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BURMISTRZ ZBĄSZYNKA WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ZBĄSZYNEK!
Z wielką przyjemnością informuję, że w Ogólnopolskim Rankingu Zrównoważonego Rozwoju, gdzie oceniane są
wszystkie polskie gminy, dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu i dobrej pracy Gmina Zbąszynek zajęła III, jak do tej
pory najwyższe miejsce, przegrywając jedynie z takimi potęgami gospodarczymi jak Polkowice i Stryków. Jest to dla nas
ogromny zaszczyt i za tą wspólną pracę dziękuję. Mamy prawo być dumni z osiągnięcia tak dobrego wyniku.
31 maja, oficjalnie w obecności Pana Wojewody i innych zacnych gości oddaliśmy po remoncie i adaptacji tzw. mieszkania wspomagane i od września tego roku zaczniemy ich
zasiedlanie. Pozwoli nam to na zapewnienie godnych warunków mieszkaniowych dla naszych samotnych seniorów bez
konieczności kierowana ich do domów opieki. Znajdzie tam
schronienie 10 lub 12 osób. Został opracowany i zatwierdzony
regulamin przyjęć, w którym zostały określone zasady przyjęć
oraz odpłatność. Można się z nim zapoznać w OPS, który jest
koordynatorem tych działań.
Maj to w naszej Gminie czas na sesję absolutoryjną. Z niekłamaną satysfakcją przyjąłem fakt, że po raz kolejny uzyskałem
jednogłośne wotum zaufania i absolutorium od Rady Miejskiej. Odbieram je jako dowód dobrze ocenianej pracy pracowników Urzędu Miejskiego, jednostek pomocniczych i swojej własnej. Bez dobrej pracy współpracowników, osiągnięcie
takiej oceny nie byłoby możliwe – dziękuję. Jednocześnie jest
to ocena tego, że również w 2021 roku „para poszła na tłoki,
a nie w gwizdek”.
Patrząc na potrzeby mieszkaniowe naszych mieszkańców,
a szczególnie głód mieszkań komunalnych przystąpiliśmy do
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej przeznaczając na ten
cel z programu mieszkaniowego trzy miliony złotych. Powołaliśmy wspólnie z innymi gminami z północy województwa
organizację o nazwie „SIM Nadwarciański” z siedzibą w Witnicy. Obecnie trwa etap opracowywania Statutu Związku i
regulaminów funkcjonowania.
Czerwiec to tradycyjnie zakończenie roku szkolnego. Ten rok
szkolny był kolejnym ciężkim okresem i sprawdzianem sprawności funkcjonowania naszej oświaty. Kolejny rok dotknięty

problemami covidowymi. Niezależnie od problemów z organizacją lekcji, spora grupa naszej młodzieży uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce, podparte co w moim rozumieniu
najważniejsze, wzorowymi ocenami z zachowania, świadczy
to o ich dobrym wychowaniu. Z przyjemnością wręczyłem
stypendia Burmistrza najlepszym absolwentom szkół średnich
(cztery stypendia) i najlepszym absolwentom podstawówek
(również 4 stypendia). To już tradycja w naszej Gminie. Inne
gminy nie mają takiego zwyczaju. Ja traktuje stypendia jako
zachętę dla młodzieży, do starania się o zdobywanie wiedzy,
która zaowocuje kiedyś dla nich ale i dla nas. Nauczyciele i
młodzież rozpoczęli wakacje, czas zasłużonego odpoczynku,
regeneracji i nabierania sił na nowy rok szkolny.
Ponieważ ogłoszono zakończenie pandemii postanowiłem
przywrócić organizację Dni Zbąszynka, tradycyjnie w drugim
tygodniu sierpnia. Już teraz zachęcam do śledzenia informacji
w Intrenecie i na wydawanych przez ZOK i OSiR plakatach, a
sporo będzie się działo i to nie tylko na Dniach Zbąszynka ale
przez całe wakacje dzięki zaangażowaniu pracowników ZOK
i OSiR. Zapraszam, korzystajcie Państwo z naszych propozycji
programowych, bo po to jest ten program tworzony. Niestety,
nie odbędą się z kolei Dożynki Gminne. W tym roku wypadała
kolej na Chlastawę, która zrezygnowała z organizacji, między
innymi związane jest to ze zmianą Sołtysa w tej wsi.
W związku z poprawą sytuacji pandemicznej, covidowej również odwołałem wszystkie swoje komunikaty ograniczające
korzystanie z pracy Urzędu. Obecnie funkcjonujemy już w trybie normalnym, bez ograniczeń.
Sporo również działo się w inwestycjach. Uzyskaliśmy dofinansowanie do kilku projektów, które mamy zamiar realizować
w Gminie. Po raz kolejny odwołałem i ponownie ogłosiłem
przetarg na przebudowę terenu bo byłym targowisku przy ul.
Długiej. Ciągle powtarzają się problemy związane z dużymi
kosztami realizacji tego projektu. Mam jednak nadzieję, że
w końcu uda się wybrać wykonawcę i zrealizować to zdanie. Projekt ten, jeżeli uda się zrealizować dokładnie zgodnie
z dokumentacją, jest takim nobilitującym dla miasta, bardzo
współczesny i nowoczesny a jednocześnie funkcjonalny. Udało się nam również uzyskać dofinansowanie na pierwszy etap
drogi w Rogozińcu w wysokości prawie 1,4 mln zł, niestety na
przetarg wpłynęły dwie oferty, przekroczyły one
dwukrotnie zakładany koszt realizacji i musiałem
unieważnić przetarg i ogłosić kolejny. Może chociaż zbliżymy się cenowo do wartości kosztorysowej.
Z przyjemnością zawiadamiam, że dogadaliśmy
się ze Starostą Świebodzińskim w sprawie wspólnej
realizacji przebudowy ul. Kosieczyńskiej i Okrężnej,
również co mnie osobiście cieszy już z rozwiązaniami
jak przystało na XXI wiek.

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
12.07.2022 r.
o godzinie 19:00
w Domu Kultury w Zbąszynku

www.zbaszynek.pl

Ponieważ wchodzimy w sezon urlopowy,
życzę Wam Szanowni Mieszkańcy zdrowego i rozsądnego wypoczynku, zregenerowania sił, trochę
wytchnienia, nabrania energii do pracy, w tym dla
dobra Naszej Małej Ojczyzny.
			
Z poważaniem
Wiesław Czyczerski - Burmistrz Zbąszynka
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,
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Budniak

II KWARTAŁ 2022 r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
01.04.2022r. – Witnica, podpisanie Umowy Założycielskiej
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej;
02.04.2022r. – Zbąszynek, ZOK, Jubileusz 5-lecia Harcerskiej
Grupy Muzycznej „Poddasze”;
08.04.2022r. – Zbąszynek, ZOK, Teatr w wykonaniu Grupy
Niepełnosprawnych z OPS;
12.04.2022r. – Zbąszynek, Senior Wigor, Śniadanie
Wielkanocne;- Świebodzin, Nowy Szpital, spotkanie w sprawie
omówienia strategii rozwoju służby zdrowia;
14.04.2022r. – Rogoziniec, spotkanie z OSP i Radą Sołecką
w sprawie remontu pomostów; - Zbąszynek, udział w
uroczystościach z okazji ustanowienia
Sakramentu
Kapłaństwa;
19.04.2022r. – Rogoziniec, strzelnica, odbiór prac
remontowych;
20.04.2022r. – Zbąszynek, ZOK, spotkanie w sprawie
opracowania Kroniki Zbąszynka;
21.04.2022r. – Szklarska Poręba, udział w Zrzeszeniu Gmin
Województwa Lubuskiego;
26.04.2022r. – Zbąszynek, IKEA Industry, udział w spotkaniu
dot. wsparcia służby zdrowia;- Zbąszynek, ZOK, spotkanie z
mieszkańcami;
27.04.2022r. – Świebodzin, KPP, spotkanie dotyczące
wzajemnej współpracy;
28.04.2022r. – Dąbrówka Wielkopolska, spotkanie z
właścicielem Pałacu oraz udział w zebraniu sołeckim;
29.04.2022r. – Zbąszynek, Rogoziniec, - wręczenie stypendiów
dla najlepszych absolwentów szkół średnich z terenu Gminy
Zbąszynek;
01.05.2022r. – Zbąszynek, OSiR, 28.Bieg Konstytucji;
04.05.2022r. – Dąbrówka Wielkopolska, OSP, zebranie
sprawozdawcze;
09.05.2022r. – Zbąszynek, ZOK, Militarna majówka z
Commando;
10.05.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie ze Starostą
w sprawie inwestycji drogowych;
11.05.2022r. – Świebodzin, PUP, spotkanie w sprawie
zatrudniania uchodźców z Ukrainy;- Zbąszynek, GBS, zebranie
sprawozdawczo-wyborcze;
15.05.2022r. – Rogoziniec, udział w uroczystościach z okazji
święta Św. Floriana;
19.05.2022r. – Świebodzin, Starostwo Powiatowe, spotkanie w
sprawie realizacji wspólnych inwestycji;
20.05.2022r. – Świebodzin, KP PSP RP, udział w uroczystościach
z okazji Święta Strażaka;
21.05.2022r. – Zbąszynek, spotkanie z grupą mieszkańców z
Gryfina;
24.05.2022r. – Żagań, Euroregion „S-N-B”, udział w zebraniu
sprawozdawczym;
26.05.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie ze Starostą
dot.wzajemnej współpracy;
31.05.2022r. – Zbąszynek, OPS, wizyta Wojewody Lubuskiego
w związku z oddaniem do użytku mieszkań wspomaganych;
02.06.2022r. – Zbąszynek, OSiR, zakończenie roku w UTW;
05.06.2022r. – Zbąszynek, Jeziorko Koźlarskie, Gminny Dzień
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Dziecka;
06.06.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
właścicielem żłobka w sprawie rozszerzenia działalności;
08.06.2022r. – Kosieczyn, Sala Wiejska, Kapituła Regionu Kozła;
09.06.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie w sprawie
utworzenia Partnerstwa Międzygminnego;
10.06.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Prezesem
Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wzajemnej współpracy;
11.06.2022r. – Dąbrówka Wielkopolska, Gminne Zawody
Strażackie;
14.06.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie ze Starostą
Świebodzińskim; - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
radnym wojewódzkim E.Fedko;
15.06.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie w sprawie
organizacji Dni Zbąszynka; - Zbąszynek, Urząd Miejski,
spotkanie w sprawie lokalizacji biogazowni w Kosieczynie;
20.06.2022r. – Świebodzin, Starostwo Powiatowe, odbiór
promesy na rozbudowę i budowę: ul. Św. Piotra i Pawła, ul.
Akacjowej, ul. Św. Floriana, ul. Prałata Ferensowicza oraz ul.
Świerkowej w Zbąszynku; - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z lekarzami w sprawie funkcjonowania służby zdrowia na
terenie gminy;
22.06.2022r. – Zbąszynek, ZOK, Bal Absolwentów Szkoły
Podstawowej w Zbąszynku;
23.06.2022r. – Świebodzin, Starostwo Powiatowe, udział w
Zarządzie oraz Sesji Rady Powiatu;
24.06.2022r. – Zbąszynek, udział
w uroczystościach
zakończenia roku szkolnego 2021/2022 i wręczenie
stypendiów;
25.06.2022r. – Dąbrówka Wielkopolska, przekazanie przez
sponsora sprzętu medycznego dla druhów OSP Dąbrówka
Wlkp. i Zbąszynka; - Rogoziniec, strażackie zawody wędkarskie;
26.06.2022r. – Babimost, strażackie zawody OSP Regionu
Kozła;
28.06.2022r. – Zbąszynek, Jubileusz 50- i 60-lecia pożycia
małżeńskiego par z Gminy Zbąszynek;- Zbąszynek, Urząd
Miejski, wręczenie nagród w krzyżówkowym konkursie
Zbąszyneckiego Kwartalnika;
29.06.2022r. – Peitz, Niemcy, Jubileusz 30-lecia samorządu
Peitz;
30.06.2022r. – Chlastawa, IKEA Industry, spotkanie w sprawie
dalszej współpracy w związku z Programem Pomocowym.
W minionym okresie odbywały się również
następujące wydarzenia:
- Wyjazdy do Kancelarii Notarialnych w celu zawierania
aktów notarialnych;
- Udział w Konwentach, Komisjach oraz Sesjach Rady Miejskiej;
- Spotkania z projektantami i wykonawcami inwestycji
realizowanych i planowanych w naszej Gminie;
- Szeroka współpraca z jednostkami organizacyjnymi;
- Nagrania materiałów informacyjnych;
- Przyjmowanie petentów;
- Załatwianie spraw bieżących związanych z prawidłowym
funkcjonowaniem urzędu.

www.zbaszynek.pl
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,
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Przybyła

II KWARTAŁ 2022 r.

KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
W II kwartale 2022 roku w kwietniu praca miała charakter zdalny, od maja konwenty, komisje, sesje oraz dyżury
Przewodniczącego Rady Miejskiej odbywały się stacjonarnie w
budynku Urzędu Miejskiego.
04.04.2022 -biuro rady, podpisanie uchwał Rady Miejskiej z dnia
28 marca br., złożenie interpelacji dotyczącej przekraczania
prędkości pojazdów samochodowych do KPP w Świebodzinie;
05.04.2022 - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz.
16:00 do godz. 17:30;
08.04.2022 - ZOK, na deskach teatru-premiera spektaklu „Piękna i Bestia” wykonawcy niepełnosprawni, grupa pomysłowyteam;
11.04.2022 - konwent Rady Miejskiej;
12.04.2022 - biuro rady, uchwały protokoły, OPS/Senior Wigor,
ul. Kosieczyńska, udział wraz z Burmistrzem w śniadaniu wielkanocnym z seniorami, dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
od godz. 16:00 do godz. 17:30;
14.04.2022 - Urząd Miejski, złożenie oświadczenia majątkowego- wysłano do wojewody w dniu 22.04.2022 r., Wielki Czwartek, Święto Stanu Kapłańskiego- udział w eucharystii wraz z Wiceprzewodniczącym rady Andrzejem Budychem;
19.04.2022 - Rogoziniec Strzelnica- Komisja Rewizyjna, Komisje
Stałe Rady - Gospodarki i Budżetu, Oświaty Kultury i Pomocy
Społecznej, dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz.
16:00 do godz. 17:30;
22.04.2022 - Urząd Miejski, sprawy organizacyjne dotyczące sesji;
23.04.2022 - Parafia Zbąszynek składanie życzeń z okazji imienin
ks. kan. Jerzemu Kordiakowi;
25.04.2022- XLI sesja Rady Miejskiej;
26.04.2022 - ZOK Zbąszynek, spotkanie z mieszkańcami Gminy
Zbąszynek (Burmistrz Zbąszynka Przewodniczący Rady oraz KPP
Świebodzin), dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz.
16:00 do godz. 17:30;
27.04.2022 - Kargowa, Biuro Regionu Kozła, posiedzenie Rady
Programowej;
28.04.2022 - Dąbrówka Wlkp., udział w zebraniu sprawozdawczym Rady Sołeckiej z mieszkańcami wsi;
01.05.2022 - OSiR Zbąszynek, 28 bieg Konstytucji;
02.05.2022 - Święto Flagi;
03.05.2022 - Święto Konstytucji 3 maja, Kościół Parafialny pw.
MNMP w Zbąszynku, msza w intencji za Ojczyznę, podziękowania pocztom sztandarowym;
09.05.2022 - ZOK, park-obchody 78 rocznicy bitwy o Monte Casino, Militarna Majówka Comando, udział 62 Kompanii Specjalnej Comando z Prezesem Stowarzyszenia Bogdanem Fiołkowskim;
10.05.2022 - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz.
16:00 do godz. 17:30;
11.05.2022 - Chlastawa, walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze-Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku;
15.05.2022 - Rogoziniec, Obchody Dnia Strażaka Gminy Zbąszynek;
16.05.2022 - Zbąszynek, sala obrad - Komisje Stałe Rady- Gospodarki i Budżetu, Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej, Komi-

sja Rewizyjna;
17.05.2022 - biuro rady- analiza oświadczeń majątkowych;
21.05.2022 - Zbąszynek, odwiedziny gości-Stowarzyszenie
Wspólnota Polska z Gryfina z Prezesem Zdzisławem Szczepkowskim oraz Zastępcą Burmistrza Miasta Gminy Gryfino Pawłem
Nikitińskim;
24.05.2022 - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz.
16:00 do godz. 17:30;
26-27.05.2022 - OSiR Zbąszynek-XXII turniej Piłki Nożnej z Podwórka o puchar Tymbarku, finały woj. lubuskiego;
27.05.2022 - Święto Samorządu Terytorialnego - życzenia;
28.05.2022 - udział w pogrzebie śp. Janiny Jakubowskiej, teściowej Burmistrza Zbąszynka;
30.05.2022 - XLII sesja Rady Miejskiej - udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Zbąszynka;
31.05.2022 - Zbąszynek OPS/ Senior Wigor, odbiór mieszkań
wspomaganych dla seniorów, udział Wojewody Lubuskiego
Władysława Dajczaka;
01.06.2022 - OSiR Zbąszynek, 24 memoriał im. Bogdana Niemca
z udziałem młodzieży naszych szkół, oddano hołd śp. Bogdanowi Niemcowi przy grobie na cmentarzu w Dąbrówce Wlkp.;
03.06.2022 - Rogoziniec Strzelnica, ZSL zajęcia edukacyjne, Zbąszynek - Dzień Dziecka w przedszkolu;
05.06.2022 - Chlastawa, Jeziorko Koźlarskie - Gminny Dzień
Dziecka;
07.06.2022 - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz.
16:00 do godz. 17:30;
08.06.2022 - Kosieczyn, Kapitula Regionu Kozła;
10.06.2022 - ZOK, festyn rodzinny Niepublicznego Przedszkola w
Zbąszynku;
11.06.2022 - Rogoziniec Strzelnica, spotkanie radnych i pracowników urzędu miejskiego z rodzinami z okazji Święta Samorządu
Terytorialnego;
12.06.2022 - Babimost, obchody dni Babimostu- w cyklu Gmina
Regionu Kozła
13.06.2022 - konwent Rady Miejskiej;
14.06.2022 - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz.
16:00 do godz. 17:30;
20.06.2022 - Zbąszynek, sala obrad -Komisje Stałe Rady- Gospodarki i Budżetu, Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej, Komisja
Rewizyjna;
21.06.2022 - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz.
16:00 do godz. 17:30;
22.06.2022 - OSiR, hala sportowa- zakończenie roku przedszkolnego grup Motylki i Żabki;
25.06.2022 - OSiR Zbąszynek- 6 memoriał im. Mariana Lewandowskiego, początek na cmentarzu w Zbąszynku złożono hołd
śp. Marianowi Lewandowskiemu;
26.06.2022 - Babimost, zawody pożarnicze Gmin Regionu Kozła;
27.06.2022 - XLIII sesja Rady Miejskiej;
28.06.2022 - Zbąszynek, spotkanie z Jubilatami z okazji 50- lecia
pożycia małżeńskiego, dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
od godz. 16:00 do godz. 17:30;
30.06.2022 - Rogoziniec - przedszkole - zakończenie roku przedszkolnego.
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UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
W ZBĄSZYNKU - II KWARTAŁ 2022
W II kwartale br. odbyły się trzy sesje Rady
Miejskiej, na których radni podjęli łącznie 18 uchwał
i jedno oświadczenie. Poniżej informacje o podjętych
uchwałach:
Sesja z dnia 25 kwietnia 2022 r.
Uchwała Nr XLI/18/2022 w sprawie zmiany uchwały w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zbąszynek na lata 2022 – 2032
Urealnienie poszczególnych wartości wynikających ze
zmian w budżecie dla roku 2022 oraz dostosowanie
zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć.
Uchwała Nr XLI/19/2022 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Zbąszynek na 2022 rok
Zmiany w zakresie planowanych przychodów, dochodów, wydatków, wyniku budżetu, niezbędne do wprowadzenia w toku realizacji budżetu Gminy Zbąszynek.
Sesja z dnia 30 maja 2022 r.
Uchwała Nr XLII/20/2022 w sprawie udzielenia wotum
zaufania Burmistrzowi Zbąszynka za 2021 r.
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. W związku
ze spełnieniem obowiązku wynikającego z ww. artykułu przez Burmistrza Zbąszynka, tj. przedstawieniem
Raportu o stanie Gminy Zbąszynek za 2021 rok Radzie
Miejskiej w Zbąszynku, radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Burmistrzowi Zbąszynka.
Uchwała Nr XLII/21/2022 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok
Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych rada gminy jako organ stanowiący rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego
po roku budżetowym. Niniejsza uchwała jest częścią
procedury absolutoryjnej.
Uchwała Nr XLII/22/2022 w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwały w
sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium.
Stosownie do art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych, rada gminy podejmuje ww. uchwałę nie później niż do dnia 30 czerwca
roku następującego po roku budżetowym. Zgodnie z
art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zbąszynku pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu gminy i wystąpiła z
6

wnioskiem do Rady Miejskiej w Zbąszynku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka. Wniosek Komisji
Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Zielonej Górze.
Następnie radni jednogłośnie udzielili absolutorium
Burmistrzowi Zbąszynka.
Uchwała Nr XLII/23/2022 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2022 – 2032
Urealnienie poszczególnych wartości wynikających ze
zmian w budżecie dla roku 2022 oraz dostosowanie
zmian w zakresie realizowanych przedsięwzięć.
Uchwała Nr XLII/24/2022 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXIII/40/2021 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia
30.08.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych w obrębie wsi
Chlastawa Gmina Zbąszynek
W § 3 uchwały intencyjnej Nr XXXIII/40/2021 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 30.08.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
przemysłowych w obrębie wsi Chlastawa, ustalono
iż „Zmiana planu dotyczyć będzie części tekstowej
uchwały w zakresie gospodarki odpadami”. Umieszczenie takiego zapisu w części normatywnej (§ 3
uchwały) może być oceniane jako wadliwe. To z kolei
może skutkować unieważnieniem uchwały w sprawie
przyjęcia planu miejscowego przez wojewodę po jej
podjęciu, co oznaczałoby, że po wielu miesiącach
prac całą procedurę trzeba przeprowadzić od początku. W związku z powyższym uchylenie § 3 uchwały
intencyjnej jest uzasadnione.
Uchwała Nr XLII/25/2022 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Zbąszynek na 2022 rok
Zmiany w zakresie planowanych przychodów, dochodów, wydatków, wyniku budżetu, niezbędne do wprowadzenia w toku realizacji budżetu Gminy Zbąszynek.
Sesja z dnia 27 czerwca 2022 r.
Uchwała Nr XLIII/26/2022 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata 2022 – 2032
Wprowadzono m.in. realizację projektu pod nazwą:
„Rozbudowa i budowa dróg gminnych: ul. św. Piotra i
Pawła, ul. Prałata Ferensowicza oraz ul. Świerkowej w
Zbąszynku”. Zadanie przewidziane jest do realizacji w
latach 2022-2023.
Uchwała Nr XLIII/27/2022 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Zbąszynek na 2022 rok
Zmiany w zakresie planowanych przychodów, docho-
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dów, wydatków, wyniku budżetu, niezbędne do wprowadzenia w toku realizacji budżetu Gminy Zbąszynek.
Uchwała Nr XLIII/28/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu nieruchomości
gminnych
Uchwała dotyczy wyrażenia zgody Rady na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów
dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami, których przedmiotem są te same nieruchomości gminne.
Uchwała Nr XLIII/29/2022 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród uczniów klas I szkół
podstawowych Gminy Zbąszynek na lata 2023-2024”
Program jest kontynuacją programu przyjętego
Uchwałą Nr XXI/58/2020 Rady Miejskiej w Zbąszynku z
dnia 31 sierpnia 2020 r. Realizator programu polityki
zdrowotnej zostanie wyłoniony w drodze otwartego
konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia
2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Uchwała Nr XLIII/30/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zbąszynek za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym i ćwiczeniu pożarniczym
W związku z utratą mocy obowiązującego art. 28 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 869) i obowiązywaniu od dnia 1
stycznia 2022 r., nowej ustawy z dnia 17 grudnia 2021r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2490) o ochotniczych strażach
pożarnych, nastąpiła konieczność ustalenia nowych
wysokości stawek ekwiwalentu dla strażaka ratownika
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Zbąszynek. Sprawę wypłat strażakowi ratownikowi OSP ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym, akcjach
ratowniczych i szkoleniach lub ćwiczeniach reguluje
art. 15 ww. ustawy.
Uchwała Nr XLIII/31/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy,
terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
oraz obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
W niniejszej uchwale określono dla wyżej wymienionych nauczycieli tygodniowy wymiar zajęć w wysokości 22 godzin.
Uchwała Nr XLIII/32/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Zbąszynek porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania

i wdrożenia Strategii Rozwoju Terytorialnego na lata
2022-2030 obejmującej gminy Trzciel, Pszczew, Szczaniec, Zbąszynek, Babimost, Kargowa, Trzebiechów,
Bojadła
Strony zawierając Porozumienie deklarują zaangażowanie w działania integrujące samorządy w celu
identyfikacji, przygotowania i realizacji wspólnych
przedsięwzięć odpowiadających kompleksowo na
potrzeby i problemy gmin, w formule partnerskiego
modelu współpracy zainteresowanych podmiotów
publicznych, pozarządowych i gospodarczych oraz
mieszkańców. Celem Porozumienia jest też trwały,
zrównoważony i efektywny rozwój zmierzający do
osiągania celów rozwojowych wpisujących się w Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030.
Uchwała Nr XLIII/33/2022 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zbąszynek dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zbąszynku
Dotacja w wysokości 4800,00 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu trzech kompletów ubrań
ochronnych specjalnych 3-częściowych z oświetleniem sygnalizacyjnym (TEXPORT) zgodnie z wymogami KG PSP.
Uchwała Nr XLIII/34/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu w formie
dotacji celowej w 2022 roku
Uchwała dot. dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka Wlkp.
– Zbąszyń na odcinku ok. 900 m”. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Gmina Zbąszynek zobligowała się do wsparcia inwestycji i pokrycia 50% kosztów
wkładu samorządowego, który po aktualizacji, wynosi
600.444,14 zł.
Uchwała Nr XLIII/35/2022 w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia Gminy Zbąszynek do wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z Powiatem Świebodzińskim pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w
ciągu ulicy Kosieczyńskiej i Okrężnej w Zbąszynku od
km. 0+069 do km 0+851”
Inwestycja ta obejmuje prace w zakresie budowy ronda, chodników, ścieżki rowerowej, jezdni, oświetlenia,
odwodnienia i kanału technologicznego.
Oświadczenie Nr XLIII/1/2022 w sprawie finansowania
realizacji inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1212F w ciągu ul. Kosieczyńskiej i ul.
Okrężnej w Zbąszynku od km 0+069 do km 0+851”
Oświadczenie jest stanowiskiem Rady Miejskiej w Zbąszynku w sprawie poparcia propozycji Burmistrza Zbąszynka dot. podziału kosztów realizacji tego zadania
pomiędzy Gminę Zbąszynek, a Powiatem Świebodzińskim.
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WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM
DLA BURMISTRZA ZBĄSZYNKA
Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym 31 maja mija ustawowy termin przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy. Zgodnie z ustawowymi wytycznymi, raport
obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i budżetu.
30 maja na sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku
krótkim filmem Burmistrz Zbąszynka zaprezentował najważniejsze elementy Raportu o stanie Gminy Zbąszynek w 2021 roku. Następnie radni, po debacie podjęli
uchwałę Nr XLII/20/2022 w sprawie udzielenia wotum
zaufania. Uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Zbąszynka wotum zaufania radni Rady Miejskiej w Zbąszynku
podjęli jednogłośnie.
Kolejnym ważnym elementem sesji z dnia 30 maja br.
było udzielenie absolutorium, które oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym
roku budżetowym. Absolutorium jest instytucją służącą radzie do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez burmistrza. Absolutorium to odrębny oraz
sformalizowany sposób kontroli i oceny wykonania budżetu, gdzie:
- powinno odnosić się ściśle do wykonywania budżetu
gminy,
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- nie odnosi się do całokształtu działalności burmistrza,
- jedynie negatywna ocena wykonania budżetu
umożliwia nieudzielenie absolutorium,
- jest aktem corocznym, jednorazowym,
- udzielenie burmistrzowi absolutorium nie zwalnia go
od odpowiedzialności karnej, karno-skarbowej lub
dyscyplinarnej.
Radni Rady Miejskiej, zapoznali się z wnioskiem Komisji
Rewizyjnej oraz pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, następnie radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2021 rok (Uchwała Nr XLII/21/2022 z dnia 30 maja
2022r.), które zostało przyjęte jednogłośnie przez Radę
Miejską. Kolejna podjęta uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zbąszynka (Uchwała
Nr XLII/22/2022 z dnia 30 maja 2022 r.). Również w tym
przypadku Rada Miejska w Zbąszynku jednogłośnie
opowiedziała się za udzieleniem absolutorium.
Burmistrz podziękował radnym za udzielenie absolutorium i stwierdził, że poparcie Rady Miejskiej jest bardzo
ważne dla dalszego rozwoju i poprawy jakości życia
na terenie naszej Gminy.
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ZASADY PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
W URZĘDZIE MIEJSKIM
Komunikatem Nr 1/2022 Burmistrza Zbąszynka
z dnia 14 kwietnia 2022 roku wprowadzone zostały
nowe, następujące zasady przyjmowania interesantów:
1. w zakresie zdalnego załatwiania spraw w dalszym
ciągu dostępne są:
a) poczta elektroniczna, adres e-mailowy: urzad@
zbaszynek.pl
b) platforma internetowa e-puap: https://zbaszynek.
pl/PL/3440/ePUAP/
c) telefonicznie pod numerem telefonu 68 384 91 40.
Pełny wykaz numerów kontaktowych do pracowników Urzędu dostępny jest pod adresem: https://zbaszynek.pl/PL/3520/Wykaz_numerow/
2. w zakresie bezpośredniego przyjmowania interesantów:
1) interesanci obsługiwani są:
- w poniedziałki od 7:30 do 17:00,
- we wtorki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30,
- w piątki od 7:30 do 14:00.
2) dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie

skarg i wniosków pełniony jest w każdy wtorek w godz.
od 16:00 do 17:30 w biurze Nr 1.
Niezależnie od dyżurów wszelkie sprawy można kierować na adres e-mailowy: biurorady@zbaszynek.pl,
a w sprawach pilnych możliwy jest kontakt telefoniczny w godzinach pracy Urzędu pod nr 604 607 828;
3) dyżur Burmistrza Zbąszynka w sprawie skarg i wniosków pełniony jest w każdy poniedziałek w godz. od
8:00 do 17:00.
Niezależnie od dyżurów wszelkie sprawy można zgłaszać za pośrednictwem modułu „Napisz do Burmistrza” na stronie internetowej www.zbaszynek.pl lub za
pośrednictwem sposobów wymienionych w pkt 1.
Ponadto przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w
Zbąszynku znajduje się punkt potwierdzania profilu
zaufanego. Od początku 2022 roku profil zaufany potwierdzono już ponad 70 osobom.
*Posiadanie profilu zaufanego jest niezbędnym warunkiem do skorzystania z nowej formy kontaktu z Urzędem Miejskim w Zbąszynku, poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta. (www.zbaszynek.eboi.pl).

Ela
Rolnik

MIESZKAŃCU! NIE DAJ SIĘ
ZASKOCZYĆ KONTROLI PODATKOWEJ
Burmistrz Zbąszynka, jako Organ podatkowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji
podatkowej, może wszcząć z urzędu postępowanie
podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Procedura rozpoczęcia kontroli
następuje w formie postanowienia. Kontrola może
dotyczyć nie tylko bieżących zobowiązań podatkowych, lecz także tych z ostatnich pięciu lat.
Gmina kontroluje:
- terminowość składanych informacji o nieruchomościach,
- czy informacje w nich podane są zgodne ze stanem
rzeczywistym,
- zgodności pod względem formalnoprawnym, czyli
czy złożono właściwy druk.
Jeśli dane nie będą się zgadzały, organ wzywa podat-

nika lub wszczyna postępowanie. Jeśli w postępowaniu tym gmina wykaże niedopłatę, podatnik będzie
musiał zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami.
Szczególną uwagę skupiać się będzie na poprawności opodatkowania powierzchni użytkowej posiadanych budynków lub ich części, w tym budynków
mieszkalnych, budynków pozostałych, garaży, a w
szczególności gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, oraz
budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W związku ze znaczną skalą problemu, zachęcamy
mieszkańców do sprawdzenia zadeklarowanych powierzchni, tych zawartych w decyzji podatkowej w
stosunku do stanu rzeczywistego i ewentualnego składania korekt informacji w Urzędzie Miejskim.
Więcej informacji pod numerem tel.: 68 391 03 33.
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EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI PODATKOWYCH
Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób fizycznych i prawnych.
W roku kalendarzowym obowiązek zapłaty ww. podatków następuje co do zasady w czterech ratach:
I rata – do 15 marca
II rat – do 15 maja
III rata – do 15 września
IV rata – do 15 listopada
Wyjątek stanowi podatek od nieruchomości osób prawnych, którego I rata płatna jest do 31 stycznia, a pozostałe raty do 15 dnia każdego miesiąca oraz podatek
leśny osób prawnych płatny do 15 dnia każdego miesiąca.
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.
W roku kalendarzowym obowiązek zapłaty ww. podatku następuje co do zasady w dwóch ratach:
I rata – do 15 lutego
II rata – do 15 września
oraz w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego w przypadku powstania obowiązku w
trakcie roku.
Prowadzenie działań windykacyjnych
Zaległość podatkowa to nic innego jak niezapłacony w
terminie podatek. Niewykonanie przez podatnika obowiązku zapłaty podatku wynikającego z deklaracji czy
decyzji skutkuje koniecznością podjęcia z urzędu przez
organ podatkowy stosownych działań. Pierwszym etapem jest przesłanie podatnikowi upomnienia, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od dnia
doręczenia upomnienia.

Koszty upomnienia wynoszą aktualnie 16,00 zł i są należne z momentem doręczenia upomnienia. Są to koszty
sztywno określone przez ustawodawcę. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu organ
podatkowy wszczyna postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie tytułu wykonawczego i skierowanie
go do właściwego miejscowo urzędu skarbowego w
celu przymusowego ściągnięcia należności.
W trakcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego powstają dodatkowe koszty:
- wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czyli przesłanie tytułu wykonawczego do egzekucji to koszt 40,00
zł;
- jeżeli nastąpi wszczęcie egzekucji administracyjnej to
opłata manipulacyjna zostanie podwyższona do 100,00
zł.
Są to opłaty za jeden tytuł wykonawczy, każdy następny tytuł wykonawczy to kolejne 100 zł. To jednak nie
koniec kosztów. Osoba, która nie zapłaci podatku bezpośrednio do gminy zostanie obciążona także opłatą
egzekucyjną – może być to 10% lub 5% w zależności
od tego czy zapłata zostanie wyegzekwowana czy też
nastąpi zapłata bezpośrednio do urzędu skarbowego
lub wierzyciela. Ponadto, dłużnik będzie zobowiązany
do zwrotu wydatków jakie urząd skarbowy poniesie w
związku z prowadzoną egzekucją administracyjną.
Proszę mieć na uwadze to, że prowadzenie egzekucji
administracyjnej przez urząd gminy to obowiązek, a nie
wybór.
Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały
i nie narażały domowych budżetów na nieplanowane
wydatki.
Jarosław
Mikołajczyk

CENTRALNA EWIDENCJA
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
30 czerwca br. zakończył się okres w którym należało złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Utworzenie bazy CEEB ma na celu zebranie
wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
Podstawą do zbierania danych zawartych w deklaracji
jest ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Każdy
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw
do 1 MW należało zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. W naszej gminie na dzień 30.03.2022 r. złożono
deklaracje dotyczące 1373 budynków mieszkalnych i niemieszkalnych spośród 1899 budynków umieszczonych w
bazie, stanowi to 72 % wszystkich budynków. Zgodnie z
zapisami ustawy za niezłożenie deklaracji w terminie grozi
kara grzywny. Osoby, które złożą deklaracje po terminie,
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ale wcześniej niż stwierdzą to organy kontrolne unikną
kary. Dlatego warto jest jak najszybciej spełnić obowiązek i złożyć deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić trzeba
posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Deklaracja znajduje się na stronie www.zone.gunb.gov.pl.
W przypadku braku dostępu do internetu albo podpisu
elektronicznego, deklarację można złożyć w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku osobiście lub listownie. Nie można
wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną. Deklaracja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu. Druk deklaracji można pobrać ze strony https://
zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ lub ze strony Urzędu Miejskiego www.zbaszynek.pl oraz w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku.

www.zbaszynek.pl

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

INFORMACJE

Aneta
Nawracała

WYDATKI NA BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONĘ ZDROWIA
Zapewnienie bezpieczeństwa, porządku publicznego oraz ochrona zdrowia jest jednym z zadań
własnych gminy.
Każdego roku w ramach budżetu, wydatkowane są
środki związane z bezpieczeństwem, porządkiem publicznym i ochroną zdrowia.
Patrząc na tegoroczny budżet Gminy Zbąszynek, zabezpieczono środki, które umożliwiają realizację odpowiednich działań bądź przygotowanie się do podjęcia odpowiednich decyzji w sytuacji wystąpienia
zagrożenia.
W ramach planowanych wydatków na te cele w
ogólnej kwocie 1.079.004,69 zł, wyszczególniamy:
- środki finansowe dla Komendy Wojewódzkiej Policji,
przeznaczone na fundusz wsparcia, w ramach którego finansujemy godziny ponadnormatywne policji
działającej na terenie naszej gminy, kwota 43.765,00
zł,
- środki na działalność bieżącą Ochotniczych Straży
Pożarnych oraz fundusz wsparcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych dla Komendy Powia-

towej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie,
kwota 318.800,00 zł,
- środki finansowe na działalność Strażnika Miejskiego
na terenie naszej gminy, kwota 114.939,69 zł,
- planowane wydatki na zarządzanie kryzysowe
(działania związane ze skutkiem rozprzestrzeniania się
wirusa COVID–19), kwota 35.000,00 zł,
- realizacja „Programów Profilaktyki Zdrowotnej”,
kwota 42.000,00 zł,
- realizacja programu „Zwalczanie narkomani”, kwota 25.000,00 zł,
- realizacja programu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, kwota 291.000,00 zł,
- działalność w zakresie ochrony zdrowia, w tym, partycypacja w kosztach utrzymania karetki pogotowia
na terenie naszej gminy, kwota 48.500,00 zł,
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe, która w 2022
roku stanowi kwotę 160.000,00 zł.
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy, niski
stopień przestępczości oraz zabezpieczenie możliwości ochrony zdrowia są jednym z czynników świadczących o rozwoju i atrakcyjności Gminy Zbąszynek.

LOKAL MIESZKALNY NA SPRZEDAŻ W ZBĄSZYNKU
12 sierpnia 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbędzie się
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Zbąszynku przy
ul. Wojska Polskiego 55/2a. Lokal mieszkalny znajduje się na I piętrze. Powierzchnia
użytkowa lokalu wynosi 56,70 m2 i składa się z: dwóch pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 10,30 m2. Cena sprzedaży lokalu ustalona
została w wysokości 125.250,00 zł. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr.
tel. 68 391 03 34.

www.zbaszynek.pl
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,
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Renata
Kitta

NIERUCHOMOŚCI GMINNE
W II kwartale br. gmina sprzedała nieruchomość gruntową oznaczoną geodezyjnie nr działki
82/11 o pow. 817 m2, położoną w Zbąszynku przy ul.
Zielonogórskiej przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową. Sprzedaż działki nastąpiła w trybie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego. Cena wywoławcza nieruchomości ustalona
została na podstawie operatu szacunkowego przygotowanego przez rzeczoznawcę majątkowego na
kwotę 48.000,00 zł + 23% podatku VAT. Do przetargu
przystąpiło 8 osób. W trakcie licytacji zgłoszonych zostało 25 postąpień. W wyniku przetargu cenę sprzedanej na własność nieruchomości ustalono na kwotę
173.430,00 zł brutto. Na podstawie prawomocnych
decyzji Burmistrza Zbąszynka o podział nieruchomości
przejęte zostały do zasobu gminy dwie nieruchomości
gruntowe niezabudowane tj. działka 186/11 o pow.
198 m2 w obrębie wsi Kosieczyn i działka 924/1 o pow.
292 m2 w obrębie Zbąszynka. Obie działki nabyte zostały od osób fizycznych z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego. W marcu br. zostały wypłacone z tego tytułu odszkodowania na łączną kwotę
23.625,00 zł. W czerwcu ogłoszony został przetarg na
sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, oznaczonych
geodezyjnie nr działek 21/49 o pow. 2,4123 ha i nr
21/106 o pow. 1,8457 ha położonych w Zbąszynku w
terenach pokolejowych. W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone
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są dla nich księgi wieczyste KW nr ZG1S/00049135/9
i ZG1S/009042988/4. Nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym
Gminy Zbąszynek. Nabywca nieruchomości będzie
zobowiązany do ponoszenia rocznych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Skarbu
Państwa. Nieruchomości nie są objęte miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego nieruchomości oznaczone są symbolem „E6.P.15” – obszary rolnicze (łąki, pola), które
mogą być przeznaczone pod zabudowę – wytwórczość, przemysł. Cena wywoławcza nieruchomości
ustalona została w wysokości 670.000,00 zł. Przetarg
odbędzie się 31 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku (sala nr 20).
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 134.000,00 zł. Kwotę wadium należy
wpłacić w terminie do 26 sierpnia 2022 r. Wysokość
postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym,
że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny
wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych. Dodatkowe informacje na temat
przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 39 10
337.

www.zbaszynek.pl
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Anna
Gancarek-Kołata

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
ZA POMOC OBYWATELOM UKRAINY
Od 16 marca 2022 r. osoby lub podmioty, które zapewniły nieodpłatnie zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne
w wysokości 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie jest
przyznawane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie
dłużej jednak niż za okres 120 dni od dnia przybycia
obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest wypłacane z dołu. Do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną dotyczącą każdej osoby
przyjętej do zakwaterowania, w której wnioskodawca
musi podać imię, nazwisko i PESEL osoby przyjętej do
zakwaterowania oraz zaznaczyć dni, za które ubiega
się o świadczenie pieniężne. Wydłużenie wsparcia jest
możliwe, jeśli pomaga się osobom, którym trudno byłoby podjąć pracę. Dotyczy to osób niepełnosprawnych, kobiet po 60 roku życia lub mężczyzn po 65 roku
życia, kobiet w ciąży, osób wychowujących dziecko
do 12 miesiąca życia, osób samotnie sprawujących
opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci, a także małoletnich, którzy do Polski przybyli bez opiekuna. Gmina

ma prawo do skontrolowania warunków zakwaterowania i wyżywienia. Kontroli dokonują upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego. Świadczenie nie
przysługuje, jeśli warunki zakwaterowania lub wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we
wniosku podano nieprawdę. Wnioski wraz z kartami
osób przyjętych do zakwaterowania należy składać
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku. Wnioski są rozpatrywane w terminie miesiąca od dnia ich złożenia,
a świadczenia pieniężne są przekazywane wnioskodawcom po otrzymaniu przez Gminę środków na ich
wypłatę z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do 30
czerwca 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku
wpłynęło 80 wniosków o świadczenie pieniężne za
zapewnienie zakwaterowanie i wyżywienie 159 obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi
na łączna kwotę w wysokości 403 560,00 zł. Po zweryfikowaniu 59 wniosków wypłacono ww. świadczenie
w wysokości 282 880,00 zł, a kolejne 21 wniosków o w
wypłatę świadczeń w wysokości 120 680,00 zł jest w
trakcie weryfikacji.

Patrycja
Lisek

PÓŁKOLONIE LETNIE 2022
W czerwcu br. Gmina Zbąszynek ogłosiła w
formie plakatów rozwieszonych w mieście i gminie
oraz na Facebooku informację o możliwości zapisania dzieci w wieku od 6 do 12 lat na półkolonie letnie.
Termin zapisów minął 20 czerwca 2022r. Półkolonie
odbędą się w dwóch turnusach: I turnus 20,21,22,25
i 26 lipca 2022 r., II turnus 27,28,29 lipca, 1,2 sierpnia
2022. Zajęcia dla dzieci będą odbywać się w godz.
10.00 – 16.00. Na półkolonie zapisywano wyłącznie
dzieci będące mieszkańcami Gminy Zbąszynek. Z
Gminy Zbąszynek zgłoszono łącznie 75 dzieci, z tego:
44 dzieci na I turnus oraz 31 dzieci na II turnus. Organizatorem półkolonii jest Gmina Zbąszyń, która zapewnia uczestnikom: ubezpieczenie, ciekawy program za-

jęć, obiad, wodę oraz dodatkowe atrakcje. Opłata
za uczestnictwo w półkolonii wyniosła za jeden turnus
170 zł. Gmina Zbąszynek zapewni dowóz dzieci oraz
opiekę pedagogiczną. Szczegółowe informacje o
godzinach dowozów pojawią się u sołtysów, na Facebooku Gminy Zbąszynek i na stronie internetowej
www.zbaszynek.pl. Dzieci uczestniczące w półkolonii
mogą zabrać ze sobą: butelkę wody, przekąskę, strój
kąpielowy, bieliznę na zmianę, krem z filtrem UV chroniący przed słońcem, ręcznik, kocyk, ochronne nakrycie głowy, kurtkę lub pelerynę przeciwdeszczową.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8b lub telefonicznie
pod nr 68 39 10 334.

www.zbaszynek.pl
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WYDARZENIA

Barbara
Niemiec-Kromska

PIĘĆDZIESIĄT, SZEŚĆDZIESIĄT LAT MINĘŁO…
28 czerwca w barze „Pod Semaforem” w
Zbąszynku obchodziliśmy Jubileusz Złotych i Diamentowych Godów. Burmistrz Zbąszynka spotkał się
z małżonkami obchodzącymi 50-cio i 60-cio lecie
małżeństwa z terenu gminy. Z okazji 50-tej rocznicy ślubu Burmistrz Wiesław Czyczerski odznaczył w
imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” tych
małżonków, którzy wyrazili wolę uczestnictwa w tej
dorocznej uroczystości i byli to Państwo Mirosława
i Zygmunt Dudek, Krystyna i Bogusław Jędrasiak, z
Dąbrówki Wielkopolskiej, Państwo Lucyna i Tadeusz
Sierżant z Kosieczyna oraz Państwo Gabriela i Zdzisław Dziekan, Halina i Ryszard Kędziora, Małgorzata
i Zdzisław Lisek, Danuta i Stanisław Szafrańscy, Irena i
Henryk Szlegiel, Anna i Roman Tomiak, Eugenia i Wiesław Trusewicz ze Zbąszynka. Na szczególne uznanie
zasługują również małżonkowie, którzy w małżeństwie wytrwali 60 lat. Są to Państwo Rozalia i Kazimierz Grzybowscy oraz Janina i Ryszard Przepiórka
ze Zbąszynka. Tak zacnego jubileuszu niewielu może
doczekać. To wielkie święto, którym trzeba się cieszyć i dawać młodemu pokoleniu za wzór ponieważ
żyjemy w czasach, w których tak często ulegamy
pokusie łatwych rozwiązań. Słusznie zauważył nasz
Jubilat Pan Tadeusz Sierżant, przez wiele lat związany z samorządem, nauczyciel i poseł na Sejm X
kadencji, że nie kocha się kogoś za coś, tylko dlate-
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go, że ten ktoś jest. Naszym Jubilatom odśpiewaliśmy
gromkie „sto lat” po czym Burmistrz wzniósł toast za
Ich zdrowie i pomyślność. Po uroczystym odznaczeniu wszystkich zaproszono na wspólny obiad i ciasto.
Małżonkowie zgodnie podkreślali, że te 50 czy 60 lat
minęło zbyt szybko. Jako Urząd, za każdym razem
spotykamy się z wielką radością i podziękowaniami
od Jubilatów, że jeszcze ktoś pamięta o takich rocznicach w urzędowej oprawie. Jubilatom składamy
serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha i dziękujemy za to, że zechcieli z nami podzielić się radością doczekania tak pięknych jubileuszy. Wszystkim
parom, które chciałyby w przyszłym roku świętować
swoje 50-cio lecie ślubu we wspólnym gronie już teraz
przypominamy, że do końca grudnia 2022 r. trzeba
złożyć deklarację dotyczącą zgody na wystąpienie
do Prezydenta RP o nadanie „Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” gdyż zgodnie z przepisami
nie będziemy mogli sami wystąpić z taką inicjatywą. Deklaracje znajdują się na stronie internetowej
www.zbaszynek.pl oraz w Urzędzie Miejskim biuro nr
8 (USC). Prosimy samych jubilatów, ich rodziny żeby
zaangażowali się i pomogli rodzicom, dziadkom w
wypełnieniu i dostarczeniu formularza do Urzędu Stanu Cywilnego. Dzięki temu będziemy mogli uhonorować ich wysiłek i troskę jaką włożyli poświęcając
swoje życie małżeństwu i rodzinie.

www.zbaszynek.pl
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Adrian
Kepke

GMINNE WIEŚCI
SPOTKANIE Z GRUPĄ NOWY SZPITAL
12 kwietnia w Świebodzinie, Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski wziął udział w spotkaniu z
Grupą Nowy Szpital. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Nowego Szpitala udział wzięli również
Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski, Burmistrz Świebodzina Tomasz Sielicki, Wójt Gminy
Skąpe Zbigniew Woch, Wójt Gminy Szczaniec
Krzysztof Neryng. Na spotkaniu omówiona została strategia rozwoju na przyszłość Nowego
Szpitala w Świebodzinie, zostały przedstawione
również plany budowy zakładu opiekuńczo-leczniczego w Świebodzinie jako niezależnego obiektu. Spotkanie było również okazją do
podsumowania bieżącej działalności Grupy,
a także do podziękowania samorządom za
współpracę oraz wspieranie działalności Grupy
Nowy Szpital.
KLUB HDK PCK PRZY ZARZĄDZIE ODDZIAŁU MIEJSKO GMINNEGO OSP W ZBĄSZYNKU
20 kwietnia 2022 r. w gminie Zbąszynek został założony Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Zarządzie
Oddziału Miejsko-Gminnego OSP w Zbąszynku. Klub
na dzień dzisiejszy zrzesza 17 członków. Na pierwszym
Zebraniu, które odbyło się w remizie w Zbąszynku wybrany został następujący Zarząd: Prezes Kornelia Grąs,
Wiceprezes Norbert Bock. Skarbnik Rafał Biegała, Sekretarz Adrian Józefiak, Kronikarz Krzysztof Michałowicz. Celem Klubu będzie promowanie honorowego
oddawania krwi oraz jej składników. Członkiem Klubu
HDC PCK przy ZOMG OSP w Zbąszynku będzie mógł
zostać każdy, kto choć raz w swoim życiu oddał krew
lub jej składniki.
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
26 kwietnia o godzinie 19:00 w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury, po około półtorarocznej przerwie spowodowanej obostrzeniami w czasie pandemii, odbyło się
spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego oraz Przewodniczącego
Rady Miejskiej Jana Mazura z mieszkańcami. Na pierwszym w tym roku spotkaniu
obecna była również delegacja z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie
z Zastępcą Komendanta Podinspektorem
Damianem Zielińskim na czele. Po rozpoczęciu spotkania Burmistrz przedstawił
gości, oraz podziękował za dobrą współpracę między Gminą a Policją. Po wystąpieniu Burmistrza głos zabrał rzecznik KPP
w Świebodzinie aspirant Marcin Ruciński.
Przedstawił formy kontaktu z policją, zaznaczając, że spotkania i rozmowy bez-

pośrednie są najcenniejsze w pozyskiwaniu informacji
o możliwych wykroczeniach i zagrożeniach. Przy tej
okazji mieszkańcy zgłosili bieżące problemy związane
z porządkiem publicznym. Mieszkańcy obecni na spotkaniu zgłaszali również problemy takie jak np. zalewanie dróg gruntowych przy intensywnych opadach
stanowiących dojazdy do garaży oraz pytali o możliwość naprawy drogi pod wiaduktem kolejowym koło
cmentarza.
ZAKOŃCZENIE KLAS MATURALNYCH
29 kwietnia odbyły się uroczyste apele z okazji zakończenia roku szkolnego klas maturalnych w Zespole
Szkół Leśnych w Rogozińcu oraz Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku. Burmistrz
Zbąszynka wręczył stypendium dla najlepszej absolwentki Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu Diany
Fiedorowicz oraz Technikum w Zbąszynku Mateusza
Dobroć i najlepszej absolwentki Liceum Ogólnokształcącego Joanny Wróblewskiej. Gratulujemy ukończe-
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nia szkoły i trzymamy kciuki za wszystkich tegorocznych maturzystów!
MILITARNA MAJÓWKA Z COMMANDO
18 maja 1944 roku oddziały 2. Korpusu Polskiego pod
dowództwem gen. Władysława Andersa zdobyły
ruiny klasztoru Benedyktynów na wzgórzach Monte

Cassino we Włoszech. Żołnierze polscy stoczyli jedną z
najbardziej decydujących bitew, która miała rozstrzygnąć o losach II wojny światowej. Zwycięstwo polskiego oręża przyczyniło się do przełamania niemieckiej
linii obrony i otwarcia wojskom sojuszniczym drogi do
wyzwolenia Rzymu. W tym roku mija 78. rocznica tego
pamiętnego wydarzenia zapisanego na kartach polskiej historii. Z tej okazji, 9 maja, we współpracy ze stowarzyszeniem byłych członków 62 Kompanii Specjalnej Commando z Bolesławca, w Zbąszynku odbyła
się „Militarna majówka z COMMANDO”. O godzinie
11:00 ulicami miasta przeszła mini parada wojskowa,
w skład której wchodzili członkowie stowarzyszenia
byłych żołnierzy 62 KS Commando, klasy mundurowe z CKZiU w Zbąszynku, grupa PWL z Zespołu Szkół

Leśnych w Rogozińcu, a także zbąszyneccy harcerze.
Paradę zabezpieczały gminne jednostki OSP. Po przemarszu nastąpiło oficjalne otwarcie obchodów, wręczenie wyróżnień oraz złożenie kwiatów przy symbolicznym miejscu pamięci. Mieszkańcy mogli obejrzeć
wystawy broni, odbyć trening strzelecki „na sucho”
oraz wysłuchać prelekcji członków Commando. Na
miejscu były również dostępne stoiska promocyjne CKZiU
Zbąszynek oraz ZSL Rogoziniec.
Do wstąpienia w swoje szeregi
agitowała także Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie.
Dla najmłodszych dostępne
były warsztaty artystyczne oraz
gry i zabawy z ZHP Zbąszynek.
W trakcie obchodów odbyły
się również zawody w strzelaniu z wiatrówki o nagrody Burmistrza Zbąszynka. Strażacy z
OSP Dąbrówka Wlkp. częstowali wyśmienitą grochówką.
Wieczorem odbył się koncert
orkiestry dętej OSP z Babimostu, a na zakończenie obchodów przy cieple ogniska można było pośpiewać harcerskie
pieśni.
WIZYTA
STOWARZYSZENIA
WSPÓLNOTA POLSKA Z GRYFINA
21 maja Stowarzyszenie Wspólnota Polska z Gryfina z
prezesem Zdzisławem Szczepkowskim oraz Zastępcą
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pawłem Nikitińskim

pielgrzymkę rozpoczęto mszą św. w kościele parafialnym pw. MNMP w Zbąszynku, której przewodniczył ks.
Kanonik Jerzy Kordiak wraz z ks. Kanonikiem Jerzym
Brocławikiem z Gryfina. Goście ofiarowali płytkę granitową upamiętniającą 75-lecie Osadnictwa na Ziemi
Gryfińskiej w latach 1945 - 2020. Tradycją stało się rów16
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nież spotkanie na cmentarzu parafialnym w Zbąszynku przy grobie ks. Prałata Jana Palicy Szambelana
Papieskiego ur. 02.01.1895 w Kozłowie , +25.04.1974
gdzie został pochowany. Ks. Jan Palica był pierwszym
proboszczem w Gryfinie w latach 1945 - 1955. Kolejne
miejsca pracy duszpasterskiej to Szczecin i Zbąszynek
1958 - 1974. Historia i pamięć Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej zasługuje na szacunek i uznanie. Gościom
z Gryfina towarzyszyli: Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski, Wicestarosta Świebodziński Andrzej Chromiński, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz
przedstawiciele Związku Kresowian koło terenowe Kosieczyn z prezesem Władysławem Kozakiem. Dalsza
trasa podróży to kościół pw. Judy Tadeusza w Kosieczynie, Pomnik Chrystusa w Świebodzinie oraz Sanktuarium w Rokitnie.
AWARIA W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZBĄSZYNKU
Od 30 maja z powodu awarii instalacji wodociągowej w budynku, (zalanie pomieszczeń technicznych)
Urząd Miejski pracował w ograniczonym zakresie.
Przez kilka dni nieczynne były Urząd Stanu Cywilnego,
Ewidencja Ludności, Kasa Urzędu, nie działały także telefony. Urząd przyjmował interesantów w trybie
awaryjnym, większości spraw nie dało się załatwić
„od ręki”. Awaria spowodowana była pęknięciem
rury wodnej w łazience na parterze Urzędu.
LAMPY SOLARNE NA JEZIORKU KOŹLARSKIM
9 czerwca ramach realizacji projektu złożonego
przez Gminę Zbąszynek w programie Społecznego
Zaangażowania IKEA Industry Zbąszynek, na Jeziorku
Koźlarskim w Chlastawie postawiono lampy solarne.
Dzięki wykorzystaniu energii słonecznej i oświetleniu
ścieżki rowerowej mają przyczynić się do poprawienia
bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z tego
terenu po zapadnięciu zmroku.

PONADLOKALNE PARTNERSTWO
9 czerwca w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło
się spotkanie inicjujące utworzenie PARTNERSTWA Ponadlokalnego. Partnerstwo dotyczy 8 Gmin, które ze
sobą sąsiadują, tj. Pszczew, Trzciel, Zbąszynek, Szcza-

niec, Babimost, Kargowa, Trzebiechów, Bojadła.
Głównym celem utworzenia Partnerstwa jest stworzenie możliwości pozyskiwania środków finansowych na
inwestycje realizowane w poszczególnych gminach
w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Województwa Lubuskiego 2021-2027.
SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE 2023
IKEA Industry Zbąszynek zaprasza do udziału w programie w ramach Społecznego Zaangażowania 2023.
Jest to coroczny projekt adresowany do instytucji na
terenie gmin Zbąszyń, Zbąszynek oraz Babimost. Podzielcie się Waszymi pomysłami na działania lub inwestycje, które będą służyły jak największej grupie osób
w tych miastach. To, co interesuje IKEA szczególnie
to projekty związane z ludźmi i planetą. Zmiany klimatu, redukcja zużycia wody, zmniejszenie ilości odpadów, różnorodność, zrównoważony rozwój, zdrowie,
bezpieczeństwo - to tematy, które sprawiają, że to
właśnie Twój projekt będzie miał szansę na wsparcie
finansowe i/lub rzeczowe. Aby dowiedzieć się więcej
skontaktuj się z koordynatorem w odpowiednim Urzędzie Miasta i Gminy (koordynator w Gminie Zbąszynek:
akepke@zbaszynek.pl)
lub napisz do IKEA:
hanna.kramska@inter.ikea.com.
Projekt adresowany do gmin: Zbąszynek, Zbąszyń,
Babimost.
Termin składania wniosków: 31 lipca 2022
KONKURS LITERACKI „KARTKA Z PAMIĘTNIKA”
Gminny konkurs „Kartka z pamiętnika” adresowany
był do uczniów od IV do VIII klasy szkół podstawowych z terenu Gminy Zbąszynek. Zadaniem uczestników było napisanie pracy mającej formę wpisu do
pamiętnika na temat, który uczniowie poznali w dniu
konkursu (więcej informacji na str. 21).
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BUDOWA DRÓG GMINNYCH: UL.
B. PRUSA I UL. ZACHODNIA W ZBĄSZYNKU-ETAP III ORAZ BUDOWA
UL. H. SIENKIEWICZA I UL. CZ. MIŁOSZA W ZBĄSZYNKU
Wykonawca prowadzi roboty przy
ul. Zachodniej, ul. Sienkiewicza i Cz.
Miłosza. Roboty dotychczas wykonane to : - ul. H. Sienkiewicza: kablowanie instalacji oświetleniowej,
posadowiono fundamenty słupowe lamp, kanał technologiczny,
kanalizację deszczową, krawężnikowanie, nawierzchnię chodników
i zatok parkingowych, podbudowę
tłuczniową. Pozostaje ułożenie nawierzchni bitumicznej, - ul. Cz. Miłosza: kablowanie instalacji oświetleniowej, kanał technologiczny,
rozpoczęto roboty ziemne – korytowanie, - ul. Zachodnia: demontaż
linii energetycznej SN, kanalizacja
deszczowa, tyczenie - prace pomiarowe. Od ul. Ogrodowej rozpo-

częto układanie krawężnika. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2022r.
Wykonawcą jest firma BRUBET Ryszard
Winnicki z Międzyrzecza. Wartość
umów 2.748.784,17 zł. i 2.102.015,51 zł.
Projekty są dofinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Celowego,
Funduszu Dróg Samorządowych.
BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGU
W UL. KOSZAROWEJ I UL. KOLEJOWEJ W
ZBĄSZYNKU
Obie inwestycje są na wysokim stopniu zaawansowania wykonywanych
robót. Przy ul. Koszarowej wykonano
większość prac przy budowie wodociągu i ok 70% przy sieci kanalizacyjnej. Drugie zadanie przy ul. Kolejowej,
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obecnie wykonawca buduje odcinek przy CKZiU.
Włączenie sieci kanalizacji i wodociągu w ul. PCK i
przejście pod torami zostało wykonane już wcześniej.
Zadania są współfinasowane z programu: Rządowy
Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Wykonawcami są Zakład Instalacji Sanitarnej
C.O. i Gaz Stefan Lorenc z siedzibą w Nowym Tomyślu
i Konsorcjum: Zakład Budowlano-Montażowy Nowo –
Instal - Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu,
przy ul. Półwiejskiej 23, oraz Zakład Budowlano Montażowy Instalacje Pawłowski Paweł Świergiel. Termin
zakończenia inwestycji to koniec 2022r.
KOTŁOWNIA W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA PRZY
UL. DŁUGIEJ W ZBĄSZYNKU
Trwa remont kotłowni w budynku przychodni lekarskiej przy ul.
Długiej 1. Prace polegają na wymianie starego pieca i instalacji
nowego typu HOVAL oraz dostosowaniu pomieszczenia kotłowni
do współczesnych standardów.
Remont kotłowni jest kolejnym i
ostatnim etapem remontu wewnątrz budynku. Wartość inwestycji ok. 237 tys. zł. Wykonawcą
jest GAZ Zakład Handlowo Usługowy Ireneusz Spychała ze Zbąszynka. Planowany termin zakończenia remontu to lipiec br.
KOTŁOWNIA W BUDYNKU UM
Wykonano wymianę kotła gazowego w budynku UM. Stary
wysłużony kocioł Viessmanna
zastąpiono nowym typu HOVAL
. Kocioł i część materiałów zakupiono jeszcze z końcem 2021 r. Wykonawcą robót był GAZ Zakład Handlowo Usługowy Ireneusz Spychała ze Zbąszynka.
Koszt całkowity wyniósł 135 343,23 zł.
BUDOWA OBWODNICY M. PODMOKLE WIELKIE, KOSIECZYN I CHLASTAWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ
NR 302 W RAMACH ZADANIA P.N.: „BUDOWA OBWODNIC M. KOSIECZYN I CHLASTAWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 302 ORAZ PODMOKLE WIELKIE
W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 304 - DOJAZD
DO WĘZŁÓW NA AUTOSTRADZIE A-2
Wykonawca po przerwie zimowej powrócił na budowę i skupia się głownie na dokończeniu robót ziemnych w obrębie korpusu drogi głównej i ścieżek rowerowych. Rozebrane zostały przyczółki dawnego
wiaduktu kolejowego oraz wybudowano nowy ślad
drogi powiatowej 1196F. Wbudowane zostały częściowo przepusty i przykanaliki będące elementami
przyszłego odwodnienia drogi, usunięte zostały kolizje z siecią wodociągową i większość kolizji z siecią
energetyczną oraz sieciami telekomunikacyjnymi.
Obecnie na ukończeniu jest stabilizacja cementem
głównego ciągu, gdzie do dokończenia został jedy-

nie fragment zlokalizowany przy drodze powiatowej
1197F prowadzącej z Kosieczyna do Nowej Wsi. Po
uzyskaniu ciągłości stabilizacji na całym zakresie drogi, wykonawca planuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i rozpoczęcie prac przy układaniu
warstw bitumicznych. Blisko rozpoczęcia są również
prace związane z budową oświetlenia drogowego
oraz krawężników i innych elementów dróg. Obecnie Wykonawca pracuje w pełnym zaangażowaniu
sprzętowym i osobowym, tak by prace przebiegały
sprawnie i robota została ukończona w terminie. Inwestorem jest Województwo Lubuskie – Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze, a Wykonawcą
Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o. Krosno Odrzańskie. Budowa jest realizowana w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie
2020 Oś Priorytetowa 5 – Transport dla Działania 5.1
Transport drogowy dla Poddziałania 5.1.1 Transport
drogowy - projekty realizowane poza formułą ZIT. Planowany termin zakończenia tej inwestycji, to 2023 rok.
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PRACE MODERNIZACYJNE
do pomieszczeń, w których
znajdują się wodomierze
III KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
główne i ogrodowe. Każdy
pracownik Samorządowego
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Zakładu Usług Komunalnych
w Zbąszynku dokonujący
PRZYPOMINA O OPŁATACH ZA ODPADY.
odczytów wodomierzy bęTERMIN WPŁAT ZA III KWARTAŁ 2022 - MIJA 31 LIPCA
dzie posiadał przy sobie w
(OPŁATA ZA LIPIEC, SIERPIEŃ, WRZESIEŃ).
widocznym miejscu identyfikator. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości bardzo proSTAWKA OPŁAT ZA ODPADY W III KWARTALE 2022
simy o kontakt telefoniczny
NIE ULEGA ZMIANIE I WYNOSI:
lub e- mailowy z pracownikami Zakładu. W przypadku nie
- ODPADY SELEKTYWNE - 30,00 ZŁ/OSOBĘ
zastania nikogo z odbiorców
usług pod wskazanym adreWPŁAT DOKONUJEMY NA INDYWIDUALNE
sem pracownicy zostawią informację w skrzynce pocztoNUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH.
wej (tak jak odbywało się to
dotychczas), bardzo prosimy
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny w
w takim przypadku o indygodz. pracy Zakładu tj. pon.-pt. 7:00-15:00 pod nr tel. 683849465 wew. 22.
widualne podawanie stanu
wodomierzy. Skontaktować
się z pracownikiem SZUK ZbąPrzypominamy, że w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących gosposzynek i podać stan wododarstwo domowe należy w ciągu 14 dni zmienić deklarację na odpady na
mierzy można telefonicznie
lub drogą elektroniczną tel.
faktyczną ilość osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe.
68 3849465 wew. 21,
e-mail: woda@zbaszynek.pl.
Jeżeli wodomierz nie zostanie
PRACE MODERNIZACYJNE
odczytany przez pracowników SZUK Zbąszynek oraz odbiorW drugim kwartale 2022 roku Samorządowy Zakład Usług
ca usług sam nie poda stanu wodomierza będzie on rozliKomunalnych w Zbąszynku przeprowadził kolejne prace
czony na podstawie średniego zużycia wody z ostatniego
modernizacyjne na ujęciu wody w miejscowości Chlastaokresu obrachunkowego.
wa. Głównym celem modernizacji było zwiększenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody uzdatnionej, poprzez
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku
zamontowanie specjalnej lampy UV przeznaczonej do stezawiadamia, że opłaty za wodę i ścieki, odpady, opłaty
rylizacji wody uzdatnionej, podobnie jak zamontowane na
mieszkaniowe oraz opłaty cmentarne można dokonywać
początku tego roku lampy UV na ujęciach w m. Samsonki
w Banku Spółdzielczym w Siedlcu - Filia w Zbąszynku przy ul.
i Rogoziniec. Lampy są odpowiedzialne za wyeliminowanie
Wojska Polskiego 55a w Zbąszynku. W banku tym bez dowszelkiego typu zanieczyszczeń mogących się dostać do
datkowych kosztów można dokonać opłat związanych z
wody m.in. bakterie coli, grupy coli czy Enterokoki kałowe.
zapłatą za wodę i ścieki, odpady czy opłatę mieszkaniową
Prace na ujęciu w m. Chlastawa zostały wykonane przez
podobnie, jak odbywa się to w kasie SZUK Zbąszynek. Zapracowników SZUK Zbąszynek oraz sfinansowane ze środchęcamy do korzystania z możliwości dokonywania opłat
ków własnych Zakładu. Modernizacja przebiegała w taki
w banku oraz dokonywania opłat poprzez indywidualne
sposób, aby nie przerywać dostawy wody do odbiorców
przelewy internetowe.
usług na terenie miejscowości Chlastawa, Kosieczyn, Kręcko.
Od stycznia 2022 roku KASA Samorządowego ZaINFORMACJE SZUK
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku informuje, że pod koniec czerwca i na początku lipca 2022
roku pracownicy SZUK Zbąszynek prowadzić będą odczyty
roczne wodomierzy u wszystkich odbiorców naszych usług
na terenie Gminy Zbąszynek, po których nastąpi rozliczenie i wystawiane będą faktury rozliczeniowe. Faktury, wzorem lat ubiegłych, będą roznoszone również przez naszych
pracowników i wrzucane do skrzynek na listy. Cena dostarczania wody i odprowadzania ścieków nie ulega zmianie. O wszelkich zmianach stawki będziemy informować
na bieżąco. Prosimy o uprzątnięcie i zapewnienie dostępu
20

kładu Usług Komunalnych w Zbąszynku jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-12:00.
Dane kontaktowe:
WODA - tel. 68 3849465 wew. 21,
e-mail: woda@zbaszynek.pl
ODPADY - tel. 68 3849465 wew. 22,
e-mail: gospodarkaodpadami@zbaszynek.pl
CZYNSZE - tel. 68 3849465 wew. 23,
e-mail: czynsze@zbaszynek.pl
KSIĘGOWOŚĆ - tel. 68 3849425,
e-mail: szuk@zbaszynek.pl
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ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Był to kolejny rok wyzwań dla oświaty, związany z pandemią oraz konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
Naukę w polskich szkołach i przedszkolach rozpoczęły dzieci z Ukrainy. Na terenie Gminy Zbąszynek łącznie przyjęto do szkół 34 dzieci z Ukrainy.
29 kwietnia 2022 roku, zgodnie z kalendarzem roku
szkolnego, pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Mury szkoły opuściło 28 absolwentów Liceum
Ogólnokształcącego i 45 Technikum. Uroczyste pożegnanie odbyło się w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury. 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
Mateusz Dobroć. Stypendium otrzymała również absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku – Joanna Wróblewska. Tego samego dnia
Burmistrz Zbąszynka wręczył nagrodę dla najlepszej
absolwentki Zespołu Szkół Leśnych – Diany Fiedorowicz. Życzymy wszystkim absolwentom, aby zdobywali szczyty i sięgali po swoje marzenia oraz powodzenia w podejmowaniu nowych, ważnych decyzji.
Tuż przed zakończeniem roku szkolnego odbył się
gminny konkurs „Kartka z pamiętnika”, który adresowany był do uczniów od IV do VIII klasy szkół podstawowych z terenu Gminy Zbąszynek. Zadaniem
uczestników było napisanie pracy mającej formę
wpisu do pamiętnika na temat, który uczniowie poznali w dniu konkursu „Jak pandemia wpłynęła na
moje życie?”. Konkurs odbył się 9 czerwca br. i udział
w nim wzięli uczniowie wskazani przez nauczycieli języka polskiego w poszczególnych szkołach podstawowych. Komisje konkursowe
w poszczególnych szkołach
wyłonili zwycięzców: Szkoła
Podstawowa Pomnik Rodła
w Dąbrówce Wlkp.: 1 miejsce
Zofia Łochowicz, 2 miejsce
Maria Mirek, 3 miejsce Amelia
Löchert; Szkoła Podstawowa
im. Marcina Rożka w Kosieczynie: 1 miejsce Henke Zuzanna,
2 miejsce Amelia Bok, 3 miejsce Aron Skaczewski; Szkoła
Podstawowa im. Powstańców
Wielkopolskich w Zbąszynku: 1
miejsce Liliana Balcer, 2 miejsce Natalia Cyranowicz, 3
miejsce Dorota Woroniec.
Nagrody
dla
zwycięzców
wręczył Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski w dniu
zakończenia roku szkolnego.

Gratulujemy!
Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkołach i
innych placówkach oświatowych zakończyły się w
tym roku szkolnym 24 czerwca.
Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wręczyli stypendia dla najlepszych absolwentów i sportowców
z klas 8, dla których egzaminy odbyły się w dniach
24 - 26 maja.
Najwyższe wyniki w nauce osiągnęli następujący
uczniowie:
- Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła w Dąbrówce
Wlkp. – Oliwia Czaplińska
- Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie – Agata Buśko
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku – Amelia Jakimczuk
- Szkoła Branżowa I-go stopnia CKZiU w Zbąszynku –
Alicja Wańska.
Stypendia za osiągniecia sportowe otrzymały
Antonina Wachowska – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku. Dodatkowo
uczeń CKZiU w Zbąszynku Ksawery Adaszak otrzymał
stypendium za osiągnięcia sportowe, które wręczył
Członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego Marcin
Minta.
Życzymy wszystkim udanych, słonecznych i
bezpiecznych wakacji oraz żeby nadchodzące wakacje były czasem odpoczynku i nabrania sił przez
uczniów i nauczycieli.
W związku z zakończeniem roku szklonego
przypominamy rodzicom dzieci dojeżdżających do
SOSW w Świebodzinie o konieczności złożenia wniosków związanych z dowozem, które będą dostępne
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku po 1 lipca br.
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

POD KAPELUSZEM MUCHOMORKA

Już czuć powiew wakacji ale zanim zrobimy
ostatni krok w ich stronę - krótka retrospekcja ostatnich
bardzo pracowitych miesięcy.
11 kwietnia wszystkie Muchomorki spotkały się na placu
przedszkolnym, aby powitać gości z Koła Sokolniczego z
Technikum Leśnego w Rogozińcu w ramach obchodów
Dnia Lasu. Były tańce, śpiewy ale również zagadki,
pytania i wyczekiwane przez dzieci obcowanie z sową
– podopieczną Koła. Dzień zakończył się tworzeniem
prac plastycznych i minął nam w spokojnym leśnym
nastroju i pod hasłem zielonego koloru.
W środę 13 kwietnia wszystkie grupy wiekowe,
kolejno (od maluchów zaczynając) udały się na
fascynujące podchody szlakiem zagadek i wskazówek
pozostawionych przez Zajączka Wielkanocnego.
Wyprawa miała swój finisz na stadionie OSiR – tam
wyczekiwał na dzieci Zając z upominkami – radości nie
było końca.
22 kwietnia to data związana z Międzynarodowym
Dniem Ziemi - nasza placówka czuwa nad tym by
najmłodsi poznali i zapamiętali tę datę, a proekologiczne
działania stały się codziennością, a nie świętem jednego
dnia w roku. Ten dzień był jak kompendium wiedzy o
tym JAK i DLACZEGO powinniśmy dbać o planetę, która
każdego dnia pozwala nam żyć i znosi ciężar naszych
stóp na sobie, ciągle dając z siebie wiele.
Po niewątpliwie długiej przerwie nareszcie mogliśmy się
zaprezentować poza murami placówki a mianowicie
na Lubuskich Konfrontacjach Artystycznych. Grupą
reprezentacyjną były 5-letnie Jagody, które pod
okiem p. Barbary Rakuckiej-Pająk wystąpiły na scenie
Świebodzińskiego Domu Kultury dając z siebie wszystko
co najlepsze podczas tańca. Gratulujemy serdecznie
wszystkim uczestnikom determinacji, precyzji wykonania
i odwagi wyjścia na scenę.
4 maja naszą placówkę odwiedzili niezwykli gościekażdego dnia narażają własne życie i zdrowie,
by ratować życie i zdrowie innych- strażacy.
Każda grupa wiekowa miała możliwość obejrzeć
22

wyposażenie
wozu
strażackiego,
spróbować swoich sił w gaszeniu
pożaru, noszeniu hełmu oraz próbie
podniesienia nożyc hydraulicznych.
Ponadto każdy przedszkolak miał
możliwość samodzielnie przeprowadzić
resuscytację krążeniowo-oddechową
pod czujnym okiem strażaka i używając
do tego ćwiczenia pluszaków, oraz
ułożyć poszkodowanego w pozycji
bocznej bezpiecznej.
Grupy starsze, czyli 4,5 i 6 latki, w ramach
wycieczki końcoworocznej odwiedziły
agroturystykę
,,Akacjowe
Ranczo”.
Wspaniały azyl z daleka od gwaru
miasta, gdzie dzieci dowiedziały się kilku
ciekawych rzeczy na temat ekologii i
przyrody. Miały szansę przejechać się
bryczką konną, postrzelać z łuku do
dinozaurów, pooglądać różne rodzaje
bażantów, skorzystać z mini parku linowego oraz zjeść
pyszną kiełbaskę z grilla. A to wszystko okraszone
cudowną atmosferą budowaną przez właścicieli, a
zarazem przewodników po tym magicznym miejscu.
Grupy młodsze natomiast w ramach wycieczki
końcoworocznej udały się do sali zabaw w Nowym
Tomyślu. Dzieci spędziły czas na bardzo dobrej zabawie
i zmęczone ale z uśmiechami wróciły do domu.
Dzień Dziecka to wyjątkowy dzień w roku, kiedy
dorośli przystają w pędzie i stają się dziećmi, bo tylko
bawiąc się całymi sobą bez trosk i ważnych spraw w
tym wyjątkowym dniu przychylają dzieciom nieba.
Maj w naszej placówce minął pod hasłem beztroskiej,
wspaniałej zabawy z zamkami dmuchanymi i
malowaniem twarzy w tle. Bawił się duży i bawił się
mały - radości nie było końca.
Po tak długim czasie covidowych obostrzeń nareszcie
mogliśmy znowu cieszyć się wspólnym działaniem,
tworzeniem czegoś z większym rozmachem, wyjściem
poza mury przedszkola, spotkaniem ze wszystkimi.
Nasza zgrana i prężnie działająca Rada Rodziców
zadbała o to, by miniony Festyn Rodzinny przeszedł do
historii jako ten niesamowicie udany z wieloma miłymi
wspomnieniami w tle - Dziękujemy.
Czerwiec to czas pożegnań. 22 czerwca odbyło się
Uroczyste Pożegnanie Absolwentów Przedszkola,
program artystyczny przygotowany przez dzieci 6-letnie
pod okiem wychowawców, wręczenie dyplomów i
upominków. Zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022
w pozostałych grupach odbyło się 24 czerwca
pod hasłem: ,,Pociąg do wakacji” z prezentacją
wakacyjnych piosenek w tle. Nastąpiło wręczenie
dyplomów i upominków.
Wszystkim dzieciom i rodzicom życzymy udanych,
wesołych, spędzonych w gronie rodzinnym oraz
bezpiecznych wakacji. Dyrektor, Grono Pedagogiczne
oraz pracownicy Niepublicznego Przedszkola „Pod
Muchomorkiem” w Zbąszynku.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

ZAPRASZAMY DO PODSUMOWANIA
ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
KONKURSY, AKCJE
Uczennica klasy 7d uzyskała tytuł Finalisty Konkursu
przedmiotowego z języka angielskiego organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. W Galerii
Zbąszyneckiego Atelier rozstrzygnięto etap powiatowy Lubuskich Konfrontacji Artystycznych – Plastyka.
Dwoje naszych uczniów otrzymało wyróżnienia. Praca autorstwa Bartosza z klasy 7b została wyróżniona
w Finale Wojewódzkich Konfrontacji Artystycznych
- Fotografia. Uczeń wziął udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych przez znanych lubuskich
fotografików. W ramach obchodów Dnia Ziemi zorganizowano konkurs na najpiękniejszy ogród w słoiku, konkurs klasowy na najlepsze hasło o ekologii,
pakiet zadań terenowych dla kl.1-3. Uczniowie malowali również meble z palet wykonane przez pana
konserwatora. Już po raz drugi nasza szkoła włączyła
się w akcję społeczno–edukacyjną „Żonkile” organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
– upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim.
Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Włączyliśmy się również w akcję „Kup Pan
szczotkę”. Dla afrykańskich dzieci chodzących do
misyjnych szkół i przedszkoli zbieraliśmy: szczoteczki,
pasty do zębów oraz mydło w kostce. Nie zapominając o zwierzętach przekazaliśmy karmę do Schroniska w Nowym Dworze.
SUKCESY SPORTOWE
To był dobry rok dla naszych uczniów. Braliśmy
udział w: finale wojewódzkim w drużynowych biegach przełajowych; w finale wojewódzkim Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Słubicach, w indywidualnych
zawodach LA w sztafecie 4x100 dziewcząt i chłopców, pchnięciu kulą dziewcząt i 1000m chłopców.
Także w finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w Międzyrzeczu, w indywidualnych zawodach LA w sztafecie
4x100 dziewcząt i chłopców, skoku w dal chłopców
i rzucie piłeczką palantową chłopców. W finale wojewódzkim w trójboju lekkoatletycznym klas 4 dziewcząt i chłopców. Nasze drużyny zajęły II miejsce w
finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt w Gubinie oraz III miejsce w
finale wojewódzkim Igrzysk Dzieci w minisiatkówce
dziewcząt w Iłowie. Reprezentacje naszej szkoły brały ponadto udział w powiatowych zawodach piłki
nożnej chłopców w dwóch kategoriach wiekowych,
w turnieju piłki nożnej w Dąbrówce Wlkp. zajmując
1 miejsce. Uczestniczyliśmy również w Memoriale LA
im. Bogdana Niemca w Zbąszynku, zdobywając wiele medali.
PROFILAKTYKA
W ramach działań wychowawczo – profilaktycznych uczniowie skorzystali z wielu programów m.in.:
„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Magiczne Kryształy”, „Cukierki”, „Język żyrafy i język
szakala”, „Porozumienie bez przemocy”. Uczniowie
klas 5 – 8 uczestniczyli w zajęciach warsztatowych:
„Nie bój się lęku” oraz „Trening redukcji stresu” przygotowanych przez Centrum Działań. Uczniowie klas

1 – 3 brali udział w pilotażowych zajęciach dotyczących wypracowania przez dzieci dobrych nawyków
realizowanych na podstawie książki „7 nawyków
szczęśliwego dziecka”. Zrealizowano również kurs
dla uczniów pt: „Nie dla Hejtu” FDDS, którego celem było przekazanie informacji na temat zjawiska
przemocy rówieśniczej w świecie realnym i w cyberprzestrzeni. Ponadto wzięliśmy udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł - „W poszukiwaniu szczęścia”,
„DepresJA” i „Nie czas na nudę” wśród uczniów klas
1 – 8. Zrealizowano również zajęcia dla uczniów klas
5 – 8 pt.: „Palić nie palić, oto jest pytanie? ”- o tematyce profilaktyczno- antytytoniowej.
DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
Po raz kolejny nasza szkoła obchodziła Dni Języków
Obcych. Z tej okazji nauczyciele języka angielskiego i
niemieckiego przygotowali dla wszystkich klas szereg
atrakcji i konkurencji. Dużym powodzeniem i zaangażowaniem wśród uczniów cieszył się konkurs na najlepszy wystrój, gazetkę i przebranie przez klasę w barwy wylosowanego kraju obcojęzycznego. Uczniowie
klas 4 -8 wzięli też udział w konkursach wiedzy o krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych.
BAL ÓSMOKLASISTY
Tanecznym krokiem żegnali się ze szkołą uczniowie
klas ósmych. Tradycyjnie zatańczyli poloneza, podziękowali za wspólne lata dyrekcji, wychowawcom,
nauczycielom, władzom miasta i rodzicom. Później
przyszedł czas na wspólne zdjęcia i wspaniałą zabawę. Bal był niezwykłym, radosnym i przyjemnym
wydarzeniem, które zwieńczyło okres ciężkiej pracy
i nauki.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Mamy za sobą kolejny rok wytężonej pracy. Czas, w
którym nie raz trzeba było stawić czoła różnym trudnościom i wyzwaniom. Rok szkolny zakończył się w
naszej szkole dla 474 uczniów. 412 otrzymało promocję do klasy programowo wyższej, 58 ukończyło szkołę, z czego 20 z wyróżnieniem. Aż 78 uczniów z klas
od 4 – 8 uzyskało średnią ocen 4,75 i powyżej, otrzymali oni świadectwo z wyróżnieniem oraz od średniej
5,00 nagrody książkowe. Średnia szkoły w tym roku
szkolnym to – 4,08. Najwyższą średnią uzyskała klasa
4a - 4,48. Najwyższą średnią w klasach 4 – 7 5,86 oraz
zachowanie wzorowe otrzymała uczennica z klasy
7d. Wśród klas 8 - 5,95 oraz zachowanie wzorowe
uczennica z klasy 8c. Sukcesy najlepszych uczniów
i absolwentów zostały uhonorowane stypendiami
Burmistrza Zbąszynka, a także nagrodami dyrektora
szkoły.
Wszystkim naszym uczniom, rodzicom, czytelnikom
życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji, niezapomnianych przygód i naładowania „akumulatorów” na kolejny rok szkolny.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY
W 2022 roku mija setna rocznica powstania Związku
Polaków w Niemczech. 27 sierpnia 1922 roku w Berlinie spotkali się
przedstawiciele największych organizacji polskich w Niemczech,
aby powołać do życia związek reprezentujący wszystkich
Polaków – obywateli Niemiec oraz polskie stowarzyszenia wobec
władz niemieckich. Tak powstał Związek Polaków w Niemczech,
z główną siedzibą w Berlinie, który dążył do zdobycia pełnych
praw mniejszości narodowej dla Polaków oraz obrony tych praw
we wszystkich dziedzinach życia społecznego. W 1933 roku
związek za swój symbol przyjął znak rodła zaprojektowany przez
polską artystkę Janinę Kłopocką. RODŁO – znak przedstawiający
bieg rzeki Wisły wraz z zaznaczonym Krakowem, używany przez
Związek Polaków w Niemczech od 3 grudnia 1932 do dzisiaj.
Działalność Związku Polaków w Niemczech to najwspanialsze
karty naszej historii narodowej. Przesłaniem jego działalności
jest pięć prawd Polaków w Niemczech. Sformułował je
ksiądz Domański na pierwszym Kongresie Związku Polaków w
Niemczech w roku 1938:
1. Jesteśmy Polakami
2. Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci
3. Polak Polakowi bratem
4. Co dzień Polak narodowi służy
5. Polska matką naszą. Nie wolno mówić o matce źle.
Nazwa naszej szkoły: Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła
zobowiązuje nas do uczczenia tej rocznicy.
W związku z tym, 22 maja, reprezentacja naszej szkoły wzięła
udział w obchodach wielkiego jubileuszu 100 lat Związku Polaków
Ziemi Międzyrzeckiej. Uroczystość miała na celu uczczenie i
upamiętnienie działaczy kół Związku, które działały na Ziemi
Pszczewskiej i Babimojskiej w latach 1922 - 1939. Dąbrówkę Wlkp.
reprezentowali: Regionalny Zespół Pieśni i Tańca im. T. Spychały
w Dąbrówce Wlkp. grupa starsza i dziecięca (pod opieką pani
Krystyny Leoszko, Barbary Kałek i Dariusza Kowalskiego) oraz
Kapela Koźlarska pod kierunkiem Marcina Szczechowiaka.
27 i 28 maja 2022 roku przedstawiciele naszej szkoły odwiedzili
Zakrzewski Dom Polski – Centrum Idei Rodła na XIV Zakrzewskim
Sejmiku Młodzieży. Przez te dwa dni rozbrzmiewały: radość,
śpiew, taniec, gwar, muzyka… toczyły się dyskusje pod hasłem
„Ojczyzna… nie bądź obojętny” oraz ideami Rodła i Pięcioma
Prawdami Polaków. Odbyły się warsztaty malowania na
porcelanie krajeńskiego haftu i robienia filcowych broszek
kaszubskich. Oddaliśmy hołd ks. dr B. Domańskiemu – prezesowi
Związku Polaków w Niemczech i Janinie Kłopockiej autorce
Znaku Rodła i fresków „Polski rok obrzędowy”. W Zakrzewskim
Sejmiku wzięła udział młodzież z Wielkopolski, Kaszub i Ziemi
Lubuskiej.
14 czerwca 2022 r. w szkole odbył się apel poświęcony 100-leciu
powstania Związku Polaków w Niemczech. Apel rozpoczął się
od odśpiewania hymnu polskiego i hymnu szkoły. Uczennice
klasy ósmej przypomniały historię powstania Związku Polaków w
Niemczech oraz wyjaśniły symbol ZNAKU RODŁA. W końcowej
części apelu rozdano nagrody uczniom, którzy wzięli udział
w konkursach zorganizowanych z wyżej wymienionej okazji konkursu plastycznego, konkursu poetyckiego na najładniejszy
wiersz o szkole, quizu wiedzy na temat historii związanej ze
znakiem rodła.
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Finalistką Konkursu Przedmiotowego Lubuskiego Kuratora
Oświaty z języka polskiego w roku szkolnym 2021/2022 została
Zofia Łochowicz.
W konkursie „Moja Mała Ojczyzna” organizowanym przez
Miejsko-Gminną w Zbąszynku nagrodzone zostały prace
Franciszka Strakowskiego i Marii Budych.
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11 maja podczas XII Festiwalu Kultury Regionalnej w Nowym
Kramsku nagrodzeni zostali laureaci Konkursu Złota Kwyrla 2022 –
Maria Budych i Anastazja Spychała.
18 maja 2022 r. odbył się w naszej szkole konkurs „Ojczyzno
ma” organizowany przez Akcję Katolicką Diecezji GorzowskoZielonogórskiej. Z tej okazji gościliśmy koordynatora konkursu
pana Jana Greczycho oraz panią Gabrielę Raczyńską. Do
etapu szkolnego zgłosiło się 9-ciu. uczniów. I miejsce zajęła Julia
Kozaczka, II miejsce Emilia Hołyńska, III miejsce Amelia Löchert.
W Międzynarodowym Konkursie Kangur wyróżnienia zdobyło
czworo uczniów z klasy drugiej: Ostrowski Patryk, Malojda
Nikodem, Bieniaszewski Stanisław, Patrzała Filip.
W Finale Wojewódzkim dla Plastyków z Województwa Lubuskiego
w ramach programu Lubuskich Konfrontacji Artystycznych
wyróżnienie otrzymała Oliwia Czaplińska.
1 czerwca odbył się 24-ty Memoriał LA im. Bogdana Niemca. W
zawodach uczestniczyły reprezentacje szkół podstawowych z
terenu Gminy Zbąszynek. Wyniki klasyfikacji drużynowej: w trzech
kategoriach: dziewczęta starsze, chłopcy starsi oraz chłopcy
młodsi SP DĄBRÓWKA Wlkp. zajęła 1 miejsce, a w kategorii
dziewczęta młodsze - 2 miejsce.
W konkursie „Sleeveface - ubierz się w książkę”, który ogłosiła
Biblioteka Miejsko-Gminna im. Marcina Rożka w Zbąszynku
pierwsze trzy miejsca zdobyły uczennice z naszej szkoły:
1 miejsce Paulina Czaplińska, 2 miejsce Oliwia Czaplińska,
3 miejsce Marta Pawęzka.
7 czerwca br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyprostyni
odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego „The
Union Jack”. Konkurs skierowany był do uczniów klasy piątej.
Reprezentantkami naszej szkoły były Michalina Szymańska i Lena
Niemiec. Lena uzyskała pierwsze miejsce.
9 czerwca odbył się Gminny konkurs „Kartka z pamiętnika”
adresowany był do uczniów od IV do VIII klasy szkół
podstawowych z terenu Gminy Zbąszynek. Zadaniem
uczestników było napisanie pracy mającej formę wpisu
do pamiętnika na temat „Jak pandemia wpłynęła na
moje życie?”. 24 czerwca nagrody zwycięzcom z naszej
szkoły wręczył Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.
Wyniki: 1 miejsce Zofia Łochowicz, 2 miejsce Maria Mirek,
3 miejsce Amelia Löchert.
15 czerwca 2022 roku w Komendzie Powiatowej Policji w
Świebodzinie odbył się Powiatowy Turniej: „Bezpieczne wakacje
z Lupo”. W konkursie brali udział przedstawiciele 17 szkół z
powiatu świebodzińskiego. Rewelacyjnie spisał się uczeń klasy
piątej ze Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp.
Kamil Osiecki, który zwyciężył!!!
20 czerwca 2022 roku odbył się Turniej Piłki Nożnej zorganizowany
przez Sołectwo i Szkołę Podstawową z Dąbrówki Wlkp. Udział
wzięli uczniowie ze szkół z Kosieczyna, Podmokli Małych,
Szczańca i Dąbrówki Wlkp. Mimo niesprzyjającej, deszczowej
pogody zawodnicy dzielnie walczyli z przeciwnikami i strugami
deszczu. Klasyfikacja końcowa: I miejsce SP Szczaniec, II
miejsce SP Dąbrówka Wlkp., III miejsce SP Podmokle Małe, IV
miejsce SP Kosieczyn. Dziękujemy sołtysowi wsi Dąbrówka Wlkp.
Piotrowi Kociołkowi za zorganizowanie Turnieju, trenerom za
przygotowanie zawodników, sędziom za przeprowadzenie
spotkań i Paniom z Koła Gospodyń za pyszne racuchy.
Z okazji zakończenia roku szkolnego życzymy uczniom
bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży,
niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz
szczęśliwego powrotu do szkoły.
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WIEŚCI Z KOSIECZYNA
Czas biegnie nieubłaganie i kolejne miesiące nauki
za nami. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wydarzeniami, które miały miejsce w Szkole Podstawowej im. Marcina
Rożka w Kosieczynie w ostatnich trzech miesiącach roku szkolnego 2021/2022.
Konkursy, quizy, potyczki, bitwy…
7 kwietnia obyła się w naszej placówce VII edycja Bitwy Języka Angielskiego. Konkurencje dostosowane były do kategorii
wiekowych uczestników wydarzenia. Bitwa Języka Angielskiego to lekcja języka angielskiego na wesoło, to czas kiedy cisza
nie jest wskazana.
Dzień później - 8 kwietnia nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie
konkursu na „Najładniejszą Palmę Wielkanocną”. Szkolny hol
przyozdobiły piękne palmy zrobione z naturalnych materiałów. Wyróżnienie w konkursie otrzymali: Antoni Bartczak, Marcelina Trompa, Zuzanna Piskorz, Dorian Sarbak i Zuzanna Krakowian.
22 kwietnia odbył się konkurs ekologiczny z okazji Dnia Ziemi,
który składał się z dwóch etapów: pierwszym było przygotowanie przez uczniów zabawki ekologicznej z surowców wtórnych, drugi natomiast był quizem o tematyce ekologicznej, w
którym udział brali reprezentanci poszczególnych klas. Głównym celem święta było przybliżenie uczniom wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnienie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie
ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego
rozwoju, jak również przypomnienie, że każdy z nas ma wpływ
na dobrostan Ziemi.
10 maja starsza część społeczności szkolnej wzięła udział w
konkursie patriotycznym „Ojczyzno Ma” zorganizowanym
przez Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.
Wydarzenie objęte było patronatem Kuratorium Oświaty w
Gorzowie Wielkopolskim. Pytania nie należały do najłatwiejszych, ale nasi uczniowie dali sobie radę i już 4 listopada będą
reprezentować naszą szkołę w kolejnym etapie wydarzenia.
W dniach 8 – 15 maja, jak co roku, celebrowaliśmy w naszej
szkole Tydzień Bibliotek Szkolnych pod hasłem Biblioteka – cały
świat w jednym miejscu. Aby uczcić ten czas przeprowadzono
lekcje biblioteczne, konkurs dla klas I – III na plakat promujący
Tydzień Bibliotek Szkolnych, a dla klas IV – VII – konkurs „Lektura
w pudełku”.
9 czerwca 2022 roku odbył się Gminny Konkurs Literacki „Kartka z pamiętnika”. Tematem wypracowania był wpływ pandemii na życie uczniów i ich rodzin. Do konkursu przystąpiło 21
osób z klas IV-VIII. Pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Henke (kl.
VIII), drugie miejsce zajęła Amelia Bok (kl. VIII), trzecie miejsce
zajął Aron Skaczewski (kl. IV).
Odkrywamy skarby stolic
28 kwietnia nasi tegoroczni absolwenci wybrali się na długi
spacer po stolicy Niemiec. Piękna pogoda pozwoliła uczniom
w przyjemny sposób odwiedzić największe atrakcje Berlina:
Mur Berliński, Bramę Brandenburską, Reichstag, Pomnik Pomordowanych Żydów Europy, plac Poczdamski, aleję Under den
Linden na Alexanderplatz, a także Muzeum Historii Naturalnej z
największym na świecie szkieletem brachiozaura.
Uczniowie klas IV – VII w dniach 18 – 20 maja odkrywali skarby naszej stolicy. Wychowankowie poznawali i podziwiali
najważniejsze miejsca w Warszawie: Park w Wilanowie, Świątynię Opatrzności Bożej, Stadion Narodowy, tarasy Biblioteki

Muzeum Warszawskiego, Powązki Wojskowe, Pomnik Małego
Powstańca, Muzeum Warszawy, Krakowskie Przedmieście, Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki oraz Zamek Królewski.
Dobrej zabawy nie brakowało, a finałem zwiedzania miasta
stołecznego było odwiedzenie Muzeum Iluzji.
Uczniowie wrócili do domów zmęczeni, ale zadowoleni, pełni
wrażeń i bogatsi w wiedzę o naszej stolicy i stolicy naszych zachodnich sąsiadów.
Lekcje nie tylko w szkole
W maju uczniowie klasy III odbyli wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu. Tam uczestniczyli w pokazie karmienia zwierząt, oglądali ogromny kompleks przedstawiający
różne ekosystemy, między innymi związany ze środowiskiem
wodnym – oceanarium. Również w maju klasy I – III pojechały
na „lekcje” do Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze –
Ochli oraz do Muzeum Ziemi Lubuskiej.
Edukacja filmowa, czyli lektura, film i wspólny wieczór w szkole
Wieczór filmowy to dobra okazja do połączenia przyjemnego z pożytecznym. W maju klasa IV w godzinach wieczornych
spotkała się, by obejrzeć film pt. „Magiczne Drzewo. Czerwone krzesło”. Z kolei klasa V uczestniczyła w wieczorze filmowym
podsumowującym omówienie lektury „Opowieści z Narnii.
Lew, Czarownica i stara szafa”. Uczniowie z klasy VII, w towarzystwie koleżanek ze Szkoły Podstawowej Pomnik Rodła w
Dąbrówce Wielkopolskiej, obejrzeli film „Avatar”.
Poznajmy się…
W maju i czerwcu uczniowie klasy III gościli na zajęciach sześciolatki z Przedszkola z Kosieczyna i Kręcka. Trzecioklasiści
przekazali im cenne informacje i rady związane z nauką w
szkole oraz zaprezentowali swoje osiągnięcia i umiejętności.
Przedszkolaki pochwaliły się również swoimi wiadomościami
z matematyki, sztuką pisania i znajomością liter, a na koniec
spotkania otrzymali pamiątkowe dyplomiki.
Karnawał demokracji – wybieramy nowy samorząd
7 czerwca odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023. Uczniowie w
pierwszej kolejności typowali swoich faworytów, a następnie
w drodze demokratycznego i tajnego głosowania wyłonili
swoich reprezentantów. W przyszłym roku szkolnym funkcje w
samorządzie będą pełnić: Filip Bielecki, Maksymilian Wetklo,
Agata Baszko i Iga Chłopek.
Czas odpoczynku i relaksu, czyli wakacje na horyzoncie
24 czerwca w naszej szkole zabrzmiał ostatni dzwonek w roku
szkolnym 2021/2022. Uroczyście podsumowaliśmy osiągnięcia,
zasługi i wyniki naszych podopiecznych. 108 uczniów rozpoczęło upragnione wakacje, a 24 z nich przekroczyło mury
szkoły po raz ostatni. Nie zabrakło łez i wzruszeń. W końcu spędzili osiem wspólnych lat. Nasi absolwenci zasilą szeregi przeróżnych szkół ponadpodstawowych, a my trzymamy za nich
kciuki i życzymy samych sukcesów. Państwu natomiast składamy życzenia wspaniałego, udanego, słonecznego urlopu
i bezpiecznych powrotów do domu. Oczywiście niezmiennie
zachęcamy do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie znajdą Państwo fotorelacje z opisanych [i nieopisanych tutaj] wydarzeń.
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WAKACJE…, A ZATEM
PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO
Rok szkolny 2021/2022 dobiegł końca. Był to kolejny
rok, który był ogromnym wyzwaniem dla uczniów, rodziców
i nauczycieli z uwagi na obowiązującą pandemię. Jednakże cieszymy się, że mogliśmy zakończyć go przebywając w
murach szkoły oraz z tego, że większą jego część spędziliśmy
spotykając się z naszymi uczniami w sali lekcyjnej, a nie przed
komputerami.
Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych i klas młodszych
W dniu 29 kwietnia 2022 r. pożegnaliśmy absolwentów
Technikum oraz Liceum Ogólnokształcącego. Był to dzień,
który zamknął pewien etap w ich życiu, ale też który otworzył przed nimi kolejny etap zarówno zawodowy, jak i edukacyjny. Do grona najlepszych absolwentów, którzy kończą
szkołę uzyskując świadectwo z wyróżnieniem, dołączyli: Joanna Wróblewska oraz Marlena Połomka z klasy 3 B Liceum,
Weronika Tyl (Technik architektury krajobrazu), Mateusz Dobroć (Technik informatyk), a także Jakub Rucioch (Technik
mechatronik) z Technikum. Natomiast Stypendium Burmistrza dla
najlepszego absolwenta uzyskali:
Joanna Wróblewska oraz Mateusz
Dobroć.
Dzień 24 czerwca 2022 r. był
dniem zakończenia roku szkolnego dla klas młodszych. W tym dniu
pożegnaliśmy również absolwentów dwóch klas Branżowej Szkoły
I Stopnia. Stypendium Burmistrza
dla najlepszego absolwenta otrzymała Alicja Wańska (zawód sprzedawca).
Naszym absolwentom życzymy
powodzenia oraz sukcesów w dążeniu do osiągania postawionych
sobie celów.
W tym dniu nagrodziliśmy również
uczniów, którzy w podsumowaniu
osiągnięć dydaktycznych uzyskali
świadectwa z wyróżnieniem, a w
całej szkole było to 30 uczniów (3 z
LO, 23 z Technikum oraz 4 ze Szkoły Branżowej). Najwyższe wyniki, a
tym samym stali się kandydatami do otrzymania Stypendium
Prezesa Rady Ministrów, uzyskali: Amelia Horwat z klasy 2 LO
oraz Oskar Stroiński z klasy 3 Technikum zawód Technik informatyk. Natomiast w Szkole Branżowej najlepszym uczniem
okazał się Wojciech Boch z klasy 2. Nagrodzonym również
bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy utrzymania wysokich not w kolejnych latach.
Staże zawodowe uczniów CKZiU – drogą do sukcesu zawodowego
W dniach od 02.05.2022 do 27.05.2022 r. pierwsza 15-osobowa grupa uczniów Technikum miała możliwość uczestniczenia w stażach zawodowych w Szwecji. Realizacja staży była
możliwa dzięki realizacji projektu finansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Dzięki współpracy z Gminą Zbąszynek udało nam się otrzymać 79.940 €
na realizację tego projektu.
Nasi uczniowie realizowali staże w firmach zlokalizowanych
26
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na terenie miasta Malmö w Szwecji. Organizacją staży zajmowała się organizacja przyjmująca EU Mobility Sverige reprezentowana przez panią Patrycję Pilarek. Nasi uczniowie
oprócz realizacji stażu zawodowego mieli także możliwość
realizacji programu kulturowego: zwiedzanie miasta Malmö
wraz z Zamkiem Malmöhus oraz Muzeum Techniki i Żeglugi
Morskiej, jak również zwiedzanie miasta Malmö pływając
kanałami, wyprawa na malownicze klify Kullaberg oraz wycieczka do Kopenhagi.
Wyjazd drugiej grupy zaplanowany jest w kolejnym roku
szkolnym.
Srebrna Szkoła 2022
Dnia 12 stycznia 2022 r. ogłoszono coroczny ranking szkół
ponadpodstawowych, którego organizatorem jest magazyn edukacyjny „Perspektywy”. Każdego roku przy tworzeniu tego zestawienia bierze się pod uwagę sukcesy szkoły w
olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych
i przedmiotów dodatkowych, a w wypadku techników do-

datkowo również wyniki egzaminów zawodowych.
Z przyjemnością informujemy, że nasze Technikum zdobyło
3 miejsce wśród najlepszych techników województwa lubuskiego (awans o jedną pozycję w stosunku do ubiegłego
roku), natomiast w skali kraju uplasowało się na 129 miejscu.
Pozwoliło to na przyznanie nam honorowego tytułu „Srebrnej Szkoły 2022”! Jest nam tym bardziej miło, że tytuł ten zdobyliśmy trzeci rok z rzędu.
Bardzo się cieszymy, że codzienny wysiłek naszych uczniów i
grona pedagogicznego jest nie tylko dostrzegany, ale – jak
widać – nagradzany. Z pewnością wyróżnienie to stanowić
będzie motywację do kolejnych działań o charakterze dydaktycznym.
Wszystkim naszym uczniom i gronu pedagogicznemu życzymy udanych i słonecznych wakacji.
A po więcej informacji zapraszamy na:
www.ckziu.zbaszynek.pl oraz
www.facebook.com/ckziuzbaszynek
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DRUGI KWARTAŁ ZA NAMI…

Drugi kwartał roku w Zespole Szkół Leśnych w
Rogozińcu to tradycyjnie czas wielu spotkań edukacyjnych i proekologicznych. Gościliśmy zarówno grupy szkolne i przedszkolne ale także seniorów. Braliśmy
udział w wielu ciekawych przedsięwzięciach ekologiczno - przyrodniczych. Gościliśmy w parkach krajobrazowych, w szkołach, na piknikach edukacyjnych,
targach pracy i edukacyjnych. Podpisaliśmy także
porozumienia między naszą szkołą a Światowym
Centrum Zalesień, w którym to uczestniczyła dyrekcja szkoły i samorząd szkolny. Uroczyste podpisanie

porozumienia odbyło się w TL w Starościnie
podczas konferencji z udziałem uczniów i
dyrekcji szkół m.in. z Włoch i Senegalu.
W tym okresie odbyło się także wiele konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim.
W niektórych konkursach nasi uczniowie nie
ustąpili pola rywalom i wywalczyli istotne
miejsca. Byli to m.in.: sygnaliści myśliwscy
zajmując pierwsze i drugie miejsca w VIII
Międzynarodowym Konkursie Sygnalistów
i Muzyki Myśliwskiej w Gołuchowie, Lubuskim Festiwalu Muzyki Myśliwskiej w Gorzowie Wielkopolskim – Kłodawie, oraz Michał
Rogaliński, który zajął II miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowego Stylu Życia.
Ponadto nasi uczniowie brali także udział w
finale centralnym XXXVII Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej oraz w X Forum Humanistów
Szkół Leśnych w Zagnańsku, który w tym
roku był poświęcony pisarzowi związanemu z ziemią
kielecką, Gustawowi Herlingowi - Grudzińskiemu.
W ferworze różnych sukcesów i wyjazdów klasowych
odbywały się także egzaminy maturalne klasy 4
technikum leśnego oraz egzaminy potwierdzające
kwalifikacje zawodowe, do których przystąpiła klasa 3 operatorów maszyn leśnych. Zorganizowany był
także kurs i egzamin na operatora pilarki spalinowej
oraz kurs i egzamin z Urzędu Dozoru Technicznego
nadający uprawnienia do obsługi maszyn wielooperacyjnych.
Wolontariat szkolny działał jak zwykle, wspierając
akcjami społecznymi tj. pomoc starszym osobom w
pracach porządkowych, zbiórkach na rzecz chorej
dziewczynki i uczniów przybyłych z Ukrainy pod postacią przekazania szkołom na terenie gminy i powiatu materiałów szkolnych.
11 maja odbył się także na terenie szkoły I piknik
edukacyjny „Wszechlas”, w którym uczestniczyło
wielu mieszkańców gminy, powiatu ale także absolwenci szkoły wraz ze swoimi rodzinami. Podczas
pikniku wszystkie zebrane pieniądze z loterii fantowej
zostały przekazane na rozwój i modernizację Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Szponiastych działającego
przy Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu.
24 czerwca zakończyliśmy uroczyście rok szkolny
2021/ 2022 i pożegnaliśmy klasę 3 branżową Operatorów Maszyn Leśnych. Mamy nadzieję że pójdą
w świat z misją i przesłaniem przekazanym im przez
szkołę.
Wszystkim uczniom, pracownikom i sympatykom naszej szkoły życzymy miłych, bezpiecznych i spokojnych wakacji. Z leśnym pozdrowieniem. Dyrekcja i
grono pedagogiczne ZSL w Rogozińcu.
Darz Bór.
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ZAGLĄDAMY DO WIGORA I OPS

Wiosenne miesiące w Dziennym Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszynku obfitowały w wydarzenia i imprezy
okolicznościowe oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.
Dom tętnił życiem zapewniając seniorom wiele
atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Oto przegląd
wybranych wydarzeń…
ŚNIADANIE WIELKANOCNE
12 kwietnia 2022 roku seniorzy z Dziennego Domu
„Senior-Wigor” w Zbąszynku spotkali się przy
świątecznym stole z Burmistrzem Zbąszynka Wiesławem
Czyczerskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w
Zbąszynku Janem Mazurem, księdzem
w-ce dziekanem Andrzejem Drutelem,
księdzem proboszczem Jerzym Kordiakiem
oraz
przyjacielem
Domu
Krzysztofem
Krzywakiem. Spotkanie, w przeddzień Świąt
Wielkiej Nocy, było okazją do złożenia
sobie świątecznych życzeń. Zaproszeni
goście życzyli seniorom przede wszystkim
zdrowia i pogody ducha, a także wzajemnej
życzliwości i zadowolenia z pobytu w naszym
Domu. Seniorzy zaprezentowali gościom
krótkie
przedstawienie
o
tradycjach
wielkanocnych. Spotkanie upłynęło w miłej
i rodzinnej atmosferze.

Zbąszynku. Tematem spotkania była 79 rocznica
wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Spotkanie było podróżą w czasie do wydarzeń z
1943 roku. Panie bibliotekarki przygotowały dla
seniorów wiele informacji dotyczących tamtego
okresu, a także wyświetliły film o powstaniu. Seniorzy
z ogromnym zaciekawieniem i wzruszeniem słuchali
opowieści,
dzielili się swoimi wspomnieniami i
przeżyciami, ponieważ dla wielu z nich czas wojny
to czas ich młodości i osobistych doświadczeń
związanych z tym okresem.

PAMIĘTAMY O HISTORII
19 kwietnia 2022 roku gościliśmy w naszym
Domu Panią Martę Wieczorek i Panią
Agnieszkę Strugałę z Biblioteki Miejskiej w
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W NĄDNI U PANA FLORKA
19 maja 2022 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.
do „Andrzejówki”, gdzie przy kawie i słodkim
poczęstunku mile spędzili świąteczny dzień.
TELEOPIEKA
W maju br. zbąszyneccy seniorzy, w tym
seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor”
otrzymali elektroniczne opaski bezpieczeństwa.
„Opieka na odległość” jest nowoczesną
formą sprawowania opieki nad osobami
starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach
medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy
czasowo lub na stałe wymagają wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu. To idealne
rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych,
u których nieprzewidywalność zmiany stanu
zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w
celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia
właściwych służb i udzielenia szybkiej pomocy, w
tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych. Seniorzy zostali przeszkoleni w
zakresie obsługi opasek przez przedstawiciela
firmy Locon z Warszawy obsługującej zadanie w
naszej gminie.

DZIEŃ MATKI
26 maja 2022 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 zostali zaproszeni przez księdza Andrzeja

MORZE NASZE MORZE
W dniach 06-09 czerwca 2022 roku grupa
seniorów z Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszynku
przebywała nad morzem w
miejscowości Pustkowo. Był to czas poświęcony
na zwiedzanie naszego pięknego wybrzeża,
wzajemną integrację, wspaniałą aktywizację
ruchową na świeżym powietrzu oraz odpoczynek.
Podczas wycieczki seniorzy zwiedzili Pobierowo,
Trzęsacz i Niechorze.
OTWARCIE MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH W GMINIE
ZBĄSZYNEK
31 maja 2022 roku nastąpiło uroczyste otwarcie
Mieszkań Wspomaganych w Gminie Zbąszynek.

www.zbaszynek.pl
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W uroczystości otwarcia udział wziął Wojewoda Lubuski
- Władysław Dajczak, który dokonał symbolicznego
przecięcia wstęgi w towarzystwie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego, W-ce Starosty Świebodzińskiego Andrzeja Chromińskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej
- Jana Mazura, Proboszcza - Jerzego Kordiaka, Wykonawcy
inwestycji - Marka Muńki oraz Kierownika OPS - Katarzyny
Rucioch. W krótkich okolicznościowych przemówieniach
Wojewoda Lubuski i Burmistrz Zbąszynka zwrócili uwagę na
ważny aspekt jakim jest dla każdego samorządu troska o
najstarszych obywateli i organizacja działań pomocowych
dla seniorów. Wojewoda Lubuski pogratulował władzom
Zbąszynka realizacji tak ważnego społecznie zadania, jak
zaznaczył pierwszego w naszym województwie i życzył
dalszych sukcesów w rozwoju naszej gminy. Zaproszeni
goście byli pod ogromnym wrażeniem metamorfozy jaką
przeszedł budynek przy ulicy Kosieczyńskiej 4 w ramach
przeprowadzonych prac remontowych a także standardu
powstałych mieszkań wspomaganych. Pierwsi lokatorzy
pojawią się w mieszkaniach we wrześniu br.
KWARTALNE SPOTKANIE GMINNEGO ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
08 czerwca 2022 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 we wrześniu br.
SPOTKANIE ZARZĄDU RADY SENIORÓW GMINY ZBĄSZYNEK
W dniach 26 kwietnia i 14 czerwca 2022 roku odbyły się
spotkania Zarządu Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. Podczas
spotkań Zarząd opracował i przyjął do realizacji Roczny Plan
30
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Działania Rady Seniorów na 2022 rok, omówił
sprawę organizacji tegorocznych obchodów
Zbąszyneckiego Święta Seniora i pikniku
integracyjnego
seniorów
„Pożegnanie
lata”, a także
sportowych imprez dla
seniorów, w tym „I Zbąszyneckiej Senioriady
z Łabądkiem” i Zbąszyneckiej Ligi Seniorów
w Kręgle. Zarząd Rady Seniorów ustalił, że
Tydzień Seniora obchodzony będzie w tym
roku w dniach 10 – 16 października 2022 roku.
Piknik integracyjny seniorów odbędzie się
w dniu 09 września 2022 roku przy Jeziorku
Koźlarskim w Chlastawie. Program wszystkich
imprez zostanie szczegółowo opracowany
podczas kolejnego spotkania Zarządu RS,
które odbędzie się w sierpnwiu br.
GRUPA WSPARCIA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „POMYSŁOWY
TEAM”
NIEZAPOMNIANY SPEKTAKL „PIĘKNA I BESTIA”
08 kwietnia 2022 roku na scenie Zbąszyneckiego
Ośrodka Kultury odbył się spektakl teatralny
„Piękna i Bestia” przygotowany pod opieką
Pani Bożeny Bułczyńskiej. W role teatralne
z wielkim zaangażowaniem wcieliły się
osoby z niepełnosprawnościami z grupy
„Pomysłowy Team” działającej przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Zbąszynku.
Na
widowni zasiedli zaproszeni goście, rodzice,
osoby
z
niepełnosprawnościami
oraz
uczniowie szkół i przedszkola. Widownia była
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z osobami wykluczonymi,
które
nie
uczestniczą
w życiu społecznym i
na stałe wpisała się w
przedświąteczne działania
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Zbąszynku.

wypełniona po brzegi, a emocje po spektaklu na
długo pozostały w sercach odbiorców. Spektakl
pokazał jak wielkie możliwości drzemią w osobach
z
niepełnosprawnościami,
które pod fachową opieką
potrafią stworzyć profesjonalny
i przepiękny spektakl.

ZAKOŃCZENIE
ROKU
SZKOLNEGO 2021/2022
24 czerwca 2022 roku
odbyło
się
spotkanie
podsumowujące
działalność
grupy
„Pomysłowy Team” w
roku szkolnym 2021/2022.
Podczas
uroczystości
Kierownik OPS - Katarzyna
Rucioch
podziękowała
uczestnikom za aktywny
udział w zajęciach oraz za
całoroczną pracę włożoną w rozwój grupy. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki. Spotkanie
upłynęło w miłej i przyjaznej atmosferze.

INTERNETOWY ROZWÓJ GRUPY
„POMYSŁOWY TEAM”
Na portalu społecznościowym
Facebook
powstał
profil
grupy
„Pomysłowy
Team”,
na którym członkowie grupy
będą
prezentować
swoje
działania. Strona powstała i
będzie prowadzona na bieżąco
przez Jakuba Springer, przy
wsparciu
innych
członków
grupy. Serdecznie zapraszamy
do polubienia profilu oraz
obserwowania prowadzonych
działań
przez
osoby
z
niepełnosprawnościami z terenu
Gminy Zbąszynek.
MOBILNY ZAJĄCZEK
13
kwietnia
2022
roku
pracownicy OPS, z okazji Świąt
Wielkanocnych,
odwiedzili w
miejscach zamieszkania dorosłe
osoby z niepełnosprawnościami.
Zajączki przekazały upominki
ufundowane przez Burmistrza
Zbąszynka oraz kartki świąteczne
wykonane ręcznie przez osoby z
niepełnosprawnościami z grupy
„Pomysłowy Team”. Mobilna
akcja pomaga utrzymać kontakt
www.zbaszynek.pl
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PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA
Z inicjatywy Burmistrza Zbąszynka, 20 czerwca br. odbyło się coroczne spotkanie z właścicielami NZOZ
POZ w Zbąszynku. W spotkaniu uczestniczył także
Przewodniczący Rady Seniorów Gminy Zbąszynek.
Omówiono funkcjonowanie ochrony zdrowia w Gminie Zbąszynek w zakresie organizacyjnym. Rozmowa
dotyczyła także informacji dot. stanu zdrowia mieszkańców po pandemii COVID-19.
Generalnie na stan zdrowia wpływa wiele czynników.
Istotną sprawą w dbaniu o zdrowie jest sprawne zarządzanie swoim stresem, aktywność ruchowa i zdrowe odżywianie. Gmina Zbąszynek w zakresie zdrowia
wspiera mieszkańców na kilka sposobów, np.: zabezpiecza bazę dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, organizuje
bezpłatne badania profilaktyczne: tarczycy, prostaty, poziomu trójglicerydów i cholesterolu czy też
badania densytometryczne kości w kierunku osteoporozy a także w kierunku wczesnego wykrywania
wad słuchu i wzroku dzieci klas I. Wspieramy badania
mammograficzne dla kobiet oraz uczestniczymy w
programie profilaktyki czerniaka. Co roku realizujemy
co najmniej 25 zadań Narodowego Programu Zdrowia na kwotę ponad 800 tys. zł.
Jednak niewątpliwie ważnym ogniwem w ochronie
zdrowia, tak profilaktycznym jak i medycznym jest
Podstawowa Opieka Zdrowotna – Praktyka Lekarza
Rodzinnego.
To tam zapadają pierwsze i kierunkowe decyzje dbania o zdrowie i leczenia chorób. A po pandemii jest to
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tym bardziej duże wyzwanie.
Jaka to jest zatem przyszłość POZ w naszej Gminie?
Nie trzeba być dobrym obserwatorem aby dostrzec
zmiany pokoleniowe w ochronie zdrowie. Ponad 2
lata temu w Zbąszynku w związku z przejściem na
emeryturę zakończyły działalność dwie Praktyki Lekarza Rodzinnego. W tym roku taką deklarację złożyła Praktyka Lekarza Rodzinnego „APEX” Waldemara Wolskiego. Jeżeli wszystkie sprawy związane z
zakończeniem działalności przebiegną pomyślnie to
od 1 grudnia br. pacjenci lek. Waldemara Wolskiego
zostaną przekierowani do CM TOPMED w Zbąszynku.
Pan doktor Waldemar Wolski zadeklarował pracę w
CM TOPMED i będzie przyjmował swoich dotychczasowych pacjentów co najmniej 2 razy w tygodniu.
Praktyka Lekarza Rodzinnego Pani Mirosławy Łuciów-Stawickiej na razie nie podjęła decyzji o zakończeniu działalności. Jeżeli taką decyzję podejmie to
powiadomi Burmistrza Zbąszynka z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem. Oczywiście zależy nam,
aby Praktyka Pani doktor działała jak najdłużej.
CM TOPMED czyni starania, aby kadra medyczna
odpowiadała oczekiwaniom współczesnej medycyny. Obecnie osoby dorosłe przyjmowane są przez
3 lekarzy. Dzieci obsługiwane są przez pediatrę. Prowadzone są rozmowy z lekarką z Wrocławia, która od
sierpnia tego roku miałaby przyjmować osoby dorosłe.
Lekarze POZ określili, że po okresie pandemii starają
się wykonywać więcej podstawowych badań określających stan zdrowia swoich pacjentów. Po wynikach nie zauważają niepokojących zjawisk chorobowych.
Obecnie stan rejestracji na przyjęcia do lekarzy w formie kontaktu bezpośredniego stabilizuje się
i jest na takim samym poziomie
jak przed pandemią. Dosyć dobrze działa także forma wydawania recept.
Pamiętajmy także, co potwierdzają przeprowadzone badania, że jakość w opiece zdrowotnej nie wynika automatycznie z
poziomu wykształcenia kadry
medycznej i wyposażenia placówek w nowoczesną technologię,
a oprócz tych determinantów
usług medycznych występują
elementy, które stanowią tzw.
„otoczkę” świadczeń medycznych – serdeczność, dyspozycyjność personelu, łatwość nawiązywania kontaktów, empatia,
wsparcie psychiczne, udzielanie
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wyczerpujących informacji, warunki lokalowe, a nawet relacje interpersonalne pomiędzy pracownikami.
Wszystkie najistotniejsze wydarzenia i informacje dot.
ochrony zdrowia można znaleźć na stronie internetowej www.zbaszynek.pl w zakładce Dla Mieszkańca
– Zdrowie.
INFORMATOR
Od wielu lat Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ oddaje do rąk mieszkańców Informator medyczny, w którym możemy znaleźć szczegółowy wykaz placówek
medycznych świadczących usługi w ramach NFZ –
m. in. poradni specjalistycznych (nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), poradni stomatologicznych,
zakładów fizjoterapii, zakładów opiekuńczo-leczniczych dla dzieci i dorosłych, hospicjów, informacje
dotyczące stomatologii, rehabilitacji i wielu innych
placówek opieki zdrowotnej wraz z adresami i numerami telefonów.
Aktualny wykaz placówek 2022 r. na stronach:
https://zbaszynek.pl/PL/3158/Zdrowie/
https://www.nfz-zielonagora.pl/PL/490/Gdzie_sie_leczyc/
https://gazetalubuska.pl/lubuski-oddzial-wojewodzki-nfz-oddaje-do-rak-mieszkancowinformator-medyczny/ar/c14-16425829
MAMMOGRAFIA
Mammografia wykrywa raka piersi we wczesnym stadium rozwoju – gdy nie ma żadnych niepokojących
objawów. Wcześnie rozpoczęte leczenie zwiększa
szansę na stuprocentowe wyleczenie.
Bezpłatną mammografię mogą wykonać kobiety pomiędzy 50 a 69 rokiem życia raz na 2 lata, a w przypadku obciążeń genetycznych raz na rok. Gorąco
zapraszamy wszystkie uprawnione panie
z Gminy Zbąszynek, w tym już urodzone
w 1972 r. Rejestracja pod nr telefonu 68
4141411 lub online www.diagnostyk.pl w
godz. 8:00 – 16:00.

profilaktyki.
Dzięki współpracy z gronem pedagogicznym zostały zorganizowane ponad 42 godziny zajęć z uczniami na temat czerniaka. Udział w zajęciach wzięło
958 uczniów. Edukacja nie byłaby możliwa, gdyby
nie współpraca z 16 nauczycielami.
Lek. Michał Siwik działając 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) skierował podziękowania za udział i współpracę w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2021/2022 r. do samorządów lokalnych
oraz dyrektorów szkół i nauczycieli. Słowa uznania
wystosowano również do koordynatorów działań w
jednostkach samorządu terytorialnego.
Dziękując za włożony ogromny trud, warto przytoczyć w tym miejscu słowa zapisane przez Senekę
w jego listach Docendo discimus (łac. Nauczając,
uczymy się.).
Czerniak może pojawić się w każdym wieku, a profilaktyka zawsze ma sens i może mu zapobiec. To
niesłychanie ważne, ponieważ wcześnie wykryty
jest uleczalny w niemal 100 procentach. Kluczem
do sukcesu naszego i naszych bliskich jest właśnie
znajomość czynników ryzyka zachorowania oraz
jego charakterystycznych cech zawierających się
w „czerniakowym abecadle”.
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (AOS)
Burmistrz Zbąszynka wystosował pismo do Dyrektora

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, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku oraz Zespołu
Szkół Leśnych w Rogozińcu. Głównym
celem działań było zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka –
czynników ryzyka oraz metod skutecznej
www.zbaszynek.pl
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Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w którym
podziękował za dotychczasową dobrą współpracę
w zakresie funkcjonowania ochrony zdrowia w Gminie Zbąszynek. Podkreślił, że od wielu lat sprawdza
się w naszej Gminie system specjalistycznego poradnictwa ambulatoryjnego prowadzonego wcześniej
przez Medyczne Centrum „Zdrovita” a obecnie przez
Centrum Medyczne TOPMED z siedzibą w Sulechowie/Jednostką w Zbąszynku przy ul. Długiej 1.
Gmina Zbąszynek stara się aktywnie realizować
zadania ustawowe w obszarze ochrony zdrowia i
wspiera w miarę swoich kompetencji i możliwości system POZ i AOS.
Burmistrz zwrócił jednak uwagę na potrzeby zdrowotne mieszkańców małych środowisk lokalnych.
Zwiększająca się liczba osób starszych, coraz większa
komercjalizacja życia i zwiększone koszty utrzymania rodziny wymagają już innego, efektywniejszego, systemowego działania. W przypadku Gminy
Zbąszynek istotną pomocą w tym zakresie byłoby
zwiększenie oferty świadczeń kontraktowanych przez
LOW NFZ w zakresie: ortopedii, psychiatrii, kardiologii,
dermatologii i okulistyki. Tym bardziej, że Gmina skierowała duże środki finansowe na polepszenie bazy
AOS CM TOPMED w Zbąszynku.
Poza tym od wielu lat obserwujemy, że ze świadczeń
specjalistycznych w Zbąszynku korzysta bardzo dużo
mieszkańców (ok. 40 % wszystkich świadczeń) z przylegających do Gminy Zbąszynek wsi i miasteczek
Gmin: Babimost, Szczaniec, Trzciel, Zbąszyń. Zwiększona dostępność do świadczeń wpłynie przede
wszystkim na zmniejszenie czasu oczekiwania na poradę w całym regionie, a co za tym idzie, poprawi
stan zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentów.
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W dobie wzrastającej liczby zaburzeń psychicznych
jest to dla naszych mieszkańców nieoceniona pomoc. Pod pismem podpisało się 15 organizacji społecznych działających na terenie Gminy Zbąszynek.
INWESTOWANIE W DZIECI TO DOBRE INWESTOWANIE
15 czerwca ostatnia grupa dzieci klas I szkół podstawowych Gminy Zbąszynek przystąpiła do badania
słuchu i wzroku w ramach bezpłatnego gminnego
programu profilaktyki wykrywania wad słuchu i wzroku. W tym roku szkolnym przebadanych zostało 71
uczniów tj. 76 % ogółu uczniów klas I. Zaburzenia wykryto u 29,6% badanych dzieci.
Program realizujemy od 2019 roku /przerwa w 2020r. –
pandemia/ i tym okresie przebadało się 187 uczniów
tj. 66 % populacji. Sprawnym realizatorem programu
była Spółka Cywilna „PAEON - Specjalistyczne Gabinety Lekarskie w Zbąszynku. Dziękujemy rodzicom i
dzieciom za przystąpienie do programu, szkołom za
współpracę organizacyjną, Lubuskiemu Oddziałowi
Wojewódzkiemu NFZ za dofinansowanie programu w
wysokości 40%. Podziękowania należą się Burmistrzowi i Radnym za akceptację i finansowanie programu
z budżetu Gminy. Rada Miejska w czerwcu podjęła
decyzję o kontynuowaniu programu na lata 20232024. Zapraszamy zatem rodziców i dzieci klas I na
badania w nowym roku szkolnym.
ZESPÓŁ W DZIAŁANIU
W nowej sali konferencyjnej OPS w Zbąszynku odbyło się 25 kwietnia br. pierwsze spotkanie Zespołu Koordynującego ds. realizacji Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Zbąszynek na lata
2022-2030. Omówiono główne założenia SRPS oraz
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ZDROWIE
ustalono harmonogram działań zespołu. Zespół liczy, że zidentyfikowane na podstawie diagnozy
problemy społeczne, uda się rozwiązywać dzięki
stworzeniu spójnego systemu współpracy podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa
publicznego i innych dziedzin życia. Zagwarantuje
kompleksowość i efektywność podejmowanych
działań.
Ustalenia podejmowane przez zespół oraz inne
ważne informacje w zakresie realizacji strategii prezentowane będą na bieżąco. Zapraszamy mieszkańców do śledzenia informacji z realizacji strategii
na www.zbaszynek.pl
PRÓCHNICA ZĘBÓW U DZIECI
Z uwagi na wagę problemu – próchnica zębów, 12
maja br. odbyło się spotkanie rodziców klas I Szkoły
Podstawowej w Zbąszynku z gminnym koordynatorem ds. zdrowia.
W Polsce na próchnicę zębów choruje 57% trzylatków, 80% pięciolatków, 90% siedmiolatków. Statystyczne 5-letnie dziecko ma 5 chorych zębów! Nie
lepiej jest wśród najmłodszych w wieku od 10 do 13
lat - tu dolegliwości obserwuje się u 89 proc. W najstarszej grupie, czyli od 14 do 18 lat z różnymi schorzeniami jamy ustnej zmaga się aż 91 proc. młodych
osób.
Wciąż zbyt późno zgłaszamy się z dzieckiem do dentysty. Zaniedbujemy higienę, profilaktykę, a także
regularne przeglądy. Zaledwie 28 proc. rodziców
dzieci w wieku przedszkolnym regularnie zaprowadza swoje pociechy do dentysty. W późniejszym
wieku odsetek ten rośnie dwukrotnie, ale wciąż jest
to bardzo niski wskaźnik, bo mniej niż połowa dzieci w wieku od 3 do
18 lat regularnie zagląda na kontrole. W
efekcie, kiedy już taki
5, 10 czy 17-latek trafia na fotel, wymaga
często długotrwałego, skomplikowanego i niejednokrotnie
kosztownego leczenia – tłumaczy dr Lewandowska, stomatolożka dziecięca z
centrum Medicover
Stomatologia
Klimczaka w Warszawie.
Jak zaradzić tym problemom? Lista jest
długa.
- Po pierwsze, dieta
dzieci w Polsce jest za
słodka. Ta ogromna
ilość cukru idąca w
parze z zaniedbania-

mi w higienie, jest gotowym przepisem na próchnicę i to już u kilkulatków. Po drugie, problem leży w
świadomości rodziców. Wielu wciąż żyje w przekonaniu, że np. zębów mlecznych się nie leczy, bo i tak
wypadną. W efekcie, dzieci mające próchnicę mleczaków, mają też późnej próchnicę zębów stałych,
bo ta się rozlewa. Po trzecie, dzieci za często padają
ofiarami dentofobii swoich rodziców, „dziedzicząc”
lęk przed dentystą. I koło się zamyka. Mama i tata
nie chodzą do dentysty, więc dziecko również.
Koordynator ds. Zdrowia zachęcił rodziców do odbycia wizyty u lekarza dentysty i rozpocząć od lakowania „szóstek”.
Choć lakowanie powszechnie uznane jest przez stomatologów za skuteczną metodę walki z próchnicą, pacjenci często powielają stereotypowe opinie,
jakoby było ono szkodliwe dla zębów, a nawet całego organizmu. Nie znajduje to potwierdzenia, jeśli
chodzi o aktualny stan wiedzy naukowej i medycznej. Lakowanie jest zabiegiem, który wykonuje się
od kilkudziesięciu lat i uznaje za w pełni bezpieczny.
NFZ refunduje koszty zabiegu lakowania, ale tylko u
dzieci i tylko w odniesieniu do zębów trzonowych.
Warto wiedzieć, że 1 stycznia 2018 roku zasady dotyczące refundacji zabiegu zmieniły się na korzyść
pacjentów, co było zgodnie z sugestiami ekspertów
wskazujących na niską efektywność wcześniejszych
rozwiązań. Poprzednio dofinansowanie dotyczyło wyłącznie 1 zabiegu lakowania „szóstek” przed
ukończeniem 8. roku życia. Nowe zapisy mówią, że
refundowany jest jeden zabieg zabezpieczający
„szóstki” u dzieci do 8 lat i jeden zabezpieczający
„siódemki” przed ukończeniem 14 roku życia.
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TO JEST NASZA KULTURA!
Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.zok.zbaszynek.pl Na stronie znajdą Państwo
szczegółowo opisane relacje foto i video z każdej imprezy organizowanej przez Zbąszynecki Ośrodek Kultury.

Pierwszy
kwartał
tego
roku zakończył się premierą Teatru 18+. Drugi kwartał 2022 roku
rozpoczęliśmy również teatralnie.
Dla gminnej społeczności szkolnej
odbyły się spektakle edukacyjne
wrocławskiego Teatru Artenes a
kilka dni później premiera spektaklu „Piękna i Bestia” w wykonaniu
Grupy Pomysłowy Team. Widowisko oprócz barwnych kostiumów,
ciekawej scenografii i wspaniałej
gry aktorskiej zawierało także formę
mini-musicalową. Miesiąc kwiecień
to także Stand-UP w Klubie Bongo
oraz realizacja dwóch projektów w
ramach Społecznego Zaangażowania Ikea Industry Zbąszynek pod
zbiorczym tytułem PARK(uj) w Kulturze.
W maju, wspólnie z Urzędem Miejskim zrealizowaliśmy wydarzenie pn. „Militarna Majówka
36

z Commando” w ramach, której odbyły się obchody
upamiętniające 78 Bitwę o Monte Casino. Całodniowe
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wydarzenie w dużej mierze posiadało wartość edukacyjną i szkoleniową. Maj to także dwa finały wojewódzkie Lubuskich Konfrontacji Artystycznych w dziedzinach:
Plastyka i Instrumentaliści. Majowe wydarzenia zakończyła „Fajfa o piątej”, jako nowa propozycja taneczna
dla seniorów z Gminy Zbąszynek.
Czerwiec. Tym razem na tapecie Teatr Dziecięcy Semaforek i wielka premiera spektaklu pt. „Nietoperz Mroczek
ratuje lubuskie lasy”, zrealizowanego na podstawie autorskiej bajki Pawła J. Sochackiego pt. „Nietoperz Mroczek i Zaczarowane Serce Lasu”. Po premierze Semaforki odwiedziły GOK w Bojadłach, zaprezentowały się
na konkursie w Sulechowie, a finałowo wystąpiły dla
gminnej społeczności szkolnej i przedszkolnej. W naszym
małym podsumowaniu, możemy się pochwalić, że
spektakl obejrzało ponad 1000 osób. W czerwcu odbyła się 2. Edycja Zbąszyneckiego Turnieju Szachowego
o Puchar Dyrektora ZOK. Uczniowie SP Zbąszynek bawili się na Balu Ósmoklasisty, a przedszkolaki z NP. Pod
Muchomorkiem świętowały koniec roku w Parku ZOK.
My także zakończyliśmy ROK Artystyczny 2021/2022 wydarzeniem pn. „Artystyczne Popisy”. W tym roku ponad
200 młodych artystów z 13 sekcji otrzymało certyfikaty.
A na koniec wydarzenie, które w sposób szczególny zasługuje na uwagę: Wernisaż Malarstwa Przemysława
Basińskiego. Gorąco zachęcamy do odwiedzin w galerii Zbąszyneckiego Atelier. Prace można podziwiać do
29 lipca br.
BIBLIOTEKA MIEJSKO – GMINNA IM. MARCINA ROŻKA
(autor tekstu: Marta Wieczorek)
Od pewnego czasu mówi się, że czytelnictwo rozkwita.
Wiosna w Bibliotece to
intensywny czas…
2 kwietnia obchodziliśmy jedno z najważniejszych świąt literackich
młodego
pokolenia
Międzynarodowy
Dzień Książki dla Dzieci. Z tej okazji zorganizowaliśmy dla dzieci
mini konkurs, w którym
miały w kilku słowach
odpowiedzieć na pytanie: za co kochają
książki? Najciekawsze
odpowiedzi zostały nagrodzone gadżetami
literackimi.
Warto wspomnieć, że
nasza półka z literaturą
regionalną, wzbogaciła się o cztery egzemplarze „Szkiców Nadobrzańskich”, które „po
20 latach - decyzją starosty i Kapituły Regionu Kozła - zostały wznowione”.
Biblioteka Miejsko-Gminna w Zbąszynku po raz pierwszy
przyłączyła się do akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile

Malwina
Kubicka

2022. Celem akcji jest pielęgnowanie pamięci o powstaniu w getcie warszawskim. Tegorocznym tematem
przewodnim była miłość i jej różne oblicza. Dziękujemy
„Dom Senior-Wigor w Zbąszynku” za wspólne upamiętnienie tego dnia.
Z okazji obchodów XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbyło się spotkanie autorskie z Grzegorzem
Kasdepke, jednym z najpoczytniejszych i najbardziej cenionych współczesnych autorów książek dziecięcych i
młodzieżowych. Jego serie o przygodach detektywa
Pozytywki oraz bliźniaków Kuby i Buby skradły wiele czytelniczych serc. Były wieloletni redaktor naczelny popularnego magazynu dla dzieci „Świerszczyk” oraz laureat licznych nagród literackich i dziennikarskich. Bardzo
dziękujemy Panu Grzegorzowi Kasdepke za cudowne
spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu
Książki dla Dzieci. Było niezwykle ciekawie i inspirująco...
W ramach Tygodnia Bibliotek gościliśmy w Bibliotece
dwie najstarsze grupy dzieci z przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku. Dzieci zapoznały się z naszym
księgozbiorem oraz pracą bibliotekarza. Niektóre z nich
już zostały czytelnikami Biblioteki.
Możemy się już pochwalić, że Biblioteka weźmie udział
w projekcie „Mała książka -wielki człowiek” dla dzieci w
wieku przedszkolnym. Projekt realizowany jest w ramach
ogólnopolskiej kampanii, która ma zachęcić rodziców
do odwiedzenia Biblioteki i codziennego czytania z
dzieckiem. Projekt rusza jesienią.
Z okazji Dnia Dziecka zaprosiliśmy dzieci i młodzież do
spróbowania swoich sił w nietypowym konkursie fotograficznym pn. sleeveface, czyli zdjęcie, na którym
część ciała zasłonięta jest książką. Na zwycięzców kon-

kursu czekały nagrody książkowe.
Ponieważ wszyscy wiemy, że czytanie najmłodszym to
same korzyści miło nam poinformować, że Biblioteka
Miejsko-Gminna w Zbąszynku została zaproszona do
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współpracy przez żłobek „Leśny Zakątek”. Co miesiąc w
ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci będziemy
się spotykać z najmłodszymi, aby rozbudzić w nich zainteresowanie książką.
14 czerwca 2022 roku był dniem 19. edycji ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek. Uwalnialiśmy książki i
dzieliliśmy się z innymi radością czytania! Jeśli ktoś posiadał w domowych biblioteczkach książki, które zostały już
przeczytane, to właśnie tego dnia mógł zaproponować
innym „coś swojego” oraz znaleźć dla siebie coś nowego. Nasza budka czytelnicza przed Domem Kultury oraz
specjalny bookcrosingowy regał przed biblioteką stały
się puntem wymiany książek.
Ostatni tydzień czerwca to upragniona przez wszystkich
uczniów chwila…WAKACJE. W ramach „Letniej laby
w bibliotece” były niezwykłe emocje, nieznany dotąd
świat, przestrzeń pełna tajemnic, niepowtarzalne widoki
z głębi oceanu oraz możliwość zobaczenia kosmosu z
bliska. To wszystko dzięki seansom w kinie sferycznym, będącym nową, nietradycyjną formą kształcenia poprzez
atrakcyjne widoki oraz niesamowite efekty dźwiękowe.
„Letnia laba w bibliotece” to także jednodniowa wycieczka do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej
w Mniszkach. To miejsce gdzie zabawa, rozrywka i edukacja łączą się z sielsko-wiejskim krajobrazem. Uczestnicy
wyjazdu wzięli udział w warsztatach wikliniarskich, stolarskich oraz w warsztatach świecownika.
Na koniec warto wspomnieć, że dzięki hojności między
innymi takich wydawnictw jak: Literatura, Pascal, Czarna Owca, Świat Książki… Biblioteka wzbogaciła swój
księgozbiór o 361 nowych książek. Natomiast dzięki przychylności Instytutu Książki oraz Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki im. C. Norwida w Zielonej Górze posiadamy w
swoich zbiorach książki dla dzieci i młodzieży, w języku
ukraińskim.
38

•

•
•

•
•
•

KWARTALNE NEWSY
• Bartosz
Kaczmarek
otrzymuje wyróżnienie na
finale wojewódzkim Lubuskich Konfrontacji Artystycznych w dziedzinie:
Fotografia.
• Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka Laureatem
XXIV Festiwalu Śpiewaczego „Szparagowe Żniwa
2022 r.” w Trzcielu. Zespół
otrzymuje wyróżnienie na
18. Muzycznych Spotkaniach z Folklorem w Pieskach.
• Teatr Dziecięcy Semaforek finalistą Lubuskich Konfrontacji Artystycznych w
dziedzinie Teatr.
• Grupa taneczna JUMP
Cool finalistą Lubuskich
Konfrontacji Artystycznych
w dziedzinie Taniec.
• Natalia
Cyranowicz
(Studio Tańca JUMP) otrzymuje wyróżnienie podczas etapu powiatowego Lubuskich Konfrontacji Artystycznych w dziedzinie Taniec.
Grupa taneczna JUMP Cool Mini Laureatem finału
wojewódzkiego Lubuskich Konfrontacji Artystycznych
w dziedzinie Taniec. Grupa zajmuje I miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca o Pluszowego Misia 2022.
Grupy Jump Cool i Jump cool Kids – wyróżnienie.
Julia Miszta finalistką Lubuskiego Festiwalu Piosenki
PRO ARTE 2022.
Alicja Halkowicz otrzymuje wyróżnienie podczas finału
Lubuskiego Festiwalu Piosenki PRO ARTE 2022. Drugie
wyróżnienie podczas etapu powiatowego Lubuskich
Konfrontacji Artystycznych w dziedzinie piosenka.
Grupa Poddasze świętowała jubileusz 5 - lecia istnienia
Podpisano umowy z autorami i redaktorem książki o
Historii Miasta Zbąszynek.
Dyrektor ZOK w roli przewodnika po dawnym Dominum w Kosieczynie (Wycieczka z Babimostu).

ZAPOWIEDZI
• Wakacyjna akcja z dmuchańcami (12-14 lipca)
• Fajfa o siódmej, czyli potańcówka pod platanami (22
lipca)
• Kino Plenerowe w Rogozińcu (23 lipca)
• Akcja Honorowego Oddawania Krwi (27 lipca)
• Kino Plenerowe w Chlastawie (06 sierpnia)
• Dni Zbąszynka (13-14 sierpnia)
• Zbąszynek Hip HOP Festiwal (sierpień)
• Narodowe Czytanie (02 września)
• Koncert Śląskich Szlagierów (10 września)
• Zbąszynecki Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora
ZOK. Etap 3 (wrzesień)
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SPORT W GMINIE ZBĄSZYNEK
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KRZYZÓWKA

imię i nazwisko
telefon i adres kontaktowy

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim
w Zbąszynku do
29 lipca 2022 roku.
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POZIOMO

PIONOWO

3. Dokument wydany przez Radę Miejską w Zbąszynku, na sesji w dniu 27
czerwca br. dotyczący finansowania rozbudowy drogi powiatowej nr 1212F
w Zbąszynku
9. Zamontowane na Jeziorku Koźlarskim
10. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego obchodzony w dniu 28
czerwca br. w Gminie Zbąszynek
14. Forma odpoczynku organizowana w lipcu i w sierpniu dla dzieci z terenu
Gminy Zbąszynek
15. Nazwa kraju, w którym uczniowie CKZiU odbyli staże zawodowe
16. Ostatni, który zwiastuje początek wakacji
17. „….. Nadwarciański” – organizacja międzygminna, powołana w celu
budowy mieszkań komunalnych
18. Jedna z form wakacyjnych atrakcji zaplanowanych dla dzieci w Gminie
Zbąszynek
19. Sztandarowa impreza gminna zaplanowana na sierpień br.
20. Odczytywane na przełomie czerwca i lipca przez pracowników SZUK w
Zbąszynku

1. Nazwa Kompanii Specjalnej, która uczestniczyła w zbąszyneckiej majówce
2. Nazwa grupy wsparcia osób z niepełnosprawnościami działającej na
terenie Gminy Zbąszynek
4. Udzielone Burmistrzowi Zbąszynka na sesji w dniu 30 maja br.
5. Jedna z form kontaktu z Urzędem Miejskim
6. Forma opasek bezpieczeństwa, które otrzymali zbąszyneccy seniorzy
7. Zawody zorganizowane 11 czerwca br. w Dąbrówce Wlkp.
8. Nazwisko artysty, którego obrazy można podziwiać w Domu Kultury do
29 lipca br.
11. Nazwa mieszkań w OPS, których uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu
31 maja br.
12. Problem zdrowotny występujący u ok. 90% siedmiolatków
13. Remontowane w budynku ośrodka zdrowia i Urzędzie Miejskim w Zbąszynku

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Od zimy bardziej wiosnę lubimy”
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 Pani Halina Cegłowska. Nagroda ufundowana została przez Firmę „Radiate-M” Pana Romana Dylewskiego. Firma świadczy usługi w zakresie: instalacji pomp ciepła,
instalacji rekuperacji, instalacji klimatyzacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowych,
instalacji solarnych, projektowania.
Wręczenia nagrody dokonała żona właściciela, Pani Arleta
Dylewska.
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