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Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Mimo ciągle panującej pandemii i niepokojów
jakie ona wywołuje staraliśmy się funkcjonować w miarę
normalnie, zachowując oczywiście chociaż w minimalnym zakresie środki ostrożności. Sytuacja ta stwarzała i
stwarza oczywiste ograniczenia i utrudnienia w pracy
pracowników Urzędu Miejskiego, za które przepraszam.
Musimy jednak przy wspólnym wysiłku przetrwać ten
okres, a przede wszystkim się zaszczepić i nabrać odporności.
Również dla oświaty ten okres był trudny i ciężki. Jednak udało się dotrwać do końca roku szkolnego,
młodzież i nauczyciele w miarę możliwości i ogromnego wysiłku postarali się uczyć i nauczyć. Z wielką przyjemnością przyznałem stypendia i nagrody najlepszym
absolwentom zarówno naszych szkół średnich jak i absolwentom szkół podstawowych. Tradycją jest że przyznaję stypendium najlepszemu absolwentowi technikum i liceum oraz szkoły zawodowej. Również najlepsi
absolwenci szkół podstawowych otrzymują stypendia.
Nagradzam również najlepszych w sporcie i kulturze.
Mimo luzowania obecnie obostrzeń pandemicznych
zdecydowałem o odwołaniu również w tym roku „Dni
Zbąszynka” i Dożynek. Jednym z powodów był okres, w
którym trzeba było podpisywać kontrakty z „gwiazdami” i dokonywać 100 % opłat, a był to czas pełen obaw
i wzrostu zachorowań.

Jesteśmy jedną z aktywniejszych gmin w temacie szczepień. Dzięki Firmie TopMed i Panu Krzysztofowi Krzywakowi, jako koordynatorowi, udało się pozyskać większe
ilości szczepionek. Dzięki również Państwu i chęci szczepienia się mamy dobry wynik tzw. wyszczepialności.
Ruszyły również szczepienia w zakładach pracy, co
świadczy o naszej dużej świadomości i odpowiedzialności za siebie, rodzinę i sąsiadów. Dobrze, że zwycięża
rozsądek.
Zelżenie pandemii pozwoliło rozpocząć cykl spotkań
sprawozdawczo-wyborczych w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Pozwala również na przeprowadzenie zebrań sołeckich i innych mniejszych spotkań.
Nie zwalnia nas to od pewnych rygorów pandemicznych i od myślenia.
Rozpoczęliśmy spotkania i uzgodnienia związane z
nową firmą przejmującą specjalistyczne świadczenia
zdrowotne po Zdrovicie, której w tym miejscu dziękuję
za te kilkanaście lat pracy u nas. Szczególne podziękowania kieruję pod adresem Pana dra Dariusza Czarneckiego, naszego Honorowego Obywatela, który rozpoczął działalność i przez te wszystkie lata czuwał nad
jej rozwojem.

W II kwartale 2021r. zakończyliśmy budowę ul. Zielonogórskiej i II etapu ul. Zachodniej oraz podpisaliśmy umowy na budowę etapu III tj. do stadionu oraz budowę ul.
Cz. Miłosza i ul. H. Sienkiewicza. Planowane
zakończenie tego etapu to jesień 2022 roku.
Podpisałem również umowy na modernizację
ul. Polnej w Dąbrówce Wlkp., drogi z Kręckiej
Wychodząc
naprzeciw
potrzebie
utrzymaWinnicy do Stradzewa i łącznika w Rogozińnia
ewentualnych
kontaktów
mieszkańców
cu. Termin zakończenia tych prac to jesień br.

Gminy
Zbąszynek
z
Burmistrzem
Zbąszynka oraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej,
informujemy, że ze względu na pandemię COVID-19,
dotychczasową formę cokwartalnych spotkań
bezpośrednich, zastępujemy możliwością kontaktu poprzez:
1) stronę internetową: www.zbaszynek.pl, moduł
„Napisz do Burmistrza”;
2) napisanie wiadomości pocztą elektroniczną na
adres: burmistrz@zbaszynek.pl
3) rozmowę telefoniczną: 68 384 91 40;
4) wrzucenie informacji do skrzynki podawczej
znajdującej się przed wejściem do Urzędu Miejskiego;
5) skorzystanie z poczty tradycyjnej.

O wszelkich zmianach form kontaktu informować
będziemy na bieżąco.

www.zbaszynek.pl

Oddajemy w Państwa ręce jubileuszowe wydanie naszego Kwartalnika. Trzymacie Państwo w rękach 50 wydanie. Na te wszystkie
wydania złożyła się praca wielu osób, którym
z tego miejsca serdecznie dziękuję, szczególnie redaktorowi naczelnemu Panu Janowi
Makarewiczowi a na jego ręce pozostałym
redaktorom, korektorom, informatykom itp.
Kwartalnik wydajemy na początku wakacji,
życzę więc naszym nauczycielom odpoczynku, zregenerowania zdrowia i powrotu do
normalności w oświacie a młodzieży wakacji
z głową na karku. Wakacje nie zwalniają od
myślenia. Szczęśliwych powrotów po wypoczynku do szkół i do pracy. Niech urlopy będą
wymarzone i udane.
Z poważaniem
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka
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KALENDARIUM BURMISTRZA
Z uwagi na ciągle panującą
w kraju
pandemię związaną z COVID-19, spotkania z
inwestorami, wykonawcami i petentami odbywały
się w bardzo ograniczonym zakresie.
Niemniej jednak załatwianie spraw związanych z
prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku odbywało się na bieżąco, oczywiście
z
zachowaniem
podstawowych
zasad
bezpieczeństwa
zarówno
petentów
jak
i
pracowników.
Najważniejsze wydarzenia w minionym kwartale:
01.04.2021r. - złożenie życzeń Księżom pracującym
w naszej Parafii z okazji ustanowienia Sakramentu
Kapłaństwa;
09.04.2021r. - spotkanie z przedstawicielami Firmy
MEDICUS Bonus - jedną z firm zainteresowanych
obsługą specjalistycznych usług medycznych po
Firmie ZDROVITA w Zbąszynku;
15.04.2021r. - złożenie kwiatów pod tablicą na
2 peronie w Zbąszynku upamiętniającą przyjazd
transportu Kresowian do Zbąszynka;
16.04.2021r. - spotkanie z przedstawicielami Firmy
TOP MED - jedną z firm zainteresowanych obsługą
specjalistycznych usług medycznych po Firmie
ZDROVITA w Zbąszynku;
21.04.2021r. - wideokonferencja z NFZ w sprawie
realizowania specjalistycznych usług medycznych w
Zbąszynku;
27.04.2021r. - spotkanie w KOWR w Gorzowie Wlkp.,
dot. uzgodnień w sprawie sprzedaży gruntów pod
potrzeby budownictwa mieszkaniowego;
30.04.2021r. - wręczenie stypendiów dla najlepszych
absolwentów szkół średnich z terenu Gminy
Zbąszynek,
W kwietniu realizowano również zadania związane
ze współpracą z Radą Miejską, w tym: udział w
Konwencie, Komisjach Rady oraz Sesji, wyjazdy do
Kancelarii Notarialnej w związku z zawieraniem aktów
notarialnych oraz szereg innych spraw związanych
bieżącą pracą Urzędu.
04.05.2021r. - spotkanie z przedstawicielami Firmy
„Winnicki” w sprawie uzgodnień III etapu budowy
ul. Zachodniej, Henryka Sienkiewicza i Czesława
Miłosza;
13.05.2021r. - wizyta gospodarcza Wojewody
Lubuskiego Władysława Dajczaka związana z
oficjalnym oddaniem do eksploatacji II etapu ul.
Zachodniej oraz wizytą Wojewody w Senior Wigor;
17.05.2021r. - zebranie Zarządu Miejsko-Gminnego
OSP w Dąbrówce Wlkp. dotyczące uzgodnień
terminów zebrań sprawozdawczo-wyborczych w
jednostkach OSP oraz planem działania na 2021r.;
18.05.2021r. - przekazanie terenu i obiektu firmie
wykonującej adaptację pomieszczeń po byłej
przychodni PKP na ul. Kosieczyńskiej na mieszkania
4

chronione;
19.05.2021r. - udział w Kapitule Regionu Kozłapodsumowanie roku 2020 i przyjęcie planu działania
na 2021 rok;
27.05.2021r. - udział w mszy św. i poświęceniu pomnika
na grobie śp. Ks. Zdzisława Przybysza;
28.05.2021r. - spotkanie z przedstawicielem Oddziału
Gospodarki Nieruchomościami PKP Poznań w
sprawie przejmowania nieruchomości;
W maju realizowano również szereg zadań bieżących
związanych z działalnością Urzędu w tym, współpraca
z Radą Miejską: udział w Konwencie, Komisjach Rady,
Sesji Absolutoryjnej, zawieranie aktów notarialnych,
udział w pogrzebie śp. Prof. Tadeusza ZgółkiHonorowego Obywatela Gminy Zbąszynek, obsługa
petentów, spotkania z mieszkańcami itp.
08.06.2021r. - wideokonferencja z nową Dyrektor
Generalną IKEA Industry w Chlastawie oraz
Burmistrzami Gminy Zbąszyń i Babimost w sprawie
dalszej wzajemnej współpracy:
10.06.2021r. - udział on-line w Konwencie Zrzeszenia
Gmin Województwa Lubuskiego w sprawie
gospodarki odpadami, energii elektrycznej, gosp.
wodnej itp.
16.06.2021r. - wizyta na Jeziorku Koźlarskim seniorów
z UTW z Wolsztyna w ramach poznawania Regionu
Kozła;
18.06.2021r. - posiedzenie Wojewódzkiego Zarządu
OSP, które dotyczyło funkcjonowania jednostek OSP
na terenie województwa lubuskiego;
25.06.2021r. - udział w uroczystościach zakończenia
roku szkolnego 2020/2021 w Szkołach z terenu Gminy
Zbąszynek;
30.06.2021r. - jubileusz 20-lecia pełnienia funkcji
proboszcza w Parafii w Zbąszynku Ks. Jerzego
Kordiaka; - udział w uroczystościach jubileuszowych
50-,60- i 65- lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy
Zbąszynek;
W czerwcu była również realizowana szeroka
współpraca
z
jednostkami
organizacyjnymi,
jednostkami pracującymi na rzecz osób starszych
i niepełnosprawnych, współpraca z Biurem Rady
Miejskiej, w tym: udział w Konwencie, Komisjach Rady,
Sesji Rady, Kancelarią Notarialną, oraz inne sprawy
bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem
Urzędu.

www.zbaszynek.pl
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KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
Z uwagi na pandemię koronawirusa system
pracy Rady Miejskiej w Zbąszynku oraz współpracy
na płaszczyźnie Urząd Miejski w Zbąszynku miał charakter zdalny, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa za wyjątkiem sesji absolutoryjnej, która
odbyła się stacjonarnie w budynku Urzędu Miejskiego.
29.03.2021r. - XXIX sesja Rady Miejskiej (posiedzenie
zdalne);
01.04.2021r. - święto stanu kapłańskiego;
02.04.2021r. - Biuro Rady-podpisanie uchwał Rady
Miejskiej;
07.04.2021r. - Światowy Dzień Zdrowia i Pracowników
Służby Zdrowia;
12.04.2021r. - Konwent Rady Miejskiej (posiedzenie
zdalne);
19.04.2021r. - Komisje Stałe Rady Miejskiej (posiedzenie zdalne);
26.04.2021r. - XXX sesja Rady Miejskiej (posiedzenie
zdalne)- podziękowania dla Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Budycha za prowadzenie obrad;
01.05.2021r. - Święto Pracy, 17 Rocznica przystąpienia Polski Do Unii Europejskiej (01.04.2004r.);
02.05.2021r. - Święto Flagi;
03.05.2021r. - Święto Konstytucji 3 Maja, Kościół Parafialny w Zbąszynku, msza św. w intencji Ojczyzny;
04.05.2021r. - Dzień Strażaka, patrona św. Florianażyczenia;
06.05.2021r. - ROD, życzenia z okazji 40-tej rocznicy
Polskiego Związku Działkowców 1981-2021;

08.05.2021r. - Dzień Bibliotekarza i Bibliotek- życzenia;
09.05.2021r. - analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej w Zbąszynku;
10.05.2021r. - Dzień Pracownika Komunalnego-życzenia dla pracowników Samorządowego Zakładu
Usług Komunalnych;
10.05.2021r. - Poznań pogrzeb śp. prof. dr. hab. Tadeusza Zgółki Honorowego Obywatela Gminy Zbąszynek (Podziękowania dla Burmistrza za udział);
10.05.2021r. - Konwent Rady Miejskiej (posiedzenie
zdalne);
12.05.2021r. - Dzień Pielęgniarek i Położnych- życzenia;
14.05.2021r. - Komisje Stałe Rady Miejskiej (posiedzenie zdalne);
27.05.2021r. - Święto Samorządu Terytorialnego-życzenia;
28.05.2021r. - XXXI sesja Rady Miejskiej-udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka za 2020 rok;
09.06.2021r. - podpisanie uchwał Rady Miejskiej;
14.06.2021r. - Konwent Rady Miejskiej (posiedzenie
zdalne);
21.06.2021r. - Komisje Stałe Rady Miejskiej (posiedzenie zdalne);
22.06.2021r. - Dzień Kultury Fizycznej - życzenia;
26.06.2021r. - 5 memoriał tenisa ziemnego im. Mariana Lewandowskiego;
28.06.2021r. - XXXII sesja Rady Miejskiej;
30.06.2021r. - Parafia Zbąszynek, spotkanie z księdzem kanonikiem Jerzym Kordiakiem życzenia z okazji 20 lat pracy duszpasterskiej w Parafii Zbąszynek;

www.zbaszynek.pl
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ZMIANY W DODATKACH MIESZKANIOWYCH
Dodatek mieszkaniowy to świadczenie pieniężne
wypłacane przez gminę, które ma na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Przyznawany jest
w drodze decyzji administracyjnej przez wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, na wniosek osoby uprawnionej
do dodatku mieszkaniowego. Do wniosku należy dołączyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz dokumenty potwierdzające wysokość
ponoszonych wydatków w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku. 28 czerwca 2021 r. Rada Miejska w Zbąszynku w
drodze uchwały określiła nowe wzory wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i deklaracji o dochodach,
które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r.
W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.) określone zostały kryteria jakie musi spełniać wnioskodawca
ubiegający się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
- posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu;
- dochód na członka gospodarstwa domowego nie
może przekraczać pułapu określonego w ustawie;
- powierzchnia lokalu nie może być większa niż określona
w ustawie.
Tytuł prawny do lokalu posiadają: najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych, osoby mieszkające w lokalach
mieszkalnych, do których przysługuje spółdzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego, osoby mieszkające w lokalach
mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali
mieszkalnych oraz inne osoby mające tytuł prawny do
zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki
związane z jego zajmowaniem. Dodatek mieszkaniowy
przysługuje również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący
im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu. Od 1 lipca
2021 r. dodatek mieszkaniowy będzie przyznawany tylko osobom faktycznie zamieszkującym wskazany lokal.
Może przysługiwać na podstawie kilku tytułów prawnych.
Z prawa do pobierania dodatku mieszkaniowego nie
będą mogły korzystać, jak dotychczas miało to miejsce,
osoby przebywające w domach pomocy społecznej,
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych oraz karnych, w szkołach, jeśli mają w tych miejscach zapewnione nieodpłatne pełne całodobowe utrzymanie.
Zmiany nastąpią również w sposobie określenia wysokości dochodu wnioskodawcy. Do ustalenia średniego dochodu gospodarstwa domowego wliczać się będą dochody wszystkich osób stale zamieszkujących w danym
lokalu, jednak po nowelizacji ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dochód nie będzie liczony od kwoty brutto
po odciągnięciu składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe oraz na ubezpieczenia społeczne, ale od kwoty
netto, jak jest to określone w art. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 111 z późn. zm.). Zamiast dotychczasowego wskaź6

nika, którym była najniższa emerytura, od 1 lipca 2021 r.
odnośnikiem będzie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Kryterium dochodowe będzie wynosiło 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarstwie
jednoosobowym i 30 % w przypadku gospodarstwa wieloosobowego. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 9
lutego 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce
narodowej w 2020 r wyniosło 5.167,47 zł. Wynika z tego,
iż dochód w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
nie może być wyższy niż 2.066,99 zł, a w przypadku wieloosobowego niż 1.550,24 zł.
Zmianie nie ulegają kryteria dotyczące powierzchni zajmowanego lokalu. Nadal wynosi ona:
- 35 m2 w przypadku jednej osoby;
- 40 m2 dla dwóch osób;
- 45 m2 dla trzech osób;
- 55 m2 dla czterech osób;
- 65 m2 dla pięciu osób;
- 70 m2 dla sześciu osób.
Na każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego powyżej sześciu osób przypada dodatkowe 5 m2
powierzchni. W przypadku osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim lub o stopniu niepełnosprawności wymagającym zamieszkania w osobnym pokoju przypada dodatkowe 15 m2. Powierzchnia
normatywna lokalu może być przekroczona o 30 %, jednak wydatki gospodarstwa domowego liczone są tylko
do tych poniesionych na powierzchnię normatywną.
Istnieje możliwość przekroczenia o 50 % powierzchni normatywnej, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i
kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od powierzchni lokalu, wydatków na ten lokal oraz od dochodów gospodarstwa domowego. Do wydatków wlicza
się: opłaty za ogrzewanie, wodę, ścieki, wywóz śmieci
oraz czynsz, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością i
opłaty eksploatacyjne. W przypadku, kiedy lokal nie jest
wyposażony w energię cieplną z zewnętrznego źródła,
ciepłą wodę lub gaz przewodowy, to wówczas wnioskodawcy przysługuje ryczałt na zakup opału, który stanowi
część dodatku mieszkaniowego. W celu obliczenia wysokości ryczałtu stosuje się średnią cenę 1 kWh energii
elektrycznej, ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
- Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn.
zm.) powiększony o podatek. Wnioskodawcy nie będą
mieli zatem już obowiązku dostarczać rachunku za sprzedaż energii elektrycznej.
Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy. Wypłacany jest zarządcy budynku lub innej osobie
uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny do 10. dnia każdego miesiąca. Dodatku mieszkaniowego nie wypłaca się jeśli jest mniejszy niż 0,5 % średniego wynagrodzenia, czyli w chwili obecnej jeśli stanowi
kwotę mniejszą niż 25,84 zł.
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KWARTALNIKOWY JUBILEUSZ
Bieżący Kwartalnik jest jubileuszowym 50 numerem naszego gminnego informatora. W kwietniu
2009 roku ukazał się pierwszy numer „Zbąszyneckiego
Kwartalnika”, pierwszej w historii naszej Gminy gazety – informatora wydawanej cyklicznie i nieprzerwanie przez ostatnich 12 lat. Pierwszy numer Kwartalnika
zawierał 16 stron informacji z wydarzeń, które miały
miejsce w pierwszym kwartale 2009 roku oraz 8 stron
wkładki zawierającej informacje o strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej w Zbąszynku.
Zachęcam wszystkich do przypomnienia sobie zarówno treści artykułów jak i zamieszczonych tam zdjęć
(www.zbaszynek.pl).
Najważniejszym celem i powodem dla którego rozpoczęliśmy wydawanie Kwartalnika była przede
wszystkim chęć dotarcia z informacją o najważniejszych wydarzeniach do jak największej liczby naszych
mieszkańców. Równie ważnym celem była potrzeba
archiwizowania wszystkich ważnych informacji o wydarzeniach z życia naszej Gminy i tym samym „uratowania” ich od zapomnienia. Choć upłynęło tylko
12 lat, to już dziś mogę z pełną satysfakcją stwierdzić,
że „cel archiwizacyjny” został osiągnięty. W każdym
Kwartalniku możemy znaleźć historyczne informacje o
zrealizowanych inwestycjach, o wydarzeniach sportowych, kulturalnych i oświatowych, a także o wielu
innych wydarzeniach z życia Gminy Zbąszynek. Mam
tylko nadzieję, że przygotowywane co kwartał informacje docierają do każdego, kto jest zainteresowany
aby się z nimi zapoznać.
Od samego początku założenie było takie, że artykuły piszą osoby bezpośrednio zajmujące się sprawami

opisywanymi w danym artykule, a więc osoby posiadające największą merytoryczną wiedzę. Pomimo początkowej niepewności, a nawet niechęci pracownicy Urzędu oraz kierownicy jednostek organizacyjnych
powoli przyzwyczaili się do nowego cokwartalnego
obowiązku. Nie jesteśmy zawodowymi dziennikarzami,
dlatego jakość naszych artykułów nie jest typowo gazetowa. Zawsze jednak staraliśmy się bardzo koncentrować na tym aby przygotowane przez nas artykuły
zawierały rzetelne i dokładne treści. Dlatego uważam,
że informacje zamieszczane w Zbąszyneckim Kwartalniku mogą być przydatne również dla następnych pokoleń naszych mieszkańców.
Z ogromnym szacunkiem odnoszę się do wszystkich
osób, dzięki którym możemy dziś obchodzić nasz
skromny jubileusz wydania 50. numeru Kwartalnika. Nie
będę wymieniał nazwisk osób zaangażowanych w
tworzenie gazety, bo nazwiska tych osób znajdziecie
Państwo przy każdym artykule w 50 numerach. Dziękuję wszystkim piszącym artykuły oraz osobom, dzięki
którym Kwartalnik ma swój niepowtarzalny i oryginalny
wygląd za wspólną pracę w tworzeniu gminnego informatora. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam tematów, chęci i pomysłów do wydawania kolejnych
numerów Zbąszyneckiego Kwartalnika. Dziękuję też
naszym czytelnikom za wyrozumiałość i zgłaszane
uwagi (choć ostatnio jest ich niewiele), zawsze jesteśmy otwarci na dobre pomysły i podpowiedzi. Zachęcam do czytania, a także do aktywnego udziału w
wydarzeniach, które opisujemy w naszych artykułach.
Zapewniam, że dołożymy starań aby każdy następny
Kwartalnik był ciekawy i warty przeczytania.

JUBILEUSZOWA ZABAWA!
Zapraszamy do jubileuszowej zabawy, która polega na ułożeniu hasła z pojedynczych literek zaznaczonych na czerwono w tekstach artykułów znajdujących się w Kwartalniku. Dla ułatwienia podpowiadamy,
że literki zaznaczone są na stronach od nr 3 do nr 37.
Spośród prawidłowo wypełnionych kuponów zostanie wylosowana jedna nagroda – bon w wysokości 100 zł.
Prosimy o dostarczanie kuponów na adres Urząd Miejski w Zbąszynku, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, w terminie
do 31 lipca 2021 roku. Kupony można wrzucać też do urny znajdującej się przed Urzędem.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30

imię i nazwisko
telefon kontaktowy i adres

www.zbaszynek.pl

7

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

INFORMACJE

Jan
Makarewicz

OGRANICZENIA W PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO
Od 2020 roku na terenie całego kraju obowiązują utrudnienia w funkcjonowaniu zakładów pracy i
różnych instytucji publicznych spowodowanych pandemią COVID-19.
W Urzędzie Miejskim w Zbąszynku od 13 marca 2020
roku, wprowadziliśmy ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą interesantów.
Na stronie biuletynu informacji publicznej: www.bip.
zbaszynek.pl w zakładce „Inne informacje” i dalej „Koronawirus” opublikowanych zostało łącznie 20 komunikatów Burmistrza Zbąszynka wprowadzających zasady funkcjonowania instytucji publicznych na terenie
Gminy Zbąszynek.
Przypominamy, że Komunikatem Nr 2/2021 z dnia 24
lutego 2021 r. wprowadzone zostały aktualnie obowiązujące zasady dot. pracy Urzędu, które są następujące:
1) interesanci przyjmowani są codziennie do godz.
13:00 (w sprawach pilnych bez ograniczeń), w holu na
parterze budynku. Pracownik wyznaczony do pierwszego kontaktu w miarę możliwości załatwia sprawę,
bądź też telefonicznie przywołuje pracownika zajmującego się daną sprawą. Interesant wchodząc do
Urzędu zobowiązany jest do dezynfekcji rąk i założenia
maseczki. Osoby z podwyższoną temperaturą ciała
proszone są o przyjście w innym terminie. Wchodząc
do Urzędu należy zachować zalecaną odległość między interesantami. Do stanowiska kasy należy podchodzić pojedynczo, według zaleceń pracownika Urzędu;
2) w dalszym ciągu odwołany jest dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej dotyczący przyjmowania interesantów w sprawie skarg i wniosków;
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3) w Urzędzie nie są prowadzone nieodpłatne porady
prawne dla mieszkańców Gminy;
4) przed wejściem do Urzędu ustawiona jest urna, do
której można wrzucać korespondencję.
Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.
W czasie obowiązujących ograniczeń wiele osób
zaczęło korzystać z innych form kontaktu z urzędem.
Wiele spraw można załatwić listownie, bądź za pośrednictwem:
a/ Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI):
www.zbaszynek.eboi.pl
b/ platformy internetowej e-puap:
zbaszynek.pl/PL/3440/ePUAP/
c/ poczty elektronicznej, adres e-mailowy:
urzad@zbaszynek.pl
d/ telefonicznie pod numerem telefonu 68 384 91 40.
Pełny wykaz numerów kontaktowych do pracowników Urzędu dostępny jest pod adresem:
zbaszynek.pl/PL/3520/Wykaz_numerow/
Ponadto przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku znajduje się punkt potwierdzania profilu
zaufanego. Od początku 2021 roku profil zaufany potwierdzono już ponad 170 osobom. Łącznie w punkcie
potwierdzania profilu zaufanego w Urzędzie Miejskim
od 2017 roku swój profil zaufany uzyskało ponad 600
osób.
Posiadanie profilu zaufanego jest niezbędnym warunkiem do skorzystania z nowej formy kontaktu z Urzędem Miejskim w Zbąszynku, poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI).

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

INFORMACJE

Anna
Przybyła

ABSOLUTORIUM
W aktualnym stanie prawnym, zgodnie ze
znowelizowaną ustawą o samorządzie gminnym, organ wykonawczy (wójt, burmistrz, prezydent) co roku
do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o
stanie gminy. Raport podsumowuje między innymi,
realizację polityk, programów, strategii, uchwał i realizację budżetu. Rada gminy rozpatruje raport na
sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium. Uchwałę w sprawie absolutorium
rada gminy podejmuje bezwzględną większością
głosów ustawowego składu rady.
W maju br. Rada Miejska w Zbąszynku zapoznała się
z Raportem o stanie Gminy Zbąszynek jak również z
wnioskiem Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o tym wniosku.
Na sesji w dniu 28 maja 2021 roku odbyła się debata
nad Raportem, która poprzedziła głosowanie Rady
Miejskiej w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Zbąszynka za 2020 rok. W głosowaniu wszyscy
obecni radni opowiedzieli się za udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania (Uchwała Nr XXXI/15/2021 z

dnia 28 maja 2021 r.).
Drugie szczególnie ważne głosowanie dotyczyło
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok (Uchwała Nr XXXI/16/2021 z dnia 28
maja 2021 r.), które zostało przyjęte jednogłośnie
przez radnych.
Kolejna podjęta uchwała dotyczyła udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka (Uchwała Nr
XXXI/17/2021 z dnia 28 maja 2021 r.). Również w tym
przypadku Rada Miejska w Zbąszynku jednomyślnie
opowiedziała się za udzieleniem absolutorium. Dla
Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego było
to już dwudzieste piąte absolutorium tytułu wykonania budżetu.
Odnosząc się do bieżącego absolutorium Burmistrz
podziękował Radzie Miejskiej za jednomyślność w
całorocznym procesie decyzyjnym i działaniach
zmierzających do poprawy jakości życia na terenie
naszej Gminy.

www.zbaszynek.pl
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CZAS LECI, A MY NA DOBRE I NA ZŁE RAZEM

		
30 czerwca br. w „Barze pod Semaforem” w
Zbąszynku odbyło się wyjątkowe i bardzo uroczyste spotkanie
jubileuszowe, podczas którego świętowaliśmy Żelazne Gody
(65), Diamentowe Gody (60) oraz Złote Gody (50). Największym
stażem w Gminie - 65 lat w małżeństwie mogą poszczycić się
Państwo Stanisława i Antoni Kratowicz ze Zbąszynka, natomiast
60 lat świętują cztery pary: Państwo Barbara i Mieczysław Bartkowiak, Eugenia i Feliks Kocur, Pelagia i Czesław Halasz ze Zbąszynka oraz Państwo Anna i Józef Letcy z Rogozińca. Medale
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, które przyznawane są tylko
raz w życiu z okazji 50-tej rocznicy ślubu odebrali Małżonkowie,
którzy wyrazili wolę ich przyjęcia. Prezydent RP Andrzej Duda
przyznał je 13 parom małżeńskim i już wcześniej złożył wszystkim
jubilatom życzenia w listach gratulacyjnych, które nadesłane zostały listownie do Jubilatów. Uroczystego odznaczenia w imieniu
Prezydenta RP jak co roku dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski w asyście Kierownika USC Barbary Niemiec-Kromskiej i
Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura. W tym roku Złote Gody obchodzą następujące pary: Państwo Władysława i
Lech Cichoccy, Wiesława i Andrzej Janas, Zofia i Jan Tobys z Dą-
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brówki Wielkopolskiej; Państwo Krystyna i Mieczysław Maciejewscy z Kręcka; Państwo Maria i Andrzej Furman, Helena i Zbigniew
Haniszewscy, Barbara i Tadeusz Hryniewicz, Barbara i Tadeusz
Kuberscy, Dorota i Stanisław Szczesiak, Cyryla i Feliks Wajs, Irena i
Jan Wodeccy, Stefania i Tadeusz Wołek ze Zbąszynka. Ta doniosła chwila została uwieńczona wspólną fotografią. Dokumenty
pamiątkowe i kwiaty wręczono wszystkim Jubilatom. Drobne
upominki przygotowaliśmy dla par o największym stażu małżeńskim. Jest nam niezmiernie miło, że tak piękny jubileusz mogliśmy świętować w tak licznym gronie małżonków. Po oficjalnej
części uroczystości zaproszono gości na poczęstunek. Drodzy
Jubilaci! Niech ten jubileusz i następne będą przykładem dla
przyszłych pokoleń, że jednak można i warto budować trwałe
wartości. Wszystkim Jubilatom z okazji Waszego święta serdecznie dziękujemy za obecność, uśmiech, wspomnienia i poczucie
humoru. Z okazji tak zacnych rocznic na Wasze ręce składamy
raz jeszcze serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności,
pogody ducha i wielu radosnych chwil spędzonych razem,
w gronie najbliższych.
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NOWE DOWODY - JAKIE ZMIANY?
Już 2 sierpnia br. wejdzie w życie zmiana ustawy o dowodach osobistych, a w raz z nią zniknie możliwość składania wniosków o wydanie dowodu osobistego drogą elektroniczną. Nowy e-dowód będzie
posiadał rozbudowaną zawartość warstwy graficznej i
elektronicznej. Na dowód powróci podpis posiadacza
dowodu oraz nowość - obok pierwszej cechy biometrycznej tj. wizerunku twarzy, pojawi się druga - odciski
palców. Złożenie wniosku online będzie możliwe tylko
dla dzieci do 12 roku życia. Od nich odciski palców nie
będą pobierane, a dowody te będą ważne 5 lat. Odciski palców pobierane będą w każdym organie gminy zarówno przy składaniu wniosku jak i przy odbiorze
dowodu. Pobieranie odcisków palców z pewnością
spowoduje wydłużenie czasu załatwienia formalności związanych z wyrobieniem dowodu. Nowa ustawa
przewiduje, że na terenie powiatu zostanie wyznaczona jedna gmina, która zostanie wyposażona w mobilną stację urzędnika, która umożliwi pobranie odcisków
palców w miejscu pobytu wnioskodawcy, który z po-

wodu choroby lub innych niedających się pokonać
przeszkód nie może stawić się osobiście w urzędzie.
Czy zda to egzamin? Zobaczymy. Z doświadczenia
wiemy, że będzie to bardzo trudne. Osobie, od której tymczasowo nie można pobrać odcisków palców
(np. oparzenie dłoni) wydany zostanie dowód na 12
miesięcy. Do zamieszczenia odcisków palców i podpisu posiadacza dowodu zobligowane zostały wszystkie
państwa członkowskie Unii Europejskiej. Nie wszyscy
od razu muszą wymieniać dowody. Wszystkie dowody wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność. Wymiana dokumentów na
nowe czeka tych, którym zmienią się dane zawarte w
dowodzie, którym mija termin ważności, którzy zgłoszą
jego utratę czy zniszczenie oraz tych, którzy zwyczajnie
wyrażą chęć posiadania nowej wersji dowodu. Obowiązkowo nowe dowody będą wydawane osobom,
które złożą wniosek o swój pierwszy dokument tożsamości.

Renata
Kitta

NIERUCHOMOŚCI GMINNE
W II kwartale 2021r. w wyniku pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonego sprzedany
został lokal mieszkalny w Zbąszynku przy ul. Wojska
Polskiego nr 31 A o pow. użytkowej 65,03 m2 wraz z
udziałem w gruncie oznaczonym nr działki 195/34.
Do lokalu przynależało pomieszczenie w budynku
gospodarczym o pow. użytkowej 8,94 m2. Cena wywoławcza ustalona została w wysokości 79.337,00 zł.
Do przetargu przystąpiła 1 osoba. Cena uzyskana w
wyniku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu to kwota 80.137,00 zł. W czwartym publicznym
przetargu ustnym nieograniczonym sprzedana została nieruchomość gruntowa, przeznaczona pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczona
geodezyjnie nr działki 243/48 o pow. 1707 m2, położona w Zbąszynku przy ul. Zachodniej. Cena wywoławcza nieruchomości 118.449,00 zł w tym 23% podatku VAT. Do przetargu przystąpiły cztery osoby.
Uzyskana cena nieruchomości to kwota 141.782,10
zł w tym 23% podatku VAT. W trybie bezprzetargowym na rzez najemcy sprzedany został lokal mieszkalny o pow. użytkowej 50 m2 w Zbąszynku przy ul.
Gdańskiej. Do lokalu przynależały dwie piwnice o
pow. 7m2 i 6,40 m2. Łączna cena lokalu mieszkalnego
oraz udziału w działce nr 59/7 i w częściach wspólnych ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego
wyniosła 102.000,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej na-

jemcy przyznano 60% bonifikaty od ustalonej ceny.
Wobec powyższego nabywca nieruchomości zapłacił należną cenę w wysokości 40.800,00 zł. 31 marca
2020r. Rada Miejska w Zbąszynku podjęła uchwałę
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w obrębie wsi Chlastawa. Według ustaleń planu teren stanowiący działki
oznaczone geodezyjnie nr 72/2 i 75 o ogólnej pow.
11,9411 ha w obrębie wsi Chlastawa zmienił swoje
przeznaczenie z terenu rolnego na teren obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem budowy farmy fotowoltaicznej. W planie przewidziana została opłata planistyczna w wysokości
15%. Opłata planistyczna to forma daniny publicznej
płaconej jednorazowo przez właściciela nieruchomości na rzecz gminy. Kwestię opłaty planistycznej
normuje art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obowiązek zapłaty
powstaje, jeżeli wskutek uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wzrośnie wartość nieruchomości objętej planem, a właściciel zbędzie tę
nieruchomość. Opłata planistyczna zwana też rentą
planistyczną jest określana przez radę gminy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Określa się ją procentowo w stosunku do wzrostu
wartości nieruchomości (różnicy pomiędzy wartością
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nieruchomości przed wejściem w życie planu, a wartością na dzień zbycia nieruchomości). Zgodnie z
ustawą nie może być ona wyższa niż 30%, a musi być
wyższa niż 0%. Gmina może wystąpić do właściciela
o zapłatę renty planistycznej w ciągu 5 lat od daty
wejścia w życie planu miejscowego. Obowiązek zapłaty renty planistycznej jest stwierdzany w drodze
decyzji administracyjnej. Celem renty planistycznej
jest zrekompensowanie gminie wydatków poniesionych przy uchwalaniu planu zagospodarowania
przestrzennego. Właściciel działek 72/2 i 75 zbył nieruchomości w listopadzie 2020r. Według biegłego
rzeczoznawcy majątkowego w wyniku uchwalenia
planu dla działek 72/2 i 75 w obrębie wsi Chlastawa nastąpił wzrost wartości nieruchomości o kwotę
863.342,00 zł. Ustalona opłata planistyczna w wysokości 15% liczona od wzrostu wartości nieruchomo-

ści wyniosła 129.501,00 zł i została wpłacona przez
zbywającego na konto Gminy Zbąszynek. W celu
realizacji inwestycji – budowy elektrowni fotowoltaicznej w Dąbrówce Wlkp. oraz wobec konieczności
podłączenia przedmiotowej inwestycji do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia niezbędne
było ustanowienie służebności przesyłu zezwalającej
na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej –
przyłącza elektroenergetycznego kabla średniego
napięcia, na nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Zbąszynek. W związku z powyższym ustanowiona została notarialnie odpłatna służebność przesyłu
na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1257 będącej
drogą na rzecz dwóch spółek realizujących zamierzenie inwestycyjne. Koszt ustanowienia służebności
wyniósł 540,22 zł dla każdej ze spółek.
Krzysztof
Krzywak

MC ZDROVITA KOŃCZY DZIAŁALNOŚĆ
Po 18 latach działalności na terenie Zbąszynka, MC Zdrovita przesłało pismo do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku wypowiadające z dniem 30 czerwca
2021 r. umowę na lokal użytkowy w gminnym obiekcie przy ul Kosieczyńskiej 4. Wypowiedzenie oznacza zakończenie działalności medycznej na terenie
Zbąszynka. Burmistrz Zbąszynka niezwłocznie podjął
rozmowy z podmiotem przedstawionym przez członka zarządu MC Zdrovita z firmą Medicus Bonus – sieć
placówek w Poznaniu, Wągrowcu Wlkp., Środzie
Wielkopolskiej i Opalenicy oraz Medycznym Centrum TopMed w Sulechowie. Ostatecznie gwarancje
wsparcia uzyskał lokalny podmiot medyczny TopMed
Sulechów. Już 23 kwietnia br. Burmistrz zorganizował
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w Zbąszynku spotkanie w formie telekonferencji z dyrekcją Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w
Zielonej Górze. Dyrektor Piotr Bromber zadeklarował
prawne działania w kierunku utrzymania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w Zbąszynku. Po
spotkaniu „Funduszu” z podmiotami medycznymi
ustalono, że MC Zdrovita będzie prowadziło działalność do czasu wyboru z konkursu nowego podmiotu
medycznego, nie dłużej jednak jak do końca 2021 r.
Obecnie trwają prace formalno-prawne związane z
przygotowaniem oferty konkursowej oraz organizacyjne związane z przeniesieniem działalności AOS z
pomieszczeń przy ul. Kosieczyńskiej 4 do obiektu Przychodni Lekarskiej przy ul. Długiej 1.

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,
,,

WYDARZENIA

Adrian
Kepke

II KWARTAŁ 2021 JUŻ ZA NAMI
INNOWACYJNY SAMORZĄD 2021 – KREATYWNOŚĆ W
CZASACH PANDEMII
Miło nam poinformować, że w dniu 15 kwietnia br. Gmina Zbąszynek otrzymała wyróżnienie w
konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021 – kreatywność w czasach pandemii”. Łącznie do konkursu
zgłoszono 396 projektów. Najważniejszymi kryteriami
oceny były: nowatorstwo w skali kraju, rezultaty zastosowanych rozwiązań oraz potencjał do zainspirowania innych jednostek samorządu terytorialnego
do podejmowania podobnych kreatywnych działań. Nasz projekt pt: „Modernizacja i rozbudowa
oczyszczalni ścieków w Zbąszynku” został wyróżniony w kategorii gmin miejsko-wiejskich, wśród 83 projektów zgłoszonych do konkursu w tej kategorii. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezes Rady
Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Ministerstwo
Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej oraz GovTech Polska. Partnerem
strategicznym była spółka PGNiG.
76 ROCZNICA PRZYJAZDU PIERWSZYCH REPATRIANTÓW Z KRESÓW WSCHODNICH DO ZBĄSZYNKA
76 lat temu na peron drugi dworca Neu Bentschen (Nowy Zbąszyń - Zbąszynek) wjechał pierwszy
transport repatriantów. 15 kwietnia Świebodziński
Związek Kresowian – Koło Terenowe Kosieczyn uczcił
tę rocznicę. W obchodach wziął również udział Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Ku pamięci
Związek Kresowian przywołał fragment wspomnień
jednego z Kresowian, który przyjechał pierwszym
transportem: „Nas przywieziono na stacje w Zborowie w dniach 20-25 stycznia 1945 roku. Tam w nieludzkich warunkach, na mrozie, pod gołym niebem,
koczowaliśmy dwa miesiące, nim podstawiono wagony. Byliśmy u kresu sił. Wielu chorowało, a Hanka

Szyligowa z dwiema córkami i kilkanaście osób z innych wsi, zmarło z zimna i wycieńczenia. Skromne zapasy żywności szybko się wyczerpały. Panował głód.
Dziadek sprzedał konia, aby kupić żywość i paszę dla
krowy. Podróż też trwała prawie miesiąc. Do Zbąszynka dotarliśmy 15 kwietnia. Na stacji stał transport z
więźniami z obozu koncentracyjnego i wszędzie było
dużo wojska. Jakieś 70 kilometrów dalej, przebiegała linia frontu. Zaraz po przyjeździe, w godzinach popołudniowych, przeżyliśmy nalot niemiecki. Ukryliśmy
się pod betonowym wiaduktem. Na drugi dzień, niemieckie furmanki, zaczęły nas rozwozić po wioskach.
Wszędzie mieszkali jeszcze Niemcy. Polaków dokwaterowywano do nich. W domku na skraju lasu, gdzie
nas ulokowano, nie czuliśmy się bezpieczni…”
KONDOLENCJE
Z żalem informujemy że 26 kwietnia 2021 r.
zmarł Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek prof. dr
hab. Tadeusz Zgółka, wybitny językoznawca, znakomity wykładowca i pasjonat nauki.

Rodzinie oraz najbliższym zmarłego składamy najszczersze kondolencje. Pamięć
o Nim na zawsze pozostanie z nami. Państwo Halina i Tadeusz Zgółkowie z Gminą
Zbąszynek związani są od 2005 roku, m.in.
poprzez systematyczny udział w organizowanych wydarzeniach oświatowych i kulturalnych, a także poprzez uczestnictwo i
objęcie honorowym patronatem konkursu
„Połam pióro”, organizowanego przez ówczesne I Gimnazjum w Zbąszynku. Swoją
pracą i zaangażowaniem bardzo aktywnie
i skutecznie promowali dobre imię Gminy
Zbąszynek.

www.zbaszynek.pl
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STYPENDYŚCI W GMINIE ZBĄSZYNEK
Po zakończonym okresie nauki, na koniec
kwietnia absolwenci klas maturalnych w Gminie
Zbąszynek otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.
Poza świadectwami rozdane zostały także nagrody –

my dalszych sukcesów w nauce oraz w przyszłym życiu zawodowym.
WIZYTA WOJEWODY LUBUSKIEGO
13 maja Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak przebywał z wizytą w Gminie Zbąszynek.
W spotkaniu, Wojewodzie towarzyszył Starosta Świe-

a w nich między innymi Stypendia Burmistrza Zbąszynka. Stypendystą w technikum Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku
bodziński Zbigniew Szumski, wice-Starosta Andrzej
Chromiński, radny Rady Powiatu Świebodzińskiego

z najlepszymi wynikami w nauce na świadectwie
ukończenia szkoły został Mikołaj Zienkowicz. Stypendium otrzymała również absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku – Julia Lemańska.
Stypendystką w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu
została Eunika Fąferko, która otrzymała również Stypendium Związku Leśników Polskich. Wszystkim życzy-
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Michał Motowidełko oraz Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski. Pierwszym punktem wizyty Wojewody było spotkanie z seniorami z Dziennego Domu „Senior-Wigor”. Podczas spotkania Wojewoda zwiedził
niewyremontowaną jeszcze część budynku, w której
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niedługo powstaną mieszkania chronione, przeznaczone dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami lub w podeszłym wieku. Przygotowanych będzie 11 mieszkań, inwestycja planowo zakończy się w
marcu 2022 r. W trakcie spotkania Burmistrz Zbąszynka uhonorował Wojewodę Lubuskiego Władysława
Dajczaka tytułem „Przyjaciela Gminy Zbąszynek” w
podziękowaniu za zaangażowanie i zrozumienie naszych koncepcji rozwojowych. Drugim punktem wizyty było otwarcie zakończonej inwestycji pod nazwą
„Budowa dróg gminnych: ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku - etap II” dofinansowanej w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Na realizację inwestycji Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
744 730 zł. Gmina Zbąszynek, jako jedna z 6 w powiecie świebodzińskim, najbardziej aktywnie aplikowała
o środki rządowe – stwierdził Wojewoda dodając, że
na dotychczasowe inwestycje realizowane na terenie Gminy Zbąszynek z budżetu państwa przekazanych zostało łącznie 5 403 366 zł.

WYRÓŻNIONE ABSOLWENTKI
Jak co roku Burmistrz Zbąszynka wyróżnia najlepszych absolwentów szkół z Gminy Zbąszynek. Nie
zapomina także o mieszkańcach Gminy, którzy wybrali inne szkoły średnie niż nasza. 10 czerwca Burmistrz
wyróżnił dwie mieszkanki Gminy Zbąszynek, będące

I SPOTKANIE GRUPY ORGANIZACYJNEJ DOT. 100-LECIA MIASTA ZBĄSZYNEK
20 maja 2021 r. odbyło się I spotkanie Grupy
Organizacyjnej dot. 100-lecia miasta Zbąszynek. Grupa, powołana w sierpniu 2020 r. przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego przygotuje strategię
działania dotyczącą organizacji obchodów 100-lecia miasta Zbąszynek. Grupę Organizacyjną tworzą
Malwina Kubicka - dyrektor ZOK Zbąszynek (Koordynator ds. przeprowadzenia obchodów, sekcja kulturalna), Marcin Minta - kierownik OSiR Zbąszynek (sekcja sportowa), Marcin Kumke - radny Rady Miejskiej
w Zbąszynku, historyk (sekcja historyczna - oświatowa), Adrian Kepke - podinspektor ds. promocji w
Urzędzie Miejskim (sekcja promocyjna), Zbigniew

absolwentkami Liceum Ogólnokształcącego w Wolsztynie. Pani Marta Badeńska oraz Pani Karolina Chybin
otrzymały listy gratulacyjne oraz upominkowe książki.
Życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz w przyszłym życiu zawodowym.

Buśko - Komendant Związku Drużyn ZHP Zbąszynek
(sekcja patriotyczna). Trwa ankieta internetowa, już
wkrótce zostanie przeprowadzona również sonda
uliczna w celu poznania oczekiwań mieszkańców.
Wszystkie informacje o obchodach pojawią się na
specjalnie utworzonej stronie internetowej. Zapraszamy do współpracy w wybranych sekcjach.

NOWY WYMIAR TURYSTYKI ROWEROWEJ W REGIONIE
KOZŁA
W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania turystyką rowerową. Zjawisko to ma
swoje odbicie w rozwoju szlaków rowerowych oraz
różnego rodzaju akcesoriów i nowoczesnych technik
np. aplikacji GPS wykorzystywanych przez rowerzystów.
Profesjonalne i nowoczesne formy informacji o rowerowych trasach i szlakach turystycznych stają się często
motywem aktywności rowerowej i wpływają na rozwój
turystyki w regionach. W takim nurcie przygotowano
elektroniczny projekt wizualizacji krajobrazowej ścieżek rowerowych w Regionie Kozła na terenie czterech
gmin: Zbąszynek, Babimost, Kargowa i Zbąszyń. Wizualizacja obejmuje pętlę rowerową łączącą wymienione gminy oraz kilka krótkich tras zlokalizowanych w
sąsiedztwie pętli. Pętla rowerowa ma długość 53 km i
prawie w całości prowadzi po ścieżkach rowerowych
o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki brukowej. Jedynie
na kilku krótkich odcinkach rowerzyści pojadą wzdłuż
dróg asfaltowych i gruntowych. Pętlę cechuje bardzo
dobra infrastruktura turystyczna, na którą składają się
liczne miejsca odpoczynku (ławki i stoły), tablice informacyjne, kąpieliska (Zbąszyń, Kolesin, Stare Kramsko,
Jezioro Linie Duże) oraz restauracje (Chlastawa, Kolesin, Wojnowo). Głównym celem wizualizacji jest prezentacja fotografii i filmów obrazujących poszczególne
miejsca i odcinki na ścieżkach rowerowych. Fotografie
i filmy zamieszczone są na profilach wysokościowych
obrazujących ukształtowania terenu wzdłuż tras. Celem opracowania jest promocja turystyki rowerowej w
Regionie Kozła na terenie gmin Zbąszynek, Babimost,
Kargowa i Zbąszyń. Wizualizacja krajobrazowa ścieżek
rowerowych jest zamieszczona na stronie internetowej sciezki.regionkozla.pl

www.zbaszynek.pl
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Hubert
Cichy

INWESTYCJE
BUDOWA DRÓG GMINNYCH: UL. OGRODOWA, UL. ZACHODNIA W ZBĄSZYNKU-ETAP II, ETAP III ORAZ BUDOWA UL. H. SIENKIEWICZA A TAKŻE UL. CZ. MIŁOSZA W
ZBĄSZYNKU
Zakończono i odebrano II etap prac. Celem
projektu była poprawa bezpieczeństwa użytkowni-

Wykonawcą obu inwestycji jest firma BRUBET Ryszard
Winnicki z Międzyrzecza. Zadanie będzie realizowane w formule zaprojektuj – wybuduj. Termin zakończenia projektów to koniec 2022 r. Wartość umów
2.748.784,17 zł. i 2.102.015,51 zł. Projekty zostaną dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu
Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące uszczegółowienia
zakresu i rozwiązań technicznych. Planowane rozpoczęcie robót w terenie, nastąpi na początku 2022 r.

ków dróg oraz rozwój gminnej infrastruktury drogowej. Wykonano: rozbudowę 523 m ul. Zachodniej
TERMOMODERNIZACJA CUM
Termomodernizacja Centrum Usług Medycznych oraz utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla niepełnosprawnych w Zbąszynku. Termin
realizacji: 2021-2022. Wartość projektu: 2.750.000,00
zł, dofinansowanie: 2.000.000,00 zł, Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych. W ramach projektu planuje się
termomodernizację CUM m.in. docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej przebudowę klatki
schodowej oraz utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego – tzw. mieszkania wspierające. Na potrzeby Centrum planuje się wydzielenie pomieszczeń

i Ogrodowej, budowę chodników i ścieżek rowerowych. Wybudowano 2 skrzyżowania, rozbudowano
kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne i zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (aktywne przejścia dla pieszych). Wykonawcą
była firma Całus sp. z o.o. sp. k. z Borui Nowej. Wartość projektu, który był dofinasowany ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych wyniósł 1 798.485,06
zł. Wysokość dofinansowania: 744.729,93 zł.
Kolejnym III etapem ul. Zachodniej, będzie odcinek
od ul. Ogrodowej do ul. Reymonta. Równolegle rozpoczną się też prace na ul. Miłosza i ul. Sienkiewicza.
16
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znajdujących się na I piętrze: część mieszkalna-10
pokoi z łazienkami, świetlica-pokój dzienny, umywalnia, kuchnia, pralnia, i na poddaszu: pomieszczenia
dla personelu, pokój opiekunek, magazyn, 4 pokoje

z łazienkami. Podpisano umowę z wykonawcą i przekazano plac budowy. Wykonawcą jest Zakład Murarski S.C Muńko Jan, Muńko Marek, ul. NOWA 20, 66110 NOWE KRAMSKO. Wartość umowy 2.214.000,00
zł. Termin zakończenia robót 01.03.2022r.
PRZEBUDOWA BUDYNKU BYŁEJ REMIZY NA BUDYNEK
DLA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W RAMACH
ROZWOJU INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ WSI CHLASTAWA
Celem projektu jest rozwój gminnej infrastruktury kulturalnej oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom Regionu Kozła równego i nieograniczonego
dostępu do kultury poprzez zmianę sposobu użytkowania i przebudowę budynku byłej remizy na budynek dla potrzeb lokalnej społeczności w ramach
rozwoju infrastruktury kulturalnej wsi Chlastawa. W
ramach robót budowlanych w istniejącej części budynku przewiduje się m.in.: wymianę pokrycia dachowego, rynien, instalacji odgromowej, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie elewacji budynku, wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie
nowych podłóg i renowację wieży. Obecnie przekazano plac budowy i podpisano umowę z wykonawcą: JAN JANIK ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY, UL.

WOLSZTYŃSKA 23, 66-110 BABIMOST. Dofinansowanie
63.629,00 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Wartość umowy z Wykonawcą
122.320,82 zł. Termin zakończenia robót 20.10.2021r.

PARKING PRZY BUDYNKU UM W ZBĄSZYNKU
Powiększono o 14 miejsc postojowych parking przy Urzędzie Miejskim w Zbąszynku. Wykonawcą
był Hydro-Friz Zbigniew Friedrich z Glinna k. Nowego
Tomyśla. Koszt wyniósł 65 tys. zł.

www.zbaszynek.pl
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

INFORMACJE SZUK
regularny, a po każdym
odczycie
wystawiana
III KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
będzie faktura za dostarczone usługi. Wymiana
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
wodomierzy u odbiorców usług odbywać
PRZYPOMINA O OPŁATACH ZA ODPADY.
się będzie etapami. O
TERMIN WPŁAT ZA III KWARTAŁ 2021 - MIJA 31 LIPCA
szczegółach
wprowa(OPŁATA ZA LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ).
dzenia
dodatkowych
odczytów wodomierzy
STAWKA OPŁAT ZA ODPADY W III KWARTALE 2021
i wymiany wodomierzy
NIE ULEGA ZMIANIE I WYNOSI:
u poszczególnych grup
odbiorców usług infor- ODPADY SELEKTYWNE - 30,00 ZŁ/OSOBĘ
mować będziemy w
oddzielnych komunikaWPŁAT DOKONUJEMY NA INDYWIDUALNE
tach.
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH.
Od dnia 1 czerwca 2021
roku w Samorządowym
Zakładzie Usług KomuSamorządowy Zakład Usług Komunalnych w
nalnych
w
Zbąszynku
przy
ul.
PCK 2 można ponowZbąszynku informuje, że od połowy lipca pracowninie
załatwić
wszystkie
sprawy
osobiście. Zakład zocy SZUK Zbąszynek prowadzić będą odczyty roczne
stał
otwarty
dla
interesantów
z uwzględnieniem
wodomierzy u wszystkich odbiorców naszych usług
obowiązujących
obostrzeń
–
w
siedzibie Zakładu
na terenie Gminy Zbąszynek, po których nastąpi rozlijednocześnie
może
przebywać
dwóch
petentów,
czenie i wystawiane będą faktury rozliczeniowe. Fakprzed
wejściem
do
Zakładu
należy
zdezynfekować
tury wzorem lat ubiegłych będą roznoszone również
ręce oraz założyć maseczkę ochronną na twarz.
przez naszych pracowników i wrzucane do skrzynek
Zakład jest czynny w dotychczasowych godzinach
na listy. Cena dostarczania wody i odprowadzania
funkcjonowania tj. od 7:00 do 15:00. Samorządowy
ścieków nie ulega zmianie. O wszelkich zmianach
Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku prosi, żeby
stawki będziemy informować na bieżąco. Prosimy
załatwiać sprawy najpilniejsze w siedzibie Zakładu,
o uprzątnięcie i zapewnienie dostępu do pomiesza pozostałe prosimy załatwiać telefonicznie lub maczeń, w których znajdują się wodomierze główne i
ilowo. Przed Zakładem znajdują się w dalszym ciągu
ogrodowe. Każdy pracownik Samorządowego Zaskrzynki podawcze- w jednej znajdują się dokumenkładu Usług Komunalnych w Zbąszynku dokonujący
ty do pobrania, a druga jest na zwrot wypełnionych
odczytów wodomierzy będzie posiadał przy sobie
dokumentów. Do skrzynki można wrzucać wnioski,
w widocznym miejscu identyfikator. W przypadku
odczyty wodomierzy, czy też deklaracje na odpady.
jakichkolwiek wątpliwości bardzo prosimy o kontakt
Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi do której skrzyntelefoniczny lub e- mailowy z pracownikami Zakłaki należy wrzucić wypełniony dokument (skrzynki są
du. W przypadku nie zastania nikogo z odbiorców
opisane), tak aby osoby postronne nie miały wglądu
usług pod wskazanym adresem pracownicy zodo wypełnionych dokumentów. Skrzynki są codzienstawią informację w skrzynce pocztowej (tak jak
nie opróżniane i w miarę konieczności dokładane
odbywało się to dotychczas), bardzo prosimy w
puste deklaracje.
takim przypadku o indywidualne podawanie stanu wodomierzy. Skontaktować się z pracownikiem
Dane kontaktowe:
SZUK Zbąszynek i podać stan wodomierzy można
telefonicznie lub mailowo tel. 68 3849465 wew. 21,
WODA - tel. 68 3849465 wew. 21,
e-mail: woda@zbaszynek.pl Jeżeli wodomierz nie zoe-mail: woda@zbaszynek.pl
stanie odczytany przez pracowników SZUK Zbąszynek
oraz odbiorca usług sam nie poda stanu wodomieODPADY - tel. 68 3849465 wew. 22,
rza będzie on rozliczony na podstawie średniego zue-mail: odpady@zbaszynek.pl
życia wody z ostatniego okresu obrachunkowego. Ze
względu na planowane przez Samorządowy Zakład
CZYNSZE - tel. 68 3849465 wew. 23,
Usług Komunalnych w Zbąszynku wprowadzenie
e-mail: czynsze@zbaszynek.pl
zdalnego odczytu wodomierzy oraz zmianę sposobu
rozliczania wodomierzy, odczyty wodomierzy u odbiorców indywidualnych odbywać się będą w sposób
18
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OŚWIATA

Agnieszka
Ratyńska

ZAKOŃCZYŁ SIĘ ROK SZKOLNY
Małymi krokami wracamy do normalności!
Od 4 maja br. do szkoły wróciły wszystkie dzieci z klas
I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach
stopniowo starsi uczniowie. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych przeszli na naukę w tzw. systemie hybrydowym, czyli połączono lekcje przeprowadzone
zdalnie i w szkołach. Od 31 maja br. szkoły i placówki
oświatowe funkcjonowały w trybie stacjonarnym.
Kończący się rok szkolny nie był najłatwiejszym czasem, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Wszyscy
byli zmuszeni, by przystosować się do zupełnie nowych warunków.
Lockdown spowodowany epidemią koronawirusa
w wielu aspektach negatywnie wpłynął na dzieci i
młodzież. Zamknięte szkoły, nauka online oraz brak
kontaktu z rówieśnikami to czynniki, które mogły przytłoczyć uczniów. Dlatego też podjęto decyzję, żeby
ostatni miesiąc nauki odbywał się w trybie stacjonarnym.
30 kwietnia 2021 roku, zgodnie z kalendarzem roku
szkolnego, pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że niemożliwe było zorganizowanie uroczystej akademii.
Mimo to, z pewnością był to dzień szczególny, pełen
wrażeń i wspomnień. Tradycyjnie już absolwenci klas
maturalnych otrzymali stypendia Burmistrza Zbąszynka. Stypendystą w technikum Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku, z najlepszymi wynikami w nauce na świadectwie ukończenia szkoły został Mikołaj Zienkowicz.
Stypendium otrzymała również absolwentka Liceum
Ogólnokształcącego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku – Julia Lemańska.
Stypendystką w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu
została Eunika Fąferko, która otrzymała również Stypendium Związku Leśników Polskich.
Gratulujemy wszystkim absolwentom ukończenia
szkoły. Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i pomyślnych wyników egzaminów maturalnych. Czeka Was
wiele trudnych decyzji oraz egzaminy, od których
wiele będzie zależało.
Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach i
innych placówkach oświatowych zakończyły się w
tym roku szkolnym 25 czerwca.

Najwyższe wyniki w nauce osiągnęli następujący
uczniowie:
- Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce
Wlkp. - Mikołaj Jagodziński,
- Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie - Filip Kleszcz,
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku - Anna Spychała,
- Szkoła Branżowa I-go stopnia CKZiU w Zbąszynku Julia Sarbak.
Stypendia za osiągniecia sportowe otrzymały Oliwia
Dzieciątkowska – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku oraz Zofia Kowalska
- Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce
Wlkp. Dodatkowo uczennica Szkoły Podstawowej
Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp. Julia Jędrzy otrzymała nagrodę jako finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego.
Teraz czas na zasłużony odpoczynek, zwłaszcza od
komputerów. Życzymy wszystkim udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, a we wrześniu miejmy
nadzieję, że zobaczymy się w szkole.
Przypominamy, że od 1 września br. w Zbąszynku
uruchomiony zostanie żłobek, który będzie się mieścił przy ulicy Kupieckiej 1. Będzie to filia istniejącego od 2018 r. Niepublicznego Żłobka Leśny Zakątek
w Babimoście. Żłobek będzie posiadał dwie grupy,
łącznie 35 miejsc. Dzieci z Gminy Zbąszynek zostaną
objęte dotacją. Żłobek będzie świadczył opiekę w
dni powszednie w godzinach 6:30-16:30. Rekrutacja już się rozpoczęła, a wszelkie informacje można
uzyskać u Dyrektor Niepublicznego Żłobka Leśny Zakątek w Babimoście Pani Elżbiety Urbanowicz pod
numerem telefonu 782-902-758 lub pisząc na adres:
lesnyzakatek.babimost@wp.pl
Zapraszamy do zapisów!

Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski oraz Zastępca Burmistrza Jan Makarewicz wręczyli stypendia dla
najlepszych absolwentów i sportowców z klas 8, dla
których egzaminy odbyły się w dniach 26-28 maja.
20
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

MUCHOMORKOWY ZAWRÓT GŁOWY...

Im cieplejsza aura pogodowa, tym więcej
możliwości i okazji mamy, by zapewnić naszym
podopiecznym atrakcyjny czas pod kapeluszem
Muchomorka. Kwiecień rozpoczęliśmy spokojnie,
choć pracowicie z powodu świętowania istotnego
dla każdego przedszkolaka - Dnia Ziemi. Ten dzień jest
wspaniałym pretekstem do tego, aby uwrażliwiać,
pokazywać i rozmawiać na tematy dotyczące Ziemi
- jej piękna i wyjątkowości, a zarazem destrukcyjnej
ręki człowieka działającej niekiedy bez opamiętania.
Świadomość, że to dzieci są przyszłością naszej
planety sprawiła, że każda grupa podwinęła rękawy i
wspólnymi siłami posadziła kilka wspaniałych krzewów
na placu przedszkolnym. Dzieci z grupy Żabki pod
przewodnictwem Pani Renaty Nowickiej przygotowały
również z tej okazji piękne przedstawienie dla wszystkich
przedszkolaków w formie multimedialnej, w którym
zaprezentowały krótki montaż taneczno-słowny
dotyczący sposobów dbania o Ziemię.
Wraz z nadejściem maja przygotowywaliśmy się do
Dnia Rodziny. Ze względu na pandemię i obostrzenia,
nie mógł on odbyć się tak hucznie jak zwykle, co nie
przeszkodziło nam, aby z pełnym miłości przesłaniem,
śpiewem i tańcem wystąpić przed kamerą. Rezultatem
były filmy, które posłaliśmy rodzicom. Mamy nadzieję,
że wzruszały i napawały dumą. Dzieci wraz z
nauczycielkami wykonały dla rodziców łapacze snów,
posyłając wraz z nimi najlepsze życzenia.
Rozpoczął się czerwiec - najbardziej dynamiczny z
miesięcy, a wraz z nim Dzień Dziecka, który napawał
optymizmem i euforią. Dmuchane zamki, wata
cukrowa, lody, malowanie na folii, bańki mydlane - to

zaledwie niektóre z atrakcji przyciągających dziecięce
spojrzenia i działania. Uśmiechy i dobra zabawa gościły
w każdym najmniejszym zakątku naszego przedszkola.
18 czerwca mieliśmy okazję spotkać się ze strażakami z
OSP w Zbąszynku. Strażacy przybliżyli nam jak wygląda
ich praca i na czym polega. Dzieci mogły obejrzeć
cały wóz strażacki - przyrządy, które są potrzebne w
czasie akcji ratowniczo-gaśniczej. Dla urozmaicenia
zajęć dzieci mogły poczuć się przez chwilkę jak nasi
goście i z pomocą strażaka oblewały wodą z węża
strażackiego nasze przedszkolne roślinki i krzewy – to były
niezapomniane emocje.
Zwieńczeniem czerwca, ale również całego roku
przedszkolnego było wzruszające pożegnanie dzieci
grup sześcioletnich. Czas, aby rozpoczęły od przyszłego
roku przygodę w pierwszej klasie z tornistrem na plecach
i zawsze dobrym wspomnieniem o Muchomorku.
Życzymy wszystkim Absolwentom sukcesów w kolejnym
etapie kształcenia.
Nareszcie długo oczekiwane wakacje, czas zasłużonego
odpoczynku przedszkolaków i nauczycieli. Na ten czas
życzymy Wam Drogie Dzieci udanego wypoczynku.
Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej
przeżytej przygody. Bawcie się dobrze, leniuchując w
przydomowych ogródkach, na złocistych plażach,
w górach i nad jeziorami. Jednak ciesząc się latem
pamiętajcie o bezpieczeństwie i rozsądku podczas
każdej z zabaw, byśmy we wrześniu mogli się wszyscy
znowu spotkać pełni radości.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

Z ŻYCIA ZBĄSZYNECKIEJ PODSTAWÓWKI…
Po trwającym blisko 8 miesięcy zdalnym
nauczaniu, w szkole duży nacisk kładliśmy na
integrację oraz reintegrację uczniów. Dzieci po
ciągłym siedzeniu przed komputerami, często

piadę sportową dla młodszych klas, a dla starszych grę terenową. Uczniowie klas I-III rywalizowali w konkurencjach sportowych na terenie Zbąszyneckiej Hali Sportowej. Na zakończenie
rozgrywek, każda z klas otrzymała pamiątkowy dyplom oraz
owocową przekąskę. W ramach klasowych integracji malowali również kredą
na płycie boiska szkolnego
swoje plany i marzenia wakacyjne. Natomiast uczniowie klas IV-VIII wyruszyli w
teren. W wyznaczonych
punktach na terenie miasta zmagali się z zagadkami
przedmiotowymi, rozwiązywali rebusy krzyżówki, śpiewali piosenki, wykonywali
ćwiczenia sportowe.
#CHALLANGENIEBIESKIEMOTYLE2021
Cała społeczność włączyła
się do akcji na rzecz osób
ze spektrum autyzmu w ramach #challangeniebieskiemotyle2021. To szlachetna i potrzebna inicjatywa,
której celem jest poszerzenie świadomości na temat
autyzmu. Udział w niej to
także przekazanie iskierki
przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.

w zupełnej izolacji bez kontaktu z rówieśnikami
potrzebowały rozmów, spotkań, zabawy, bezpośredniego kontaktu z koleżankami, kolegami,
nauczycielami. Integracja, reintegracja sprzyja
budowaniu pozytywnej atmosfery, która z kolei
zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Zgrana
klasa to „bezpieczna baza” do wspólnego przeżywania sukcesów i porażek. W ramach działań
w tym temacie nauczyciele zorganizowali olim22

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Rok szkolny 2020/2021 zakończyło w naszej szkole
448 uczniów. Pożegnaliśmy
55 absolwentów, życząc im
powodzenia na kolejnych
etapach edukacji. Aż 96
uczniów z klas od IV-VIII
uzyskało średnią ocen 4,75
i wyższą, otrzymali oni świadectwo z wyróżnieniem, a
od 5,00 nagrody książkowe. Średnia szkoły w tym
roku szkolnym to 4,32. Klasa
z najwyższą średnią to 4b.
Uczennica z najwyższą średnią w szkole oraz wzorowym zachowaniem uczęszczała do
klasy 7c. Sukcesy najlepszych uczniów i absolwentów zostały
uhonorowane stypendiami Burmistrza Zbąszynka, a także nagrodami Dyrektora Szkoły.
Wszystkim naszym uczniom, rodzicom, czytelnikom życzymy wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, Miłego
wypoczynku, niezapomnianych przygód oraz naładowania
„akumulatorów” przed kolejnym rokiem szkolnym.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Zakończenie roku szkolnego odbyło się 25 czerwca
w wersji stacjonarnej, chociaż sama końcówka roku była
bardzo urozmaicona: od 26 kwietnia nauka hybrydowa w
klasach 1-3, od 4 maja nauka stacjonarna w klasach 1-3,
od 17 maja nauka hybrydowa w klasach 4-8, od 31 maja
uczniowie wszystkich klas wrócili do nauki stacjonarnej.

W roku szkolnym 2020/2021 klasyfikowanych zostało
145 uczniów, 128 zostało promowanych do
wyższych klas, 17 ukończyło szkołę. Świadectwo
z wyróżnieniem otrzymało 23 uczniów z klas 4-8.
KONKURSY:
- Kuratoryjny Konkurs Przedmiotowy z Języka
Polskiego: finalistka uczennica klasy ósmej Julia
Jędrzy,
- Lubuskie Konfrontacje Artystyczne. Plastyka, pt.
„Spacer po moim mieście”. Laureatka w kat. 3
Wiktoria Spychała, wyróżniona Marta Pawęzka,
- Gminny konkurs recytatorski kat. II laureatka
Alicja Spychała, w kat. III wyróżniona Julia Jędrzy,konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy
- od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”
organizowanym przez KRUS w Świebodzinie w
grupie wiekowej (klasy 4-8) Wiktoria Spychała,
- III miejsce, wyróżnione: Hanna Spychała,
Anastazja Spychała,
- XIII Konkurs Poetycki ZŁOTA KWYRLA 2021 organizowany
przez Zespół Edukacyjny im. Bojowników o Polskość Ziemi
Kramskiej w Nowym Kramsku. Laureaci w kategorii klas
4-5: II miejsce Damian Śmiałek za wiersz pt.: „Dylematy”,
III miejsce Lena Niemiec za wiersz pt.: „Piękny ogród”, w
kategorii klas 6-8: I m. Julia Jędrzy za wiersz pt.: „Nadzieja”.
Wyróżnienia otrzymały: Eliza Ślozowska za wiersz pt.: „Lato i
wakacje” i Maja Utrata za wiersz pt.: „Obraz”,
- XXX edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur
Matematyczny” udział wzięło 10 uczniów.
AKTYWIŚCI ONLINE
Dnia 20 kwietnia wraz z przesympatyczną aktywistką
Bodil uczniowie klasy siódmej odbyli wirtualną wycieczkę

po Niemczech. Odwiedzili Hamburg oraz zameldowali
się nad morzem północnym. Każdy opowiedział o sobie,
swoich zainteresowaniach oraz ulubionym słowie w języku
niemieckim; brali udział w grze językowej, przy pomocy
której przenieśli się do Polski i dobrze znanych zakątków.
Korzystając z okazji zaprosili Bodil w nasze regiony
przygotowując krótkie prezentacje w języku
niemieckim.
Dnia 28 maja br. odbyło się kolejne spotkanie
online z „Aktywistami” w ramach projektu
Deutsch Plus Goethe Institut. Tematem spotkania
była muzyka. Aktywistka Franzi przedstawiła w
formie prezentacji preferencje muzyczne naszych
niemieckich sąsiadów, a uczniowie klasy 6 b
zrewanżowali się tworząc własne listy przebojów
oraz opowiadając o ulubionych wykonawcach
i muzyce w języku niemieckim. Nie zabrakło
również gier językowych i quizów.
Klasa 6a wzięła udział w projekcie „Regional
vernetzen” Goethe Institut, którego celem było
nawiązanie współpracy z innymi szkołami w
Polsce. Celem projektu było zintegrowanie
członków grupy
Deutsch Plus i podjęcie
wspólnych działań z uwzględnieniem poziomu
biegłości językowej, wieku oraz zainteresowań
uczniów. W skład naszego zespołu weszła PSP w Pławnie,

PSP im. Kornela Makuszyńskiego w Ciężkowicach oraz SP
im. Orła Białego w Jaroszowcu. Działania naszych uczniów
skupiły się na zareklamowaniu miejsca i otoczenia, w
którym mieszkamy. Efektem końcowym współpracy było
powstanie dwujęzycznych kart do gry MEMORY z realnymi
fotografiami miejsc z poszczególnych regionów Polski.
Dobiegł końca kolejny rok wytężonej pracy, kolejny rok
biegu po wiedzę i nowe umiejętności. Rok inny ze względu
na panującą pandemię koronawirusa. Nareszcie długo
oczekiwane wakacje, czas zasłużonego odpoczynku
uczniów i nauczycieli. Na ten czas życzymy wszystkim
udanego wypoczynku.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

CO NOWEGO U MARCINA ROŻKA?
Ostatnie trzy miesiące nauki przebiegały w naszej
szkole pod znakiem nauczania online, hybrydowego i stacjonarnego. W tym czasie wiele się u nas działo. Zapraszamy
do zapoznania się z krótką relacją wydarzeń ostatnich trzech
miesięcy nauki w roku szkolnym 2020 – 2021.
Z KULTURĄ NA TY…
Popularyzowanie czytania jest bardzo ważną inicjatywą, dlatego i my stale podejmujemy się tego zadania, wykorzystując każdą nadarzającą się ku temu okazję.
24 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Wspólnie z uczniami zastanawialiśmy się, dlaczego
warto czytać książki? W jaki sposób powstają i jak długo trwa
ten proces?
Z okazji Dnia Teatru, w dniach 27 – 28. 04., zaprosiliśmy naszych wychowanków do teatru. Każdy uczeń mógł
wybrać coś dla siebie i obejrzeć wybrany spektakl bez wychodzenia z domu. Wśród naszych propozycji pojawiły się
Blumowe piosenki – spektakl muzyczny, Pan Kleks - musical,
Świnki Trzy czy Zamek na Czorsztynie – widowisko przygotowane przez Teatr Wielki w Poznaniu, z kolei w maju (15.05)
pokazaliśmy uczniom, jak, bez wychodzenia z domu, można
odkryć piękno zabytków naszego kraju. Z okazji Nocy Muzeów 2021 każdy mógł odbyć wycieczkę po kilku polskich
miastach. Dzieci mogły to zrobić wykorzystując narzędzia
Google Arts & Culture, a także za pomocą linków przygotowanych przez naszych nauczycieli.
W maju uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych prezentując swoje talenty i uzdolnienia. Uczennice klasy III – Karolina Szałata i Nina
Snopajtis zaprezentowały prace w kategorii plastyka, z kolei
uczniowie – Marcel Stasiak (kl. IV) i Filip Bielecki (kl. VI) wzięli
udział w konkursie recytatorskim. Jury doceniło wystąpienie
Filipa, który 25 maja w ZOK zdobył wyróżnienie.
W TROSCE O TRADYCJĘ I NASZĄ PLANETĘ…
Zachowując w pamięci ważne wydarzenia dla naszego kraju troszczymy się o to, aby i nasi wychowankowie czynnie
włączali się w ich obchody. W tym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do Akcji Żonkile 2021, której celem było
upamiętnienie rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w 1943 r.
Jak co roku nasza szkoła celebrowała także majowe święta. Dzięki prezentacji umieszczonej na naszej stronie
internetowej i podczas lekcji wychowawczych każdy uczeń
mógł się dowiedzieć, dlaczego w Święto Pracy nie pracujemy, jakie święto, obok Święta Flagi Rzeczypospolitej obchodzimy 2 maja, czy w jakich okolicznościach powstała Konstytucja 1791r. oraz jakie były jej postanowienia. Uczniowie
klasy I, IV i VI podkreśli w swoich pracach plastycznych dumę
narodową zawiązaną z 1 – 3 maja.
22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest nasza planeta i co się z nią
stanie, gdy ludzie będą ją zanieczyszczać, dlatego działania
proekologiczne zajmują ważne miejsce w kalendarzu imprez
naszej szkoły.
NA OSTATNIEJ PROSTEJ
W dniach 25.05. – 27.05. trzynaścioro uczniów klasy 8 zmagało się z egzaminem ósmoklasisty. We wtorek mierzyli się
z językiem polskim, w środę z matematyką, a w czwartek z
językiem angielskim. Uczniowie w odświętnych strojach i z
uśmiechami na twarzy, przystępowali do poszczególnych
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sprawdzianów od godziny 9:00. Ósmoklasiści po egzaminach wychodzili zadowoleni, więc można powiedzieć, że
przebiegły pomyślnie, choć na wyniki musimy jeszcze poczekać. Mamy nadzieję, że ich starania i wysiłki zostaną docenione przez egzaminatorów i wierzymy, że wszyscy będą
zadowoleni z efektów.
SPORTOWY SUKCES NASZYCH UCZENNIC
Bardzo dużym sukcesem zawodniczek SPS-u Zbąszynek, a
na co dzień uczennic z naszej szkoły, zakończył się tegoroczny cykl zawodów w mini siatkówce dziewcząt pod nazwą
Kinder + Joy, który odbył się 29 maja. Zuzanna Krakowian
i Lena Gajdecka (uczennice klasy IV) zwyciężyły w finale
wojewódzkim w kategorii dwójek. Uczennice klasy VI - Zuzanna Burczak i Nela Daról triumfowały w kategorii trójek.
Tym samym oba zespoły zostały najlepszymi w województwie lubuskim. Nagrodą dla dziewcząt będzie wyjazd i udział
w sierpniowym ogólnopolskim finale turnieju Kinder + Joy.
Dziewczętom serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy
kolejnych osiągnięć sportowych.
POWRÓT DO SZKOŁY, DZEŃ DZIECKA I AKCJE INTEGRACJE
1 czerwca, podczas obchodów Dnia Dziecka, zrealizowano w naszej szkole projekt edukacyjny z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej pod hasłem: Czy potrafisz ratować życie?. Inicjatywa przeznaczona była dla
uczniów klas I – VIII i została sfinansowana przez IKEA Industry
Zbąszynek. Projekt miał za zadanie przygotować naszych
podopiecznych do podejmowania właściwego sposobu
pomocy potrzebującym oraz rozbudzenie w nich zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Zadania i formy
realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku i stanu
wiedzy uczniów klas I – VIII. Dzieci, na dwa tygodnie przed
quizem, zapoznawały się z materiałami na gazetkach szkolnych, a podczas godzin z wychowawcą oglądały filmiki instruktażowe dotyczące reagowania w różnych sytuacjach
zagrożenia życia i zdrowia.
W ramach projektu zostały zakupione apteczki, fantom,
maty do przeprowadzania reanimacji, a każdy uczeń otrzymał brelok z maseczką do resuscytacji. Organizatorkami wydarzenia były Pani pedagog Monika Przybyła i opiekun SU
– Pani Patrycja Kaczmarek.
Aby zniwelować skutki zdalnej edukacji, nauczyciele naszej
szkoły przygotowali dla swoich wychowanków różnorodne
atrakcje. Obyły się wycieczki do kina, wyprawy rowerowe,
wyjścia na lody, wieczory filmowe, pikniki, spotkania integracyjne czy podsumowujące naukę, jak w przypadku klasy III.
Wszystkie fotorelacje z wyżej wymienionych imprez mogą
Państwo obejrzeć na naszej stronie internetowej i profilu na
Facebooku, do czego zachęcamy.
CZAS PODSUMOWAŃ I KONIEC ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
25 czerwca oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2021. Wszyscy
uczniowie odebrali swoje dyplomy i rozpoczęli upragnione
wakacje. Nie zabrakło wzruszeń i łez, ponieważ z trzynaściorgiem z nich nie spotkamy się we wrześniu w naszej szkole.
Kończąc przegląd najważniejszych wydarzeń z życia naszej
szkoły, chcielibyśmy naszym wychowankom, ich rodzicom i
wszystkim czytelnikom życzyć słonecznych, radosnych, ale
przede wszystkim bezpiecznych wakacji i urlopów. Do zobaczenia we wrześniu. Dyrekcja i pracownicy SP w Kosieczynie.
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POWRÓT DO NAUKI STACJONARNEJ
– PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO
Za nami kolejny rok szkolny, który był dla wszystkich
zarówno uczniów, rodziców i nauczycieli trudnym rokiem,
w którym szkoła swoją działalność na długi okres musiała
przenieść do internetu. Za nami 7 miesięcy nauki z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Cieszymy się, że chociaż na parę tygodni udało nam się wrócić
do szkoły, jaką znamy.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS MATURALNYCH
W bieżącym roku szkolnym, a dokładnie 30 kwietnia 2021r.
szkołę ukończyło 32 uczniów Liceum Ogólnokształcącego
oraz 49 uczniów Technikum. Najlepszą absolwentką LO
okazała się uczennica klasy 3 A Julia Lemańska uzyskując
średnią ocen 5,50, a najlepszym absolwentem Technikum
okazał się uczeń klasy 4 IM1 Mikołaj Zienkowicz (Technik informatyk) uzyskując średnią ocen 5,38. Uczniowie ci otrzymali z rąk Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego
jednorazowe stypendium dla najlepszego absolwenta.
Do grona najlepszych absolwentów naszej szkoły dołączyli
również: Zuzanna Wróbel, Kornelia Matysik, Weronika Jędrzy z LO oraz Michał Mania (technik mechatronik), Bartosz Miszta (Technik mechatronik) i Wiktoria Kaczmarska
(Technik architektury krajobrazu), którzy ukończyli szkołę z
wyróżnieniem.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
25 czerwca 2021 zakończył się rok szkolny dla uczniów klas
pierwszych, drugich Liceum Ogólnokształcącego oraz
pierwszych, drugich i trzecich Technikum oraz Branżowej
Szkoły I Stopnia. Był to dzień podsumowania całorocznej
pracy. Najwyższe wyniki w tym roku szkolnym osiągnęli: Joanna Wróblewska (klasa 2B, średnia ocen 5,8) oraz Amelia
Horwat (klasa 1A, średnia ocen 5,07) – uczennice trzyletniego oraz czteroletniego LO oraz Hubert Pawlak (klasa 2
IE, średnia ocen 5,73) oraz Oskar Stroiński (klasa 2 IA, średnia ocen 5,72) – uczniowie czteroletniego i pięcioletniego
Technikum i tym samym zostali wytypowani jako kandydaci do przyznawanego corocznie Stypendium Prezesa Rady
Ministrów. Dzień ten, to także dzień ukończenia szkoły dla
uczniów klasy trzeciej Branżowej Szkoły I Stopnia. Najlepszą absolwentką szkoły branżowej została Julia Sarbak
(średnia ocen 4,6) otrzymując Stypendium Burmistrza dla
najlepszego absolwenta, które zostało jej wręczone przez
Sekretarza GminyJana Makarewicza. Natomiast najlepszą
uczennicą w klasach Branżowej Szkoły I Stopnia została
Patrycja Gołek (średnia ocen 4,91).
Ponadto poza wyżej wymienionymi 35 uczniów zakończyło ten rok szkolny uzyskując świadectwo z wyróżnieniem.
Wszystkim absolwentom i uczniom bardzo serdecznie gratulujemy.
REINTEGRACJA I POTRZEBY
Aby ułatwić uczniom powrót do szkoły po długich miesiącach nauki działania szkoły skupiły się między innymi na
reintegracji zespołów klasowych. Korzystając z infrastruktury lokalnej (teren wokół Jeziorka Koźlarskiego, OSiR), ale
także poprzez organizację wyjazdu klasowego prawie
każda klasa miała możliwość na spędzenie dnia w swoim
towarzystwie pod opieką swojego wychowawcy, a co najważniejsze z dala od komputerów. Zdajemy sobie sprawę,
że nauka zdalna stwarzała wiele problemów, wymagała
od wszystkich dyscypliny i dobrej organizacji własnego
czasu, a przede wszystkim motywacji do nauki i nauczania przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi oraz, że ten

Ewa
Omelczuk

czas nie był łatwy dla żadnej ze stron. Dlatego też nasza
szkoła przystąpi do programu zajęć wspomagających dla
naszych uczniów, które uruchomione zostaną od miesiąca
września 2021 r. ze wszystkich przedmiotów ogólnych, tak,
aby ułatwić uczniom nadrobienie i utrwalenie wiadomości.
ABB, IKEA i CKZiU
W dniach 4-6 maja 2021 r. nauczyciele przedmiotów zawodowych – p. Joanna Kasprowiak oraz p. Mariusz Graczyk – wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez
Centrum Szkoleniowe Robotyki ABB w Warszawie. Celem
szkolenia było zdobycie wiedzy na temat podstaw budowy stacji i programowania robotów offline i online. Jego
zakres z kolei obejmował m.in. programowanie graficzne,
pisanie i edycję kodu w języku RAPID, a także sterowanie
robotem za pomocą wirtualnego FlexPendanta. Udział w
tym szkoleniu był możliwy dzięki realizacji projektu z firmą
IKEA Industry, który zakłada szkolenie nie tylko nauczycieli,
ale również uczniów. Opiekunem projektu z ramienia firmy
IKEA jest pani Daria Wachońska, której dziękujemy za zaangażowanie.
Realizację projektu z IKEA Industry rozpoczęliśmy już w
ubiegłym roku szkolnym. W tym roku z powodu ograniczeń
spowodowanych pandemią udało nam się zrealizować
jedynie część zajęć dla uczniów. Mamy jednak nadzieję,
że uda nam się kontynuować projekt w przyszłym roku, a
ROBOTYKA wkroczy w mury CKZiU.
Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ckziu.zbaszynek.pl lub www.facebook.com/
ckziuzbaszynek
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POWRÓT DO NAUKI STACJONARNEJ
Wami Niebieskimi Motylami. Celem akcji było poszerzanie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom ze
spektrum autyzmu i ich rodzinom. Uczniowie organizowali także pomoc dla Mai oraz Wojtka, poprzez zbiórki nakrętek i książek.
W związku z tym, że pogoda dopisywała gościliśmy w ramach edukacji leśnej klasy siódme ze SP w Zbąszynku i Szczańcu.
Samorząd Szkolny zachęcony możliwością spędzenia czasu na
świeżym powietrzu, zorganizował także dla swoich kolegów i koleżanek Dzień Dużego Dziecka. Podczas tego dnia odbywały się
mecze, konkursy, gry i zabawy.
W ostatnim tygodniu czerwca odbyło się kilka wyjazdów
klas w ramach integracji, rekreacji oraz edukacji zawodowej m.in.
wyjazd klasy II Br i I BR do Zakładu Usług Leśnych ZULAS w Niedźwiedziu, wyjazdy do kina i na paintball.

Początek II kwartału w ZSL w
Rogozińcu to oczekiwanie uczniów i
nauczycieli na upragniony powrót do
szkoły. Uczniowie wracali w kolejnych
tygodniach stopniowo, poprzez udział
w praktykach zawodowych, nauczanie
hybrydowe aż po naukę stacjonarną.
W ramach integracji każda klasa w początkowym tygodniu nauki stacjonarnej spędziła wspólnie czas na grach,
zabawach i posiłku przy ognisku.
Zaczynając naukę stacjonarną
uczniowie z wielkim zapałem i nową
energią rozpoczęli zdobywanie nowych kwalifikacji. W miesiącu maju 17
osób z klasy II TL ukończyło z pomyślnością kurs arborystyczny. Klasa II br.
rozpoczęła kursy na prawo jazdy kat. T
. Klasa III br wraz z 8 osobami z klasy III
TL i 8 osobami z klasy IV TL przystąpiła
do egzaminu z Urzędu Dozoru Technicznego nadającego uprawnienia do obsługi żurawi załadunkowych, natomiast
klasa II TLg odbyła dwutygodniowy kurs
pilarza.
Uczniowie z chęcią angażowali się także w działania wolontariackie i
edukację leśną. Jedną z ważnych inicjatyw młodzieży był udział w #challengeniebieskiemotyle2021 pt. Jesteśmy z
26

Cały drugi kwartał w ZSL w Rogozińcu trwała promocja
szkoły, która w tym roku odbywała się on-line. W takiej formie odwiedziliśmy kilkadziesiąt szkół podstawowych. Młodzież zorganizowała także dni otwarte szkoły, pierwszy raz wirtualnie a drugi raz
tradycyjnie. Okazało się, że to forma tradycyjna bardziej przypadła do gustu zainteresowanym osobom, ponieważ odwiedzali nas
całymi rodzinami.
W tym okresie rozpoczęła także działalność nowa strona internetowa szkoły pod adresem www.zslrogoziniec.pl, działał prężnie facebook szkolny, na którym pojawiało się dużo ciekawych filmów promocyjnych i zdjęć ze szkolnych wydarzeń.
Dnia 25 czerwca o godzinie 9.00 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, na którym zostały wręczone nagrody
za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz za
zaangażowanie w życie szkoły. Pożegnaliśmy także klasę trzecią
branżową, która zakończyła edukację w naszej szkole. Przy okazji
dwóch nauczycieli Pan Ryszard Górawski oraz Pani Joanna Jasińska odebrali z rąk Dyrektora Szkoły medale Komisji Edukacji Narodowej. Serdecznie im gratulujemy.
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ZAGLĄDAMY DO WIGORA I OPS
ciekawych informacji o pracy leśnika,
środowisku leśnym oraz zagrożeniach
dla ekosystemu ze strony zmieniającego
się klimatu. Spotkanie było bardzo
interesujące,
upłynęło
w
miłej
atmosferze, a uzyskane informacje
poszerzyły wiedzę przyrodniczą seniorów.
WIZYTA WOJEWODY
13 maja 2021 roku gościliśmy w
naszym Domu Wojewodę Lubuskiego
Władysława Dajczaka, który przebywał
z wizytą roboczą w Gminie Zbąszynek.
Wojewoda odwiedził seniorów w
czasie ich codziennych zajęć.
W
Wiosenne miesiące w Dziennym
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
obfitowały w
wydarzenia i imprezy
okolicznościowe
oraz
spotkania
z ciekawymi ludźmi. Dom tętnił
życiem zapewniając seniorom wiele
atrakcji i niezapomnianych wrażeń z
zachowaniem obowiązujących zasad
sanitarnych. Oto przegląd wybranych
wydarzeń…
PAMIĘTAMY O HISTORII
15 kwietnia 2021 roku seniorzy z
Dziennego Domu „Senior-Wigor” w
Zbąszynku uczcili rocznicę przyjazdu
na nasze ziemie pierwszych Kresowian,
którzy po wygnaniu z Kresów Wschodnich
osiedlili się na zbąszyneckiej ziemi. W tym
dniu seniorzy razem z przedstawicielami
lokalnego samorządu i organizacji pozarządowych
złożyli hołd Kresowianom składając symboliczne
kwiaty i zapalając znicz pod pomnikiem na stacji
kolejowej w Zbąszynku.
ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI
23 kwietnia 2021 roku obchodziliśmy w naszym Domu
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. W tym dniu
seniorzy poznali historię powstania książki i pisma oraz
wymieniali się opiniami na temat książek, które w
ostatnim czasie przeczytali. W domowej bibliotece
czytali wspólnie fragmenty polskiej literatury,
przeglądali kroniki i wspominali wydarzenia, które
miały miejsce w naszym Domu od początku jego
istnienia tj. od 2015 roku.
O CZYM SZUMI LAS…
7 maja 2021 roku seniorzy spotkali się z leśniczym
Panem Jackiem Pielichowskim z Nadleśnictwa
w
Świebodzinie,
który
przekazał
im
wiele

krótkim wystąpieniu podziękował za aktywność
władz samorządowych w działaniach na rzecz
osób starszych, wyraził uznanie za zrealizowane
i planowane przedsięwzięcia oraz zadeklarował
swoje wsparcie dla kolejnych inicjatyw.
DZIEŃ MATKI
26 maja 2021 roku seniorzy oraz pracownicy naszego
Domu uczestniczyli we mszy św. odprawionej w
kościółku w Kosieczynie przez księdza dr Andrzeja
Drutel z okazji Dnia Matki. Seniorzy przygotowali
obstawę liturgiczną mszy św. tj. czytanie Słowa
Bożego, modlitwę wiernych oraz nieśli dary. Po mszy
św. seniorzy zwiedzili zabytkowy kościół, a następnie
złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie przyjaciela
naszego Domu śp. księdza Zdzisława Przybysza.
SPOTKANIA PRZY JEZIORKU KOŹLARSKIM.
Jak co roku, korzystając ze słonecznej pogody,
organizujemy zajęcia z seniorami przy Jeziorku
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WERNISAŻ „TACY SAMI”
15 czerwca 2021 roku seniorzy z naszego Domu udali
się z wizytą do Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury na
wystawę prac plastycznych „Tacy Sami”. Prace
zostały wykonane za pomocą różnych technik
artystycznych przez osoby z niepełnosprawnościami
z grupy „Pomysłowy Team” działającej przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zbąszynku. Wystawa jest
zwieńczeniem całorocznej pracy grupy, pokazuje
potencjał jej członków oraz stanowi znakomitą
formę integracji osób z niepełnosprawnościami ze
społecznością lokalną.
W NĄDNI U PANA FLORKA
16 czerwca 2021 roku seniorzy po raz kolejny
spędzili czas i aktywizowali się w Gospodarstwie
Agroturystycznym w Nądni u Pana Floriana
Buczkowskiego. Jak zawsze podczas tych spotkań
dopisała nam piękna pogoda. Seniorzy spacerowali
wzdłuż brzegu jeziora i podziwiali piękno przyrody,
nie zabrakło również wspólnego tańca i śpiewu.
Dzień spędzony w Nądni dał wszystkim wytchnienie i
odprężenie. W cudownych nastrojach i zrelaksowani
wróciliśmy do domu.

Koźlarskim w Chlastawie. Seniorzy uwielbiają tę formę
zajęć i są zakochani w tym urokliwym zakątku naszej
Gminy. Podczas pobytu nad jeziorkiem chętnie
spacerują oraz biorą udział w grach i zabawach
integracyjnych. Jest również czas na rozmowy przy
kawce, wspólny śpiew i taniec. Do domów wracamy
w świetnych humorach oczekując z niecierpliwością
kolejnego spotkania przy jeziorku.

KRĘGLE, KRĘGLE, KRĘGLE
18 czerwca 2021 roku, po długiej przerwie
spowodowanej pandemią i obowiązującymi
obostrzeniami, mogliśmy ponownie skorzystać z
kręgielni na Hali Sportowej w Zbąszynku. Seniorzy
rozpoczęli swoje zmagania z kręglami już o godz.
10:00. Wszystkim przyświecał jeden cel: zbić jak
najwięcej kręgli i zdobyć jak największą liczbę
punktów. Nie zawsze się to udawało, ale z porażki
również potrafiliśmy się cieszyć. Gra w kręgle jest
nie tylko dobrym sposobem na aktywne spędzanie

CHALLENGE
„NIEBIESKIE
MOTYLE”
Centrum
Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w
Zbąszynku
nominowało
seniorów z Dziennego Domu
„Senior-Wigor”
do
wzięcia
udziału w akcji społecznej,
której celem było poszerzenie
świadomości
na
temat
autyzmu. W ramach akcji
należało ubrać się na niebiesko,
wykonać pracę plastyczną lub
nagrać film z jej wykonania i
nominować kolejne trzy osoby
lub instytucje do udziału w akcji.
Na wykonanie zadania było
tylko 48 godzin. Nasi seniorzy
chętnie podjęli wyzwanie i
podczas zajęć przy Jeziorku
Koźlarskim
z
powodzeniem
wykonali zadanie.
28
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będzie w tym roku w dniach 4 – 8 października
2021 roku. Imprezy będą odbywać się
w reżimie sanitarnym i w zakresie na jaki
w danym czasie pozwolą obowiązujące
obostrzenia. Piknik integracyjny seniorów
odbędzie się w dniu 10 września 2021 roku
przy Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie.
Program obu imprez zostanie opracowany
podczas kolejnego spotkania Zarządu RS,
które odbędzie się w miesiącu sierpniu br.

czasu, ale również okazją do integracji grupy i
zdrowej rywalizacji.
WAŻNE INFORMACJE
Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZMIANY ORGANIZACYJNE W OPS
Od 1 lipca 2021 roku siedziba Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zbąszynku będzie mieścić się w
budynku przy ulicy Kosieczyńskiej 4. Wejście do
Ośrodka znajduje się od strony torów kolejowych.
Pomieszczenia Ośrodka zlokalizowane są na
drugim piętrze budynku – wjazd windą. Kontakt
telefoniczny i e-mail do Ośrodka pozostają bez zmian
tj. ops@zbaszynek.pl, tel. 68 3849 102.

WAŻNE ZMIANY W 300+
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku
informuje, iż od dnia 1 lipca 2021 roku nie
zajmuje się realizacją świadczenia „Dobry
start”.
Świadczenie „Dobry start” na najbliższy
rok szkolny 2021/2022 przyznaje i wypłaca
Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Wnioski można składać jedynie elektronicznie, a
środki będą wypłacane w formie bezgotówkowej,
na wskazane konto bankowe.
ŚWIADCZENIE 500+
31 maja 2021 roku zakończył się okres świadczeniowy
2019/2021 uprawniający do pobierania świadczenia
wychowawczego w okresie od 2019-07-01 do 202105-31. W celu zapewnienia kontynuacji wypłaty
tego świadczenia od czerwca 2021 r. niezbędne
jest złożenie nowego wniosku. Ostateczny termin
złożenia wniosku w celu otrzymania wypłaty
świadczenia za miesiąc czerwiec 2021 roku upływa
w dniu 30 czerwca 2021 roku.

KWARTALNE SPOTKANIE GMINNEGO
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
9 czerwca 2021 roku odbyło się
kwartalne spotkanie Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Zbąszynku,
na którym przedstawiono informacje
z
prowadzonych
działań
Grup
Roboczych w mijającym kwartale oraz
omówiono bieżące sprawy związane
z funkcjonowaniem Zespołu. Kolejne
spotkanie GZI odbędzie się w miesiącu
wrześniu br.
SPOTKANIE ZARZĄDU RADY SENIORÓW
GMINY ZBĄSZYNEK
W dniach 20 kwietnia i 8 maja 2021 roku,
po rocznej przerwie spowodowanej
pandemią,
odbyły się pierwsze w
tym roku spotkania Zarządu Rady
Seniorów Gminy Zbąszynek. Podczas
spotkań Zarząd opracował i przyjął do realizacji
Roczny Plan Działania Rady Seniorów na 2021 rok,
a także omówił sprawę organizacji tegorocznych
obchodów Zbąszyneckiego Święta Seniora i pikniku
integracyjnego seniorów „Pożegnanie lata”. Zarząd
Rady Seniorów ustalił, że Tydzień Seniora obchodzony

GRUPA WSPARCIA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „POMYSŁOWY TEAM”
„POZNAĆ SZTUKĘ” - WYJAZD DO ŚWIEBODZINA
17 maja 2021 roku grupa „Pomysłowy Team” wzięła
udział w wycieczce do Świebodzina. Uczestnicy
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odwiedzili wystawę „Centrum” w Galerii „SPINKA” prowadzonej
przez Panią Anitę Czajka oraz warsztat lokalnego artysty Pana
Jerzego Pach. Podczas wycieczki grupa „Pomysłowy Team”
zapoznała się z lokalną sztuką, co przysporzyło im wiele emocji,
wrażeń i inspiracji.
SPOTKANIE Z PAWŁEM STEFANICKIM
7 czerwca 2021 roku grupę osób z niepełnosprawnościami
„Pomysłowy Team” odwiedził Paweł Stefanicki, pracownik
Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze oraz
Centrum Aktywności Lokalnej „Na Poddaszu”. Sam będąc
osobą z niepełnosprawnością, opowiedział uczestnikom o
swojej historii, o zdobytym wykształceniu i rozwoju zawodowym.
Opowiedział o wyzwaniach, które stawia sobie w życiu
codziennym oraz o przeszkodach, z którymi się zmaga.
Spotkanie było okazją do przekazania pozytywnej energii
członkom grupy „Pomysłowy Team” oraz do uwierzenia we
własne siły i możliwości, pomimo ograniczeń.
WYSTAWA PLASTYCZNA „TACY SAMI”
14 czerwca 2021 roku w Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste
otwarcie wystawy plastycznej „Tacy
Sami”. Prace zostały wykonane przez
osoby z niepełnosprawnościami z
grupy „Pomysłowy Team” działającej
przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zbąszynku. Wernisaż otworzyła
Kierownik OPS Pani Katarzyna Rucioch,
a udział wzięli: Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Dyrektor Ośrodka
Pomocy Społecznej z Trzciela – Pani
Dominika Konieczna, Pani Anita Czajka
z Galerii „SPINKA” ze Świebodzina,
artysta Pan Jerzy Pach, prowadząca
grupę - Pani Barbara Naks, oraz osoby
z niepełnosprawnościami i ich rodziny.
Uroczyste zakończenie wystawy odbyło
się w dniu 29.06.2021 r. występem
muzycznym
przygotowanym
przez
osoby z niepełnosprawnościami pod
opieką Pani Bożeny Bułczyńskiej.
30
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Krzysztof
Krzywak

ZDROWIE W GMINIE ZBĄSZYNEK
BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU I WZROKU U DZIECI
W czerwcu zakończyły się bezpłatne badania wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku dla dzieci
klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek. Badania finansowane były przez Gminę Zbąszynek przy
wsparciu LOW NFZ w Zielonej Górze. Szczegółową informację z realizacji badań przekażemy w kolejnym
wydaniu Kwartalnika.
CZERNIAK
Gmina Zbąszynek po raz kolejny współpracowała ze
Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice
Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (SKN ONKOMA), przy realizacji ogólnopolskiego
programu profilaktyki czerniaka. W programie uczestniczyły dzieci i młodzież ze szkół podstawowych Gminy Zbąszynek i Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu.
Głównym celem działań było zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka
oraz metod skutecznej profilaktyki. Dzięki współpracy
z gronem pedagogicznym zostało zorganizowanych
ponad 27 godzin zajęć z uczniami na temat czerniaka. W zajęciach wzięło udział 471 uczniów. Edukacja
nie byłaby możliwa, gdyby nie współpraca z 13 nauczycielami. Państwo Dyrektorzy, Państwo Pedagodzy, Szanowni Państwo, w imieniu Studenckiego Koła
Naukowego ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii
Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym

Instytucie Badawczym (SKN ONKOMA) i Burmistrza
Zbąszynka składamy podziękowanie za zaangażowanie w realizację ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021. Powyższe wyniki to wymierny efekt Państwa codziennej, mozolnej
pracy z uczniami, która bywa czasem niezauważana. Dlatego też z tym większą stanowczością oraz
przekonaniem winszujemy oddania, zaangażowania
w pracę oraz wytrwałości.
PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA
Dnia 6 lipca 2021 r. przy Przychodni Lekarskiej w Zbąszynku przeprowadzane będą w mammobusie bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat
nie miały wykonywanych tego typu badań. Kolejne
badania odbędą się 4 sierpnia br. Panie, które nie
będą spełniały tych warunków, będą mogły mieć
wykonane badania odpłatnie w cenie 130 zł. Bardzo
zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w latach: 1968 r. - 1971 r. - te Panie mogą już
wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu: 68 41 41 411 (od
8.00 do 16.00: pn.-pt.).
Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu,
tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa. W
tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku,
balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.
Po prostu przyjdź.
NIEPEŁNOSPRAWNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM
W sali Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku, w ramach realizacji strategii
rozwiązywania problemów społecznych,
14 czerwca br. na zaproszenie Burmistrza
Zbąszynka odbyło się spotkanie Zespołu
ds. Osób Niepełnosprawnych. Spotkanie
prowadził Krzysztof Krzywak - organizator i
koordynator SRPS w Gminie Zbąszynek. W
spotkaniu udział wzięli: Katarzyna Rucioch kierownik OPS i współorganizator spotkania,
Henryk Budych - radny Rady Miejskiej w Zbąszynku, Barbara Stasik - konsultant, Małgorzata Prządka - pedagog Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Błażej Błoch - pracownik
Referatu Infrastruktury Technicznej Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku, Barbara Skorupińska - konsultant, Czesława Mikuła - przedstawiciel Rady Seniorów Gminy Zbąszynek,
Mielna Jakobowska - konsultant /kontakt
zdalny/. W spotkaniu uczestniczyli goście
ze Świebodzina: wicestarosta świebodziński
- Andrzej Chromiński, dyrektor PCPR w Świe-
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bodzinie - Ludmiła Janik
oraz pracownik PCPR Małgorzata Olencewicz
Biejwo.
Spotkanie
podzielono
tematycznie na dwie
części. W pierwszej zapoznano się z informacją
o programie działań na
rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie
świebodzińskim. Następnie omówiono sytuację
osób
niepełnosprawnych na terenie Gminy
Zbąszynek. Skupiono się
na potrzebach osób niepełnosprawnych i możliwościach zaspokojenia
tych potrzeb. Na kolejnym spotkaniu w sierpniu Zespół określi główne

Analiza danych: Centrum e-Zdrowia we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Centrum
GovTech, NFZ oraz GUS. Przypisanie osoby zaszczepionej do danej gminy odbywa się według algorytmu, który do numeru PESEL osoby zaszczepionej przyporządkowuje adres zamieszkania na podstawie
5 baz danych. Liczba osób zamieszkujących daną gminę jest wyznaczona w oparciu o dane demograficzne dostarczone przez GUS według stanu na 31 grudnia 2020 r.

Liczba
ludności

Pacjenci
zaszczepieni
przynajmniej
jedną dawką

Pacjenci
zaszczepieni
przynajmniej
jedną dawką[%]

Pacjenci w
pełni zaszczepieni

Procent
pacjentów
zaszczepionych
pełną dawką
[%]

Zbąszynek

8273

3512

42,5

2476

29,9

Babimost

6177

2660

43,1

1980

32,1

Trzciel

6365

2610

41,0

1498

23,5

Łagów

4907

1866

38,0

1306

26,6

Skąpe

5056

2246

44,4

1574

31,1

Szczaniec

3845

1395

36,3

971

25,3

Lubrza

3602

1645

45,7

1281

35,6

Pszczew

4287

1742

40,6

1060

24,7

Kargowa

5815

2337

40,2

1621

27,9

Czerwieńsk

10041

4415

44,0

2779

27,7

Siedlec

12767

4538

35,5

2569

20,1

Zbąszyń

13804

4644

33,6

2977

21,6

Gmina

Swoje uwagi można zgłaszać do kierownika OPS w Zbąszynku, tel. 68 3849102.
Przygotowana zostanie także stosowna
ankieta dot. rozwiązań w tym obszarze
życia społecznego.

priorytety działań na rzecz osób niepełnosprawnych
mających wpływ na zapewnienie życiowej i ekonomicznej niezależności osób niepełnosprawnych
i możliwości ich uczestnictwa na zasadach równorzędności w społeczności lokalnej. Omówi także
formy działań i wzajemnej współpracy podmiotów
zaangażowanych w realizację programu. Prosimy
wszystkich chętnych do zgłaszania swoich rozwiązań
w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych, tak
aby czuli się oni wartościowymi podmiotami społeczności lokalnej. Nie wyróżniani, ale też nie pomijani w
życiu społecznym.
32

SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI SARS
COV-2 – DANE LICZBOWE
Jak wygląda sytuacja ilości osób zaszczepionych. Czy zbliżamy się do poziomu odporności populacyjnej? Gmina Zbąszynek od samego początku
realizacji Narodowego Programu Szczepień (NPS) współpracuje tak z punktem
szczepień w Zbąszynku jak i z pełnomocnikiem wojewody ds. szczepień.
W trakcie tych działań dało się zauważyć, że duża część osób zaszczepionych w Zbąszynku to mieszkańcy z
innych miejscowości woj. lubuskiego.
Oczywiście mamy świadomość, że nasi
mieszkańcy korzystali z punktów szczepień poza naszą Gminą.
Po analizie ilości osób zaszczepionych, już wiadomo, że dla uzyskania odporności populacyjnej w
naszej Gminie istotne jest, aby osoby w wieku 20-39
lat (najmniejszy poziom zaszczepienia), przeanalizowali jednak możliwość zaszczepienia się.
Powyżej prezentujemy tabelę zaszczepienia mieszkańców naszej Gminy i gmin ościennych – stan na
dzień 22.06.2021 r.
Gdy analizujemy natomiast grupy wiekowe, to
wśród osób uprawnionych w wieku 70 lat i więcej
zaszczepiło się ponad 81% mieszkańców Gminy,
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77% osób w wieku 60-69 lat, 55% osób w wieku 40-59
lat i NAJMNIEJ, bo tylko 29% w wieku 20-39 lat.
Daleko nam zatem jeszcze do odporności populacyjnej. Dla przykładu, w przypadku odry taki „próg
bezpieczeństwa” wynosi aż 95%, dla krztuśca szacowany jest na 92-94%, błonicy i różyczki na 83-86%,
świnki na 75-86%.
Nie chcemy nikogo zmuszać do szczepienia, nie
mamy takich uprawnień. Prosimy jedynie o ponowne
przemyślenie swoich decyzji. W każdej sytuacji jesteśmy do dyspozycji, tak organizacyjnej jak i merytorycznej.
15 czerwca br. punkt szczepień stworzył także możliwość zaszczepienia się bez rejestracji dzieciom i
młodzieży w wieku 12-17 lat. Dziękujemy rodzicom,
dzieciom i młodzieży, że skorzystali z tej propozycji.
Pamiętajmy jednak, że dzieci w wieku 12-15 lat muszą przyjść na szczepienia z rodzicem. Bez rodzica,
gdy ma się ukończone 16 lat.
NAJLEPSZY SYSTEM REJESTRACJI
Najefektywniejszym sposobem rejestracji jest infolinia
989, gdyż konsultant, w razie braku miejsc w Zbąszynku zaproponuje inny punkt szczepień w okolicy Zbąszynka. Można także rejestrować się poprzez e-skierowania /IKP/ oraz SMS tel. 880 333 333, 664 908 556 o
treści SzczepimySie
POTWIERDZENIE O SZCZEPIENIU
Informujemy mieszkańców, że potwierdzenie o szczepieniu można pozyskać poprzez Internetowe Konto

Pacjenta (IKP). Można także zwrócić się z prośbą do
punktu szczepień, a także do swojego lekarza POZ.
Zgłaszają się mieszkańcy, którzy chcąc uzyskać potwierdzenie o zaszczepieniu zwracają się z prośbą do
punktu szczepień. Jednak zostają odsyłani do lekarza POZ, a lekarz odsyła ich do punktu szczepień. Niestety osoby, które nie mają IKP, mają duże kłopoty z
załatwieniem tak prostej sprawy.
W poradniku CEZ serwisu ezdrowie.gov.pl - Wykorzystanie systemów IT przy obsłudze szczepień Covid-19
jest zapis, że po pełnym zaszczepieniu system P1 będzie generował kod QR stanowiący potwierdzenie
szczepienia.
Dostępne sposoby pozyskania przez pacjenta kodu
QR:
- pobranie elektronicznie w aplikacji mObywatel,
- pobranie elektronicznie na IKP,
- otrzymanie wydruku w punkcie szczepień, w którym
przeprowadzono szczepienie (punkt szczepień ma
obowiązek wydruku na żądanie pacjenta).
- W punkcie szczepień generowanie kodu QR będzie
możliwe z poziomu aplikacji gabinet.gov.pl lub systemu gabinetowego/szpitalnego, z którego na co
dzień korzysta dany podmiot, w zależności od gotowości danego dostawcy.
Chcąc pomóc mieszkańcom w wyjaśnieniu tej sprawy, Burmistrz Zbąszynka wysłał zapytanie do Lubuskiego Oddziału NFZ w Zielonej Górze. Po otrzymaniu
odpowiedzi niezwłocznie podamy ją do publicznej
wiadomości.
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

KULTURA KOŃCZY KWARANTANNĘ!
trospekcji 31 scen. 11 lokalizacji. 7 aktorów na 8-godzinnym
planie zdjęciowym. Praca nad
kostiumami i charakteryzacją.
Obróbka dźwięku i montaż.
Kosieczyńskie Legendy zostały
odtworzone blisko 20 000 tysięcy razy. DZIĘKUJEMY!

Miesiąc kwiecień, który był dla nas całkowitym lockdownem wykorzystaliśmy na zrealizowanie jednego z naszych marzeń. W pocie czoła i ze
szczególną precyzją zbudowaliśmy makietę Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury wraz z wizualizacją nowej
siedziby Biblioteki Miejskiej. Obecnie makieta znalazła swoje miejsce w holu Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury, a niebawem zaprezentujemy ją w przestrzeni otwartej podczas wydarzenia „Strefa Kultury”.
Warto podkreślić, że prawie
wszystkie elementy makiety
powstały z resztek materiałów
wykorzystywanych na co dzień
podczas zajęć twórczych i kółka modelarskiego.

W maju dość ostrożnie ruszyliśmy z przygotowaniem i organizacją konkursów w ramach
Lubuskich Konfrontacji Artystycznych. Z powodu pandemii udało nam się zrealizować
tylko etap powiatowy konkursu
plastycznego. Do siedziby ZOK
przesłano 39 prac w trzech kategoriach wiekowych. Sukcesy odnieśli mali artyści z Gminy
Zbąszynek: Paweł Szymkowiak,
Wiktoria Spychała, Natalia
Cyranowicz, Maria Pawęzka i
Oskar Laskowski. Kolejnym konkursem był Gminny Konkurs Recytatorski. W przesłuchaniach wzięło udział 40 uczestników. Tytuł laureata otrzymali: Liwia Kaczmarek, Alicja Spychała i
Jakub Białasik.
Czerwiec. Nareszcie Otwarci! Zielone światło i już 1
czerwca pierwsze plenerowe wydarzenie. Sekcje
ZOK kończą rok. Żegnamy się ze wszystkimi uczestnikami tegorocznych sekcji. Rozdajemy certyfikaty

Jak całkowity lockdown – to
coś musi się zadziać w sieci.
I tak też się stało tym razem.
Mieszkańcy naszej Gminy podczas głosowania zdecydowali,
że kolejne legendy będą opisywać wieś Kosieczyn. Przygotowania ruszyły pełną parą w
drugiej połowie kwietnia. Kosieczyńskie Legendy to 4 tygodnie pracy związanej z zebraniem materiałów i napisaniem
Legendy. Reporterka Grażyna
na tropie tajemnic związanych
z Kosieczynem. Niezawodna
ekipa ZOK, która podjęła się po
raz kolejny przygotowania re34
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i upominki. W kolejnym tygodniu udaje się przeprowadzić Akcję Honorowego Oddawania Krwi, a 12
czerwca w Parku ZOK odbywa się Gala Disco – Polo
z zespołami: Piękni i Młodzi oraz Camasutra. W kolejnych dniach stajemy się gospodarzami wyjątkowej
wystawy w galerii Zbąszyneckie Atelier. Autorami
prac są niepełnosprawni mieszkańcy Gminy Zbąszynek „Pomysłowy Team”. Następne dni czerwca to
IX Festiwal Kultury Leśnej i Łowieckiej im. Eugeniusza
Kruszelnickiego i 5 urodziny Szkoły Tańca Jump w
Zbąszynku. Możemy śmiało podsumować, że miesiąc czerwiec wykorzystaliśmy na maxa.
KWARTALNE NEWSY
- ZOK beneficjentem programu Liga eSzkoła. Co
to oznacza? Zajęcia z robotyki i programowania w
oparciu o Roboty Lego Spike Prime. Rekrutacja rusza we wrześniu.
- Jesteśmy w grupie budującej Strategię Działania
dot. obchodów 100-lecia miasta Zbąszynka, a Malwina Kubicka (dyrektor ZOK) zostaje głównym koordynatorem do spraw organizacji obchodów.
- Z początkiem lipca startuje wakacyjna Strefa Chillout. Tym razem nie udało się pozyskać firmy gastronomicznej, która poprowadziłaby sezonową działalność. Niemniej jednak w Strefie będzie się działo.

Przygotowujemy dla was ciekawe wydarzenia i kilka
niespodzianek. Szczegóły znajdziecie na wakacyjnej rozpisce.
- W dniach 26.04 - 24.05 do ekipy ZOK dołączają
praktykanci (Jakub Konieczek, Dawid Wandowski,
Szymon Skałecki) z CKZiU w Zbąszynku. Panowie w
ramach praktyki zawodowej angażują się w działania ZOK.
- ZOK przystępuje do Zrzeszenia Lubuskich Instytucji
Kultury. Prezydentem pierwszej kadencji zostaje jedna z inicjatorek założenia zrzeszenia: Malwina Kubicka (dyrektor ZOK).
- 29 maja świętujemy Dzień Działacza Kultury.
- Wielokrotne akty wandalizmu zmuszają nas do
montażu monitoringu w Parku ZOK.
- Rusza rekrutacja do Sekcji ZOK 2021/2022. Zapisy
on-line. Formularz dostępny na naszej stronie.
- Teatr 18+ otrzymuje Nagrodę Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z okazji jubileuszu 10
lat istnienia na teatralnej scenie.
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Marcin
Minta

SPORT W GMINIE ZBĄSZYNEK
W drugim kwartale 2021 roku następowało
powolne odmrażanie sportu i mogliśmy małymi kroczkami wracać do normalnej rzeczywistości. Od początku czerwca mogliśmy ponownie uruchomić siłownię i
kręgielnię, a widzowie w coraz większej liczbie mogli
pojawiać się na trybunach. W tym okresie byliśmy
również organizatorami imprez o zasięgu wojewódzkim, jak choćby finał minisiatkówki Kinder+Sport czy
Finałów Wojewódzkich Juniorów i Juniorek w siatkówce plażowej. Co cieszy, w tych zawodach świetne
wyniki osiągały zawodniczki i zawodnicy SPS Zbąszynek. Kontynuowaliśmy również relacje internetowe z
wydarzeń sportowych w Zbąszynku i Dąbrówce Wlkp.

W kalendarzu pojawiają się również nowe propozycje różnych zajęć, dlatego zachęcamy do zaglądania na naszą stronę osir.zbaszynek.pl lub na naszego
facebooka. Należy wspomnieć o ważnej dacie 19
czerwca, gdyż właśnie wtedy swoją przygodę piłkarską zakończył Paweł Kamyszek, wieloletni zawodnik
UKS Junior, MKS Syrena i ZAP Syreny Zbąszynek. Cieszy również duże zainteresowanie naszymi obiektami
przez mieszkańców i szczerze za takimi obrazkami tęskniliśmy. Graficzne streszczenie ostatniego kwartału
poniżej.

TURNIEJ PÓŁFINAŁOWY W PIŁCE SIATKOWEJ O
WEJŚCIE DO II LIGI KOBIET
(PANKI, 9-11 KWIETNIA)

ZBĄSZYNEK MÓWI NIE NOWOTWOROM
(22-23 KWIETNIA)

ELIMINACJE KINDER II TURNIEJ (15 MAJA)

ELIMINACJE KINDER III TURNIEJ (22 MAJA)
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1/4 MP W PIŁCE SIATKOWEJ MŁODZICZEK
(KOŻUCHÓW, 11,13 CZERWCA)

FINAŁ KINDER (29 MAJA)

TURNIEJ MINISIATKÓWKI PLAŻOWEJ (12 CZERWCA)

ZAGRAJ W PALANTA NA ORLIKU (6 CZERWCA)

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

ZAKOŃCZENIE ROKU ZUTW (15 CZERWCA)

LATINO LADIES STYLING (16 CZERWCA)

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET
(12 CZERWCA)

WAKACYJNY FITNESS NA TRAMPOLINACH
(16 CZERWCA)

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
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FINAŁ WOJEWÓDZKI JUNIOREK W SIATKÓWCE
PLAŻOWEJ (22 CZERWCA)

OLIMPIADA SPORTOWA SP (17 CZERWCA)

FINAŁ WOJEWÓDZKI JUNIORÓW W SIATKÓWCE
PLAŻOWEJ (21 CZERWCA)

OSTATNI MECZ W ZAP SYRENIE ZBĄSZYNEK PAWŁA
KAMYSZKA
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KRZYZÓWKA

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

imię i nazwisko

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

13 14

15 16 17 18 19 20

telefon i adres kontaktowy

POZIOMO

PIONOWO

1. Spotkał się z Seniorami w dniu 13 maja br.
3. Pracownik, który obchodzi święto 27 maja
5. Udzielone przez Radę Miejską Burmistrzowi Zbąszynka w dniu 28 maja br.
9. Nazwisko pary zamieszkałej w Zbąszynku, która może się poszczycić najdłuższym stażem małżeńskim
12. Przeprowadzana nad raportem o stanie gminy
14. Badania kobiet, które odbędą się 6 lipca br. przy ul. Długiej w Zbąszynku
15. Podmiot leczniczy, który zastąpi MC ZDROVITA w świadczeniu usług specjalistycznych
17. Podmiot, który od lipca br. rozpocznie przyznawanie i wypłacanie świadczenia 300+
18. Nowy za Urzędem Miejskim w Zbąszynku
19. Skrót nazwy jednostki organizacyjnej Gminy, która od 1 lipca br. zmienia
swoją siedzibę
20. Nazwa ulicy w Zbąszynku, przy której już 1 września br. rozpocznie działalność żłobek dla najmłodszych

2. Od ilu lat wydawany jest Zbąszynecki Kwartalnik
4. Nazwa jednej z ulic w Zbąszynku, która będzie remontowana w ramach
III etapu rozbudowy ul. Zachodniej
6. Obiekt w Gminie Zbąszynek, którego modernizacja i rozbudowa została
wyróżniona w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2021”
7. Miejscowość w Gminie Zbąszynek, dla której ZOK stworzył legendę
8. Konto pacjenta, gdzie można wygenerować kod QR potwierdzający zaszczepienie przeciw COVID-19
10. Cecha zabezpieczeń w nowych dowodach osobistych.
11. Niezbędna do nowej formy wakacyjnego fitness organizowanego
przez OSiR w Zbąszynku
13. Jedna z atrakcji zwiazana z leżakami, proponowana w ramach Strefy
Chillout 2021 w ofercie Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
16. 25 czerwca uczniowie szkół usłyszeli go po raz ostatni w tym roku
szkolnym

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: Wiosna w ciepłych promieniach słońca
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 70 prawidłowych odpowiedzi, spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę – bon o wartości 100 zł otrzymała Natasza
Czyczerska. Nagroda ufundowana została przez „Twój Zakład
Fryzjerski” Pani Lidii Sługockiej. Zakład fryzjerski prowadzi działalność przy ulicy Targowej w Zbąszynku, usługi świadczą w nim 3
fryzjerki. Nagrodę wręczyła właścicielka salonu fryzjerskiego Pani
Lidia Sługocka.
Przepraszamy Panią Felicję Jasińską - zwyciężczynię krzyżówki w
poprzednim numerze za niewłaściwie podane nazwisko w treści
rozwiązania krzyżówki w poprzednim numerze Kwartalnika.
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