć
i z niecierpliwością czekają na
kolejne takie wydarzenia.
ZAJĘCIA W OGRODZIE
www.zbaszynek.pl
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DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

POŻEGNANIE KSIĘDZA DZIEKANA
W lipcu br. naszych seniorów
odwiedził
ksiądz
dziekan
Zdzisław Przybysz. Wizyta miała
charakter pożegnania w związku z
przeniesieniem księdza dziekana z
parafii Kosieczyn do parafii p.w.
Matki Bożej Częstochowskiej w
Zielonej Górze. Podczas spotkania
jak zawsze był czas na wspólną
rozmowę i śpiew, ale również na
wspomnienia i podziękowanie za
współpracę i wieloletnie wsparcie
jakim ksiądz dziekan obdarzał
naszych seniorów. Seniorzy nie
kryli wzruszenia i smutku, nawet
najtwardsi mieli łzy w oczach.
Ksiądz dziekan zapewnił seniorów
o swojej wdzięczności, pamięci i
codziennej modlitwie.
CZUJ, CZUJ, CZUWAJ!
16 lipca 2019 roku seniorzy z
naszego Domu spędzili miłe chwile
na obozie harcerskim w Pszczewie.
Podczas
spotkania
harcerze
opowiadali seniorom o życiu na
obozie, oprowadzili
po terenie
obozu oraz zaprosili do wspólnych
gier i zabaw harcerskich. Nie
zabrakło również śpiewu przy
akompaniamencie gitar, a także
harcerskiego posiłku. Przez cały
pobyt dopisywała seniorom piękna
pogoda i dobry humor.
DZIEŃ NAD JEZIOREM
22
lipca
2019
roku
seniorzy
z
Dziennego
Domu
„SeniorWigor” udali się do Nądni do
32

Gospodarstwa Agroturystycznego
Pana Floriana Buczkowskiego,
aby w upalny dzień spędzić
miłe chwile nad jeziorem. Wizyta
była również okazją do poznania
tego urokliwego miejsca oraz
przesympatycznego właściciela.
Seniorzy
spacerowali
wzdłuż
brzegu
i
podziwiali
piękno
przyrody, nie zabrakło również
wspólnego tańca i śpiewu. Upalny
dzień spędzony nad jeziorem
dał wszystkim wytchnienie i
odprężenie.
WITAMY KSIĘDZA ANDRZEJA!
23
sierpnia
2019
roku,
na
zaproszenie seniorów do naszego
Domu przybył nowy proboszcz
z Kosieczyna – ks. dr Andrzej
Drutel. Spotkanie miało charakter
powitania. Wspólna rozmowa i
śpiew były okazją do wzajemnego
zapoznania się oraz wymiany
doświadczeń. Witamy księdza
Andrzeja w naszej społeczności,
życzymy owocnej pracy i liczymy
na miłą współpracę.
GOŚCINNIE W WIGORZE
Miesiące
letnie
obfitowały
w naszym Domu w wizyty
niezwykłych gości. W dniu 19
sierpnia 2019 roku gościliśmy
mistrza
pszczelarstwa
Panią
Teresę
Sikucińską.
Seniorzy
wysłuchali prelekcji na temat
pracy pszczół i pozyskiwania
miodu,
po
czym
nastąpiła
degustacja
różnych
rodzajów
www.zbaszynek.pl

miodu i win. W dniu 20 sierpnia
2019 roku seniorzy spotkali się z
kominiarzem Panem Wojciechem
Wittke.
Rozmowa
dotyczyła
zachowania zasad bezpieczeństwa
w związku ze zbliżającym się
okresem grzewczym. W dniu 21
sierpnia 2019 roku
gościliśmy
w naszym Domu strażaka z
OSP Zbąszynek
Pana Andrzeja
Rolnika z sekcji poszukiwawczoratowniczej
wraz
z
jego
czworonożnymi
podopiecznymi
owczarkami niemieckimi: Herą i
Leo. Podczas spotkania seniorzy
dowiedzieli się o pracy psów w
straży pożarnej oraz zasadach
ratowania ludzi zaginionych. W
dniu 28 sierpnia 2019 roku seniorzy
spotkali się z pielęgniarką Panią
Urszulą
Lemańską.
Spotkanie
dotyczyło
dbania
o
higienę
osobistą i nawadniania organizmu
osób starszych w czasie upałów.
Dziękujemy wszystkim gościom
za wizytę i przekazanie seniorom
cennych informacji. Zapraszamy
ponownie.
SPOTKANIE
ZARZĄDU
RADY
SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK
30 sierpnia 2019 roku, w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku, odbyło się spotkanie
Zarządu Rady Seniorów Gminy
Zbąszynek. Podczas spotkania
omówiono
sprawę
organizacji
pikniku integracyjnego seniorów
pn.
„Pożegnanie
lata”
oraz
opracowano program obchodów
Zbąszyneckiego Święta Seniora.
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Zarząd Rady Seniorów zapoznał
się z informacjami dotyczącymi
wyboru
radnych
do
Sejmiku
Seniorów
Województwa
Lubuskiego,
wprowadzeniem
Lubuskiej Karty Seniora oraz
planem prac przy modernizacji
Skweru Kotkowiaka w Zbąszynku.
Kolejne
spotkanie
Zarządu
RS odbędzie się w miesiącu
listopadzie br.
PIKNIK SENIORÓW
13 września 2019 roku na Jeziorku
Koźlarskim w Chlastawie odbył
się piknik seniorów połączony z
inauguracją VIII roku akademickiego
Zbąszyneckiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Organizatorem
imprezy była Rada Seniorów
Gminy Zbąszynek we współpracy
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Zbąszynku oraz Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
Dla
seniorów
przygotowano
konkurencje
sportowe
oraz
gry i zabawy ruchowe, które
wyzwoliły we wszystkich moc
energii i humoru a także nutę
zdrowej rywalizacji. Nie zabrakło
oczywiście wspólnego śpiewu i
tańca, do których seniorów nie
trzeba szczególnie zachęcać. Przy
dźwiękach
muzyki
uczestnicy
pikniku korzystali z poczęstunku
przygotowanego
przez
firmę
PHU Emkrzych z Nądni. Podczas
spotkania
seniorom
dopisała
zarówno słoneczna pogoda jak i
humory. Impreza upłynęła w miłej
i radosnej atmosferze.
WOLONTARIAT RZECZ NIEZWYKŁA
Zgodnie z definicją wolontariat
to
dobrowolna,
bezpłatna,
świadoma praca na rzecz innych
osób lub całego społeczeństwa,
wykraczająca
poza
związki
rodzinno
–
koleżeńskoprzyjacielskie.
Miło
nam
poinformować, że od sierpnia br.
wolontariuszem w naszym Domu
została Pani Renata Stawińska
była redaktor lokalnej gazety
„Zbąszynianin”.
Cotygodniowe
spotkania Pani Renaty z seniorami
poświęcone są historii naszej
gminy, wspomnieniom seniorów
z lat dzieciństwa, zwyczajom i
tradycjom kultywowanym w ich
domach, a także opracowaniu
kroniki naszego Domu. Czekamy
na kolejnych wolontariuszy.
CO JESZCZE PRZED NAMI….
Zbliża się październik, będący od
kilku już lat miesiącem seniorów.
Zapraszamy zatem wszystkich
seniorów z naszej gminy do udziału

w
obchodach
Zbąszyneckiego
Święta Seniora, które potrwa od
07 do 18 października 2019 roku.
Szczegółowy program imprezy
dostępny jest w kwartalniku
oraz
na plakatach i stronach
internetowych gminy, DDS-W, OPS,
ZOK, OSiR oraz ZUTW. Zapraszamy
do zapoznania się z bogatą ofertą
programową, w której każdy na
pewno znajdzie coś dla siebie.
WAŻNE INFORMACJE Z OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ
ZMIANY ORGANIZACYJNE W OPS
05 lipca 2019 roku Pani Danuta
Kłos – Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej
w
Zbąszynku
po
29letniej
służbie
przeszła
na
zasłużoną
emeryturę.
W
uroczystym pożegnaniu
udział
wzięli przedstawiciele Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wielkopolskim, Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku, samorządowych
jednostek
oraz Duszpasterze z
terenu Gminy Zbąszynek.
01 sierpnia 2019 roku stanowisko
Kierownika
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Zbąszynku objęła
Pani Katarzyna Rucioch.
ŚWIADCZENIA
RODZINNE
I
ALIMENTACYJNE
ZASIŁEK RODZINNY I SPECJALNY
ZASIŁEK OPIEKUŃCZY
W celu zachowania ciągłości
wypłacanych
świadczeń
rodzinnych
należy
zachować
termin
złożenia
wniosku:
do 30.11.2019 r. osobiście lub
elektronicznie w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Zbąszynku w biurze
nr 15.
WYŻSZY ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Od 01 listopada 2019 r. wysokość
zasiłku pielęgnacyjnego będzie
wynosić 215,84 zł miesięcznie.
Ponadto
informujemy,
że
osoby, które otrzymają dodatek
pielęgnacyjny z ZUS-u lub KRUS-u
a jednocześnie pobierają zasiłek
pielęgnacyjny z OPS, proszone są o
zgłoszenie tego faktu w tutejszym
Ośrodku, ponieważ zgodnie z art.
16 ust. 6 ustawy o świadczeniach
rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny
nie przysługuje, gdy osoba nabyła
prawo do dodatku pielęgnacyjnego
z ZUS-u lub KRUS-u.
500+ DLA OSÓB NIEZDOLNYCH DO
SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI
Wnioski
o
500+
dla
osób
niezdolnych
do
samodzielnej
egzystencji można pobrać w
OPS w Zbąszynku lub na stronie
www.zbaszynek.pl

internetowej ZUS. Dokumentację
należy złożyć w organie, który
wypłaca
dane
świadczenie
rentowe lub emerytalne, tj. ZUS
lub KRUS. Przy ustalaniu prawa
do dodatku 500+ dla osoby
niepełnosprawnej ważne jest, aby
osoba miała ustaloną niezdolność
do samodzielnej egzystencji przez
Orzecznika ZUS lub KRUS.
GMINNY
ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY
W
ZBĄSZYNKU
05
września
2019
roku
w
restauracji „Gość w dom” w
Chlastawie odbyła się druga
i ostatnia część szkolenia w
formie superwizji grupowej dla
osób pracujących w obszarze
przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinie, przeprowadzona przez
Fundację PCPS – Poznańskie
Centrum Profilaktyki Społecznej
na zlecenie Państwowej Agencji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.
Superwizję
prowadziła
psycholog
–
psychoterapeutka Anna Zachmann.
W spotkaniu uczestniczyło 10
członków
Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego w Zbąszynku
i Grup Roboczych. Celem spotkania
było usprawnienie komunikacji
i
współpracy
wśród
osób
pracujących w obszarze przemocy
w rodzinie oraz profesjonalizacja
pracy z rodzinami dotkniętymi tym
problemem. Podczas superwizji
uczestnicy
chętnie
dzielili
się
swoimi
doświadczeniami
dotyczącymi pracy w ramach
GZI, zarówno w aspekcie pracy
w zespole specjalistów jak i w
oparciu o analizowane studia
przypadków.
18
września
2019
roku
w
siedzibie ośrodka odbyło się
kwartalne
spotkanie
GZI,
w
ramach którego poddano analizie
merytorycznej
pracę
Grup
Roboczych w ramach realizacji
procedury
„Niebieskie
Karty”.
Podczas
spotkania
dokonano
zmian w składzie GZI, wybrano
nowego
Przewodniczącego
Zespołu, którym została Pani
Katarzyna Rucioch - Kierownik
OPS Zbąszynek. Nowym zastępcą
przewodniczącego
została
wybrana Pani Karolina Danysz.
Kolejne
spotkanie
Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego w
Zbąszynku, już w nowym składzie
odbędzie się w grudniu 2019 r.
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ZDROWIE

Krzysztof
Krzywak

ZDROWIE W GMINIE ZBĄSZYNEK
NIGDY PÓŹNIEJ
„Po czwartym cyklu chemii byłam
tak osłabiona, że myślałam, że nie
będę już miała siły odbić się, wrócić
do życia” - przyznaje Janina Ochojska. Przyznała, że nie badała się
przez trzy lata, ale w końcu postanowiła zrobić badania, takie, jakie każda kobieta powinna robić co
roku lub co najmniej co dwa lata.
Jak opowiada, okazało się w badaniu USG, że ma „dwa guzki w piersi
i już zajęte węzły chłonne”. Teraz
namawia kobiety do badań. Przekonuje, że mammografia nie boli.
W naszej gminie do października
br., w ramach bezpłatnego programu profilaktyki raka piersi, odbyły
się cztery tury badań mammograficznych w mammobusie. Ogółem
przebadało się 330 pań. Nie jest to
zły wynik, ale może być lepszy. Nie
odwlekajmy tego typu badań na
później. Odwiedzajmy lekarza ginekologa co najmniej dwa razy w roku.
Tym bardziej, że w Zbąszynku do lekarza można zapisać się na bieżąco,
przyjmuje 2 razy w tygodniu.
BADAMY SIĘ PROFILAKTYCZNIE
Z okazji Zbąszyneckiego Tygodnia
Seniora, Burmistrz Zbąszynka i Rada
Seniorów Gminy Zbąszynek zapraszają na profilaktyczne badania w
kierunku osteoporozy, słuchu i spirometrii – 9 października br. w osteobusie przy domu kultury, oraz badania
hormonu tarczycy TSH i antygenu
prostaty PSA w dniach 0d 7-11 października w laboratorium Przychodni
w Zbąszynku. Wszystkie badania po
wcześniejszych zapisach. Szczegóły
na plakatach i na stronie www.zbaszynek.pl zakładka Dla Mieszkańca
– Zdrowie. Zapraszamy. Liczba badań ograniczona.
SZKOLIMY AMBASADORÓW
Według danych Krajowego Rejestru
Nowotworów w 2016 roku w Polsce zarejestrowano ponad 3 600
nowych zachorowań na czerniaka
skóry (C43) – odpowiednio 1 971 kobiet oraz 1 695 mężczyzn. Porównując współczesne dane epidemiologiczne z historycznymi (1980-2016)
zachorowalność na czerniaka wzrosła aż 10-krotnie! Natomiast liczba
zgonów w 2016 roku wyniosła niemalże 1 400 osób. Oznacza to, iż codziennie prawie 4 mieszkańców Polski niepotrzebnie umiera z powodu
czerniaka.
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Biorąc pod uwagę powyższe zatrważające dane epidemiologiczne,
Gmina Zbąszynek przystąpiła do
współpracy ze Studenckim Kołem
Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie
(SKN ONKOMA), przy realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki
czerniaka. Głównym celem naszych
działań jest zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka –
czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki.
W ramach programu odbędą się zajęcia adresowane do uczniów szkół
ponadpodstawowych oraz klas 7 i
8 szkoły podstawowej. Po skończonych zajęciach uczniowie będą znać
złote zasady profilaktyki czerniaka,
zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry czy też
różnicowania zmian podejrzanych o
charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE („czerniakowe abecadło”).
Należy także podkreślić, iż dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie
mogą stać się ambasadorami akcji
w swoich lokalnych środowiskach,
zachęcając rodzinę i znajomych do
podjęcia tych niezwykle prostych
acz skutecznych działań profilaktycznych.
Należy wyraźnie podkreślić, iż realizacja programu, a tym samym
poprawa wyników polskiej onkologii nie będzie możliwa bez ścisłej
współpracy z wszystkimi podmiotami działającymi w zakresie promocji
i profilaktyki zdrowia.
Koordynatorem w zakresie realizacji tego programu na terenie gminy
Zbąszynek jest Krzysztof Krzywak,
E-mail: zdrowie@zbaszynek.pl.
Doskonale wiemy, iż podstawy programowe dla szkoły podstawowej
oraz ponadpodstawowej mogą wydawać się niektórym przeładowane. Niemniej jednak bez aktywnego
wsparcia szkół, samo środowisko lekarskie nie jest w stanie dotrzeć do
młodych Polek i Polaków. Wyłącznie dzięki zjednoczonym działaniom
oraz nieustająco podejmowanym
wspólnie wysiłkom, mamy szansę
w długofalowej perspektywie zmienić wyniki polskiej onkologii. Do programu przestąpiły wszystkie szkoły
Gminy Zbąszynek.

www.zbaszynek.pl

NADWAGA I OTYŁOŚĆ
Nadmierna masa ciała jest jednym
z najczęściej występujących zaburzeń u dzieci i młodzieży. Otyłość
jest stanem, który bardzo często
staje się przyczyną prowadzącą do
nadciśnienia, dyslipidemii, zaburzeń
gospodarki węglowodanowej, schorzeń ortopedycznych, astmy oskrzelowej, napadów bezdechu nocnego,
a także zaburzeń psychologicznych
takich jak niska samoocena, obniżone poczucie własnej wartości, czy
poczucie braku akceptacji przez rówieśników.
Badania wskazują że aż 70-80%
młodzieży z nadwagą i otyłością
stwierdzoną w okresie dojrzewania,
stanie się otyłymi dorosłymi. Otyłość
i nadwaga predysponują do rozwoju
miażdżycy, niedokrwiennej choroby
serca, udarów mózgu. Jest podłożem rozwoju cukrzycy typu 2 i jej
powikłań, chorób nowotworowych
(nowotwory piersi i jelita grubego).
Ponad połowa dorosłych i co ósme
dziecko w Polsce są otyłe lub mają
nadwagę. Jest to poważny problem
zdrowotny, występujący szczególnie
często wśród osób o niższym statusie społeczno-ekonomicznym i przynoszący istotne negatywne skutki społeczne i gospodarcze. Sama
edukacja zdrowotna nie wystarczy
i potrzebne są wspólne systemowe
działania władz, społeczności i producentów produktów spożywczych,
prowadzące do kształtowania środowiska życia sprzyjającego aktywności fizycznej i pożądanym wyborom żywieniowym Polek i Polaków.
Warszawski Instytut Żywności i Żywienia opublikował w 2015 roku badania dotyczące otyłości i nadwagi
u polskich dzieci. Według raportu już
ponad 22% uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Polsce ma
nadmierną masę ciała.
W szkołach naszej Gminy z nadwagą jest 65 dzieci, z otyłością 89. Razem problem ten dotyczy 154 dzieci,
tj. 23,2% ogółu dzieci w szkołach
podstawowych. Najlepsza sytuacja
jest w kl. I w SP w Kosieczynie.
Z uwagi na niepokojący problem
zdrowotny naszych młodych mieszkańców rozpoczęliśmy prace nad
opracowaniem programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci w gminie
Zbąszynek. Oczekujemy współpracy
szczególnie rodziców i szkół.
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ZAŁÓŻ IKP – e-recepta
E-recepta zaczęła obowiązywać
od nowego roku – pacjenci mają
możliwość wykupienia elektronicznych recept już we wszystkich aptekach. Nie oznacza to jednak, że
każdy lekarz wystawi e-receptę –
nie wszystkie placówki medyczne
wdrożyły program. Mają czas do
końca 2019 roku – każda recepta
refundowana przez NFZ ma być do
końca roku e-receptą.
Jak skorzystać z e-recepty? Jakie są
korzyści z wprowadzenia elektronicznych recept?
Lubuski Odział NFZ w Zielonej Górze
zaprasza mieszkańców Gminy Zbąszynek w dniu 11 października br. od
godz. 9:30 – 15:00 do Ośrodka Pomocy Społecznej – sala nr 13, tam przy
wsparciu pracowników NFZ będzie
można założyć Indywidualne Konto
Pacjenta. Proszę zabrać z sobą dowód osobisty i nr telefonu. Korzyści
z posiadania takiego konta to m.in.:
dostęp do historii wystawionych e-recept, e-zwolnień i dokumentacji

medycznej - zarówno przez personel medyczny, jak i przez pacjenta,
co umożliwia lepszą koordynację
procesu leczenia przez lekarza, a w
konsekwencji zwiększa bezpieczeństwo i jakość leczenia. W każdej
chwili możesz sprawdzić, jak przyjmować lek — na e-recepcie znajdziesz informacje o przepisanym
dawkowaniu otrzymasz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie
(w przypadku choroby przewlekłej,
po ustaleniu z lekarzem) możesz
sprawdzać
dawkowanie
leków
przepisanych Twoim dzieciom do 18.
roku życia.
Co zyskasz dzięki e-recepcie?
Jeżeli przepisano Ci więcej leków,
nie musisz prosić o odpis i nie utracisz refundacji — każdy lek możesz
kupić w dowolnej aptece. Nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek
— e-recepta jest zawsze czytelna.
Nie zgubisz jej — wszystkie e-recepty zapisują się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta. Zrealizujesz
ją w każdej aptece w Polsce.
www.zbaszynek.pl

Jak skorzystać z e-recepty? To proste!
Od lekarza otrzymujesz e-receptę
w formie gotowego wydruku lub w
mailu/esemesie - z czterocyfrowym
kodem W aptece wystarczy pokazać farmaceucie wydruk lub esemesa/maila z e-receptą. Farmaceuta
skanuje kod i wydaje leki zapisane
na e-recepcie.
Pacjent ma też możliwość częściowej realizacji e-recepty - jeśli na recepcie wypisanych jest kilka opakowań leku, to można wykupić tylko
jedno opakowanie, a resztę recepty zrealizować przy okazji kolejnej
wizyty (opcja „częściowej realizacji”
recepty).
UWAGA! Jeśli pacjent nie ma dostępu do komputera lub drukarki lub
nie chce korzystać z systemu IKP, to
niewiele się zmienia - zamiast papierowej recepty może otrzymać od
lekarza wydruk w formie papierowej - z kodem kreskowym do realizacji w aptece.
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

KULTURA Z PRZYTUPEM !

LIPIEC
LATO W MIEŚCIE Po raz kolejny
przygotowaliśmy wyjazdowe propozycje dla mieszkańców. W tym roku
dwukrotnie odwiedziliśmy Piracki
Park Rozrywki w Kościanie. Trzecią
propozycją był jednodniowy wyjazd
do Międzyzdrojów. Każda wycieczka
to pełna frekwencja i zadowolenie
uczestników. Dziękujemy.
STREFA ZABAWY W ZOK była to jednodniowa akcja, która odbyła się
24/07. W cieniu platanów pojawiły się trzy dmuchańce, na których
dzieci mogły bawić się bezpłatnie
w godzinach 11:00 – 18:00. W krótkim podsumowaniu z naszej strefy
skorzystało blisko 1000 dzieciaków.
Dziękujemy za tak duże zainteresowanie.
STREFA CHILLOUT W PARKU ZOK to
projekt, który zrealizowaliśmy w ramach współpracy z organizatorami
festiwalu Atomik Vibes w Strzyżewie. W dniach 24-27.07 oraz 29-31.08
w parku ZOK zbudowaliśmy Strefę
Chillout. Celem akcji było stworzenie
wakacyjnego miejsca do spotkań
towarzyskich, przy muzyce elektronicznej w tle. Za konsoletą stanął
Elvas, który swoimi setami umilał
czas wszystkim gościom strefy. Pragnienie gasiła firma Em Krzych z
Nądni, która specjalnie na tę okazję przygotowała specjalną ofertę
wakacyjnych trunków. W każdym
dniu strefa cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem, za które ogromnie dziękujemy. W naszym odczuciu, w roku 2020 strefa powinna być
czynna przez całe wakacje. Mamy
nadzieje, że z waszą pomocą – nam
się to uda.
KONCERT BIAŁYCH KRUKÓW odbył
się 26/07 na małej scenie strefy
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chillout.
Zespół pojawił się
z
koncertem,
na który licznie
przybyli miłośnicy muzyki z gatunku Olds.
SIERPIEŃ
20-LECIE
IKEA
INDUSTRY ZBĄSZYNEK to wydarzenie odbyło
się 02/08 w sali
w i d o w i s ko we j
ZOK.
Podczas
uroczystości
oprawę
artystyczną zapewniła Kapela Koźlarska z Sini oraz
wokalistka Kamila Suwiczak. Dziękujemy firmie Ikea Industry Zbąszynek za obdarzenie nas zaufaniem i

nat honorowy nad imprezą obejmował Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski. Firma, która wykupiła
plac na wyłączność (gastronomia
i rozrywka) – GIDA WYRZYSK. Scenę wraz z oświetleniem i nagłośnieniem zabezpieczała firma GIGA
SOUND z Międzyrzecza. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy
czuwało codziennie 40 ochroniarzy
z firmy HUNTERS oraz 26 policjantów KPP Świebodzin. Dodatkowo
w organizację Dni Zbąszynka zaangażowano strażaków z Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Zbąszynka i 4
ratowników medycznych wraz z karetką pogotowia. Pokaz sztucznych
ogni zabezpieczali strażacy z OSP
Zbąszynek. Przygotowanie punktu
kulminacyjnego imprezy to 50 godzin pracy przypadających na 1 pracownika ZOK-u. Na scenie zaprezen-

możliwość współpracy przy obchodzonym jubileuszu.
WERNISAŻ WYSTAWY to kolejne
wydarzenie, które odbyło się w
sierpniu. Organizatorem wernisażu
był Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, a autorami prac są uczennice i
uczniowie biorący udział w obozie.
Plener Malarski, a co za tym idzie
wystawa była nierozłącznym elementem X Wakacyjnych Spotkań
Wielodyscyplinarnych pn.
„Rzeczpospolita mniej znana”. Po wakacjach Fundusz zorganizuje z prac
powstałych na plenerze wystawę w
Warszawie, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
DNI ZBĄSZYNKA 2019 Organizatorem
imprezy na Targowisku Miejskim był
Zbąszynecki Ośrodek Kultury. Patro-

towało się ponad 100 artystów w 20
godzinnym programie artystycznym.
Podczas dwudniowej imprezy wykonawców oklaskiwało łącznie 20
000 widzów. Zabezpieczenie energetyczne przygotowała firma Pana
HENRYKA ZDUŃSKIEGO. Mieszkańcy
mogli skorzystać z ponad 20 stoisk
gastronomicznych, dzieci bawiły się
na kilkunastu atrakcjach (dmuchane
zamki, małe karuzele itp.). W celu
zapewnienia godziwych warunków
sanitarnych, przygotowano 9 toalet typu Toi Toi oraz 6 stanowisk
do mycia rąk. Za porządek na placu
odpowiadali: pracownicy ZOK, firma
Gida Wyrzysk oraz firma Usługi Komunalne Michał Budych. Kontener
na odpady: firma LS PLUS Opalenica

www.zbaszynek.pl
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DOŻYNKI GMINNE. Tegoroczne Święto Plonów odbyło się 07/09 we wsi
Kręcko. ZOK pełnił rolę koordynatora oraz zabezpieczał wydarzenie od
strony artystycznej. Warto podkreślić, że bogaty program artystyczny
zapewnili sami mieszkańcy Kręcka:
Smerfy z OSP Kręcko, Przedszkolaki
z „Bąbolandii” oraz wokalistki: Zuzia
Krakowian, Alicja Gajos i Kamila Suwiczak. W przyszłym roku zapraszamy Państwa na Dożynki Gminne
do Chlastawy.
OTWARCIE SEZONU W BONGO
We wrześniu rozpoczął się nowy
sezon w Klubie Muzycznym Bongo.
W sobotę, 28/09 zorganizowaliśmy
koncert z zespołem FSW.
POMAGAMY!
WSPÓŁORGANIZUJEMY!
UDOSTĘPNIAMY!
Spotkanie Burmistrza z mieszkańcami, Spotkanie Świebodzińskiego
Związku Kresowian KT Kosieczyn-Zbąszynek (2x), szkolenie w ramach LGD Region Kozła.
PREZENTACJE ARTYSTYCZNE! KONKURSY! KONCERTY!
Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka:
Dąbrowiecki Festyn Strażacki, Dni
Zbąszynka, Dożynki Gminne w Kręcku, 20 –lecie zespołu śpiewaczego
Osoria w Szczańcu
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im.
Tomasza Spychały (grupa dorosła):
Dożynki Gminne w Kręcku.
WYJĄTKOWE OSOBY:
KAMILA SUWICZAK - W dniach od
19 do 21 września, nasza wokalistka Kamila Suwiczak wzięła udział
w konkursie finałowym w ramach

24
konkursu
piosenki Wygraj
Sukces.
Finał
rozgrywany był
w miejscowości
Tarnobrzeg
w
województwie
Podkarpackim.
Warto podkreślić, że Kamila, jako jedyna
wokalistka
z
gminy Zbąszynek
przeszła
wszystkie etapy
regionalne kwalifikując się do
wielkiego finału. I chociaż nie udało
się Kamili uzyskać tytułu laureata,
było to kolejne doświadczenie na jej
artystycznej drodze. Serdecznie gratulujemy!!!!!

SEKCJE ZOK ROZPOCZĘŁY ROK
HIP-HOP:
Poniedziałki, instruktor Barbara Rakucka (szkoła tańca JUMP), sala nr
15
OGNISKO MUZYCZNE (GITARA):
Wtorki i środy, instruktor Michał Łysiak, sala nr 24 (II piętro)
ZAJĘCIA TWÓRCZE:
Poniedziałki, instruktor Malwina Kubicka i Ewa Kubicka, pracownia plastyczna II piętro.
STUDIO PIOSENKI:
środy, instruktor Michał Łysiak, sala
nr 24 (I piętro)
ZBĄSZYNECKI KLUB SZACHOWY
Środy, instruktor Robert Goździewicz
KÓŁKO MODELARSKIE:
czwartki, instruktor Piotr Mikułko,
pracownia plastyczna II piętro
SEMAFORKI:
piątek, godz. 16:00, instruktor Malwina Kubicka i Piotr Czyczerski
sala widowiskowa ZOK.
SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE IKEA
INDUSTRY ZBĄSZYNEK

www.zbaszynek.pl

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasze wnioski złożone
w ramach programu Społeczne Zaangażowanie Ikea Industry Zbąszynek otrzymały pozytywne oceny i
będą realizowane w latach 20192020. Są to projekty: ”Nie w każdej
muszli szumi morze” – lifting toalet,
„Doposażenie pomieszczeń ZOK w
meble” oraz ”Strefa Chillout”. Wartość dofinansowania wynosi: 12
000,00 zł.
ZAPRASZAMY NA DWIE WIELKIE
PREMIERY:
ZACZAROWANA SZKATUŁKA to tytuł nowej bajki, którą przygotowuje
Teatr Dziecięcy Semaforek. Bajka
opowiada o tym jak często wypowiadamy słowa, które mogą zranić
a których cofnięcie będzie nie lada
wyzwaniem dla głównej bohaterki
Marianny.
Wystąpią: Maria Konieczek, Rozalia
Obst, Hubert Kubicki, Lena Wołyńska, Michalina Burakiewicz, Jakub
Burakiewicz, Adaś Ratyński, Olek
Ratyński, Dominik Łeszyk, Amelia
Zielińska, Anastazja Czechowska,
Natasza Czyczerska, Emila Chłopowiec, Amanda Skrzypczak.
Gościnnie zagrają aktorzy Teatru 18+:
Joanna Spychała, Piotr Czyczerski.
Scenariusz i reżyseria: Malwina Kubicka. Oprawa techniczna spektaklu:
Wojciech Podemski i Przemysław
Zalewski.
STATEK PEŁEN MIŁ(OŚCI), to tytuł
spektaklu Teatru 18+. Rzecz dzieje
się na statku wycieczkowym, podczas rejsu po Morzu Śródziemnym
i Adriatyku. Jest lato, świeci słońce
i nic nie zapowiada zbliżającej się
tragedii. Jeżeli myślicie, że to historia rodem z Titanica – wyprowadzamy was z błędu. Więcej szczegółów
nie zdradzamy. Po prostu trzeba to
zobaczyć.
Wystąpią: Joanna Spychała, Maria Karolczak, Maria Bręk, Milena
Greczycho, Piotr Czyczerski, Marek
Bonecki, Patrycja Kosicka, Malwina
Kubicka.
Scenariusz i reżyseria: Malwina
Kubicka.
Współtwórca
wątków:
Piotr Czyczerski. Oprawa techniczna spektaklu: Wojciech Podemski i
Przemysław Zalewski.
Terminy obu premier, pojawią się na
afiszach teatralnych.
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

PODSUMOWANIE
Za nami letni okres wydarzeń sportowych na terenie Gminy
Zbąszynek. Realizowaliśmy szereg imprez w ramach Sportowego
Lata 2019. Był to również okres
inauguracji projektu dla seniorów
pn. Seniorzy na Orliki oraz dla
naszych najmłodszych mieszkańców, czyli Sportowa Akademia
Łabądka. Sukcesy w tym okresie

odnosiły nasze kluby sportowe –
Bartosz Wentland (Akademia Kolarska Zbąszynek) zdobył tytuł
Mistrza Polski MTB Szkółek Kolarskich (klasa VIII), a duet Kornelia
Matysik/Julka Sobczak (SPS Zbąszynek) wywalczyły brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorek w
siatkówce plażowej. Nasze kluby

WAKACJE Z LEGO

OTWARTE ZAJĘCIA PIŁKI NOŻNEJ

NOCNE GRANIE W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ

PLENEROWY TURNIEJ W KRĘGLE

SENIORZY NA ORLIKI
38

piłkarskie rozpoczęły sezon piłkarski 2019/2020, a warte podkreślenia są starania podjęte przez
Zbąszynecką Akademię Piłkarską
w celu uzyskania certyfikacji PZPN
dla szkółki piłkarskiej. Równolegle
w tym okresie prowadzone były
prace związane z budową zbąszyneckiej hali sportowej.

www.zbaszynek.pl
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OTWARTY TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ MIKSTÓW

V OTWARTE MISTRZOSTWA ZBĄSZYNKA W STEEL
DARTA

II GMINNY TURNIEJ KOPA
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 30+
PLENEROWA ZUMBA

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SKRZATÓW
www.zbaszynek.pl
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IV RAJD KOZIOŁKA W KRĘCKU

SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA ŁABĄDEK

ZBĄSZYNECKA HALA SPORTOWA - POSTĘP PRAC

INAUGURACJA 4 LIGI - SYRENA ZBĄSZYNEK

40

EKO OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

BRĄZOWY MEDAL MISTRZOSTW POLSKI JUNIOREK
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

BARTEK WENTLAND MISTRZEM POLSKI MTB
SZKÓŁEK KOLARSKICH

POLSKO - NIEMIECKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

#PALANTPOWRACA - ORLIK ZBĄSZYNEK

5 PKO BIEG CHARYTATYWNY

W NAJBLIŻSZYM CZASIE M.IN.:
II ZBĄSZYNEK PAINTBALL CUP
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ OLDBOJÓW
SENIORZY NA ORLIKI
SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA „ŁABĄDEK”
ŚNIADANIOWA SPARTAKIADA SENIORÓW
RAJD ROWEROWY SENIORÓW
MISTRZOSTWA GMINY ZBĄSZYNEK W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA
NIEPODLEGŁOŚCIOWY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ DARTA
MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
www.zbaszynek.pl
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KRZYZÓWKA

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
30 listopada 2019 roku.

1
imię i nazwisko

7

8

2

3

4

5

6

9 10 11 12 13 14 15

telefon lub adres kontaktowy

16 17 18 19
POZIOMO

2. Gospodarz tegorocznych dożynek gminnych
4. Miesiąc seniorów w gminie Zbąszynek
8. Określenie budżetu, którego inicjatorem zadań są mieszkańcy
gminy
11. Skrót nazwy miejsca gdzie można nieodpłatnie przewieźć odpady
12. Wokalistka, która uświetniła swoim występem tegoroczne
Dni Zbąszynka
14. W nim odbędą się badania w kierunku osteoporozy, słuchu
i spirometrii 9 października br. przy Domu Kultury
15. Zmodernizowana w budynku bursy szkolnej przy ul. Kolejowej
w Zbąszynku
18. Substancja stwarzająca szczególne zagrożenia dla zdrowia,
a usuwana z pomocą dofinansowania z gminy
19. Partner projektu pn. ”Międzynarodowe spotkania ze smakiem”
20. Nazwa jednej z ulic, na której znajduje się działka budowlana
na sprzedaż

PIONOWO

1. Udogodnienie dla pacjentów
3. Miejsce skąd można pobrać wnioski 500+ dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji
5. Forma głosowania dla osób posiadających orzeczenie
o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
6. ... lista podatników Vat
7. Urządzenie w postaci listwy montowane przed przejściami
dla pieszych
9. Miejsce, w którym budowany jest nowy reaktor biologiczny
10. Nie może poruszać się po nim rowerzysta
13. Zmaga się z nią 23,2% dzieci w szkołach podstawowych
z terenu gminy
16. Nazwa dochodów, których wykonanie za I półrocze
wyniosło: 44,3%
17. Miejsce, w którym można pobrać deklarację uczestnictwa
w uroczystości jubileuszowej 50 lecia małżeństwa

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 Izabela
Furmann. Nagroda ufundowana została przez Firmę
ELKWADRO SP.J nagrodę wręczył Pan Łukasz Waściński. Firma zajmuje się opracowywaniem projektów
elektrycznych, prowadzeniem robót, konserwacją urządzeń elektro-energetycznych dla zróżnicowanych grup
inwestorów, począwszy od klientów indywidualnych
(gospodarstw domowych) na dużych zakładach przemysłowych skończywszy.
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