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BURMISTRZ ZBĄSZYNKA WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
i w Dąbrówce Wlkp. (ul. Chlastawska). Zleciłem również odnowienie dokumentacji i pozwoleń na budowę „remizy” w
Kosieczynie i sali wiejskiej w Rogozińcu. Mamy gotową doPomimo sezonu urlopowego wiele spraw i tematów było w Gminie realizowanych. Urlopy nie powodowakumentację na termomodernizację przychodni lekarskiej
ły opóźnień w wydawaniu decyzji administracyjnych, czy
przy ul. Długiej i rozpoczęliśmy procedurę przetargową na
ograniczeń w przyjmowaniu interesantów.
realizację tego zadania. Kontynuowane są też prace proW sierpniu, po przerwie spowodowanej pandemią, odbyły
jektowe na modernizację Domu Kultury. Przystępujemy taksię Dni Zbąszynka. Tradycyjnie też w ramach tych uroczystoże do przetargu na budowę ulic Piotra i Pawła, św. Floriana,
ści wręczyłem dwóm mieszkańcom Naszej Gminy wyróżniePrałata Ferensowicza, Świerkowej i Akacjowej.
nia. Tytuł „Zasłużony Obywatel Gminy Zbąszynek” otrzymał
Odbyły się również spotkania i wymiana korespondencji z
Pan Zbigniew Buśko a wyróżnienie Pan Zdzisław Lisek.
jednostkami kolejowymi i przewoźnikami zajmującymi się
Sierpień również był okresem szeregu spotkań i negocjacji w
komunikacją zastępczą, w związku z przedłużającym się resprawie przetargu i projektu przebudowy ulicy Kosieczyńskiej
montem linii kolejowej do Zielonej Góry i w związku z tym proi Okrężnej. Po niejednokrotnie trudnych rozmowach udało
blemami zaśmiecania i braku porządku przy dworcu, mimo
się doprowadzić do szczęśliwego finału i podpisania przez
zwiększonych wysiłków z naszej strony.
Zarząd Powiatu umowy na realizację tego zadania, niestety
Nie zabrakło w tym kwartale trudnych i ciężkich tematów
w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Taka procedura jest dłużzwiązanych z inwestycjami w rolnictwie tj. propozycją budosza, droższa i trudna w dotrzymaniu terminów realizacji. Mam
wy biogazowni w Kosieczynie i chlewni z ewentualną biojednak nadzieję, że w 2025 r. będziemy cieszyć się nowymi,
gazownią w Rogozińcu. Szczególnie ta ostatnia inwestycja
funkcjonalnymi rozwiązaniami i nowoczesnymi drogami.
wzbudziła dużo niezdrowych emocji. Myślę, że w obydwu
Ostatecznie udało się rozstrzygnąć przetarg na przebudoprzypadkach potrzebna jest rozwaga, wyciszenie emocji i
wę placu po byłym targowisku przy ul. Długiej i prace ruszynie zdobywanie poklasku na populistycznych hasłach i brały pełną parą. Zakończyliśmy wymianę pieców gazowych
ku informacji oraz fachowej oceny. Często żyjemy w przew obiektach komunalnych na nowoczesne i oszczędne, co
świadczeniu, że w tej technologii nic się nie zmieniło przez
obecnie, przy szalonych cenach energii, ma kolosalne znalata i że rozwiązania stosowane kilkadziesiąt lat temu i obecczenie. Kończy się budowa przyłączy wodociągowych i kanie są takie same. Technologia produkcji i zagospodarowanalizacyjnych na ul. Koszarowej (Ekspedycja Towarowa) i ul.
nia odpadów poprodukcyjnych wyraźnie się zmieniła. ZmieKolejowej (CKZiU). Termin zakończenia nie jest zagrożony, a
niły się również przepisy w tym względzie. Dlatego apeluję
nawet firma z realizacją jest przed czasem. Kończy się przeo rozsądek i wyciszenie emocji. Zachęcam również do odtarg na budowę „pumptracka” i liczę na dobrą cenę po
wiedzania naszej strony internetowej i śledzenie informacji
przetargu. Na końcowym etapie są również prace związane
zamieszczanych przez nas w BIP. Tam znajdziecie Państwo
z budową ul. Miłosza, Sienkiewicza i Zachodniej. Ponownie
niezbędne informacje w różnych sprawach, którymi zajmuje
ogłosiłem przetarg na przebudowę drogi w Rogozińcu, posię Urząd.
nieważ poprzednią ofertę musiałem odrzucić ze względu
Tradycyjnie wakacje to okres intensywnych prac remonna rażąco wysoką cenę. Ze względu na bardzo niekorzystne
towych i porządkowych w naszych placówkach oświatoceny ofert na realizację zadań w technologii „zaprojektujwych. W każdej naszej placówce, dzięki zaangażowaniu dy-wybuduj” odstępujemy od takiej metody. Dlatego zleciłem
rektorów i naszym finansowym wsparciu były prowadzone
opracowanie dokumentacji na modernizację i budowę
remonty i modernizacje, w tym te wymuszone przez kontrole
drogi w Rogozińcu, Kosieczynie (ul. Okrężna), na Bronikowie
SANEPID-u.
1 września br. odbyło się zasiedlenie mieszkań
wspomaganych i tym samym mamy nową działalność w OPS, czyli potrzebujący, starsi nasi mieszkańcy mogą spokojnie i pod opieką pracowników
OPS funkcjonować bezpiecznie, nie zmieniając
Burmistrz Zbąszynka
środowiska. Zostały tym samym zakończone prace
remontowe i organizacyjne związane ze stworzeoraz
niem Centrum Pomocy Społecznej przy ul. KosiePrzewodniczący Rady Miejskiej
czyńskiej.
Niemalże codzienne pojawiają się nowe problew Zbąszynku
my, prace i pomysły, których nie sposób opisać w
Zapraszają mieszkańców Gminy
Kwartalniku. Zachęcam zatem jeszcze raz do obserwowania na bieżąco naszej strony internetowej
na spotkanie,
www.zbaszynek.pl, naszego Facebooka i oczywiście zapraszam do bezpośredniego kontaktu.
które odbędzie się
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ZBĄSZYNEK!

18.10.2022 r.
o godzinie 18:00
w Domu Kultury w Zbąszynku

www.zbaszynek.pl

			
Z poważaniem
Wiesław Czyczerski - Burmistrz Zbąszynka
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ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Gabriela
Budniak

III KWARTAŁ 2022 r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
04.07.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie ze Wspólnotą

Ogrodów Działkowych;

Mieszkaniową w sprawie budowy drogi, parkingów i chodników przy

22.08.2022r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w pracach Komisji Rady

ul. B.Prusa;

Miejskiej;

05.07.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Prezesem PZPN w

25.08.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie ze służbami

Zielonej Górze w sprawie meczu finałowego Pucharu Polski na stadionie

kolejowymi w sprawie problemów z komunikacją zastępczą PKP;

w Zbąszynku; - Świebodzin, spotkanie z Zarządem Powiatu w sprawie

26.08.2022r. – Rogoziniec, zebranie wiejskie w sprawie budowy tuczarni;

inwestycji drogowej ul. Kosieczyńska-Okrężna;- Zbąszynek, CKZiU,

27.08.2022r. – Dąbrówka Wlkp., udział w Pikniku Rodzinnym;

spotkanie w sprawie zwiększenia ilości oddziałów klas pierwszych;

28.08.2022r. – Świebodzin, udział w uroczystościach z okazji 42. rocznicy

07.07.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z Panią Dyrektor

podpisania porozumień sierpniowych;

IKEA Industry w sprawie inwestycji na terenie gminy Zbąszynek

29.08.2022r. – Dąbrówka Wlkp., Szkoła Podstawowa, udział w Radzie

realizowanych przez IKEA;- Rogoziniec, zebranie sołeckie w związku z

Pedagogicznej; - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w obradach Sesji

planowaną budową tuczarni;

Rady Miejskiej;

08.07.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z inwestorem

30.08.2022r. – Zbąszynek, Szkoła Podstawowa, udział w Radzie

zainteresowanym kupnem gruntu na Ekspedycji Towarowej;

Pedagogicznej;- Zbąszynek, spotkanie z przedstawicielami Ludowego

11.07.2022r. – Zbąszynek złożenie kwiatów pod obeliskiem w związku

Ogniska Muzycznego w Dąbrówce Wlkp.;

z upamiętnieniem 79. Rocznicy Rzezi Wołyńskiej; - Zbąszynek Urząd

01.09.2022r. – Dąbrówka Wlkp. Szkoła Podstawowa, udział w

Miejski, spotkanie z projektantką w sprawie przebudowy Domu Kultury;-

uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023; - Zbąszynek,

Kosieczyn, zebranie z mieszkańcami w związku z planowaną budową

OPS,

biogazowni;

wspomaganych;

12.07.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z potencjalnym

02.09.2022r. – Zbąszynek, Dom Kultury, udział w Narodowym Czytaniu

inwestorem biogazowni w Kosieczynie; - Zbąszynek Dom Kultury,

„Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza;

spotkanie z mieszkańcami;

03.09.2022r. – Bolesławiec, udział w uroczystościach Dnia Weterana;

13.07.2022r. – Świebodzin, KPP, udział w uroczystościach z okazji

05.09.2022r. – Zbąszynek, ZOK, wernisaż Pomysłowy Team;

Święta Policji;- Zbąszynek, Urząd Miejski spotkanie z inwestorem

06.09.2022r. – Świebodzin spotkanie w Powiatowym Centrum Pomocy

budowy tuczarni w Rogozińcu; - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z

Rodzinie;

kolejarzami w sprawie problemów z wodą i kanalizacją; - Dąbrówka

09.09.2022r. – Zbąszynek, Jeziorko Koźlarskie, spotkanie z seniorami

Wlkp., spotkanie z druhami OSP Dąbrówki Wlkp. i Rogozińca;

z okazji „Pożegnania Lata”; - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z

14.07.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z przedstawicielami

Komendantem Powiatowym Policji;

Rady Sołeckiej z Kręcka w sprawie zagospodarowania byłego boiska

11.09.2022r. – Kosieczyn, udział w koncercie „Gala Śląskich Szlagierów;

oraz remontu przystanku PKS; - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z

12.09.2022r. – Rogoziniec, spotkanie w sprawie remontu pomostu;

Prezesem Firmy LOCCONI w sprawie rozpoczęcia inwestycji w gminie

13.09.2022r. – Stradzewo, spotkanie z rodzicami dzieci dowożonych

Zbąszynek; - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z kandydatem na

do Szkoły w Kosieczynie;- Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w obradach

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.;

Komisji Mieszkaniowej;

18-29.07.2022r. – przerwa urlopowa;

15.09.2022r. – Rogoziniec, ZSL, zawody Forest Master; - Zbąszynek, Urząd

01.08.2022r. – Zbąszynek, Spółdzielnia Mieszkaniowa, spotkanie z

Miejski, spotkanie z Komornikiem Sądowym;

Prezesem w celu uzgodnienia lokalizacji podziemnych zbiorników wód

16.09.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie w sprawie nagrania

opadowych;

audycji radiowej;

02.08.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z geodetami w

17.09.2022r. – Zbąszynek, OSiR, Memoriał siatkarski im. Krzysztofa

sprawie uzupełnienia dokumentacji ścieżek rowerowych Kosieczyn-

Olejniczaka;- Rogoziniec, strzelanie o godność Króla Żniwnego;

Kręcko;

19.09.2022r. – Zbąszynek, ZOK, udział w pracach komisji stałych Rady

03.08.2022r. – Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z projektantem w

Miejskiej;

sprawie uzgodnienia dokumentacji na termomodernizację Przychodni

20-22.09.2022r. – Kołobrzeg, Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa

przy ul. Długiej;

Lubuskiego;

06.08.2022r. – Stefanowo, udział w uroczystościach z okazji „Święta

23.09.2022r. – Kręcko, Zarząd Miejski-Gminny OSP;

Konia”;

25.09.2022r. – Zbąszynek, ZOK, wernisaż prac Zdzisława Boka;

09.08.2022r. - Wolsztyn, Kancelaria Notarialna, podpisanie aktów

26.09.2022r. – Witnica, spotkanie z założycielami Samorządowej

notarialnych;

Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM); - Zbąszynek, Urząd Miejski, udział w

10.08.2022r. – Świebodzin, spotkanie w Powiatowym Centrum Pomocy

obradach Sesji Rady Miejskiej;

Rodzinie;

27.09.2022r. – Dąbrówka Wlkp., Stadion, Turniej Piłki Nożnej Szkół

12-14.08.2022r. - Zbąszynek, udział w uroczystościach i spotkaniach

Podstawowych; - Zbąszynek Urząd Miejski, wręczenie nagród w

z okazji Dni Zbąszynka oraz wręczenie tytułu „Zasłużony dla Gminy

krzyżówkowym konkursie Zbąszyneckiego Kwartalnika; - Dąbrówka

Zbąszynek”;

Wlkp., zebranie sołeckie;

19.08.2022r. – Niedźwiedź, udział w uroczystościach z okazji Święta

28.09.2022r. – Kosieczyn, zebranie sołeckie;

Strażaków i Policji;

29-30.09.2022r. – przerwa urlopowa.

20.08.2022r. – Zbąszynek, udział w Jubileuszu 70-lecia Pracowniczych
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ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Anna
Przybyła

III KWARTAŁ 2022 r.

KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
02.07.2022r. - Nowy Tomyśl, udział w pogrzebie śp. Jana Pietrzaka
radnego Rady Miejskiej w Zbąszynku, I,II oraz III kadencji;
05.07.2022r. - Rogoziniec-moblina przestrzeń sportu;
11.07.2022r. - Zbąszynek, pomnik Źródło-hołd ofiarom ludobójstwa
na Wołyniu 11 lipca 1943 r.;
12.07.2022r. - Urząd Miejski, dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz. 16:00 do godz. 17:30;
14.07.2022r. - Zbąszynek, udział w pogrzebie śp. Henryka Waltrowskiego, werblisty członka orkiestry dętej;
19.07.2022r. - dyżur telefoniczny Przewodniczącego Rady Miejskiej
od godz. 16:00 do godz. 17:30;
26.07.2022r. - dyżur telefoniczny Przewodniczącego Rady Miejskiej
od godz. 16:00 do godz. 17:30;
02.08.2022r. - dyżur telefoniczny Przewodniczącego Rady Miejskiej
od godz. 16:00 do godz. 17:30;
09.08.2022r. - dyżur telefoniczny Przewodniczącego Rady Miejskiej
od godz. 16:00 do godz. 17:30;
10.08.2022r. - Urząd Miejski, Biuro Rady - spotkanie z byłym mieszkańcem naszej Gminy w sprawie historii samorządu (praca doktorancka);
13 - 14.08.2022r. - Dni Zbąszynka 2022;
16.08.2022r. - Konwent Rady Miejskiej;
16.08.2022r. - dyżur telefoniczny Przewodniczącego Rady Miejskiej
od godz. 16:00 do godz. 17:30;
20.08.2022r. - Komisje Stałe Rady - Gospodarki i Budżetu, Oświaty
Kultury i Pomocy Społecznej, Komisja Rewizyjna;
23.08.2022r. - dyżur telefoniczny Przewodniczącego Rady Miejskiej
od godz. 16:00 do godz. 17:30;
27.08.2022r. - Dąbrówka Wlkp. -VII Piknik Rodzinny, cel charytatywny: zbiórka na rzecz Sebastiana z Kręcka;
28.08.2022r. - Świebodzin - Sanktuarium Miłosierdzia Bożego msza
św. z okazji 42 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych 1980
oraz powstanie NSZZ Solidarność;

29.08.2022r. - Zbąszynek XLIV sesja Rady Miejskiej;
30.08.2022r. - dyżur telefoniczny Przewodniczącego Rady Miejskiej
od godz. 16:00 do godz. 17:30;
01.09.2022r. - OPS/Senior Wigor, Zbąszynek - przekazanie mieszkań
wspomaganych;
03.09.2022r. - Bolesławiec - 55 rocznica jednostki wojskowej, 15
lat wojsk specjalnych, Cross Commando o statuetkę brunatnego
Niedźwiedzia (udział 17 szkół o kierunku mundurowym, Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski został uhonorowany ryngrafem Jubileuszu 62 Commando);
05.09.2022r. - ZOK - wernisaż wystawy prac planistycznych osób z
niepełnosprawnościami „Pomysłowy Team” Magia Kolorów;
06.09.2022r. - Urząd Miejski, dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz. 16:00 do godz. 17:30;
09.09.2022r. - Jeziorko Koźlarskie Chlastawa- Piknik Seniorów „Pożegnanie lata”;
12.09.2022r. - Konwent Rady Miejskiej;
13.09.2022r. - Urząd Miejski, dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz. 16:00 do godz. 17:30;
14.09.2022r. - pismo radnego Jacka Pielichowskiego w sprawie złożenia rezygnacji z mandatu radnego;
16.09.2022r. - Urząd Miejski - Komisja Skarg Wniosków i Petycji;
17.09.2022r. - Rogoziniec, strzelanie Królewskie Żniwne;
19.09.2022r. - ZOK - Komisje Stałe Rady, wspólne posiedzenie z radnymi Komisji Budżetu i Rozwoju Regionalnego Rady Powiatu Świebodzińskiego, udział Burmistrz Zbąszynka, Starosta Świebodziński,
Skarbnik Gminy Zbąszynek oraz Powiatu, Zastępca Burmistrza Zbąszynka;
20.09.2022r. - Urząd Miejski, dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz. 16:00 do godz. 17:30;
26.09.2022r. - XLV sesja Rady Miejskiej;
27.09.2022r. - Dąbrówka Wlkp.- zebranie Rady Sołeckiej z mieszkańcami wsi.

RADNI JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘLI INFORMACJĘ Z REALIZACJI BUDŻETU

www.zbaszynek.pl
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ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

PRAWO LOKALNE

Jan
Makarewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
W ZBĄSZYNKU - III KWARTAŁ 2022
W III kwartale br. odbyły się dwie sesje Rady
Miejskiej, na których radni podjęli łącznie 13 uchwał.
Poniżej informacje o podjętych uchwałach:
Sesja Rady Miejskiej z 29 sierpnia 2022 r.
Uchwała Nr XLIV/36/2022 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 XLIV/37/2022 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Zbąszynek na 2022 rok
Zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków, niezbędne do wprowadzenia w toku realizacji
budżetu Gminy Zbąszynek.
Uchwała Nr XLIV/38/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu w formie dotacji celowej w 2022 roku
Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Zbąszynek zobligowała się do wsparcia inwestycji o nazwie
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1212F w ciągu ulicy Kosieczyńskiej i ulicy Okrężnej w Zbąszynku od km
0+069 do km 0+851” i pokrycia 50% kosztów wkładu
samorządowego, który w 2022 roku, stanowi kwotę
199.675,00 zł.
Uchwała Nr XLIV/39/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Zbąszynek na
rok szkolny 2022/2023
W związku z postanowieniem i wykonaniem art. 39 a
ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082
z późn. zm.) koniecznym jest ustalenie średniej ceny
jednostki paliwa na terenie gminy Zbąszynek na rok
szkolny 2022/2023 w celu określenia wysokości zwrotu
kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz
ich rodziców, opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Uchwała Nr XLIV/40/2022 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów przemysłowych w obrębie Chlastawa Gmina
Zbąszynek
Podstawę do opracowania zmiany planu stanowiła
uchwała Nr XXXIII/40/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów przemysłowych w obrębie wsi Chlastawa
Gmina Zbąszynek, przyjętego uchwałą Nr XXX/47/2017
Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 maja 2017 r. (Dz.
Urz. Woj. Lubuskiego. z 2017 r., poz. 1261).
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Zmiany dotyczą w głównej mierze postępowania z
odpadami i możliwości pozyskiwania energii na cele
procesowe. Pod względem oddziaływania na środowisko zaproponowany sposób zagospodarowania
jest najkorzystniejszy (nowsza, bardziej proekologiczna
technologia) i uzasadniony pod względem ekonomicznym i praktycznym (rozbudowa już istniejącego
zakładu).
Uchwała Nr XLIV/41/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy
Zbąszynek za udział w działaniu ratowniczym, akcji
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
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.
Sesja Rady Miejskiej z 26 września 2022 r.
Uchwała Nr XLV/42/2022 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 XLV/43/2022 w sprawie zmian w uchwale
budżetowej Gminy Zbąszynek na 2022 rok
Zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków, niezbędne do wprowadzenia w toku realizacji
budżetu Gminy Zbąszynek.
Uchwała Nr XLV/44/2022 w sprawie wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022
poz. 559 ze zm.) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r.
poz. 1899 ze zm.) zgoda rady jest wymagana w przypadku, gdy po umowie która wygasa, strony zamierzają zawrzeć kolejne umowy, których przedmiotem
jest ta sama nieruchomość.
Uchwała Nr XLV/45/2022 w sprawie zaliczenia dróg
do kategorii publicznych dróg gminnych
Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrzne stanowiące własność Gminy Zbąszynek
znajdujące się w obrębie wsi Chlastawa tworząc uzupełniającą sieć publicznych dróg gminnych.
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Uchwała Nr XLV/46/2022 w sprawie przyjęcia założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Zbąszynek na lata 20222036
Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia
w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy: planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze
gminy; planowanie oświetlenia miejsc publicznych i
dróg znajdujących się na terenie gminy; finansowanie
oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy, planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia
energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie
energii na obszarze gminy. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe sporządza
się dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat i
aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Projekt założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla Gminy Zbąszynek na lata 20222036 uzyskał pozytywną opinię Zarządu Województwa
Lubuskiego.
Uchwała Nr XLV/47/2022 w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą Karta
Nauczyciela w nowym systemie awansu zawodowe-

go nauczycieli opiekun stażu ma zostać zastąpiony
mentorem dla początkującego nauczyciela.
Uchwała Nr XLV/48/2022 w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla sportowców z terenu Gminy
Zbąszynek, osiągających wysokie wyniki w krajowym
lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym
Możliwość ustanawiania stypendiów sportowych przez
gminę przewiduje art. 31 ustawy o sporcie. Zgodnie z
ww. przepisem jednostki samorządu terytorialnego
mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia
sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
Uchwała Nr XLV/49/2022 sprawie udzielenia dotacji z
budżetu Gminy Zbąszynek dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce Wielkopolskiej
Dofinansowanie na zakup armatury strażackiej na potrzeby OSP Dąbrówka Wlkp.
Wszystkie uchwały są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zbąszynek: www.bip.zbaszynek.pl w zakładce „Akty prawne”
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Nawracała

BUDŻET GMINY ZBĄSZYNEK
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU
wpływy z innych źródeł, stanowiły 40,9 % wykonanych dochodów,
4. subwencje, stanowiły 60,4 % wykonanych dochodów,
5. udziały gmin w podatkach, stanowiły 50,0 % wykonanych dochodów,
6. środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, stanowiły 65,0 % wykonanych dochodów budżetu Gminy
Zbąszynek.
W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie
dochodów budżetu gminy na dzień 30.06.2022
roku, wyszczególniamy:

Wartość w zł

Dochód na 1 mieszkańca w Gminie Zbąszynek w latach
2019 - 2022

zł8 680,52
zł6 646,59

zł6 718,69

2020

2021

zł5453,52

2019

2022

Lata

Wykonanie dochodów za I półrocze 2022 roku,
wyniosło ogółem 36.269.829,80 zł, co stanowi 52,6 %
planu, z tego:
1. dochody własne, stanowiły 44,6 % wykonanych dochodów,
2. dotacje celowe z budżetu państwa, stanowiły 80,3 %
wykonanych dochodów,
3. pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek
sektora finansów publicznych, funduszy celowych oraz

dochody bieżące,
kwota planowana 56.857.019,55 zł,
wykonanie 31.944.147,74 zł, tj. 56,2 % planu.
dochody majątkowe,
kwota planowana 12.066.343,41 zł,
wykonanie 4.325.682,06 zł, tj. 35,8 % planu.
Wykonanie
planowanych
wydatków
35.876.911,08 zł, co stanowi 48,9 % planu,
z tego:

www.zbaszynek.pl
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Wydatki budżetu Gminy Zbąszynek w latach 2019 -2022 (w tys. zł)
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10 000
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wykonane
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Wielkości w tys. zł
wydatki bieżące,
kwota planowana 53.491.842,61 zł,
wykonanie wyniosło, 54,6 % planu, tj. 29.205.930,33 zł.
wydatki majątkowe,
kwota planowana 19.917.888,03 zł,
wykonanie wyniosło 33,5 % planu, tj. 6.670.980,75 zł.

Wynik budżetu na koniec I półrocza zamknął się wykonaną nadwyżką dochodów w wysokości 392.918,72 zł.
W 2022 roku nie planuje się zadłużenia długoterminowego. Ogółem, kredyty długoterminowe z lat poprzednich spłacono łącznie na kwotę 1.342.680,00 zł.
Na koniec analizowanego okresu łączna kwota długu
w relacji do planowanych dochodów wynosi 33,5 % i
stanowi kwotę 23.122.339,48 zł.

Dochody budżetu Gminy Zbąszynek w latach 2019 -2022 (w tys. zł)
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Wielkości w tys. zł
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DODATEK WĘGLOWY

Od 18.08.2022 roku trwa nabór wniosków o
dodatek węglowy. Do dnia 30.09.2022 r. złożono ponad 750 wniosków, które są na bieżąco weryfikowane
i po pozytywnej weryfikacji dodatki w kwocie 3.000 zł
są przekazywane na konta mieszkańców. W przypadku negatywnej weryfikacji wnioskodawca otrzymuje
decyzję o odmowie przyznania świadczenia. Dodatek
węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania
gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny,
pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy
na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane
lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i
remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia
11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku
głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej
ustawy. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Jeden dodatek wypłacany jest na
jedno gospodarstwo. W przypadku gdy pod jednym
adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż
jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych
zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy

wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla
więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył
wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia
się bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłaca się w
terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku
o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30
października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia
2022 r. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.
Od 22 września 2022 r. można również składać wnioski na dodatek do ogrzewania paliwami innymi niż
węgiel. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby
ogrzewające domy pelletem (3000 zł), ale też drewnem (1000 zł), skroplonym gazem LPG (500 zł) oraz
olejem opałowym (2000 zł). Warunkiem otrzymania
dodatku jest tak jak w przypadku ubiegania się o dodatek węglowy wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
do dnia 11 sierpnia 2022 r. Dodatek dla gospodarstw
domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętych pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem
o wypłatę dodatku węglowego. Wnioski o wypłatę
dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada
2022 r. Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o
jego wypłatę.
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UWAGA JUBILACI!
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie Jubilatów
obchodzących w 2023 r. 50-lecie małżeństwa oraz
chcących wziąć udział w uroczystości organizowanej przez Burmistrza Zbąszynka. Złożenie deklaracji
uczestnictwa jest podstawą do wystąpienia do Wojewody Lubuskiego z pismem o odznaczenie „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W tym celu prosimy Jubilatów o wypełnienie i podpisanie Deklaracji uczestnictwa w uroczystości jubileuszowej (druk do pobrania w tut. Urzędzie lub na

stronie internetowej www.zbaszynek.pl Podpisana
deklaracja jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku. Formularze można dostarczyć osobiście lub
za pośrednictwem rodziny do tut. urzędu. Konieczność złożenia deklaracji związana jest z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
skrócie zwanym RODO. Deklaracje prosimy składać
do 31.12.2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zbąszynku, biuro nr 8.

Anna
Gancarek-Kołata

DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2023 ROK
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z
2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) organizacje pozarządowe
mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadań
publicznych na 2023 rok. Dotacje celowe mogą być przyznawane w dwóch formach:
- na podstawie art. 11 ust. 2 ww. ustawy w formie otwartego konkursu ofert;
- na podstawie art. 19a ww. ustawy w formie pominięcia
otwartego konkursu ofert, tzw. małego grantu. Otwarte
konkursy ofert to najczęściej stosowany tryb przyznawania
dotacji celowych na realizację zadań publicznych, gdyż
dzięki tej formie samorząd może ukierunkować organizacje pozarządowe na realizację konkretnych zadań, które
odpowiadają realnym potrzebom lokalnego społeczeństwa w zakresie zgodnym z art. 4 ww. ustawy. Zlecanie
realizacji zadań publicznych obejmuje w pierwszej kolejności zadania priorytetowe, które określone są w rocznym
Programie współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami
pozarządowymi. Przed zatwierdzeniem Programu przez
Radę Miejską w Zbąszynku jego projekt zostaje poddany konsultacjom z organizacjami pozarządowymi. W tym
roku konsultacje dotyczące „Projektu Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2022 rok” odbyły się w terminie od 16 do
23 września. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Program współpracy musi zostać opracowany nie później niż do końca listopada roku
poprzedzającego okres obowiązywania Programu, czyli
do 30 listopada każdego roku. Po uwzględnieniu wszystkich uwag i propozycji zmian Program zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Zbąszynku do zatwierdzenia.
Dopiero po uchwaleniu przez Radę Miejską w Zbąszynku
„Programu współpracy Gminy Zbąszynek z organizacjami
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pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym
i o wolontariacie na 2022 rok” i na podstawie projektu
uchwały budżetowej przekazanej Radzie Miejskiej w Zbąszynku może zostać ogłoszony otwarty konkurs ofert na
realizację zadań publicznych na rok 2023. Ogłoszenie
otwartego konkursu ofert zawiera informacje dotyczące:
- rodzaju zadań;
- wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań;
- zasad przyznawania dotacji;
- terminów i warunków realizacji zadań;
- terminu składania ofert;
- trybu i kryteriów stosowanych przy wyborze ofert oraz
terminu dokonania wyboru ofert;
- realizacji zadań z roku ogłoszenia konkursu ofert oraz
roku poprzedniego.
Gmina Zbąszynek planuje ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku na
drugą połowę listopada 2022 r. - tak by z początkiem
roku 2023 mogły zostać zawarte umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację poszczególnych zadań.
Informacja o otwartym konkursie ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.zbaszynek.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.
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ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE
ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA 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. 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.
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 prze-

kazywane są wnioskodawcom po otrzymaniu przez
Gminę środków na ich wypłatę z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Należy pamiętać, aby złożyć wniosek najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniego dnia
zapewnienia zakwaterowania obywatelowi Ukrainy.
Wnioski złożone z uchybieniem tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Do 30 września 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku wpłynęły 122 wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia
166 obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na łączna kwotę w wysokości 569 000,00 zł.
Po ich zweryfikowaniu wypłacono ww. świadczenie
w wysokości 536 760,00 zł, a kolejne 32 240,00 zł zostaną wypłacone wnioskodawcom niezwłocznie po
otrzymaniu przez gminę środków z Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego.

Renata
Kitta

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
W sierpniu br. przeprowadzony został przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zespołu nieruchomości położonych
w Zbąszynku, składających się z działek niezabudowanych, oznaczonych geodezyjnie nr 21/49 o pow.
2,4123 ha i nr 21/106 o pow. 1,8457 ha. Według zapisu
działu II ksiąg wieczystych prowadzonych przez Sąd
Rejonowy w Świebodzinie działki stanowiły własność
Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy
Zbąszynek do 5 grudnia 2089 r. Nieruchomości nie
są objęte miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i nie została wydana dla nich decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr XVII/77/2020 Rady Miejskiej
w Zbąszynku z dnia 11.05.2000 r. działki położone są
na terenach oznaczonych symbolem „E6.P.15” – obszary rolnicze, które mogą być przeznaczone pod zabudowę (łąki, pola) – wytwórczość, przemysł. Obszar
wymaga opracowania planu miejscowego. Nieruchomości położone są na terenach pokolejowych.

Cena wywoławcza sprzedaży prawa użytkowania
wieczystego zespołu nieruchomości ustalona została
w oparciu o przygotowane przez rzeczoznawcę majątkowego operaty szacunkowe dla każdej z działek osobno. Ogólna wartość zespołu nieruchomości
oszacowana została w wysokości 670.000,00 zł. Do
przetargu przystąpiła jedna firma. Cena osiągnięta w
wyniku przetargu to kwota 676.700,00 zł. Podpisanie
umowy notarialnej nastąpi w listopadzie br. Dodatkowo nabywca nieruchomości zobowiązany będzie
przez czas trwania prawa użytkowania wieczystego
do ponoszenia opłat rocznych na rzecz Skarbu Państwa płatnych na konto Starostwa Powiatowego w
Świebodzinie w terminie do 31 marca każdego roku.
Obowiązująca stawka procentowa opłaty rocznej
wynosi 3% wartości nieruchomości.
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SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH
W III kwartale 2022 r. w trybie bezprzetargowym
na rzez najemcy sprzedane zostały 2 lokale mieszkalne:
- lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Gdańskiej w
Zbąszynku o pow. użytkowej 54,30 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 9,70 m2. Łączna cena lokalu
mieszkalnego oraz udziału w działce nr 61/1 i w częściach wspólnych ustalona przez rzeczoznawcę
majątkowego wyniosła 119 949,00 zł. Na podstawie
Uchwały nr XXIX/39/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z
dnia 27 kwietnia 2017 r., najemcy przyznano 55 % bonifikaty od ustalonej ceny. Wobec powyższego nabywca nieruchomości zapłacił należną cenę w wysokości
53 977,00 zł;
- lokal mieszkalny znajdujący się przy ul. Gdańskiej w
Zbąszynku o pow. użytkowej 57,80 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 11,45 m2. Łączna cena loka-

12

lu mieszkalnego oraz udziału w działce nr 61/11 i w
częściach wspólnych ustalona przez rzeczoznawcę
majątkowego wyniosła 127 680,00 zł. Uchwałą Rady
Miejskiej najemcy przyznano 59 % bonifikaty od ustalonej ceny. Wobec powyższego nabywca nieruchomości zapłacił należną cenę w wysokości 52 349,00
zł.
12 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
odbył się pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2a w
Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego 55. Lokal składał
się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i korytarza o łącznej pow. użytkowej 56,70 m2. Do lokalu przynależy
piwnica o pow. 10,30 m2. Cena wywoławcza ustalona była w wysokości 125 250,00 zł. Do przetargu
przystąpiło 6 osób. Kwota osiągnięta w przetargu to
220 000,00 zł.
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GMINNE WIEŚCI
79. ROCZNICA KRWAWEJ NIEDZIELI
11 lipca minęło 79 lat od tzw. Krwawej Niedzieli podczas rzezi wołyńskiej. Była to kulminacja masowych
zabójstw Polaków dokonywanych przez ukraińskich
nacjonalistów. W sumie w latach 1943-45 na Wołyniu i

w Galicji Wschodniej zginęło ok. 100
tys. Polaków. Tego dnia modlimy
się za zamordowanych, z których
tak wielu leży wciąż w nieodkrytych
dołach śmierci, przypominamy tysiące nieistniejących dziś polskich
wsi, osad i kresowych chutorów,
spalone i obrabowane świątynie,
zdewastowane
polskie
cmentarze. 11 lipca Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Sekretarz
Gminy Jan Makarewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur,
przedstawiciele Świebodzińskiego
Związku Kresowian – Koło Terenowe Kosieczyn, harcerze, seniorzy z
Dziennego Domu „Senior-Wigor”
oraz mieszkańcy Zbąszynka oddali
hołd ofiarom, składając kwiaty i zapalając znicze pod
pomnikiem przy Placu Dworcowym w Zbąszynku, poświęconym pomordowanym mieszkańcom Kresów.
Modlitwę za poległych odmówił Ksiądz Proboszcz Jerzy Kordiak.
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
12 lipca odbyło się spotkanie z mieszkańcami. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mazur oraz
mieszkańcy Zbąszynka.

Burmistrz rozpoczął spotkanie od odpowiedzi na pytania i wątpliwości zgłaszane przez mieszkańców, informując pomiędzy pytaniami o bieżących inwestycjach
na terenie gminy. Na spotkaniu zostały poruszone
m. in. tematy takie jak, zalewanie piwnic przy intensywnych opadach. Odpowiadając, Burmistrz wspomniał o przygotowywanej dokumentacji nowych
zbiorników
retencyjnych,
które
mają znaleźć się na terenie miasta.
Jedno z pytań dotyczyło możliwości
wybudowania toalet miejskich. Burmistrz poinformował o nieudanych
próbach rozmów z POLREGIO w
temacie postawienia przenośnych
toalet dla podróżnych korzystających z komunikacji zastępczej oraz
o planowanych przez gminę 2 lokalizacjach, na których znajdą się
automatyczne, płatne, miejskie toalety. Mieszkańcy zgłaszali również
uciążliwości powodowane przez
drzewo na ul. Szerokiej, które nie
może zostać wycięte, ponieważ jest
w strefie zabytkowej. Burmistrz poinformował również o przebudowie ul.

Kosieczyńskiej i Okrężnej, podając szczegóły dot. tej
inwestycji. Dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy na kolejne.
ZASŁUŻONY DLA GMINY ZBĄSZYNEK!
Tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” przyznawany
jest mieszkańcom miasta i gminy Zbąszynek za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, w tym także za twórczość artystyczną, literacką,
naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające miasto
i gminę. Tytuł ten jest wyrazem wyróżnienia i uznania.
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Zarządzeniem Burmistrza Zbąszynka z dnia 4 sierpnia
2022 r. tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” został
przyznany Panu Zbigniewowi Buśko. Uroczyste wręczenie tytułu przez Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego odbyło się podczas „Dni Zbąszynka”
w dniu 14 sierpnia. W uzasadnieniu do zarządzenia
czytamy: „[…] Pan Zbigniew Buśko angażuje się w życie kulturalne i sportowe Gminy Zbąszynek. Śpiewa i
gra na gitarze. Czynnie bierze udział w wydarzeniach
charytatywnych. Organizuje pomoc harcerzy, przy
innych wydarzeniach artystycznych i sportowych.
Harcerze prowadzą animacje, gry i zabawy sportowe. Nawiązana przez lata współpraca z instytucjami
gminnymi działa w obie strony. Zwieńczeniem współpracy jest coroczne przekazywanie Betlejemskiego
Światełka Pokoju. Zbigniew Buśko
- prywatnie kolejarz, mąż i ojciec
dwóch wspaniałych córek. Przyjaciel
i po ludzku dobry człowiek. Wysiłek
i zaangażowanie Pana Zbigniewa
oraz praca, jaką wykonuje z niezwykłym poświęceniem na rzecz mieszkańców Gminy Zbąszynek wzbudza
nasz ogromny szacunek. Mając powyższe na uwadze, przyznanie Panu
Zbigniewowi Buśko tytułu: „Zasłużony
dla Gminy Zbąszynek” jest w pełni
uzasadnione.”
Kolejną nagrodę Burmistrza za aktywne promowanie Gminy Zbąszynek poza jej granicami otrzymał Pan
Zdzisław Lisek. Pan Lisek jest artystą
witrażystą, którego prace zdobią lokalne kościoły a także budynek Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Jest również aktywnym muzykiem, który od
14

Adrian
Kepke

wielu lat grał w Kolejowej Orkiestrze Dętej w Zbąszynku. Obecnie Pan Zdzisław gra w Strażackiej Orkiestrze
Dętej w Babimoście.
SPOTKANIE W SPRAWIE ORGANIZACJI FUNKCJONOWANIA AUTOBUSOWEJ KOMUNIKACJI ZASTĘPCZEJ W
ZBĄSZYNKU
25 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku odbyło
się spotkanie Burmistrza Zbąszynka oraz pracowników
Urzędu z przedstawicielami firm POLREGIO S.A. oraz
Centrum Realizacji Inwestycji PLK Region Zachód. Tematem spotkania była przedłużająca się inwestycja
dotycząca modernizacji i rozbudowy linii kolejowej na
trasie Zbąszynek-Zielona Góra, a także poprawa organizacji funkcjonowania autobusowej komunikacji
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zastępczej w Zbąszynku.
Od prawie dwóch lat autobusy komunikacji zastępczej zatrzymują się na przystankach PKS przy ul. Wojska Polskiego i ul. Kosieczyńskiej. Efektem tego jest
zwiększona ilość śmieci w znajdujących się tam koszach oraz zgłaszane przez podróżnych problem braku możliwości skorzystania z toalet. W trakcie spotkania ustalono, że konduktor – kierownik kursu będzie
informować pasażerów o tym gdzie na terenie Zbąszynka oraz PKP znajdują się węzły sanitarne, a także
o tym, że osoby kontynuujące podróż mogą korzystać
z toalet dostępnych w pociągach. Ponadto ustalono,
że podróżujący będą proszeni o zostawianie śmieci w
koszach znajdujących się w autobusach komunikacji
zastępczej.

emeryturze, jednocześnie przywitał nowego Dyrektora, Pana Łukasza Woźnego. Burmistrz życzył nowemu Dyrektorowi owocnej współpracy, a wszystkim
uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty, aby
szkoła była przyjaznym miejscem zdobywania wiedzy, odkrywania i rozwijania pasji oraz zainteresowań,
a także aby nauka była ciekawą przygodą, a praca
z dziećmi i młodzieżą przynosiła radość i satysfakcję.
PIERWSI LOKATORZY MIESZKAŃ WSPOMAGANYCH
1 września w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku nastąpiło oficjalne przekazanie kluczy do mieszkań
wspomaganych dla seniorów z Gminy Zbąszynek. W
uroczystości uczestniczył Wojewoda Lubuski - Włady-

42. ROCZNICA WYDARZEŃ SIERPNIOWYCH
28 sierpnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Świebodzinie odbyła się msza św. z okazji 42. rocznicy wydarzeń sierpniowych. Na zaproszenie Przewodniczącego Regionu Zielonogórskiego NSZZ
„Solidarność” w uroczystościach udział wzięli: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku Jan Mazur.
NOWY ROK SZKOLNY
Po długich wakacjach przyszła pora na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023. 1 września
uczniowie wszystkich szkół z Naszej Gminy, podobnie jak ich koledzy w całym kraju, spotkali się na
uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. W Szkole Podstawowej w Dąbrówce Wlkp. rozpoczęcie
nowego roku szkolnego miało wyjątkowy charakter.
Po raz ostatni w uroczystościach udział wzięła Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Gruchała, która przeszła
na emeryturę. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski
pożegnał Panią Dyrektor, dziękując za współpracę
oraz życząc wszystkiego najlepszego na zasłużonej

sław Dajczak, Burmistrz Zbąszynka - Wiesław Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Zbąszynku – Jan
Mazur, członek Zarządu Powiatu Świebodzińskiego
– Marcin Minta oraz członkowie Zarządu Rady Seniorów Gminy Zbąszynek. W krótkich okolicznościowych
przemówieniach Wojewoda Lubuski i Burmistrz Zbą-
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szynka 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, a następnie
wręczył klucze ośmiu seniorom, którzy zamieszkają w
budynku przy ul. Kosieczyńskiej 4 i będą korzystać z
usług w mieszkaniach wspomaganych.
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO ZBĄSZYNEK-PEITZ 2022
3 i 4 września na hali sportowej w Zbąszynku odbył się
Partnerski Turniej Tenisa Stołowego Zbąszynek – Peitz.
W pierwszym dniu turnieju odbyły się rozgrywki indywidualne. Po całodziennych zmaganiach na podium
stanęli: 1 miejsce - Andreas Peplowsky, 2 miejsce - Maciej Matuszewski, 3 miejsce - Henryk Zduński. Drugiego
dnia odbył się turniej deblowy w mieszanych polsko

– niemieckich parach. Klasyfikacja końcowa turnieju
deblowego przedstawia się następująco: 1 miejsce Kamdish Kleinert, Maciej Wośko, 2 miejsce - Lisa Quandt, Henryk Zduński, 3 miejsce - Stefan Peplowsky,
Maciej Matuszewski. Łącznie w turnieju udział wzięło
30 zawodników. Turniej dofinansowany był przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju za aktywność, walkę o punkty, a przede wszystkim za wspaniałą atmosferę i miło
spędzony czas. Dziękujemy organizatorom – pracownikom Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zbąszynku za profesjonalne pprzygotowanie tego turnieju.
ŚWIĘTO KOMANDOSÓW W BOLESŁAWCU
3 września Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski z
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Zbąszynku Janem
Mazurem wzięli udział w obchodach 55. rocznicy
powstania 62 Kompanii Specjalnej oraz 15. rocznicy
16

utworzenia Wojsk Specjalnych, które odbyły się w
Bolesławcu. Głównym punktem obchodów był Bieg
Cross Commando o Statuetkę Brunatnego Niedźwiedzia, który adresowany był do uczniów klas mundurowych, żołnierzy Wojska Polskiego i US Army, ale
także do „pasjonatów treningów wytrzymałościowych”. Bieg rozpoczął się wraz z wystrzałem armaty Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Zbąszynku. I
tak wśród klas mundurowych I miejsce w kategorii
kobiet zajęła Agata Majewska z CKZiU Zbąszynek a
w kategorii Mężczyzn I miejsce zajął Norbert Blaszyk
z ZSL Rogoziniec. Wysokie wyniki osiągnęli również
Bogumił Lisiecki z ZSL Rogoziniec - III miejsce w kategorii Mężczyzn, oraz st. szer. Zuzanna Hołyńska z ZSL
Rogoziniec - II miejsce w kategorii Żołnierz Kobieta.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Podczas uroczystości Burmistrzowi Zbąszynka Wiesławowi Czy-

czerskiemu został wręczony ryngraf przedstawiający
obelisk ku czci poległych podczas kampanii włoskiej
1943-1948 oraz zmarłym Kombatantom i Żołnierzom
62 KS „Commando”. Program obchodów obejmował również takie atrakcje jak: punkty sprawnościowe, m.in. rzucanie nożem, samoobrona, obecność
grupy rekonstrukcyjnej 62 Kompanii Specjalnej oraz
grupy rekonstrukcji historycznych – 1 Samodzielna
Kompania Commando, która umożliwiła zobaczenie historycznego wyposażenia, wykorzystywanego
do walki podczas II Wojny Światowej, wystawę kolekcji noży szturmowych i odznak sił specjalnych z całego świata; pokaz lotów w śmigłowcach z 7 skrzydła
eskadry wraz ze skoczkami spadochronowymi oraz
komandosami prezentującymi techniki linowe, stoiska z umundurowaniem. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej „Commando”.
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I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ IM. KRZYSZTOFA
OLEJNICZAKA
17 września w zbąszyneckiej hali
sportowej odbył się I Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej im.
Krzysztofa Olejniczaka, jednego
z założycieli SPS Zbąszynek, pełniącego w latach 2014 -2021
funkcję Prezesa Klubu. Turniej zaszczycili swoją obecnością członkowie rodziny śp. Krzysztofa; żona
Alicja, córka Magda oraz syn Miłosz. Przed rozpoczęciem zawodów delegacja na czele z Burmistrzem Zbąszynka Wiesławem
Czyczerskim oraz Kierownikiem
OSiR w Zbąszynku Marcinem
Mintą złożyła kwiaty i zapaliła
znicz na grobie śp. Krzysztofa Olejniczaka. Wyniki Turnieju dostępne są na stronie internetowej www.osir.zbaszynek.pl
W zawodach gościnnie wystąpił również
zespół UKS Trzyna-stka Zielona Góra. Partnerami turnieju byli: Gmina Zbąszynek,
Powiat Świebodziński, Zakład Rzemiosł
Drzewnych „Petrus”, Szkoła Podstawowa
im. Marcina Rożka w Kosieczynie.
WYRÓŻNIENIE ZA PROMOCJĘ GMINY ZBĄSZYNEK
19 września w Urzędzie Miejskim odbyło
się spotkanie Burmistrza Zbąszynka Wiesława Czyczerskiego z Ksawerym Adaszakiem, zawodnikiem Akademii Kolarskiej
Bonecki-Team. Powodem spotkania było
zdobycie przez Ksawerego tytułu Vice Mistrza Polski (kat. Junior Młodszy) w Górskim
Kolarstwie Szosowym. Mistrzostwa odbyły się 27 sierpnia br. w Walimiu. W podziękowaniu za promowanie

i godne reprezentowanie Gminy Zbąszynek Burmistrz
wręczył Ksaweremu Adaszakowi bon finansowy.

www.zbaszynek.pl
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INWESTYCJE

Hubert
Cichy

INWESTYCJE
Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym –
Granty PPGR
Gmina Zbąszynek realizuje
projekt
pn.
Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR.
Projekt ma na celu zapewnienie
równego
dostępu do rozwoju cyfrowego dzieciom i młodzieży z rodzin popegeerowskich. W ramach
projektu został zakupiony sprzęt komputerowy
(130 laptopów 1 tablet),
dla dzieci/wnuków/prawnuków byłych pracowników PPGR. Wartość projektu to 326 000,00zł (100% dofinansowania z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020). Przekazywanie sprzętu komputerowego rozpocznie się w
pierwszej połowie października 2022 roku. Osoby, które zostały zakwalifikowane w ramach Konkursu Grantowego zostaną poinformowane telefonicznie o miejscu i terminie podpisania umowy oraz odbioru sprzętu
komputerowego ze stosownym wyprzedzeniem. Z uwagi na dużą ilość zakupionego sprzętu przekazywanie
Grantu odbywać się będzie sukcesywnie. Prosimy oczekiwać na kontakt ze strony pracowników Urzędu Miejskiego w Zbąszynku. Po odbiór sprzętu zaproszona zostanie osoba, która widnieje na oświadczeniu/wniosku
złożonym do Gminy Zbąszynek w związku z konkursem grantowym „Granty PPGR”.
„Budowa toru rowerowego pumptrack w miejscowości Zbąszynek”
Celem projektu jest stworzenie nowego miejsca relaksu i aktywnego wypoczynku poprzez budowę toru rowerowego typu pumptrack-Easy Pump wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Asfaltowy tor składający się z garbów, profilowanych zakrętów oraz małych „hopek” będzie służył użytkownikom w każdym wieku. Przeszkody
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toru wraz z zakrętami tworzyć będą zamkniętą pętlę do jazdy
w obu kierunkach. Bezpośrednim efektem użytkowym realizowanego przedsięwzięcia będzie zwiększenie dostępności
bazy rekreacyjnej, a także poprawa warunków aktywnego
wypoczynku na terenie Regionu Kozła. Lokalizacja toru będzie pomiędzy ul. H. Sienkiewicza a ul. Cz. Miłosza w Zbąszynku. Ogłoszono przetarg. Termin realizacji: 2022-2023. Wartość
projektu: 197 000,00 zł. Dofinansowanie: 125 351,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

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 kontynuuje roboty przy ul. Zachodniej, ul. Sienkiewicza i Cz. Miłosza. Przy
ul. H. Sienkiewicza i ul. Miłosza pozostaje
ułożenie nawierzchni bitumicznej. Obecnie
wykonywane jest zagospodarowywanie terenów zielonych i budowa kanałów technologicznych. Na ul. Zachodniej pozostaje
www.zbaszynek.pl
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ułożenie nawierzchni bitumicznej i budowa chodników ze ścieżką rowerową. Wykonawcą jest firma BRUBET
Ryszard Winnicki z Międzyrzecza. Wartość umów to: 2.748.784,17 zł. i 2.102.015,51 zł. Projekty są dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych. Termin zakończenia
inwestycji to 15 grudnia 2022 r.
Budowa kanalizacji i wodociągu w ul. Koszarowej i ul. Kolejowej w Zbąszynku.
Obie inwestycje są pod względem wykonania urządzeń zakończone. Do wykonania
pozostają roboty wykończeniowe, głównie
odtworzenie nawierzchni i porządkowanie
terenu. Następnym etapem będzie podłączanie użytkowników do nowych sieci. Zadania są współfinasowane z programu: Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji
Strategicznych a Wykonawcami Zakład Instalacji Sanitarnej c.o. i Gaz Stefan Lorenc
z siedzibą w Nowym Tomyślu oraz Konsorcjum: Zakład Budowlano-Montażowy Nowo
– Instal - Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym
Tomyślu i Zakład Budowlano Montażowy Instalacje Pawłowski Paweł Świergiel. Termin
zakończenia inwestycji to koniec 2022 r.
Kotłownia w budynku Ośrodka Zdrowia przy
ul. Długiej w Zbąszynku.
Zakończono remont kotłowni w budynku przychodni lekarskiej przy ul. Długiej 1. Wymieniono stary piec na
nowy marki HOVAL oraz wyremontowano pomieszczenie kotłowni. Zmieniono również możliwość ogrzewania
obiektu, rozdzielając obiegi grzewcze co powinno generować oszczędności w kosztach ogrzewania. Remont
kotłowni jest kolejnym i ostatnim etapem remontu wewnątrz budynku. Wartość inwestycji to ok. 237 tys. zł.
Wykonawcą był GAZ Zakład Handlowo Usługowy Ireneusz Spychała ze Zbąszynka.
Rewitalizacja placu dawnego targowiska miejskiego w Zbąszynku na skwer wypoczynkowy.
Wykonawca prowadzi obecnie prace rozbiórkowe.Wykonano część kanalizacji i przyłącze wodociągowe.
Trwają dostawy tłucznia, krawężników, kostki betonowej – materiałów przeznaczonych na drogi wewnętrzne,
parkingi i chodniki. Materiał z rozbiórki jest częściowo odzyskiwany na potrzeby własne Gminy a reszta poddawana utylizacji. Wykonawcą jest Zakład Murarski S.C. Jan Muńko, Marek Muńko z Nowego Kramska. Nadzór
inwestorski sprawuje: Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Wartość umów to 3.800.000,20 zł i 61.500,00 zł. Dofinansowanie opiewa na kwotę: 2 520 000,00 zł. Celem
projektu jest stworzenie terenu przestrzeni publicznej urządzonej w centrum Zbąszynka. W ramach projektu
powstaną: drogi dojazdowe, parkingi, oświetlenie i ogrodzenie, klomby, fontanna, obiekty małej architektury- ławki, kosze, stojaki rowerowe. Teren rewitalizowany pogodzi ze sobą funkcję wydzielonego bezpiecznego
placu dla odpoczywających, komunikację dla samochodów korzystających z miejsc postojowych, komunikację pieszą łączącą główne drogi miejskie, jak również umożliwi dogodny dostęp do obiektów handlowych.
Planowany termin zakończenia inwestycji 16.07.2023 r.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

NOWE SIECI WOD-KAN
IV KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY

czeń kanalizacji deszczowej.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
PRZYPOMINA O OPŁATACH ZA ODPADY.
TERMIN WPŁAT ZA IV KWARTAŁ 2022 - 31 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU
(OPŁATA ZA PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEŃ).

INFORMACJE SZUK
Samorządowy
Zakład
Usług Komunalnych w
Zbąszynku zawiadamia,
że opłaty za wodę i ścieki,
odpady, opłaty mieszkaSTAWKA OPŁAT ZA ODPADY W IV KWARTALE 2022
niowe oraz opłaty cmenNIE ULEGA ZMIANIE I WYNOSI:
tarne można dokonywać
- ODPADY SELEKTYWNE - 30,00 ZŁ/OSOBĘ
w Banku Spółdzielczym w
Siedlcu - Filia w Zbąszynku przy ul. Wojska PolskieWPŁAT DOKONUJEMY NA INDYWIDUALNE
go 55a w Zbąszynku. W
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH.
banku tym bez dodatkowych kosztów można
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny w
dokonać opłat związagodz. pracy Zakładu tj. pon.-pt. 7:00-15:00 pod nr tel. 683849465 wew. 22.
nych z zapłatą za wodę i
ścieki, odpady czy opłatę
mieszkaniową podobnie,
Przypominamy, że w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących gospojak odbywa się to w kasie
darstwo domowe należy w ciągu 14 dni zmienić deklarację na odpady na
SZUK Zbąszynek. Zachęfaktyczną ilość osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe.
camy do korzystania z
możliwości dokonywania
opłat w banku oraz doW trzecim kwartale 2022 roku Samorządowy
konywania opłat poprzez
Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku rozbudował
indywidualne przelewy internetowe.
sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości
Dąbrówka Wlkp. przy ul. Piastowskiej. Rozbudowa
Od stycznia 2022 roku KASA Samorządowego
polegała na wyprowadzeniu odnogi sieci wodociąZakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku jest czynna
gowo- kanalizacyjnej, która umożliwi w przyszłości
od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-12:00.
doprowadzenie sieci do nowo powstałych działek
Dane kontaktowe:
budowlanych. Wyprowadzono sieć wodociągową
o średnicy DN 110 z rur PE oraz sieć kanalizacyjną o
WODA - tel. 68 3849465 wew. 21,
średnicy DN 200 wykonaną z rur PCV. Odnogi zostały
e-mail: woda@zbaszynek.pl
wyprowadzone od głównych sieci znajdujących się w
ODPADY - tel. 68 3849465 wew. 22,
jezdni do granicy nowo powstałych działek budowlae-mail: gospodarkaodpadami@zbaszynek.pl
nych.
CZYNSZE - tel. 68 3849465 wew. 23,
We wrześniu do nowo wybudowanej sieci wodociąe-mail: czynsze@zbaszynek.pl
gowo- kanalizacyjnej przy ul. Koszarowej w ZbąszynKSIĘGOWOŚĆ - tel. 68 3849425,
ku zostały podłączone budynki mieszkalne oraz zae-mail: szuk@zbaszynek.pl
kłady produkcyjne znajdujące się bezpośrednio przy
powstałych sieciach. Dzięki realizacji zadania przez
Przed siedzibą SZUK Zbąszynek znajduje się skrzynka
Gminę Zbąszynek i wykonanym przełączeniom przez
podawcza, do której można składać wnioski, odczyty
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynwodomierzy i inne pisma.
ku, odbiorcy wody na tej ulicy mogą korzystać z wody
miejskiej o bardzo dobrej jakości i pod odpowiednim
ciśnieniem, a nie jak dotychczas sprzedawanej za
pośrednictwem PKP S. A. przesyłanej przez starą sieć
wodociągowo- kolejową. Uporządkowano również
przesył ścieków poprzez przełączenie do nowej sieci
kanalizacyjnej odbiorców usług oraz odłączenie od
nowej sieci kanalizacji sanitarnej istniejących podłąwww.zbaszynek.pl
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OŚWIATA

Agnieszka
Ratyńska

UCZNIOWIE WRACAJĄ DO SZKÓŁ
szkolnej w Gminie
Zbąszynek i życzył
wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości
i pogody ducha, a
także realizacji swoich pasji i zainteresowań w dalszym, codziennym życiu.
Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski
106
18
na mocy Porozumienia z Lubuskim
165
26
Kuratorem Oświaty,
powierzył stanowisko
460
48
Dyrektora Szkoły na
okres 5 lat szkolnych
Panu
Łukaszowi
Woźnemu.
Na powrót wszystkich uczniów w nowym roku szkolnym przygotowywały się obiekty oświatowe, gdzie
w trakcie wakacji przeprowadzono wiele inwestycji,
remontów i prac porządkowych.
Do naszych szkół podstawowych uczęszcza 732
uczniów, 344 dzieci objętych jest wychowaniem
przedszkolnym w przedszkolach niepublicznych w
Zbąszynku, Rogozińcu, Dąbrówce Wlkp., Kosieczynie
i Kręcku, a 20 dzieci uczęszcza do Niepublicznego
Żłobka Leśny Zakątek w Zbąszynku. Do szkół w CKZiU
w Zbąszynku uczęszcza 508 uczniów. Wśród uczniów
naszych placówek szkolnych i przedszkoli mamy 48
uczniów z Ukrainy.
1 września był też szczególnie ważny dla pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają szkolną edukację i tego
dnia złożyli ślubowanie, stając się pełnoprawnymi
członkami społeczności szkolnej.
Życzymy, żeby ten rok był dla wszystkich jak najbardziej owocny i spokojny oraz aby przyniósł dużo satysfakcji i radości ze wspólnej pracy.

Liczba oddziałów i uczniów w poszczególnych szkołach na rok szkolny 2022/2023
Szkoła
Liczba oddziałów Liczba uczniów
Liczba uczniów klas
pierwszych
Branżowa Szkoła I stopnia w
5
111
56
Zbąszynku
Liceum Ogólnokształcące w
4
107
31
Zbąszynku
Technikum w Zbąszynku
11
291
98
Szkoła Podstawowa w
Kosieczynie
Szkoła Podstawowa w
Dąbrówce Wlkp.
Szkoła Podstawowa w
Zbąszynku

7
8
21

Pierwszy dzwonek 1 września 2022 r. zainaugurował kolejne 10 miesięcy nauki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Zbąszynek. Inauguracja roku
szkolnego 2022/23 rozpoczęła się uroczystymi mszami świętymi w kościołach parafialnych. Uczniowie na
galowo, ale jeszcze w wakacyjnych nastrojach rozpoczęli nowy rok szkolny.
Rok szkolny 2022/23 stawia wiele wyzwań zarówno
przed pedagogami jak i rządzącymi. 1 września 2022
roku w życie weszły liczne zmiany oświatowe, które mają usprawnić system edukacji. To m.in. nowe
przedmioty - Historia i Teraźniejszość oraz Historia i
Społeczeństwo dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Nowością w wielu szkołach będzie również
obecność psychologa lub pedagoga specjalnego,
który zadba o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
W 2023 r. egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w terminie od 23 do 25 maja, a zakończenie
zajęć przypadnie na 23 czerwca 2023 r. Egzamin
maturalny odbędzie się w terminie od 4 maja do 19
czerwca.
Rozpoczęcie roku szkolnego poprzedzone było egzaminami dla nauczycieli ubiegającymi się o stopień
nauczyciela mianowanego, które odbyły się w lipcu.
Awans otrzymała Pani Elżbieta Czyczerska – Budych,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i chemii w Szkole Podstawowej Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp.
oraz Pani Magdalena Prządka, pedagog szkolny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku.
Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej
Pomnik Rodła w Dąbrówce Wlkp. było związane
również ze zmianą na stanowisku Dyrektora Szkoły.
Pani Małgorzata Gruchała po zakończeniu 5-letniej
kadencji odeszła na zasłużoną emeryturę. Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski podziękował Pani
Dyrektor za wieloletnią pracę na rzecz społeczności
22

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
pracowników
Przypominamy ponownie! Pracodawcy chcący zatrudnić pracownika młodocianego w celu odbycia
praktycznej nauki zawodu w ramach przygotowania
zawodowego zobowiązany jest do zawarcia z nim
odpowiedniej umowy. O zawarciu umowy z pracownikiem młodocianym należy poinformować wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od
miejsca zamieszkania osoby młodocianej.
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

WAKACJE DOBIEGŁY KOŃCA
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
Najważniejszy dzień w roku- Dzień Przedszkolaka-to
dzięki każdemu z nich, staramy się i jesteśmy każdego
dnia. Rozbawiamy do łez, ale i ocieramy je, gdy jest
taka potrzeba. Wysyłamy ku samodzielności, ale i
przytulamy, gdy tylko tego chcą. Bez Przedszkolaków
nasza praca nie miałaby sensu, a jednak ma go
każdego dnia i każdego dnia sprawia, że otwiera się
serce tak szeroko, że bardziej się nie da. Dobrze, że
jesteście. WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE KOCHANI!PRZEDE WSZYSTKIM DUUUUŻO ZDROWIA. 20 września
każda grupa uczciła na swój indywidualny,
niepowtarzalny sposób, tak by sprawić jak najwięcej
radości dzieciom.

Przygotowane sale i pełen werwy, ciepła oraz
charyzmy personel czekał 1 września na wszystkich
muchomorkowych milusińskich. Niektóre twarze spotkały
się po przerwie z poczuciem tęsknoty i uśmiechem, znając
się już doskonale. Jednak jak co roku, powitaliśmy również
dzieci, które pierwszy raz przekroczyły próg przedszkolny
i rozpoczęły z nami niezapomnianą przygodę, z dnia na
dzień radząc sobie coraz lepiej. Wiązało się to z dużą
dawką emocji, jednak maluchy szybko zaadaptowały
się do nowych warunków. Słysząc jak w pocie czoła
przygotowują się do ,,Pasowania na Przedszkolaka”trzymamy mocno kciuki. W tym roku w naszej placówce
funkcjonuje 9 grup. Najmłodsze dzieci to: Grupa
Krasnoludki prowadzona przez Panią Paulinę Marciniec i
Grupa Zajączki pod opieką Pani Katarzyny Gołek. Kolejne
grupy to 4-latki: Wiewiórki- Pani Kinga Wilińska i Biedronki
– Pani Wiktoria Dudek. Grupy pięciolatków to Jeże i
Jagody, w których nauczycielkami są kolejno, Pani Anna
Matysiak i Pani Karolina Konieczek. Natomiast sześciolatki,
jak co roku, rozpoczęły swoją naukę w szkole pod opieką
Pani Moniki Kepke – Żabki i Pani Barbary Zjawin – Motylki
oraz grupa Zółwiki - Małgorzata Chorobińska. A
także niezmiennie Gucio Oddział w Rogozińcu
prowadzony przez Panią Karolinę Hassę.

DZIEŃ CHŁOPAKA
30 września, jak co roku, nie mogliśmy zapomnieć o
naszych chłopcach. Dziewczynki przygotowały dla
wszystkich małych mężczyzn wiele niespodzianek.
Nie zapomniały także o życzeniach i obowiązkowym
odśpiewaniu tradycyjnego „sto lat”. Nasi mali panowie
poczuli się wyjątkowo, a uśmiech nie znikał im z twarzy do
końca dnia.
Świętowanie Jesieni dopiero przed nami – uczcimy je
wyjątkowo! (ale o tym już wkrótce). 23 września to I Dzień
Jesieni a Przedszkolaki oczywiście nie pominęły go w
swoim grafiku. Poświęciły mu trochę uwagi kisząc kapustę,
spacerując po okolicy i malując przepiękne jesienne
drzewa. Już niebawem czeka nas ,,Dzień Ziemniaka”
powiązany z wyprawą do gospodarza z Rogozińca by
posmakować klimatu wykopków. Będziemy również
uczestniczyć w jesienno- kibicowskiej sesji fotograficznej
tworzonej przez p. Ewę Breś. Ponadto ruszył konkurs
plastyczny pod hasłem ,,Parasol Pani Jesieni”, a także
tradycyjne, coroczne ,,Muchomorkowe Kasztanobranie”.
To jedynie przedsmak, przed nami jeszcze wiele ciekawych
dni i uroczystości, które zaplanowaliśmy dla naszych
przedszkolaków. Z wielką radością będziemy się nimi dzielić
na łamach Kwartalnika w kolejnych wydaniach.

DZIEŃ KROPKI
Powoli rozkręcamy maszynę działań i wyzwań. Za
nami kreatywny ,,Dzień Kropki”, który odbył się
15 września. W każdej sali działo się coś innego,
bo kropka choć w prostotę odziana - daje
niewyczerpalne pokłady inspiracji. Dzieci poznały
historię z książki ,,Kropka” związaną i kluczową w
związku z tym dniem, poznały cel tego dnia, jakim
jest wzmacnianie wiary w swoje umiejętności
i przede wszystkim- działanie, próbowanie
wszystkiego, co stanowi wyzwanie. Podążając
za tą myślą nikt nie powiedział, że imprezy
przedszkolne muszą się odbywać tylko w murach
przedszkola, dlatego tym razem grupa Motylki
swój Dzień Kropki zorganizowała w uroczym
towarzystwie Seniorów z Senior Wigor. To był dzień
intensywny i pełen wrażeń oraz innowacyjności.
www.zbaszynek.pl
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Anna
Frąckowiak

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Po wakacyjnej przerwie stanęliśmy u progu
nowego roku szkolnego, pełni zapału, sił, nadziei,
ale i z pewnością pytań o to, jaki będzie ten rok. Pytanie to, a może nawet obawa, towarzyszy z pewnością najmłodszym uczniom naszej szkoły, którzy właśnie rozpoczęli swoją przygodę z edukacją. Będzie
to szczególny rok również dla najstarszych uczniów
- ósmoklasistów, którzy kończą pomału pewien etap
swojego życia i czeka ich pierwszy egzamin. Uroczystym apelem, w trakcie którego odbyło się Pasowanie na Ucznia dla 45 pierwszoklasistów, zainaugurowaliśmy ten nowy rok szkolny 2022/2023. Łącznie
do szkoły uczęszcza 461 uczniów uczących się w 21
oddziałach. Dzieci wróciły po wakacyjnej przerwie
do świeżo odmalowanego budynku,
a także do odświeżonych i doposażonych w nowe meble oraz sprzęty
elektroniczne sal lekcyjnych. Odbyły
się już pierwsze wrześniowe spotkania z rodzicami. W ostatnim tygodniu
września uczniowie uczestniczyli w
wyborach do nowego samorządu
szkolnego.
PROGRAMY
Szkoła przystąpiła do programów
edukacyjno - zdrowotnych Trzymaj
formę, Bieg po zdrowie, Znamię,
znam je? Z początkiem nowego roku
rozpoczynamy realizację programu
MEiN Laboratoria Przyszłości. Jest to
Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących
szkół artystycznych. Jego celem jest
budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.
W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe
na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i
młodzieży. Uczniowie klas 1-5 korzystają z programu dla szkół Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach którego otrzymują
mleko i przetwory mleczne oraz owoce i warzywa. Uzyskaliśmy dofinansowanie do dożywania dla 20 uczniów
w ramach programu Pajacyk realizowanego przez Polską Akcję Humanitarną.
DBAJĄC O ŚRODOWISKO
„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”- w dniach
od 3 do 14 października trwa zbiórka elektrośmieci
w budynku przy ul. Sportowej. Zapraszamy wszystkich
do włączenia się w akcję. Na początek października zaplanowano udział w akcji Sprzątanie Świata.
Uczniowie wraz z wychowawcami posprzątają teren
wokół szkoły oraz najbliższą okolicę. Wspólnie dbajmy o nasze otoczenie.
24

PIERWSZE SUKCESY SPORTOWE
Uczniowie klas 4-8 wzięli udział w 26 Zawodach Lekkoatletycznych imienia Mariana Frasza w Zbąszyniu.
Zawody toczyły się w pięciu konkurencjach: biegi
krótkie, długie, skok w dal, rzut piłeczką palantową
oraz pchnięcie kulą. Wróciliśmy z 20 medalami, w
tym 3 na czołowych miejscach. Reprezentacja szkolna zajęła 1 miejsce w Powiatowym Turnieju Piłki nożnej w Dąbrówce Wielkopolskiej.
WYCIECZKA DO ŁODZI
W ramach podjętej współpracy z Politechniką Łódzką uczniowie uczestniczyli w wykładzie, prezentacji
i doświadczeniach na temat inżynierii materiałowej.

W programie wycieczki nie zabrakło wizyty w zoo i
orientarium oraz zwiedzania fabrycznej zabytkowej
części miasta.
Przed nami wiele wydarzeń i uroczystości zaplanowanych w naszym szkolnym kalendarzu, o których
będziemy systematycznie informować na łamach
Kwartalnika.

www.zbaszynek.pl
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Łukasz
Woźny

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

WITAJ SZKOŁO! CZAS ROZWINĄĆ SKRZYDŁA
komputerowego oraz prac porządkowych w piwnicy i
terenie wokół szkoły.

Pierwszego września w Dąbrówce Wlkp. odbyło
się tradycyjne rozpoczęcie roku szkolnego. Byli obecni
na nim zaproszeni nauczyciele, uczniowie, rodzice i
goście w osobach Burmistrza Wiesława Czyczerskiego,
sołtysa wsi Piotra Kociołka, księdza kanonika Stanisława
Jedlińskiego,
przedstawicielki
Rady
Rodziców
p.
Karoliny Łoteckiej oraz Dyrektorki Małgorzaty
Gruchały i Dyrektora Łukasza Woźnego.
Burmistrz Wiesław Czyczerski po krótkim przemówieniu
słowa podziękowania skierował w stronę odchodzącej
na emeryturę pani Małgorzaty Gruchały, która przez
ostatnie lata kierowała placówką. Przywitał nowego
Dyrektora i powierzył mu stanowisko na kolejne 5 lat.
Dzień rozpoczęcia był także wyjątkowym świętem dla
25 pierwszoklasistów, którzy zostali przyjęci do grona
uczniów szkoły Pomnik Rodła. Pasowania dokonał
nowy dyrektor szkoły pan Łukasz Woźny.
Od dnia 1 września naukę w Szkole Podstawowej Pomnik
Rodła w Dąbrówce Wlkp. pobiera 165 uczniów. Grono
pedagogiczne powiększyło się o 6 nowych nauczycieli,
co dla niewielkiej placówki jest nie lada wydarzeniem.
W czasie wakacji w związku z coraz większą liczbą uczniów
zaistniała potrzeba zwiększenia ilości izb lekcyjnych. W
wyniku adaptacji pomieszczeń po byłej
bibliotece powstały dwie dodatkowe
klasy: gabinet językowy (który wyposażono
w nowe stoły, ławki i tablicę multimedialną)
oraz
gabinet
matematyczny.
Nowa biblioteka
szkolna powstała
w miejscu innej klasy i częściowo
przebudowanego fragmentu korytarza.
W bibliotece zamontowane zostały nowe
regały. Ponadto odnowiono dwie klasy
lekcyjne: odmalowano ściany i wymieniono
płytki ceramiczne przy umywalkach.
Wyremontowano
również
gabinet
pedagoga szkolnego. Wykonano wiele
innych drobnych, bieżących napraw:
wymiana
rolet,
świetlówek,
sprzętu

Świetny występ uczniów SP Pomnik Rodła w Dąbrówce
Wlkp. w rozegranych w dniu 15 września zawodach
lekkoatletycznych im. Mariana Frasza. Nasza zaledwie
6 – osobowa reprezentacja zdobyła 9 medali,
w tym aż 5 złotych. Podopieczni Edwarda Utraty
bezkonkurencyjni byli w biegach krótkich, skoku w dal
i biegu na 600 m.
Poniżej wyniki naszych uczniów:
Skok w dal (DZ)
I. miejsce – Emilia Hołyńska (4,28)
Skok w dal (CH)
I. Aleksander Kurzawa (5,07)
II. Dominik Weiss (4,59)
Kamil Bieniaszewski (4,58)
Mateusz Czeszejko – Sochacki (4,53)
100 m (DZ)
I. Emilia Hołyńska (14,56)
Amelia Löchert (15,62)
100 m (CH)
I. Aleksander Kurzawa (12,89)
II. Dominik Weiss (13,22)
III. Kamil Bieniaszewski (13,27)
Mateusz Czeszejko – Sochacki (14,30)
600 m (DZ)
I. Emilia Hołyńska (1,59,94)
II. Amelia Löchert (2,06,13)
1000 m (CH)
IV. Mateusz Czeszejko – Sochacki (3,41,23)
22 września odbyły się wybory do Samorządu
Uczniowskiego.
Przewodniczącą
szkoły
została
uczennica klasy VIIIb Julia Kozaczka. Członkowie:
Alicja Spychała, Maria Budych oraz Hanna Pawęzka.
Julii gratulujemy wygranej i życzymy wielu sukcesów
w zajmowaniu tak zaszczytnego stanowiska a całej
społeczności uczniowskiej wyjątkowego roku szkolnego.

www.zbaszynek.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

NA MIEJSCA… GOTOWI ?… START !
NOWY ROK SZKOLNY - ROZPOCZĘTY
uczniów w różnego
rodzaju
kampaniach,
akcjach i projektach.
Będziemy wdrażać innowacje pedagogiczne
– Szkolna Liga Ortograficzna czy Skrechnoting
na lekcjach języka polskiego i historii, a przed
naszymi wychowankami
liczne konkursy szkolne i
pozaszkolne. Wierzymy,
że nowy rok szkolny będzie pomyślny, dobry i
owocny dla wszystkich.

Pierwszego września, punktualnie o godzinie 9:00,
rozległ się w naszej szkole dzwonek zwiastujący rozpoczęcie
nowego roku szkolnego 2022/2023. Po wakacyjnej przerwie,
podczas której zapewne nie zabrakło wyjazdów, wycieczek i
przygód, pełni werwy, nowych pomysłów i wrażeń, wróciliśmy
do szkoły. Wszyscy jesteśmy ciekawi, jak potoczy się nowy rok
szkolny i co ze sobą przyniesie. Oczywiście nie znamy odpowiedzi na te pytania, ale z pewnością możemy stwierdzić, że
wszyscy nasi uczniowie odniosą w tym roku szkolnym mniejsze
lub większe sukcesy edukacyjne. Niektórzy zostaną mistrzami
w konkursach przedmiotowych lub w sporcie, inni spróbują
swych sił w wolontariacie, na gruncie artystycznym czy w samorządzie uczniowskim. W naszej
placówce każdy uczeń znajdzie
coś dla siebie, a dzięki wytężonej
i rzetelnej pracy wszyscy wychowankowie nauczą się wielu przydatnych umiejętności.
Nowy rok szkolny w naszej placówce rozpoczęło 107 uczniów
klas 1 – 8. Podczas apelu inaugurującego rozpoczęcie roku szkolnego w niezwykle uroczysty sposób ślubowanie na ucznia klasy
pierwszej złożyło osiemnaścioro
uczniów. Dla jednych będzie to
pierwszy rok w naszych murach,
a dla innych ostatni.
Z nową rzeczywistością zmierzą
się również uczniowie klasy 4. Oni
także staną przed licznymi wyzwaniami w tym roku szkolnym,
ale wierzymy, że z wielką ochotą
będą poszerzać swoją wiedzę i
umiejętności, zdobywać najwyższe oceny.
Jak co roku, także i w 2022/2023
planujemy pracę we wszystkich
obszarach – nauczaniu, wychowaniu, opiece i profilaktyce. Będziemy wspierać naszych
26

Czasem wystarczy zacząć od… kropki
15 września nasza szkoła
dołączyła do obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki, którego celem jest podkreślenie, jak ważna jest
kreatywność i odwaga w odkrywaniu swoich uzdolnień. Tego
dnia nasi uczniowie mieli za zadanie założyć jeden element
garderoby w kropki oraz stworzyć, wraz z klasą, plakat promujący obchodzone święto, a na holu pojawiła się skrzyneczka,
która zapełniła się talentami naszych podopiecznych.
Dziękujemy za lekturę naszego tekstu i tradycyjnie zachęcamy
Państwa do odwiedzania naszego profilu na Facebooku [wystarczy zeskanować kod QR]. Znajdą tam Państwo informacje
na temat akcji prowadzonych w naszej szkole i bogate fotorelacje z różnych wydarzeń i przedsięwzięć.

www.zbaszynek.pl
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

NOWY ROK SZKOLNY
– NOWE WYZWANIA
Nowy rok szkolny przywitaliśmy w dużo większym niż
planowany składzie. W związku z zapotrzebowaniem uruchomiliśmy za zgodą Gminy Zbąszynek 6 klas pierwszych zwiększając tym samym liczbę uczniów do 509. W samych klasach
pierwszych kształci się 185 uczniów. Uczniowie ci uczą się w
3 klasach Technikum (98 ucz.), 2 klasach Branżowej Szkoły I
Stopnia (56 ucz.) i 1 klasie Liceum Ogólnokształcącego (31
ucz.). Bardzo się cieszymy, że trend na kształcenie zawodowe – branżowe powraca.
NOWI PRACOWNICY
W związku ze zwiększonym naborem, zmianami organizacyjnymi oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami do grona
pedagogicznego naszej szkoły dołączyli nowi nauczyciele-pedagodzy. Od tego roku szkolnego pracę w naszej szkole
rozpoczęli: pani Karolina Hoffa – chemia, pani Halina Szczawińska – geografia, pani Alicja Frącek – matematyka, pani
Natalia Mikoda – psycholog szkolny, pani Maria Löchert –
pedagog szkolny, pani Paulina Majkut – historia, pani Agata
Sommer – fizyka, pan Damian Weiss – instruktor praktycznej
nauki jazdy, pan Andrzej Wawrzynowicz – informatyka, pani
Weronika Kortus – język angielski oraz pani Edyta Urbanek –
biologia.
NOWY KIERUNEK W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM
Od 1 września uruchomiliśmy w naszej szkole na poziomie
Technikum nowy kierunek Technik robotyk. Robotyka łączy
w sobie różne dziedziny tj. mechanikę, elektrotechnikę, automatykę oraz informatykę. Inicjatorem powstania tego
kierunku byli pracownicy IKEA Industry, którzy również na
co dzień pomagają nam w realizacji zajęć dydaktycznych.
Opiekunem dydaktycznym grupy uczniów został nasz wieloletni nauczyciel pan Mariusz Graczyk. W przygotowaniu treści
dydaktycznych pomogła nam również firma ABB sp. z o.o. z
Warszawy. Mamy nadzieję, że kierunek ten na stałe zagości
w ofercie kształcenia naszej szkoły i będzie się rozwijał. Cieszymy się również, że pozostałe kierunki: Technik informatyk,
Technik mechatronik, Technik elektryk oraz Technik architektury krajobrazu w dalszym ciągu cieszą się zainteresowaniem
ze strony absolwentów szkół podstawowych.

Ewa
Omelczuk

WSPÓŁPRACA Z SECO/WARWICK
Współpraca ze świebodzińską firmą SECO/WARWICK trwa
już od kilku lat. Do tej pory polegała ona na organizowaniu
praktyk zawodowych dla uczniów Technikum oraz wyjazdów
studyjnych w celu zapoznania uczniów z profilem działalności firmy. Od bieżącego roku szkolnego firma zaproponowała poszerzenie tej współpracy o organizację warsztatów dla
uczniów na terenie szkoły oraz na terenie firmy oraz konkursy: Wygraj płatny staż w SWSA oraz Zostań ambasadorem
SECO/WARWICK. Mamy nadzieję, że kolejne działania w ramach współpracy uatrakcyjnią proces dydaktyczny na poziomie Technikum.
ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA KLAS PIERWSZYCH
Tradycyjnie we wrześniu uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami uczestniczyli w wyjazdach integracyjnych, by
w swobodnych okolicznościach na łonie natury poznać się
bliżej i zaprzyjaźnić.
Pierwszoklasiści integrowali się nad jeziorem w Niesulicach,
a ich czas wypełniony był różnorodnymi aktywnościami.
Uczniowie poznawali się podczas warsztatów integracyjnych
i rejsów żeglarskich, nad którymi czuwali panie pedagog
Joanna Sidorenko lub Maria Löchert oraz miłośnik sztuki żeglarskiej – pan Mariusz Mazurek wraz ze swoimi podopiecznymi z klas starszych. Wyjazdy integracyjne stanowią świetną
okazję, aby wzajemnie się poznać, przełamać nieśmiałość i
z dobrą energią wkroczyć w rok szkolny. Uśmiechy, które nie
schodziły z twarzy uczestników wycieczek, dowodzą, że wszyscy uczniowie wykorzystali ten czas i wrócili zadowoleni.
CROSS COMMANDO
3 września nasi uczniowie uczęszczający do klasy wojskowej
uczestniczyli w biegu Cross Commando o Statuetkę Brunatnego Niedźwiedzia organizowanego przez Stowarzyszenie
byłych żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando z Bolesławca. Nasza uczennica Agata Majewska zajęła pierwsze
miejsce w kategorii Kobiet. Serdecznie gratulujemy.
Rozpoczynając nowy rok szkolny życzymy wszystkim, zarówno uczniom, jak i nauczycielom oraz pracownikom szkoły,
dużo wytrwałości.

EGZAMIN ZAWODOWY W SESJI LATO 2022
W minionej sesji egzaminacyjnej, która odbyła się
w czerwcu po raz pierwszy do egzaminu przystąpili uczniowie Technikum na podbudowie gimnazjum, którzy realizowali kształcenie według nowej
podstawy programowej kształcenia branżowego
z roku 2019. Egzamin odbywał się w dwóch częściach: pisemnej i praktycznej. Aby zdać egzamin
uczniowie musieli uzyskać wynik minimum 50 % z
części pisemnej i 75 % z części praktycznej. Egzamin w części praktycznej odbywał się w obecności egzaminatora zewnętrznego. Do egzaminu
przystąpiło 40 uczniów, a zdało 35. Zdawalność
w poszczególnych zawodach przedstawia się następująco: Technik mechatronik – 94,44 %, Technik
elektryk – 90 %, Technik architektury krajobrazu –
80 %, a Technik informatyk – 71,43 %. Na uwagę
zasługuje fakt, że wszyscy uczniowie zdali część
praktyczną egzaminu.
www.zbaszynek.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

PRACOWITY WRZESIEŃ W ZSL

Trzeci kwartał roku 2022 w ZSL w Rogozińcu to
czas wakacyjnego odpoczynku, ale także egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz
egzaminów poprawkowych.
1 września uroczystym apelem rozpoczęliśmy
nowy rok szkolny 2022/2023. Wypoczęci i pełni zapału
zabraliśmy się do pracy, planując i organizując wiele
ciekawych i atrakcyjnych przedsięwzięć.
Jednym z nich była realizacja projektu przez
Stowarzyszenie Przysposobienia Wojskowego Leśników im. Adama Loreta pn. „Obóz sportowo-obronny
- Dla Niepodległej”. Głównym punktem tego projektu
był obóz szkoleniowy, który trwał 7 dni a także nauka
strzelania w Centrum Strzeleckim w Nietoperku oraz
dwa wyjazdy do Ośrodka Sprawności Fizycznej w
Wędrzynie (7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich) oraz szkolenie z kadrą oficerską Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy. Projekt zakończy się 12
października biegiem „Sprawni jak żołnierze”, na który zostały zaproszone klasy mundurowe z innych szkół
ponadpodstawowych.
Kolejnym dużym przedsięwzięciem była organizacja I Międzynarodowych
Mistrzostw Szkół Leśnych w
umiejętnościach leśnych ForestMaster 2022, które odbyły
się na terenie ZSL w Rogozińcu. Drużyny, które wzięły
udział w mistrzostwach to
reprezentacje z Czech, Niemiec i Polski. Mistrzostwa odbywały się w dniach 14 -16
września.
W pierwszy dzień mistrzostw zespoły zmierzyły
się w następujących konku28

rencjach technicznych: przerzynka „moja-twoja”
z dokładnością na kilogramy, układanie stosu mini
forwarderem, okrzesywanie ręczne „lisim ogonem”,
rąbanie drewna z załadunkiem „do pieca”, rzut wałkiem, rozłupywanie kostki cukru za pomocą siekiery,
rzut szyszką do kasku pilarza, przejście po krążkach
sosny, zmiana łańcucha - sztafeta drużynowa.
Następny dzień to leśny bieg, w ramach którego zespoły musiały wykazać się też wiedzą i zaliczyć następujące konkurencje: rozpoznawanie liści
drzew, piór, pędów, drewna, roślin zielonych, tropów, odgłosów zwierząt, owadów, nasion oraz owoców i ziół.
Najważniejszym celem Mistrzostw była daleko idąca integracja oraz zdrowa atmosfera rywalizacji i miła zabawa, która towarzyszyła przez cały czas
trwania mistrzostw. Mamy nadzieję, że I Mistrzostwa
ForestMaster 2022, będą początkiem owocnej międzynarodowej współpracy.
Z leśnym pozdrowieniem
Darz Bór
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LATO W OPS I WIGORZE

Mijający kwartał 2022 roku to dla wielu z nas
czas urlopów i wypoczynku, chwila oddechu od
codziennych spraw i obowiązków. Letnia sielanka
była jednak obca seniorom z Dziennego Domu
„Senior-Wigor” w Zbąszynku, którzy z zapałem
korzystali z bogatej oferty wakacyjnych zajęć. Oto
przegląd letnich wydarzeń z OPS i Wigora…
SPOTKANIA PRZY JEZIORKU KOŹLARSKIM
W okresie letnim zajęcia z seniorami wielokrotnie
odbywały się przy Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie.
Na jedno z takich spotkań nasi seniorzy zaprosili
seniorów z Dziennego Domu „Senior+” z Kargowej,

przez pracowników Domu, nie brakuje również
wspólnego tańca i śpiewu. Czas spędzony na łonie
natury dodaje wszystkim energii i wigoru, poprawia
humor i samopoczucie.
PAMIĘTAMY!
11 lipca seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor”
wzięli udział w uroczystościach przy pomniku „Źródło”
w Zbąszynku z okazji upamiętnienia rocznicy Rzezi
Wołyńskiej. W wydarzeniu uczestniczyli włodarze
Gminy, przedstawiciele Świebodzińskiego Związku
Kresowian – Koło Terenowe Kosieczyn, harcerze
oraz mieszkańcy Zbąszynka. Zgromadzeni oddali
hołd
ofiarom
składając
kwiaty i zapalając znicze pod
pomnikiem oraz odmawiając
wspólną modlitwę za poległych.
UMOCNIENI DUCHOWO
W Dziennym Domu „SeniorWigor” dbamy o wsparcie
duchowe seniorów. Odwiedza
nas ksiądz Andrzej - proboszcz
z Kosieczyna. Podczas spotkań
jest czas na wspólne rozważania
Pisma Św., rozmowy, śpiew i
modlitwę. Każde spotkanie
z
księdzem
daje
naszym
seniorom szczególne wsparcie i
umocnienie duchowe.

którzy byli pod ogromnym wrażeniem tego urokliwego
miejsca. Seniorzy uwielbiają aktywizację na świeżym
powietrzu. W czasie zajęć chętnie uczestniczą w
grach i zabawach ruchowych przygotowywanych

SPOTKANIE Z SIOSTRĄ LAURĄ
24 sierpnia gościliśmy w naszym
Domu pochodzącą ze Zbąszynka misjonarkę-siostrę
Laurę, która obecnie pracuje w Afryce w mieście
Kambia. Siostra opowiedziała seniorom o kulturze,
obyczajach i codziennym życiu mieszkańców Afryki

www.zbaszynek.pl
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oraz pokazała zdjęcia dokumentujące jej pracę i
ukazujące piękno kontynentu afrykańskiego. Wizyta
siostry wywarła ogromne wrażenie na seniorach,
którzy na zakończenie spotkania nie kryli łez
wzruszenia i swojej życzliwości.
W NĄDNI U PANA FLORKA
26 sierpnia seniorzy po raz kolejny spędzili czas i
aktywizowali się w Gospodarstwie Agroturystycznym
w Nądni u Pana Floriana Buczkowskiego. Tym
razem na wspólną biesiadę nasi seniorzy zaprosili
przyjaciół z Dziennego Domu „Senior+” z Kargowej.
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.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI
15 września w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w
Zbąszynku odbyło się Święto Kropki, czyli święto
odkrywania talentów. Tego dnia seniorzy wspólnie
z dziećmi z Niepublicznego Przedszkola „Pod
Muchomorkiem” w Zbąszynku tworzyli kreatywne
prace plastyczne, czytali bajki, bawili się na świeżym
powietrzu. Na zakończenie świętowania serwowany
był pyszny poczęstunek. Międzynarodowy Dzień
Kropki ma bardzo ważne przesłanie nie tylko dla
dzieci ale też dorosłych. Każdy ma przecież jakiś
talent. Dzień Kropki ma zachęcać do ich odkrywania
oraz dodawać odwagi w pokazywaniu ich światu.
Bądźmy kreatywni! Czasem wystarczy zacząć od
małej kropki.
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OSTROŻNIE Z LEKAMI
roku odbyło się spotkanie magistrów farmacji z
„Apteki pod Aniołem” w Zbąszynku z seniorami z
DD”S-W”. Tematem spotkania było omówienie zasad
bezpiecznego stosowania leków. Na spotkaniu
aptekarze w fachowy sposób doradzali i sprawdzali
leki przyniesione i przyjmowane przez naszych
seniorów oraz uświadamiali, że niekontrolowane

„mieszanie” leków grozi poważnymi konsekwencjami
zdrowotnymi dla naszego organizmu. Spotkanie
było bardzo owocne. Padło wiele ważnych pytań,
a żadne z nich nie pozostało bez odpowiedzi.
Dziękujemy naszym gościom za spotkanie i
zapraszamy na kolejne.
DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
Co roku w całej Polsce we wrześniu przedszkolaki
świętują swój dzień - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka.
Święto to zostało ustanowione, by podkreślić wagę
edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci i
ma przyczynić się do popularyzacji wychowania
przedszkolnego. 20 września 2022 roku nasi
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seniorzy udali się z wizytą i słodkim
poczęstunkiem do Niepublicznego Przedszkola
„Pod Muchomorkiem” w Zbąszynku, aby
złożyć życzenia naszym młodym przyjaciołom
i wspólnie celebrować ich święto.
GRZYBOBRANIE
Zbieranie grzybów to wielowiekowa polska
tradycja, a przy tym wspaniała rozrywka
i relaksująca forma wypoczynku na łonie
natury. 22 września 2022 roku seniorzy z
Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
postanowili skorzystać z uroków lasu i wybrali
się na grzybobranie do Rogozińca. Wycieczka
do lasu przebiegła w radosnej atmosferze. Z
pełnymi koszykami i uśmiechami na twarzach
seniorzy powrócili do domu.
CO JESZCZE PRZED NAMI….
Nadszedł październik a wraz z nim Święto
Seniorów. Zapraszamy zatem wszystkich seniorów z naszej
gminy do udziału w obchodach Zbąszyneckiego Święta
Seniora, które potrwa od 10 do 14 października 2022 roku.
Szczegółowy program imprezy dostępny jest w kwartalniku
oraz na plakatach i stronach internetowych gminy, DD”S-W”,
OPS, ZOK, OSiR oraz ZUTW. Zapraszamy do zapoznania się
z bogatą ofertą programową, w której każdy na pewno
znajdzie coś dla siebie.
INFORMACJE Z OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
OŚRODEK
POMOCY
SPOŁECZNEJ
W
ZBĄSZYNKU
NAGRODZONY!
Miło nam poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zbąszynku został laureatem siódmej edycji konkursu Lubuski
Włącznik. Lider Biznesu Społecznego. Konkurs ten wspiera
i promuje podmioty ekonomii społecznej. W tym roku
wyłoniono laureatów w 4 kategoriach:
kategoria I. Lider Przedsiębiorczości Społecznej
kategoria II. Lider Reintegracji
kategoria III. Lider Społecznego Działania
kategoria IV. Urząd Przyjazny Podmiotom Ekonomii
Społecznej
Uroczysta gala finałowa konkursu, odbyła się 1 lipca, w
Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Nasz Ośrodek
został laureatem w kategorii Urząd Przyjazny Podmiotom
Ekonomii Społecznej. W uzasadnieniu przyznania nagrody
kapituła konkursowa zwróciła uwagę na aktywność
Ośrodka w prowadzeniu działań na rzecz seniorów i osób
z niepełnosprawnościami oraz innowacyjne rozwiązania w
sferze usług społecznych. Tegoroczni zwycięzcy to jednostki,
które zaangażowane są w rozwój sektora ekonomii
społecznej w naszym regionie, a także najaktywniej
wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej.
W uroczystości uczestniczyła Pani Katarzyna Rucioch –
kierownik OPS w Zbąszynku, która odbierając nagrodę z rąk
Pana Jakuba Piosika - Dyrektora Regionalnego Ośrodka
Polityki Społecznej w Zielonej Górze podziękowała za
wyróżnienie i zapewniła o podejmowaniu kolejnych wyzwań
dotyczących spraw społecznych służących rozwojowi
www.zbaszynek.pl

Gminy Zbąszynek. Wszystkim laureatom
serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!
SPOTKANIE ZARZĄDU RADY SENIORÓW GMINY
ZBĄSZYNEK
W mijającym kwartale odbyły się dwa
spotkania Zarządu Rady Seniorów Gminy
Zbąszynek. Podczas spotkań omówiono
sprawę organizacji pikniku integracyjnego
seniorów „Pożegnanie lata” oraz imprez w
ramach obchodów Zbąszyneckiego Święta
Seniorów. Kolejne spotkanie Zarządu Rady
Seniorów odbędzie się w listopadzie.
KWARTALNE SPOTKANIE GMINNEGO ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
7 września 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
Zespołu odbędzie się w grudniu.
ROZMOWY
O
LUBUSKIEJ
EKONOMII
SPOŁECZNEJ
26 sierpnia w siedzibie Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zbąszynku odbyło się
posiedzenie Regionalnego Komitetu Rozwoju
Ekonomii Społecznej. Obrady otworzył
Burmistrz Zbąszynka - Wiesław Czyczerski.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w
Zbąszynku - Katarzyna Rucioch zapoznała
członków RKRES ze strukturą OPS. Goście
zwiedzili Dzienny Dom „Senior-Wigor” oraz
przygotowane dla zbąszyneckich seniorów
mieszkania wspomagane, które są jednym
z pierwszych działań gminy w kierunku
deinstytucjonalizacji usług społecznych.
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Podczas obrad omówiono wstępne wyniki diagnozy
stanu i kierunków rozwoju usług społecznych w
województwie lubuskim oraz raport z monitoringu
Lubuskiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Obrady były bardzo owocne, posłużyły wymianie
wzajemnych doświadczeń z zakresu ekonomii
społecznej oraz wyznaczeniu kierunku dalszych
działań rozwoju usług społecznych w naszym
regionie.
WIZYTA WOJEWODY LUBUSKIEGO
1 września nastąpiło oficjalne przekazanie kluczy
do mieszkań wspomaganych dla seniorów z Gminy
Zbąszynek. Więcej informacji na stronie 15.
PIKNIK SENIORÓW NA POŻEGNANIE LATA
9 września seniorzy z Gminy Zbąszynek spotkali
się przy Jeziorku Koźlarskim w Chlastawie, żeby
oficjalnie pożegnać tegoroczne lato. Spotkanie
miało charakter pikniku sportowo – integracyjnego.
Organizatorem imprezy była Rada Seniorów Gminy
Zbąszynek we współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Zbąszynku oraz Ośrodkiem Sportu
i Rekreacji w Zbąszynku. Uczestników spotkania
odwiedził Burmistrz Zbąszynka – Wiesław Czyczerski
oraz
Przewodniczący
Rady
Miejskiej – Jan Mazur, którzy
witając seniorów życzyli wszystkim
dobrej zabawy i zapewnili o
trosce samorządu lokalnego o
osoby starsze w naszej gminie.
Podczas spotkania podpisana
została deklaracja o współpracy
lokalnego
samorządu
i
przedstawicieli służby zdrowia
w zakresie ochrony i promocji
zdrowia na terenie Gminy
Zbąszynek.
Dla
uczestników
imprezy przygotowano zabawy
ruchowe, które wyzwoliły we
wszystkich moc energii i humoru
oraz nutę zdrowej rywalizacji. Nie
zabrakło występu zespołu „Dąbrowszczanka”, który
zaprosił wszystkich do wspólnego biesiadowania.
W trakcie pikniku seniorzy korzystali z poczęstunku
przygotowanego przez firmę PHU Emkrzych z Nądni.
Muzycznie imprezę uświetnił Pan Janusz Śmiałek,
który porwał seniorów do wspólnego tańca. Podczas
spotkania seniorom jak na zamówienie dopisała
piękna, słoneczna pogoda. Impreza upłynęła w
miłej i radosnej atmosferze.
GRUPA WSPARCIA OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI „POMYSŁOWY TEAM”
Pomimo sezonu wakacyjnego grupa osób z
niepełnosprawnościami aktywnie uczestniczyła w
spotkaniach i zajęciach organizowanych przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszynku. Relacje
z zajęć można na bieżąco obserwować na stronie
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facebook w profilu Pomysłowy Team, założonym
przez członków grupy.
ZBĄSZYNECKI MURAL
14 lipca przeprowadzono akcję stworzenia muralu
na budynku należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej
Kolejarz w Zbąszynku. Mural został zaprojektowany
i wykonany przez Pana Sławomira Wrembla artystę i prezesa Stowarzyszenia na rzecz osób
niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi”. W działaniach
udział wzięły osoby z niepełnosprawnościami z
grupy „Pomysłowy Team”, które aktywnie włączyły
się w tworzenie obrazu. 15 lipca 2022 roku nastąpiło
uroczyste otwarcie zbąszyneckiego muralu w
obecności Burmistrza Zbąszynka oraz zaproszonych
gości. Mamy nadzieję, że stworzone dzieło będzie
artystycznym i pozytywnym akcentem w naszym
mieście oraz posłuży w nienaruszonym stanie przez
wiele lat.
WYSTAWA „MAGIA KOLORÓW”
5 września w galerii Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury odbył się wernisaż wystawy „Magia
Kolorów”. Na wystawie zostały zaprezentowane
prace plastyczne wykonane przez osoby z

niepełnosprawnościami podczas zajęć na świetlicy.
W galerii wyeksponowano prace w formie obrazów
wykonanych różnymi technikami oraz rzeźb
wykonanych z odlewów gipsowych. Wystawa była
dostępna dla zwiedzających do dnia 16.09.2022 r.
Składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji oraz
Pracownikom Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
za umożliwienie przeprowadzenia wspaniałej
inicjatywy.
„POMYSŁOWY TEAM” NA KRĘGIELNI
14 września świetlicowe grupy „Pomysłowy Team”
odbyły się na zbąszyneckiej kręgielni. Członkowie
grupy poznali zasady bowlingu oraz nabyli nowe
umiejętności gry w kręgle. Spotkanie było świetną
okazją do aktywności ruchowej i wspólnej integracji.
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ZDROWIE
ŚRODA Z PROFILAKTYKĄ
Środa z profilaktyką to cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, na którą zapraszamy mieszkańców Gminy
Zbąszynek. Co środę dostarczamy nową porcję wiedzy i
praktycznych rad dla każdego, kto chce zdrowo żyć i zapobiegać chorobom.
Każda środa to inny, ważny aspekt naszego zdrowia, w
tym np.: stawiamy na zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, w tym cukrzycy i otyłości; zachęcamy do działania na rzecz własnego zdrowia; uczymy odpowiedzialności za zdrowie; dzielimy się wiedzą ze sprawdzonych
źródeł, współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin;
docieramy z tematami do wszystkich grup wiekowych;
zachęcamy do badań profilaktycznych w ramach bezpłatnych programów profilaktycznych NFZ i Ministerstwa
Zdrowia. Materiały „Środy z Profilaktyką” zamieszczane są
na stronach internetowych: www.zbaszynek.pl w zakładce Dla Mieszkańca – Zdrowie oraz www.nfz-zielonagora.pl

w placówce stacjonarnej. Sprzęt, zainstalowany w mammobusie jest taki sam, jak stosowany w placówkach stacjonarnych i podlega regularnym kontrolom technicznym.
W tym roku mammobus stacjonował Zbąszynku w styczniu, kwietniu i 3 października. W kierunku raka piersi przebadały się 154 panie.

CZERNIAK
Gmina Zbąszynek po raz piąty przystąpiła do współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice
Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii –
Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (SKN
ONKOMA), przy realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. W programie wezmą udział uczniowie
ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Zbąszynek, Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku. Głównym
celem programu jest zwiększenie świadomości społecznej
na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod skutecznej profilaktyki. 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.

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE
Od 1 września w placówkach medycznych m.in. w POZ
oraz aptekach można przyjąć szczepionkę przeciwko grypie. Szczepionki przeciwko grypie są tylko na receptę. Dla
kobiet w ciąży i osób powyżej 75 roku życia szczepionka
jest bezpłatna. Z częściową refundacją szczepionki będą
mogli kupić (zgodnie z zakresem wskazań refundacyjnych
oraz na podstawie wystawionej recepty i w zależności od
szczepionki) m.in.: - pacjenci 18 – 65 lat oraz dzieci w wieku od 2 do 5 lat – narażeni na ryzyko wystąpienia powikłań pogrypowych; - pacjenci powyżej 65 lat; - dzieci od
ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od
5 do 18 lat. Decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba wystawiająca receptę.
Za każde podanie szczepionki przeciwko grypie NFZ płaci 21,83 zł. Stawkę wyliczyła Agencja Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji. Koszt obejmuje: kwalifikację do
szczepienia oraz podanie szczepionki przez osobę uprawnioną.
		
DEKLARACJA PODPISANA
9 września 2022 r. w Zbąszynku niżej wymienieni Partnerzy:

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. Badanie wykonane w mammobusie w żadnym
stopniu nie odbiega standardem od badania wykonanego

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
Osoby, które skończyły 12 lat, w terminie od 17 września
mogą zaszczepić się przeciw COVID-19 drugą dawką
przypominającą, jeśli minęło 90 dni od pierwszej dawki
przypominającej. Zapisy na szczepienie poprzez aplikację
mojeIKP, e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl, telefon na bezpłatną infolinię Narodowego
Programu Szczepień: 989 w godz. 7:00-20:00 lub kontakt
z wybranym punktem szczepień. W Zbąszynku szczepienia prowadzi w Przychodni Lekarskiej przy ul. Długiej 1 CM
TOPMED, tel. 68 3817074.

www.zbaszynek.pl
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Gmina Zbąszynek, LLP Spółka z o.o. – Centrum Medyczne
TOPMED, Gabinet lekarski POZ Mirosławy Łuciów-Stawickiej, Rada Seniorów Gminy Zbąszynek, Ośrodek Pomocy
Społecznej oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji, mając na
uwadze zdrowie mieszkańców Gminy Zbąszynek, postanowili wspólnie działać na rzecz ochrony zdrowia, w tym
szczególnie profilaktyki wczesnej i promocji zdrowia.
Partnerzy podpisując deklarację współpracy przekonani
są, że podejmowane działania w krótszej lub dłuższej perspektywie czasowej przyniosą wymierne korzyści zdrowotne dla społeczeństwa lokalnego.
NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że niemal 10 mln dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze.
Nieleczone może prowadzić do m.in. udarów, choroby
niedokrwiennej serca, niewydolności serca i niewydolności nerek.
Najwięcej chorych jest w wieku 55-74 lata. Wśród przyczyn
nadciśnienia tętniczego wymienia się przede wszystkim:
otyłość, spożycie sodu, stres i czynniki genetyczne, palenie papierosów.
Szacuje się, że w Polsce w 2025 roku 26% kobiet i 30% mężczyzn w wieku powyżej 20 lat będzie otyłych. Ponadto,
przeciętne dzienne spożycie sodu wzrosło w latach 1990
– 2010 o 2 g dziennie i przekraczało niemal dwukrotnie
wartości rekomendowane przez Światową Organizację
Zdrowia (WHO).
Na rozwój nadciśnienia tętniczego możemy mieć ogromny wpływ. Warto wdrożyć niewielkie zmiany do swojego
stylu życia, aby móc się cieszyć dobrym zdrowiem jak najdłużej. W gminie Zbąszynek przyczyną największej liczby
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zgonów są choroby związane z układem krążenia, choroby serca, udar - ponad 67% zgonów.
REMONT PRZYCHODNI
W
przychodni
lekarskiej
w
Zbąszynku
przy
ul. Długiej 1 w ostanim czasie dokonało się wiele zmian
organizacyjnych i remontowych. Po zwolnieniu pomieszczeń i przeniesieniu Ośrodka Pomocy Społecznej do
obiektu przy ul. Kosieczyńskiej 4, po przeprowadzeniu generalnego remontu tych pomieszczeń zaadaptowane
zostały one pod ambulatoryjną opiekę specjalistyczną,
którą prowadzi CM Topmed w Zbąszynku. Warto przy tej
okazji wspomnieć, że wykonane zostały także inne prace remontowe w przychodni, w tym m.in.: remont dachu
papą termozgrzewalną z ociepleniem, malowanie klatki schodowej, piętra i pomieszczeń sanitarnych. W tym
roku wykonano także remont kotłowni wraz z wymianą
dwóch kotłów centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
Burmistrz Zbąszynka zlecił także wykonanie projektu i pozwolenia na kolejny remont przychodni lekarskiej przy ul.
Długiej w Zbąszynku. Ostatni etap to remont elewacji i
elementów zagospodarowania terenu budynku przychodni lekarskiej: ocieplenia ścian zewnętrznych z wykonaniem elewacji; wymiana opierzenia, demontaż krat
okiennych i montaż monitoringu, remont schodów i pochylni, remont i wymiana utwardzenia wokół budynku.
Całe zamierzenie będzie realizowane w jednym etapie.
Pacjentów czekają zatem pewne utrudnienia. Prosimy
jednak o wyrozumiałość. Remont przyczyni się do lepszej
komunikacji i funkcjonalności obiektu.
SKARGI I WNIOSKI
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ZDROWIE
Każdy ma prawo oczekiwać poszanowania swoich praw.
Jeżeli uważasz, że zostałeś niewłaściwie potraktowany w
placówce, która świadczy usługi w ramach umowy z NFZ,
możesz złożyć skargę w oddziale wojewódzkim Funduszu,
w przypadku województwa lubuskiego: Lubuski Oddział
Wojewódzki NFZ 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 9b, tel.
(68) 328 76 00, faks (68) 328 76 57, www.nfz-zielonagora.pl
W sytuacji, kiedy: odmówiono Ci zapisania do lekarza, odmówiono Ci wykonania świadczenia, kazano zapłacić za
świadczenie, które należy Ci się bezpłatnie, masz trudności z zapisaniem się do lekarza, np. zapisy możliwe są tylko
osobiście, lekarz nie przyjmuje pacjentów w godzinach, w
których powinien, skontaktuj się z oddziałem NFZ.
Ponadto szczegółowe informacje w zakresie sposobu
składania skarg i wniosków można uzyskać pod numerem
telefonu 22 572 60 41.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej
(ePUAP), za pomocą poczty elektronicznej oraz ustnie do
protokołu. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za
pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia,
nazwiska (nazwy) i
adresu wnoszącego, pracownik NFZ
za pomocą poczty
elektronicznej
występuje odpowiednio do skarżącego
lub wnioskodawcy
o uzupełnienie złożonej
skargi
lub
wniosku o te dane
w terminie siedmiu
dni. Termin do załatwienia skargi lub
wniosku biegnie od
dnia wpływu tego
uzupełnienia
do
Funduszu.
Odpowiedź
powinieneś otrzymać w
ciągu 30 dni od daty
wpłynięcia
skargi
do Funduszu. Może
się jednak zdarzyć,
że wystąpią okoliczności, które to uniemożliwią.
Powinieneś wtedy otrzymać
informację o nowym
terminie rozpatrzenia skargi.
Skargę można złożyć na realizację zadań przez pracowników oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Natomiast,
jeżeli masz zastrzeżenia do rozpatrzenia sprawy przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ albo pracownika
Centrali NFZ, skieruj swoje pismo do Centrali NFZ.
Jeśli uważasz, że prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób Ciebie zadowalający, możesz także
złożyć skargę do:
- Biura Rzecznika Praw Pacjenta www.bpp.gov.pl np. w
sytuacji naruszenia prawa do: poszanowania intymności i
godności, informacji, świadczeń zdrowotnych, tajemnicy

informacji, dokumentacji medycznej, zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, opieki duszpasterskiej w przypadku pobytu w szpitalu;
- rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy przy
okręgowej izbie lekarskiej, do której lekarz należy www.nil.
org.pl w sytuacji zastrzeżeń do sposobu leczenia albo zachowania lekarzy;
- rzecznika odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i
położnych przy okręgowych izbach pielęgniarek i położnych www.izbapiel.org.pl w sytuacji zastrzeżeń do sposobu postępowania albo zachowania pielęgniarki lub położnej;
- Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl np. w sytuacji zastrzeżeń do zachowania poufności przechowywanej dokumentacji, jej
zabezpieczenia przed zgubieniem czy kradzieżą.
Ważne! Skargi dotyczące spraw, które zostały rozstrzygnięte prawomocnym wyrokiem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną, np. umorzeniem postępowania w
sprawie zwrotu kosztów leczenia, nie są rozpatrywane.
NOWA SIEDZIBA
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Zbąszynku

podpisało z Burmistrzem Zbąszynka nową umowę użyczenia na lokal, w którym prowadzić będzie swoją działalność profilaktyczno- informacyjno-edukacyjną. Nowa
siedziba organizacji znajduje się w Przychodni Lekarskiej w
Zbąszynku przy ul. Długiej 1, na parterze - pokój nr 11. W
imieniu organizacji umowę podpisali prezes Stefania Ratajczak i wiceprezes Stefan Gołek.

www.zbaszynek.pl
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KULTURA NA WAKACJACH!
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.

Sezon letni u nas to czas na złapanie oddechu,
czas na podładowanie akumulatorów i co najważniejsze,
czas na wydarzenia wakacyjne dla mieszkańców naszej
Gminy. Tradycyjnie, rozpoczęliśmy od akcji pn. Magia Dmuchańców. Przez kilka dni, dzieci za totalną darmochę mogły
przez cały dzień skakać na trzech dużych dmuchańcach.
Akcja zakończyła się zabawą z animatorami. W tym roku
odeszliśmy od dyskoteki dla młodzieży, zastąpiliśmy ją Fajfą
o siódmej dla młodzieży 40+. W tym roku wieś Chlastawa
nie podjęła się organizacji Dożynek, w to miejsce z inicjatywy Burmistrza Zbąszynka, ZOK podjął działania animacyjne
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na wioskach. W Rogozińcu i w Chlastawie odbyły się seanse kina plenerowego. Każdorazowo frekwencja i pogoda
dopisała. Natomiast w Kosieczynie, w sali
wiejskiej odbył się koncert Śląskich Szlagierów. Lipiec zakończył się charytatywnym STAND-Upem dla Szymona z Kręcka.
Sierpień to czas na jedną z największych imprez w regionie. Dni Zbąszynka.
Organizatorem imprezy na Targowisku
Miejskim był Zbąszynecki Ośrodek Kultury. Patronat honorowy nad imprezą
obejmował Burmistrz Zbąszynka Wiesław
Czyczerski. Firma, która wykupiła plac
na wyłączność (gastronomia i rozrywka)
– GIDA WYRZYSK. Scenę wraz z oświetleniem i nagłośnieniem zabezpieczała firma GIGA SOUND z Międzyrzecza. Nad
bezpieczeństwem uczestników imprezy
czuwało codziennie 40 ochroniarzy z firmy CHAMPION SERVICE oraz 26 policjantów KPP Świebodzin. Dodatkowo w organizację Dni Zbąszynka zaangażowano
strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
ze Zbąszynka i 3 ratowników medycznych z karetką pogotowia z firmy OL-MED. Pokaz sztucznych ogni zabezpieczali
strażacy z OSP Zbąszynek. Przygotowanie punktu kulminacyjnego imprezy to 50 godzin pracy przypadających na 1
pracownika ZOK-u. Na scenie zaprezentowało się ponad
100 artystów w 20 godzinnym programie artystycznym.
Podczas dwudniowej imprezy wykonawców oklaskiwało
łącznie 20 000 widzów. Zabezpieczenie energetyczne przygotowała firma HENRYKA ZDUŃSKIEGO. Mieszkańcy mogli
skorzystać z ponad 20 stoisk gastronomicznych, dzieci bawiły się na kilkunastu atrakcjach (dmuchane zamki i
inne). W celu zapewnienia
godziwych warunków sanitarnych, przygotowano 9
toalet typu Toi Toi oraz 6 stanowisk do mycia rąk. Za porządek na placu odpowiadali: pracownicy ZOK. Kontener
na odpady: firma Wexpool.
Na koniec lata zaplanowaliśmy (odnosząc się do setek
próśb lokalnej młodzieży)
Zbąszynek HIP-HOP Festiwal.
Wydarzenie musieliśmy odwołać, z uwagi na zbyt małe
zainteresowanie (8% sprzedanych biletów). Topowych
raperów przerzuciliśmy na
kolejne terminy. Wykonawca
O.S.T.R wystąpi w Zbąszynku
21/10/22 a SŁOŃ wiosną 23’.
Nie lubimy takich sytuacji.
Ta zaistniała, skłoniła nas do
pewnych przemyśleń dot.
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głosów płynących z portali społecznościowych. Wnioski wyciągamy i
idziemy dalej.
Początek września, to niezmiennie od kilku lat wyzwanie związane z
Narodowym Czytaniem. Po raz kolejny wyszliśmy ze sztywnych ram i
wydarzenie zorganizowaliśmy po swojemu. „Cudowność Świtezi” to
widowisko słowno – muzyczne, w które zaangażowali się pracownicy
Urzędu Miejskiego z Burmistrzem Zbąszynka na czele, zespół Śpiewaczy
Dąbrowszczanka i tańczące Świtezianki.
U schyłku lata zaproponowaliśmy kolejne wydarzenia. 11 września zorganizowaliśmy Mini Galę Śląskich Szlagierów, a w ostatnią niedzielę
września odbył się Wernisaż malarstwa nowoczesnego Zdzisława Boka.
WYJĄTKOWE OSOBY:
Zdzisław Bok zajmuje się twórczością artystyczną od lat młodzieńczych.
Mieszkaniec Zbąszynka. Na swoim koncie ma namalowanych ponad
2000 obrazów: martwa natura, pejzaże, portrety i malarstwo nowocze-
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27 czerwca do Zbąszynka zaprosiliśmy Kino Sferyczne z tak dobranym repertuarem, by zainteresować wszystkich, małych i tych trochę większych. Seanse w kinie sferycznym, zamkniętym
w niebiesko-srebrzystej kuli, to atrakcyjne widoki,
niesamowite efekty dźwiękowe, to podróż w czasie i przestrzeni, odkrywanie tajemnic kosmosu,
świata przyrody lub głębi oceanu. Jeśli dodamy
do tego obracający się obraz oraz trójwymiarową przestrzeń to uzyskamy niezwykłe i realistyczne widowisko. Zachwytom wśród dzieci i młodzieży nie było końca.
Kolejną świetną atrakcją, którą zaproponowaliśmy dzieciom i młodzieży, był wyjazd do Centrum
Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.
Kto był ten wie, a kto nie był niech się dowie, że
Mniszki to miejsce magiczne, położone na uboczu głównych dróg, zabiera
nas w podróż do przeszłości. Uczestnicy
naszego wyjazdu wzięli udział w warsztatach wikliniarskich, na których samodzielnie wyplatali wozy z wikliny amerykanki. Następnie pod okiem instruktora,
w pracowni stolarskiej tworzyliśmy od
podstaw drewniane taboreciki, które
samodzielnie szlifowaliśmy i malowaliśmy. Ale na tym nie koniec, w tajemniczym ciemnym pomieszczeniu, pełnym przedmiotów, które od lat służą do
oświetlania domostw, uczestnicy warsztatów wykonali własnoręcznie świecę z
węzy. Po zajęciach uczestnicy wszystkie
swoje prace zabierali do domu. Dodatkowo poznaliśmy warsztaty ginących
zawodów: rybaka, pszczelarza, kowala,
praczki, bednarza, zobaczyliśmy najróżniejsze sprzęty dawnego gospodarstwa
domowego, wnętrza dawnych domostw, dawne klasy szkolne i wiele, wie-

sne.
Wszystkie obrazy powstają w domowej pracowni. Pierwszy duży obraz
na płótnie powstał w 1976 roku. Obraz przedstawiał zespół nazareth
na plaży. Do tworzenia prac wykorzystuje głównie farby olejne, farby
akrylowe i szpachlę malarską. Jego obrazy odnalazły swój dom w Afryce, Europie, Ameryce Północnej i Południowej, prace powstają pod
wpływem natchnienia. Cały czas tworzy.
KONWERSJA CYFROWA II
Chwalimy się, że Zbąszynecki Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie
na realizację zadania pn. „Cyfryzacja Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
– wchodzimy w XXI wiek”. ZOK zajął 10/60 miejsc na liście rankingowej
zdobywając 91,5/96 pkt. W ramach zadania nasza instytucja zostanie
wyposażona w potrzebny sprzęt. Pracownicy ZOK przejdą certyfikowane szkolenia. A wszystko po to, by wyjść z ofertą do mieszkańców naszej Gminy bez względu na pojawiąjące się w przyszłości obostrzenia i
lockdown. ZOK na realizację zadania otrzymał grant w wysokości 157
000,00 zł.
BIBLIOTEKA
MIEJSKO
–
GMINNA
IM.
MARCINA
ROŻKA
(autor tekstu: Marta Wieczorek)
Wakacje, to dla dzieci niezwykle cenny czas, pozwala nie tylko odpocząć po wielu miesiącach nauki w szkole ale również: poznawać
nowe miejsca, nawiązywać nowe znajomości, ćwiczyć samodzielność,
poszerzać wiedzę o świecie, rozbudzać wyobraźnię, rozwijać swoje talenty i zainteresowania. Takie właśnie cele przyświecały nam przy organizacji letnich zajęć w Bibliotece Miejsko-Gminnej im. Marcina Rożka
w Zbąszynku.
www.zbaszynek.pl
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le innych… a to wszystko dodatkowo w pięknych
okolicznościach przyrody Parku Krajobrazowego
Doliny Kamionki.
Ponieważ zaczęliśmy wakacje z przytupem to
należało je również tak zakończyć. 29 sierpnia w
Bibliotece Miejsko-Gminnej w Zbąszynku zorganizowaliśmy „Noc Detektywów”. To niezwykłe wydarzenie poprowadził Pan Krzysztof Petek, autor
powieści i dziennikarz śledczy, instruktor survivalu i organizator wypraw. Adept amerykańskich
szkoleń technik konstrukcji fabularnej powieści,
systemów wizualizacji, budowy bohatera i zarządzania rekwizytem. Dzięki kilkuletniemu przeszkoleniu w oddziale specjalnym, bierze udział
w poważnych ekspedycjach. Poznał dżunglę
Ameryki Południowej, wędrował wzdłuż Bajkału, odwiedzał hrabiego Drakulę w Transylwanii i penetrował ruiny elektrowni w Czarnobylu.
Spotkanie z Panem Krzysztofem było niezwykle
dynamiczne, z ogromnym ładunkiem cennych
wartości. Zostało podzielone na cztery etapy.
Pierwszy z nich to spotkanie autorskie, na którym
autor opowiadał o swoich wyprawach, podróżach i przeżyciach, które później niejednokrotnie stają się inspiracją do
napisania kolejnej książki. Spotkaniu towarzyszył pokaz slajdów, na których podziwialiśmy dziką przyrodę amazońskiej
puszczy, bezkresy Syberii i zaglądaliśmy w oczy piraniom. Po
spotkaniu autorskim przyszedł czas na szkolenie detektywistyczne i szybki kurs samoobrony, który miał nas nauczyć jak
zachować się w sytuacjach zagrożenia. I w końcu…. jak się

później okazało, nadszedł najciekawszy punkt programu-poszukiwania ukrytej mapy. Trzy grupy detektywistyczne
wyruszyły w teren, po kilku godzinach śledztwa, o północy
przyszedł czas na podsumowanie, wyłonienie zwycięskiej
grupy, tej która była najbliżej rozwiązania zadania, oraz wręczenie nagród w postaci książek autorstwa naszego gościa.
Jak powiedział nam Pan Krzysztof: „…noc detektywów ma
być dobrą zabawą, pozytywne wrażenia stanowią bowiem
podstawę budowania wizerunku biblioteki, książki, autora.
Wychodzimy z założenia, że młodzi detektywi opuszczając
bibliotekę, mają powiedzieć sobie: Fajnie było! To element
budowania pozytywnego wizerunku instytucji związanej z
kulturą. Sama impreza ma za zadanie uczyć młodych ludzi
działania w grupie, planowania i cedowania zadań, przywództwa i negocjacji. Wartością dodaną imprezy jest spory
pakiet wiedzy z różnych dziedzin…Wszystko to przeplecione
jest odwołaniami do książki jako źródła wiedzy i refleksji”.
38

Cel na wakacje był ambitny, w sposób atrakcyjny przedstawiać działania biblioteki oraz zachęcić młodego człowieka do sięgnięcia po książkę. Cel został osiągnięty, widać już
pierwsze efekty a my mamy apetyt na więcej.
KWARTALNE NEWSY
• Budynek Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury stał się
bazą treningową dla psów zbąszyneckiej Grupy Poszukiwawczo- Ratowniczej.
• Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka koncertował
w Drewitz (DE) na 111 urodzinach zaprzyjaźnionego
Gemischte Chor. Grupa wzięła także udział w wydarzeniach: Dożynki Gminne w Trzebiechowie, Biesiada
Folklorystyczno – Śpiewacza w Babimoście, Festyn
Rodzinny w Dąbrówce Wlkp., Targi Rolnicze w Kalsku.
• We wrześniu odbyła się kolejna akcja Honorowego
Oddawana Krwi.
• W Galerii Zbąszyneckiego Atelier, swoje prace wystawiła zbąszynecka grupa Pomysłowy Team.
• ZOK Zbąszynek otrzymał dofinansowanie w kwocie 14
850,00 zł. na zadanie pt. Mała Architektura II w parku
ZOK, w ramach Społecznego Zaangażowania Ikea
Industry Zbąszynek. W ramach zadania, uporządkowana została przestrzeń magazynowa w parku, zakupiliśmy nowe leżaki i maszt z flagą PL.
• We wrześniu sala taneczna ZOK zrobiła pierwszy krok
w kierunku zmiany w salę koncertową. Gmina Zbąszynek pozyskała środki na adaptację akustyczną.
• We wrześniu wystartowały zajęcia sekcji artystycznych, tym samym rozpoczęliśmy rok artystyczny
2022/2023.
ZAPOWIEDZI
• Zbąszyneckie Święto Seniora – Potańcówka (12/10)
• Zbąszyneckie Święto Seniora – Wieczór Poezji (14/10)
• Koncert Jazzowy (15/10)
• Koncert O.S.T.R. (21/10)
• Radiowcy bez cenzury (23/10)
• Monodram Normalka (03/11)
• Monodram Nadbagaż (09/11)
• Koncert Niepodległościowy (11/11)
• Spektakl Dziadek do Orzechów (13-14/11)
• Spektakl Folwark Krystyny (27/11)
• Świąteczna Instalacja (06/12)
• Koncert Świąteczny (11/12)
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www.zbaszynek.pl

39

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

40

www.zbaszynek.pl

Marcin
Minta

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

www.zbaszynek.pl

Marcin
Minta

41

ZBASZYNECKI KWARTALNIK

.

,

KRZYZÓWKA

imię i nazwisko
telefon i adres kontaktowy

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim
w Zbąszynku do
28 października 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: „Czy deszczowo czy słonecznie, odpocznij latem koniecznie”
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 80 prawidłowych
odpowiedzi, spośród których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę – bon o wartości 100 zł otrzymała Pani Irena Muchowska. Nagroda ufundowana została przez Firmę GAZ Zakład Handlowo-Usługowy
Pana Ireneusza Spychały. Firma świadczy usługi w zakresie sprzedaży
i serwisu kotłów gazowych . Ze względów zdrowotnych Pana Spychały, wręczenia nagrody dokonał Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski.

42

www.zbaszynek.pl

,

