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BURMISTRZ ZBĄSZYNKA WIESŁAW CZYCZERSKI INFORMUJE

Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
SZANOWNI MIESZKAŃCY!
Mimo szalejącej pandemii
staramy się pracować w miarę
normalnie. Nie zamykamy drzwi
przed Wami. W ramach dbałości
o Wasze i nasze bezpieczeństwo
stosujemy jedynie środki ostrożności takie jak mierzenie temperatury, maseczki i rękawiczki.
Ograniczyłem również zarządzeniem czas i miejsce kontaktu.
Mimo tych zabezpieczeń i ograniczeń znaczna część pracowników
urzędu i jednostek pomocniczych
zachorowała. Świadczy to o wyjątkowej agresywności tego wirusa i w pewnej mierze o ułomności zabezpieczeń. Wiemy jednak,
że wspólnym wysiłkiem i zrozumieniem przetrwamy te ciężkie
czasy.
Mimo pandemii staramy
się pracować w miarę normalnie.
Realizować przyjęte w budżecie
zadania inwestycyjne i dalej pozyskiwać środki z zewnętrz. Kontynuujemy prace (praktycznie na
ukończeniu) przy drugim etapie
budowy ul. Zachodniej i przy ul.
Zielonogórskiej. Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie remontu remizy a właściwie remizki w Chlastawie. Rozstrzygnęliśmy przetarg
na budowę trzeciego etapu ul. Zachodniej z ulicami Miłosza i Sienkiewicza. Przygotowujemy przetarg na adaptację pomieszczenia
w byłej przychodni kolejowej przy
ul. Kosieczyńskiej na mieszkania chronione. Czeka nas jeszcze
przetarg na modernizację ul. Polnej w Dąbrówce Wielkopolskiej,
ulicy w Rogozińcu i drogi w Kręcku na Stradzewo. Mamy jeszcze
w planach bardzo dużo zadań,
ale ich realizacja będzie zależała od możliwości finansowych. Te
ze względu na pandemię również
się kurczą. Związane są one z podaniami, prośbami o obniżenie lub
zwolnienie z podatków. Przy okazji
chcę jeszcze raz jasno wyjaśnić,
że pieniądze w budżecie gminy są
ograniczone. Nikt nam ich nie daje
na „ładne oczy”. Musimy je wypracowywać, a następnie rozsądnie
wydatkować. Potrzeb jest dużo,
w tym postulatów zgłaszanych
przez radnych i Was mieszkańców,
a budżet gminy to nie guma i nie
da się rozciągnąć. Już widzimy, że

ten rok będzie bardzo ubogi w
wydarzenia kulturalne i sportowe.
Wirus a za nim idące ograniczenia robią swoje, a szefów ZOK i
OSiR przyprawiają o zawrót głowy
i apatię. Po raz wtóry nie odbędą
się uroczystości majowe, Dni Zbąszynka i dożynki. Nie odbywają się
również „publiczne” zebrania sprawozdawcze w sołectwach i jednostkach OSP. Oczywiście mamy
bieżący kontakt z sołtysami, prezesami OSP i problemami z jakimi
mierzą się sołtysi i strażacy.
Sporo czasu i pieniędzy pochłaniają sprawy związane z covid-19.
Wspólnie z firmą Top-Med zorganizowaliśmy punkt szczepień, został
powołany koordynator. Nie mamy
problemu z dowozami a nawet firma jeździ do obłożnie chorych do
domu. Niestety dotykają nas również problemy z dostawami szczepionek. Dostawy nie są zależne
od nas a szczególnie od koordynatora, który zbyt często jest atakowany i oskarżany o różne niezależne od niego sytuacje. Proszę
o wyrozumiałość i zrozumienie sytuacji- nie ma tu żadnej złej woli.
Dziękuję naszym strażakom za
pomoc w roznoszeniu plakatów i
maseczek. Zdecydowałem o rozdzieleniu roznoszenia na dwa razy
po to, aby dać szansę tym, których strażacy nie zastali w domu,
mieszkaniu za pierwszym razem.
Dziękuję również naszym strażakom za podjęcie zadania posprzątania śmieci z rowów przydrożnych. Po zimie rowy przy naszych
drogach wyglądały okropnie. Ciągle mamy kierowców a i miesz-

kańców, którzy rowy traktują jak
śmietnik. Pandemia uniemożliwiła
nasze bezpośrednie kontakty. Istnieje jednak możliwość kontaktu
telefonicznego, a w bardzo pilnych sprawach również spotkania
po wcześniejszym uzgodnieniu.
Można wysyłać zapytania przez
nasze strony internetowe lub
e-mail bezpośrednio do urzędu.
Wszystkie ważne informacje i komunikaty również zamieszczamy
na naszej stronie i w intrenecie.
Wielu mieszkańców pyta mnie o
„dziwną” budowlę po lewej stronie Urzędu Miejskiego. Informuję,
że jest to schron obserwacyjny z
czasów II Wojny Światowej. Stał
częściowo zasypany przy wiadukcie naprzeciw sali sportowej
„kolejówki”. Dzięki informacji i namowom Pana Marcina Kostrzewskiego postanowiłem go przenieść
i wyeksponować przy urzędzie.
Co prawda schron jest z czasów
wojny, ale związany z naszym
miastem. Pierwszy nasz kwartalnik w tym roku wydajemy przed
świętami - smutnymi również ze
względu na pandemię i różnego
rodzaju ograniczenia. Życzę Wam
w tych ciężkich czasach pogody ducha, odporności na wirusa
i nieżyczliwych ludzi, duchowego
przeżycia Świąt Wielkanocnych, a
Jezus Zmartwychwstały niech błogosławi nam, naszym rodzinom i
Gminie.
Z poważaniem
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka

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

www.zbaszynek.pl

3

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

Gabriela
Budniak

I KWARTAŁ 2021 r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
05.01.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie dot. remontu ul.
Zielonogórskiej;
07.01.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
spotkanie
z
Firmą
deweloperską
w
sprawie
budowy dróg na osiedlu przy ul.
Kasprowicza;
08.01.2021r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
11.01.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w Konwencie Rady
Miejskiej;
12.01.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
wideokonferencja
z
Wojewodą Lubuskim w sprawie
panującej sytuacji związanej z
pandemią;
13.01.2021r. - Zielona Góra, CTI,
podpisy elektroniczne;- Zbąszynek,
Urząd
Miejski,
spotkanie
ze
Starostą
Świebodzińskim
w
sprawie remontu ul. Kosieczyńskiej
i ul. Okrężnej;
15.01.2021r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna
pożegnanie
Pani
Notariusz Scholastyki Jaśkiewicz
odchodzącej na emeryturę;
18.01.2021r. - Zbąszynek Urząd
Miejski,
spotkanie
dot.
farm
fotowoltaicznych,
Zbąszynek
Urząd Miejski, udział w pracach
Komisji Stałych Rady Miejskiej;
20.01.2021r. - Zbąszynek, udział
zdalny w Konwencie Zrzeszenia
Gmin Województwa Lubuskiego;
21.01.2021r. - Zbąszynek, udział w
Kapitule Regionu Kozła;
25.01.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w obradach sesji
Rady Miejskiej;
29.01.2021r. - Dąbrówka Wlkp.,
OSP,
przekazanie
samochodu
strażackiego;
02.02.2021r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
03.02.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie w sprawie
uruchomienia żłobka w Zbąszynku;Zbąszynek,
Urząd
Miejski,
spotkanie
z
przedstawicielem
Firmy Wexpool w sprawie dalszej
działalności;
4

04.02.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
wideokonferencja
z
Wojewodą Lubuskim w sprawie
COVID-19; - Zbąszynek Urząd Miejski,
spotkanie
z
przedstawicielem
Firmy ORANGE; -Zbąszynek, Urząd
Miejski spotkanie z projektantem
w sprawie budowy III-etapu ul.
Zachodniej;
08.02.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w Konwencie Rady
Miejskiej;
09.02.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z dyr. IKEA
Industry Chlastawa w sprawie
dalszych inwestycji;
10.02.2021r. - Dąbrówka Wlkp.,
CKiF, zebranie spółek wodnych;Zbąszynek,
złożenie
kwiatów
przy
Obelisku
poświęconemu
pomordowanym
mieszkańcom
Kresów w związku z 81 rocznicą
wywiezienia Polaków na Sybir;
11.02.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
wideokonferencja
z
Wojewodą Lubuskim i Lubuskim
Kuratorem Oświaty w sprawie
funkcjonowania przedszkoli;
15-22.02.2021r. - przerwa chorobowa;
23.02.2021r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
02.03.2021r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski,
spotkanie
ze
Starostą
Świebodzińskim
w
sprawie realizowania inwestycji
powiatowych na terenie Gminy
Zbąszynek;
03.03.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie w sprawie
dalszych inwestycji deweloperskich
na terenie Gminy Zbąszynek,
Zbąszynek,
Urząd
Miejski,
spotkanie
z
przedstawicielami
17.
Wielkopolskiej
Brygady
Zmechanizowanej
w
sprawie
dalszej współpracy;
04.03.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Komendantem
Powiatowej Straży Pożarnej w
Świebodzinie,
09.03.2021r. - Poznań, OGN PKP,
spotkanie w sprawie przejęcia
gruntów;
10.03.2021r.
Zbąszynek,
www.zbaszynek.pl

Urząd
Miejski,
spotkanie
z
Komendantem
Powiatowym
Policji
w
Świebodzinie;
- Zbąszynek Urząd Miejski, spotkanie
z przedstawicielem Firmy ORANGE;
11.03.2021r.
Zbąszynek,
CKZiU
spotkanie
w
sprawie
funkcjonowania placówki w dobie
pandemii;
12.03.2021r. - Zbąszynek, uzgodnienia
z kierownikiem budowy w sprawie
ul. Zielonogórskiej;
15.03.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w Konwencie Rady
Miejskiej;
18.03.2021r. - Zbąszynek Urząd
Miejski, spotkanie w sprawie
współpracy ze Stowarzyszeniem
62.KS, - Zbąszynek, Urząd Miejski,
wywiad dla Radia Zachód;
23.03.2021r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie w sprawie
projektowania dróg i kanalizacji;
24.03.2021r. - Zbąszynek, udział
zdalny w Konwencie Zrzeszenia
Gmin Województwa Lubuskiego;
29.03.2021r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
Zbąszynek,
Urząd Miejski, wręczenie nagród
w
krzyżówkowym
konkursie
Zbąszyneckiego
Kwartalnika;
- Zbąszynek, Urząd Miejski, udział
w obradach Sesji Rady Miejskiej;
30.03.2021r.
Zbąszynek
Urząd
Miejski,
spotkanie
z przedstawicielem Firmy San
Inwestment.
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I KWARTAŁ 2021 r.

Bernadetta
Utrata

KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
06.01.2021 - Święto Trzech Króli
-msza święta obchody noworoczne KBS Zbąszyń i Zbąszynek;
11.01.2021 - Konwent Rady Miejskiej;
13.01.2021 - Zielona Góra PWPW
S.A. SIGILLUM- aktualizacja karty
dot. elektronicznych podpisów;
15.01.2021 – Świebodzin, udział w
pogrzebie byłego Samorządowca
śp. Ursyna Olinkiewicza;
18.01.2021 – Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
Komisja Gospodarki i Budżetu oraz
Komisja Oświaty, Kultury i Pomocy
Społecznej;
21.01.2021 – Zbąszynek, Kapituła
Regionu Kozła;
25.01.2021 - Zbąszynek, XXVII Sesja
Rady Miejskiej;
29.01.2021r. – Zbąszynek, Urząd
Miejski, podpisanie uchwał Rady
Miejskiej;

30.01.2021r. – analiza protokołu z
XXVIII sesji Rady Miejskiej z dnia
25.01.2021r.;
31.01.2021r. – Zbąszynek, ZOK, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
08.02.2021r. – Konwent Rady Miejskiej (spotkanie online);
10.02.2021r. – Zbąszynek, Plac
Dworcowy, „Pomnik Źródło”, rocznica deportacji Polaków na Sybir;
15.02.2021r. – Komisja Rewizyjna,
Komisja Skarg, Komisja Gospodarki i Budżetu oraz Komisja Oświaty,
Kultury i Pomocy Społecznej (spotkanie online);
18.02.2021r. – Dąbrówka Wlkp., CKiF,
Konferencja Regionu Kozła;
22.02.2021r. – Zbąszynek, XXVIII Sesja Rady Miejskiej;
01.03.2021r. – Urząd Miejski, podpisanie uchwał Rady Miejskiej;
08.03.2021r. – Dzień Kobiet, przeka-

www.zbaszynek.pl

zanie życzeń;
09.03.2021r. – Zbąszyń, pogrzeb śp.
Henryka Skotarczyka – muzyka,
pedagoga związanego z Regionem
Kozła;
15.03.2021r. – Konwent Rady Miejskiej (spotkanie online);
21.03.2021r. – Światowy Dzień Osób
z Zespołem Downa, przekazanie
życzeń;
22.03.2021r. - Komisja Rewizyjna,
Komisja Skarg, Komisja Gospodarki i Budżetu oraz Komisja Oświaty,
Kultury i Pomocy Społecznej (spotkanie online);
25.03.2021r. – sesja Rady Powiatu
Świebodzińskiego, sprawozdanie
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. sytuacji
epidemiologicznej;
29.03.2021r. – XXIX sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku.
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URZĘDNIK RADZI

Jan
Makarewicz

E-URZĄD W ZBĄSZYNKU
OTWARTY 24H PRZEZ 365 DNI W ROKU
Bardzo dobra wiadomość
dla wszystkich mieszkańców Gminy Zbąszynek. Już pod koniec
kwietnia br. wiele spraw w Urzędzie Miejskim załatwicie Państwo
bez wychodzenia z domu i bez
żadnych dodatkowych kosztów!
Zapraszamy do skorzystania z
Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta, dostępnego pod adresem: zbaszynek.eboi.pl, w którym
udostępnimy e-usługi urzędowe
świadczone na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców.
To proste. Wystarczą trzy kroki:
1. Załóż „profil zaufany”. Informacje
jak to zrobić uzyskasz na stronie
www.epuap.gov.pl lub kontaktując
się z Urzędem Miejskim w Zbąszynku, pod numerem telefonu: 68
384 91 40 wew. 40. Jeśli posiadasz
już profil zaufany w swoim banku
lub na platformie ePUAP, przechodzisz od razu do KROKU 2.
2. Wejdź na stronę zbaszynek.
eboi.pl i zaloguj się „profilem zaufanym”. Znajdziesz się w naszym
cyfrowym urzędzie.
3. Korzystaj z udostępnionych e-usług, 24 godziny na dobę przez
365 dni w roku, z dowolnego miejsca, w którym masz dostęp do Internetu.
Uruchomienie
cyfrowego
urzędu było możliwe dzięki realizacji projektu pn.: „Wdrożenie
i rozwój e-usług w administracji
samorządowej oraz podnoszenie
bezpieczeństwa teleinformatycznego” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój
Społeczeństwa Informacyjnego, na
podstawie umowy o dofinansowanie o nr RPLB.02.01.01-08-0021/16 z
dnia 01.09.2017 r. Wartość Projektu
dla Gminy Zbąszynek to kwota:
684 556,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE wynosi: 561
354,36 zł.
Projekt realizowany jest wspólnie z
kilkunastoma gminami województwa Lubuskiego. Liderem Projektu
jest Gmina Niegosławice.
Projekt obejmuje 4 grupy działań,
które pozwoliły na udostępnienie e-usług dla mieszkańców oraz
cyfryzację procesów zarządzania
urzędem. Są to, w szczególności:
1) modernizacja infrastruktury te-
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leinformatycznej, jako podstawy
szybkiego i bezpiecznego zarządzania sprawami mieszkańców;
2) wdrożenie oprogramowania do
zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów oraz procesami
merytorycznymi, w którym przygotowujemy e-usługi;
3) przeprowadzenie szkoleń eksperckich dla urzędników zajmujących się sprawami mieszkańców,
niezbędnych do obsługi cyfrowego
urzędu;
4) uruchomienie Elektronicznego
Biura Obsługi Interesanta, jako miejsca dystrybucji e-usług i swoistego
cyfrowego okienka dostępnego w
formule 7/24/365.
Z poziomu swojego konta na EBOI i
dzięki integracji z platformą ePUAP:
- złożysz wniosek elektroniczny w
interesującej Cię sprawie,
- sprawdzisz aktualny status Twojego wniosku,
- otrzymasz decyzję elektroniczną
równoważną z decyzją papierową,
- wniesiesz typowe opłaty urzędowe,
- zapłacisz za podatki i opłaty lokalne,
- będziesz miał dostęp do informacji o swoich podatkach i opłatach,
- weźmiesz udział w e-konsultacjach, dotyczących najważniejszych
spraw naszej wspólnoty.
„Podejmując decyzję o cyfryzacji
urzędu i uruchomieniu e-usług,
kierowaliśmy się potrzebami nowoczesnego społeczeństwa, dla
którego korzystanie z Internetu jest
oczywistością. Pandemia wzmocniła tylko to przekonanie, bo okazało się, że niewychodzenie z domu
może się stać koniecznością, a nie

www.zbaszynek.pl

wyłącznie kwestią wygody…” mówi
Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka „zamierzamy rozszerzać
katalog usług dostępnych przez
Internet, aby nasi mieszkańcy i
przedsiębiorcy w pełni korzystali z
dobrodziejstw nowoczesnych technologii, które przyczyniają się do
oszczędności czasu i szeroko pojmowanego rozwoju”.
Uruchomienie e-urzędu w Zbąszynku wpisuje się w priorytety działania zbąszyneckiego samorządu,
polegające na rozwijaniu w skali lokalnej, gospodarki opartej na
wiedzy. Wierzymy, że możliwość
załatwiania spraw urzędowych online jest ważnym krokiem dla całej
naszej wspólnoty i może się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności Gminy Zbąszynek jako miejsca
zamieszkania i inwestowania. Więcej informacji na temat działania
EBOI znajdziecie Państwo na stronie www.zbaszynek.eboi.pl w zakładce „Pomoc”.
Artykuł powstał w oparciu o informacje uzyskane od p. Rafała Morawskiego Dyrektora Zarządzającego firmy Sputnik Software, która
jest realizatorem Projektu na terenie Gminy Zbąszynek.
Sputnik Software jest spółką technologiczną,
tworzącą
autorskie
oprogramowanie
dla
jednostek
sektora publicznego. Firma jest
największym, z punktu widzenia
liczby wdrożeń, dostawcą oprogramowania dla polskiego samorządu
terytorialnego.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

INFORMACJE

Jan
Makarewicz

OGRANICZENIA W PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO
Od 2020 roku na terenie
całego kraju obowiązują utrudnienia w funkcjonowaniu zakładów
pracy i różnych instytucji publicznych spowodowane pandemią COVID-19.
W Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
od 13 marca 2020 roku wprowadziliśmy ograniczenia związane z
bezpośrednią obsługą interesantów, mając na względzie bezpieczeństwo zarówno petentów, jak
i pracowników Urzędu. Na stronie
biuletynu informacji publicznej:
www.bip.zbaszynek.pl w zakładce
„Inne informacje” i dalej „Koronawirus” opublikowanych zostało
łącznie 20 komunikatów Burmistrza Zbąszynka wprowadzających
zasady funkcjonowania instytucji
publicznych na terenie Gminy Zbąszynek.
Przypominamy, że Komunikatem
Nr 2/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
wprowadzone zostały aktualnie
obowiązujące zasady dot. pracy
Urzędu.
Nowe zasady obowiązują od 24 lutego br. i są następujące:
1) interesanci przyjmowani są codziennie do godz. 13:00 (w sprawach pilnych bez ograniczeń), w
holu na parterze budynku. Pracownik wyznaczony do pierwszego

kontaktu w miarę możliwości załatwia sprawę, bądź też telefonicznie przywołuje pracownika zajmującego się daną sprawą. Interesant
wchodząc do Urzędu zobowiązany
jest do dezynfekcji rąk i założenia
maseczki. Osoby z podwyższoną
temperaturą ciała proszone są o
przyjście w innym terminie. Wchodząc do Urzędu należy zachować
zalecaną odległość między interesantami. Do stanowiska kasy należy podchodzić pojedynczo, według
zaleceń pracownika Urzędu;
2) w dalszym ciągu odwołany jest
dyżur
Przewodniczącego
Rady
Miejskiej dotyczący przyjmowania
interesantów w sprawie skarg i
wniosków;
3) w Urzędzie nie są prowadzone
nieodpłatne porady prawne dla
mieszkańców Gminy;
4) przed wejściem do Urzędu ustawiona jest urna, do której można
wrzucać korespondencję.
Powyższe ograniczenia obowiązują do odwołania.
W czasie obowiązujących ograniczeń wiele osób zaczęło korzystać
z innych form kontaktu z urzędem.
Przypominamy, że wiele spraw
można załatwić listownie, bądź za
pośrednictwem:

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
W dniach od 1 kwietnia
do 30 czerwca 2021 roku, według
stanu na dzień 31 marca 2021 r. w
całej Polsce przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Ludności
i Mieszkań. Przeprowadzana co
10 lat akcja spisu powszechnego
ma na celu dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o
liczbie ludności, jej terytorialnym
rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej,
a także o społeczno-ekonomicznej
charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych.
Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego
formularza spisowego dostępnego

na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte:
a)
osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające
w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami
na terenie Polski, osoby fizyczne
niemające miejsca zamieszkania;
b)
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i
inne zamieszkane pomieszczenia
niebędące mieszkaniami.
Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec
Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku
dostępu do urządzeń i Internetu),
ustawa zobowiązuje następujące
podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu
www.zbaszynek.pl

a/ platformy internetowej e-puap:
https://zbaszynek.pl/PL/3440/ePUAP/
b/ poczty elektronicznej, adres
e-mail: urzad@zbaszynek.pl
c/ telefonicznie pod numerem telefonu 68 384 91 40.
Dodatkowo pod koniec kwietnia
br. planowane jest uruchomienie
Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI): www.zbaszynek.
eboi.pl
Pełny wykaz numerów kontaktowych do pracowników Urzędu dostępny jest pod adresem: https://
zbaszynek.pl/PL/3520/Wykaz_numerow/
Ponadto przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku znajduje się punkt potwierdzania profilu zaufanego. Od początku 2021
roku profil zaufany potwierdzono
już ponad 60 osobom. Łącznie w
punkcie potwierdzania profilu zaufanego w Urzędzie Miejskim od
2016 roku profil zaufany potwierdziliśmy już 564 osobom.
Posiadanie profilu zaufanego jest
niezbędnym warunkiem do skorzystania m. in. z nowej formy kontaktu z Urzędem Miejskim w Zbąszynku, poprzez Elektroniczne Biuro
Obsługi Interesanta (EBOI).
Jan
Makarewicz

do realizacji samospisu:
a)
urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej,
b)
urzędy wojewódzkie,
c)
urzędy obsługujące wójtów,
burmistrzów, prezydentów miast
oraz gminne jednostki organizacyjne.
Lista miejsc, gdzie będzie można
dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na
stronie GUS i stronie spisu.
Na terenie Gminy Zbąszynek utworzony został punkt, w którym
mieszkańcy mogą dokonać samospisu. Punkt wyposażony jest w
odpowiedni sprzęt, a w razie potrzeby można również skorzystać
z pomocy pracownika Gminnego
Biura Spisowego. Gminny punkt
7
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NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 c.d.

Jan
Makarewicz

spisowy znajduje się na parterze w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku - biuro nr 8a. Zgłoszenia
chętnych do samospisu przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 68 384 91 40
wew. 46 lub 48.
W dniach od 1 do 16 lutego br. odbył się otwarty nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.
W wyznaczonym terminie złożonych zostało 7 wniosków, z tego
do egzaminu przystąpiło 5 kandydatów. Ostatecznie rachmistrzami
spisowymi na terenie Gminy Zbąszynek zostały trzy osoby,
pozostałe dwie osoby, pomimo
równie dobrze zdanego egzaminu, będą tzw. rachmistrzami rezerwowymi. Liczba rachmistrzów
pracujących na terenie Gminy
Zbąszynek
została
odgórnie
ustalona przez Urząd Statystyczny.
Do głównych zadań rachmistrza
spisowego należeć będzie:
1) przeprowadzenie wywiadów
bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej
sytuacji związanej z pandemią
COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego
w oprogramowanie dedykowane
do przeprowadzenia spisu 2) zebranie danych według ustalonej
metodologii i zgodnie z kluczem
pytań w aplikacji formularzowej;
3) przejęcie części zadań innych
rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy
się liczba rachmistrzów w gminie
z powodu rezygnacji, zachorowań, itp. lub dotrzymanie terminu
realizacji spisu będzie zagrożone.
Wszystko wskazuje na to, że głównym narzędziem pracy rachmistrza
spisowego będzie telefon, a spis
polegać będzie na przeprowadzaniu wywiadu telefonicznego. Każdy z trzech rachmistrzów na terenie Gminy Zbąszynek otrzyma
swój dedykowany wykaz punktów
adresowych. Rachmistrzowie będą
mieli do przeprowadzenia wiele
rozmów telefonicznych, dlatego
zachęcamy Państwa do odbierania
telefonów. Aby ułatwić naszym
mieszańcom identyfikację, podajemy numer telefonu, z którego
8

dzwonić będą nasi rachmistrzowie spisowi w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego:
22 828 88 88. W przypadku nieodebrania połączenia telefonicznego,
z tego numeru wysłany zostanie
automatycznie SMS z informacją,
że dzwonił rachmistrz spisowy.
W celu m. in. koordynacji prac spisowych na terenie Gminy Zbąszynek, Zarządzeniem Burmistrza Nr
7/2021 powołane zostało Gminne
Biuro Spisowe. Szczegółowe zadania GBS określone zostały w arr.
www.zbaszynek.pl

24 ust. 1 ustawy z dnia 19.08.2019 o
Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2021 (Dz.U. z
2019 poz. 1775 ze zm.)
Więcej informacji na temat Spisu
można znaleźć na stronie internetowej www.spis.gov.pl
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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZBĄSZYNEK ZA 2020 ROK
Tabela Nr 1: Struktura dochodów budżetu Gminy Zbąszynek za 2020 rok
Wyszczególnienie działu

Plan w zł

Wykonanie w zł

Struktura wykonania dochodów

Rolnictwo i łowiectwo

373 412,24

372 217,20

0,5%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 1 658 880,00
elektryczną, gaz i wodę

1 550 605,80

2,2%

Transport i łączność

3 701 801,16

3 730 706,16

5,3%

Gospodarka mieszkaniowa

1 678 895,34

1 511 757,81

2,1%

Działalność usługowa

10 000,00

14 238,95

0,0%

Administracja publiczna

157 166,81

150 110,47

0,2%

Urzędy naczelnych organów władzy pań- 45 326,00
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

45 326,00

0,1%

Obrona narodowa

1 000,00

1 000,00

-

40 026,59

99 701,28

0,1%

Dochody od osób prawnych, od osób fi- 22 224 543,99
zycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem

22 389 893,30

31,8%

Różne rozliczenia

12 749 768,36

14 750 962,02

20,9%

Oświata i wychowanie

1 699 719,15

1 324 600,17

1,9%

Ochrona zdrowia

2 096,85

9 746,85

-

Pomoc społeczna

585 419,74

558 809,67

0,8%

Edukacyjna opieka wychowawcza

20 361,00

19 304,40

-

Bezpieczeństwo publiczne
przeciwpożarowa

i

ochrona

Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna
Razem

Wykonanie
dochodów
za
2020 rok, wyniosło ogółem
70.421.284,63 zł, co stanowi
101,9% planu, z tego:
1. Dochody własne, kwota planowana 21 192 123,17 zł, natomiast wykonanie wyniosło
99,3% planu, tj. 21 035 165,62 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu
państwa na realizację zadań
własnych, inwestycji gmin, zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań
bieżących realizowanych przez
gminę na podstawie porozumień, kwota planowana 13 458
065,95, wykonanie wyniosło
99,0% planu, tj. 13 321 852,86 zł.
3. Pozostałe dotacje, środki od

Aneta
Nawracała

11 097 681,21 zł, wykonanie
wyniosło
97,1% planu, tj. 10 777
080,75 zł.
W ramach ogólnego
planu i wykonania
po stronie dochodów budżetu gminy
na dzień 31.12.2020
roku,
wyszczególniamy:
1. Dochody bieżące,
a) kwota planowana 54 945 111,35 zł,
b) wykonanie 54
227 142,01 zł, tj.
98,7% planu.
2. Dochody majątkowe,
a) kwota planowana 14 187 513,68 zł,
b) wykonanie 16 194
142,62 zł, tj. 114,1%
planu.

Zaległości z tytułu
dochodów
budże11 929 344,00
11 824 016,62
16,8%
towych na dzień
10 437 500,80
10 276 242,29
14,6%
31.12.2020 r., wynoszą ogółem 3 541
57 263,00
57 263,00
0,1%
523,63 zł. W ogólnej kwocie należno1 760 100,00
1 734 782,64
2,5%
ści, które na dzień
31.12.2020 r., wyno69 132 625,03
70 421 284,63
100,0%
szą 4 227 364,60 zł,
zaległości stanowią
pozostałych jednostek sektora
finansów publicznych, funduszy 83,8%. Zaległości podlegają ciącelowych oraz wpływy z innych głemu procesowi windykacji,
źródeł, kwota planowana 3 926 polegającemu na postępowaniu
656,15 zł, wykonanie wyniosło upominawczym, komorniczym i
152,2% planu, tj. 5 976 030,30 zł. sądowym.
4. Subwencje, kwota planowa- W trakcie roku budżetowego
na 10 708 383,00 zł, wykonanie wystawiono 597 upomnień na
wyniosło 100% planu, tj. 10 708 kwotę 336 641,52 zł, 78 tytułów
wykonawczych na kwotę 74
383,00 zł.
5. Udziały gmin w podatkach, 323,85 zł. Należności zahipotestanowiących dochód budżetu kowane i należności objęte zapaństwa, kwota planowana 8 stawem skarbowym, wynoszą
749 715,55 zł, wykonanie wynio- łącznie 609 274,71 zł i stanowią
sło 98,3% planu, tj. 8 602 772,10 17,2% ogółu zaległości.
W relacji do planowanych dozł.
6. Środki pozyskane w ramach chodów na 2020 rok, zaległości
realizacji
zadań,
dofinanso- stanowią 5,1%.
wanych z funduszy struktu- Wykonanie planowanych wyralnych,
kwota
planowana datków wyniosło 71 786 466,18
www.zbaszynek.pl
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Nawracała

Tabela nr 2: Struktura wydatków budżetu Gminy Zbąszynek za 2020 rok

zł, co stanowi 96,6%
planu, z tego:
1. Wydatki bieżące,
a) kwota planowana
49 127 169,68 zł,
b) wykonanie wyniosło 95,9% planu,
t.j. 47 098 787,56 zł.
2. Wydatki majątkowe,
a)
kwota planowana 25 149 049,02
zł,
b) wykonanie wyniosło 98,2% planu,
t.j. 24 687 678,62 zł.

Wyszczególnienie działu

Plan w zł

Wykonanie w zł

Struktura wykonania dochodów

Rolnictwo i łowiectwo

435 512,24

425 328,92

0,6%

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 1 208 680,00
elektryczną, gaz i wodę

973 942,52

1,4%

Transport i łączność

3 271 186,80

3 063 998,40

4,3%

Gospodarka mieszkaniowa

2 566 395,26

2 322 855,01

3,2%

Działalność usługowa

160 050,00

94 445,79

0,1%

Administracja publiczna

5 344 023,69

5 036 567,02

7,0%

Urzędy naczelnych organów władzy pań- 45 326,00
stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

45 326,00

0,1%

Obrona narodowa

1 000,00

1 000,00

0,0%

1 174 588,62

1 101 678,34

1,5%

435 244,40

0,6%

0,00

0,0%

16 719 404,65

23,3%

271 727,31

0,4%

1 879 166,84

2,6%

15 739,22

0,0%

36 293,00

0,1%

11 882 263,19

16,6%

18 501 403,80

25,8%

1 365 657,33

1,9%

7 614 424,44

10,6%

71 786 466,18

100,0%

Bezpieczeństwo publiczne
przeciwpożarowa

i

ochrona

Obsługa długu publicznego
461 236,00
Różnica
pomiędzy
dochodami
wykoRóżne rozliczenia
24 824,68
nanymi, a wydatOświata i wychowanie
17 149 095,43
kami
wykonanymi
Ochrona zdrowia
293 194,84
ogółem, na dzień
Pomoc społeczna
1 932 756,76
31.12.2020 roku, wyPozostałe
zadania
w
zakresie
polityki
37 500,00
niosła
(deficyt) –1
społecznej
365 181,55 zł.
Edukacyjna opieka wychowawcza
44 379,00
Bardzo ważne znaczenie ma wskaźnik
Rodzina
11 986 444,00
pokrycia wydatków
Gospodarka komunalna i ochrona śro- 19 068 893,34
dowiska
bieżących, dochodami bieżącymi w daKultura i ochrona dziedzictwa narodo- 1 382 279,06
wego
nym okresie budżetowym (spełnienie
Kultura fizyczna
7 688 852,98
relacji wynikającej z
Razem
74 276 218,70
art. 242 ust. o finansach
publicznych).
Za 2020 rok, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi,
wyniosła 7 128 354,45 zł.
Środki te zostały zaangażowane na wydatki majątkowe.
W 2020 roku
zaciągnięto
kredyt
długoterminowy
w
wysokości
7 500 000,00 zł, na sfinansowanie deficytu budżetu
Gminy, tj. realizację dużych
projektów inwestycyjnych.
Terminowo
regulowano
wszystkie planowane rozchody. Ogółem
spłacono
zadłużenie długoterminowe
na kwotę 2 356 406,33 zł.
ustawy o finansach publicznych,
Na koniec analizowanego okredla każdej jednostki samorządu
su łączna kwota długu w relaterytorialnego, obowiązują incji do planowanych dochodów
dywidualne wskaźniki zadłużewynosi 38,4%. W myśl art. 243
nia, które zostały zachowane w
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Monika
Baksalary

GMINNA STATYSTYKA
LICZBA LUDNOŚCI

Miejscowości

2016

2017

2018

2019

2020

Boleń

33

33

33

33

35

Bronikowo

100

99

94

90

89

Chlastawa

161

157

149

147

151

Dąbrówka Wielkopolska

1176

1168

1168

1148

1161

Depot

45

44

47

49

49

Kosieczyn

886

885

877

867

852

Kręcka Winnica

16

16

15

12

14

Kręcko

305

304

302

300

288

Nowy Gościniec

59

61

62

63

63

Rogoziniec

432

431

412

421

412

Samsonki

37

37

35

35

35

Stradzewo

38

38

35

34

33

Zbąszynek

4993

4972

4911

4908

4838

Ogółem:

8281

8245

8140

8107

8020

Urodzenia

Zgony

Małżeństwa

Rozwody

2016

96

71

52

14

2017

86

82

58

20

2018

79

105

69

27

2019

82

87

60

30

2020

70

117

55

17

31.12.2020
Kobiety

Mężczyźni

0-3 lat

170

154

4-6 lat

116

152

7-18 lat

511

536

19-35 lat

897

902

36-50 lat

886

895

51-65 lat

799

753

66-80 lat

577

431

81-90 lat

145

70

91 i więcej

22

4

Razem:

4123

3897

8020
www.zbaszynek.pl
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NIERUCHOMOŚCI GMINNE
W I kwartale 2021r. zostały przeprowadzone trzy przetargi.
W styczniu w wyniku pierwszego
przetargu ustnego nieograniczonego sprzedana została działka
garażowa położona w Zbąszynku
przy ul. Wojska Polskiego, oznaczona numerem 666/22 o pow.
41 m2. Cena wywoławcza ustalona została na kwotę 14 514,00
zł. Do przetargu stanęła jedna
osoba. Cena osiągnięta w wyniku przetargu 14 661,60 zł brutto.
W lutym zorganizowany został
czwarty publiczny przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż działki pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną. Działka położona

w Zbąszynku przy ul. Zachodniej,
oznaczona geodezyjnie nr 243/48
o pow. 0,1707 ha. Cena wywoławcza ustalona została w wysokości
118 449,00 zł. Do przetargu stanęły
4 osoby. Cena osiągnięta w wyniku licytacji 141 782,10 zł brutto.
W listopadzie 2020 r. z inicjatywy
użytkownika wieczystego nastąpiło rozwiązanie umowy o oddanie
gruntu w użytkowanie wieczyste.
Gmina Zbąszynek przychyliła się
do propozycji inwestora w wyniku tego nastąpiło rozwiązanie
umowy za porozumieniem stron.
Przedmiotem
umowy
notarialnej były nieruchomości gruntowe oznaczone geodezyjnie nr

699/2, 701/2, 701/3, 702/3, 702/4 i
703/2 o ogólnej pow. 0,3859 ha
w obrębie Zbąszynka (w rejonie
ul. Zachodniej i Henryka Sienkiewicza). Przejęcie nieruchomości
do zasobu Gminy Zbąszynek nastąpiło nieodpłatnie. W marcu
2021 r. na przejęte wcześniej działki został zorganizowany pierwszy
publiczny przetarg ustny nieograniczony. Do przetargu przystąpiło
5
osób
reprezentujących
firmy. Cena wywoławcza przeznaczonych do sprzedaży działek
ustalona została w wysokości
244 524,00 zł. Cena osiągnięta
w wyniku licytacji wyniosła 516
600,00 zł brutto.
Anna
Gancarek-Kołata

DOTACJE NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2021 R.
Pod koniec ubiegłego roku,
a dokładnie 19 listopada 2020 roku
ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych w 2021 roku. Oferty
można było składać w następujących kategoriach: Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej; Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego;
Ochrona i promocja zdrowia; Działalność na rzecz osób w wieku
emerytalnym. O przyznanie dotacji ubiegać się mogły organizacje
pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz.
1074 z późn. zm.), które prowadzą
działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz
mieszkańców Gminy Zbąszynek.
Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie oferty na
wykonanie zadania publicznego,
zgodnej z wzorem określonym w
Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicz12

nych oraz wzorów sprawozdań z
wykonania tych zadań (Dz. U. z
2018 r., poz. 2057). Do 14 grudnia
2020 roku wpłynęło 14 ofert, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Konkursową
i przedłożone do zatwierdzenia
Burmistrzowi Zbąszynka. Łącznie
rozdysponowano 395 500,00 zł.
Zadania z kategorii „Wspieranie i
upowszechnianie kultury fizycznej” realizowane jest przez 6 organizacji: Zbąszynecka Akademia
Piłkarska, Ludowy Klub Sportowy „Sokół”, Strefa Piłki Siatkowej
Zbąszynek, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Semafor”, Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze oraz
Klub Kolarski „Bonecki Team”. Na
wykonanie powyższego zadania
wymienione organizacje otrzymały łącznie 335 000,00 zł. Zadanie
pt. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego”
realizowane jest przez: Świebodziński Związek Kresowian Koło
Kosieczyn oraz Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej. Na wykonanie
powyższego zadania wymienione
organizacje otrzymały łącznie 22
000,00 zł. Zadania pt. „Ochrona i
promocja zdrowia” realizowane
www.zbaszynek.pl

jest przez Polskie Stowarzyszenie
Diabetyków Lubuskie Koło Terenowe Zbąszynek, któremu przyznano na ten cel kwotę w wysokości 4 000,00 zł. Natomiast na
zadania pt. „Działalność na rzecz
osób w wieku emerytalnym” przeznaczono 34 500,00 zł, a realizują
je: Stowarzyszenie Klub Seniora
„Pogodna Jesień” oraz Zbąszynecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w
2021 r. dostępne są na stronie BIP
Zbąszynek oraz na stronie internetowej Zbąszynka.
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WYDATKI NA ZAKUP ALKOHOLU
I PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ W 2020 ROKU
Według oświadczeń złożonych
przez
przedsiębiorców
handlujących alkoholem na terenie Gminy Zbąszynek wartość
sprzedanego alkoholu w 2020 r.
to kwota 10 437 867,72 zł, w tym
na poszczególne rodzaje alkoholu
wydatkowano:
a)
do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 5 010 384,54
zł,
b)
powyżej 4,5 % do 18 %
zawartości alkoholu (z wyjątkiem
piwa) – 626 039,72 zł,

c)
powyżej 18 % zawartości
alkoholu - 4 847 722,46 zł.
Na przestrzeni trzech lat wartość
sprzedanego alkoholu na jednego statystycznego obywatela w
Gminie Zbąszynek wynosiła w:
2020 r. – 1301,48 zł, 2019 r. – 1 219,58 zł,
2018 r. – 1 153,43 zł.
Na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych (sklepy i lokale gastronomiczne – 28 punktów w 2020 r.) przypadało w:
2020 r. – 286 osób, 2019 r. – 312 osób,
2018 r. – 313 osób.

W 2020 r. od przedsiębiorców z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła do kasy Gminy
kwota w wysokości 215 685,58 zł,
w 2019 r. – 199 281,50 zł, w 2018 r.
180 132,34 zł.
Kwota ta w całości została wykorzystana na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Zbąszynek na rok 2020.

Leszek
Parandyk

DBAJMY O KOMINY
Zdrowie i bezpieczeństwo nasze i bliskich jest najważniejsze?
Na podstawie przeprowadzonej
analizy ilości wyjazdów strażaków
do pożarów kominowych z terenu
naszej Gminy, celowo postawiłem
znak zapytania przy pierwszym
zdaniu.
W minionym sezonie grzewczym
wzrosła ilość pożarów kominowych. Czym grozi pożar kominowy? Oczywiście w najgorszym
wypadku, pożarem całego domu.
Staje się tak, gdy podczas pożaru
przewodu komin rozszczelni się i
ogień zacznie rozprzestrzeniać się
na przyległe do niego elementy
łatwopalne. Może też dojść do
pożaru dachu lub poddasza, gdy
z komina wydobywa się z impetem ogień i iskry. Podczas pożaru
gorące powietrze może wypychać
z komina także płonące płaty sadzy. Wiatr może przenieść je na
przyległe budynki. W najlepszym
przypadku efekt pożaru przewodu
dymnego kończy się jego rozszczelnieniem i popękaniem. Dlatego po pożarze należy wezwać kominiarza, żeby sprawdził jaki jest
stan komina – do tego czasu – nie
należy używać pieca.
Przepisy nakazują czyszczenie
komina z kotłem na paliwo stałe minimum cztery razy w roku.
Wszystko po to, żeby był w stałej

Patrycja
Lisek

drożności, oraz by wykryć ewentualne jego uszkodzenia zanim
stanie się poważnym zagrożeniem
dla domowników. Często spotykam się ze stwierdzeniem, że „Za
brak czyszczenia komina we własnym domu nie ma kar urzędowych” Tak. Ale zaniedbanie komina może Cię kosztować dorobek
całego życia.
Warto wspomnieć o ważnej sprawie, czujemy się bezpiecznie bo
ubezpieczyliśmy mieszkanie. To

www.zbaszynek.pl

tylko złudzenie, ponieważ w przypadku pożaru sadzy w kominie
nie mamy co liczyć na odszkodowanie. Firma ubezpieczeniowa w
przypadku pożaru od razu zażąda dokumentów potwierdzających
regularne, zgodne z przepisami
czyszczenie komina.
Mam nadzieję, że sami sobie odpowiemy, czy warto stawiać znak:
„?” przy stwierdzeniu: „Zdrowie i
bezpieczeństwo nasze i bliskich
jest najważniejsze”.
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Adrian
Kepke

CO SŁYCHAĆ W DOBIE PANDEMII?

81. ROCZNICA PIERWSZEJ MASOWEJ DEPORTACJI NA SYBIR
10 lutego 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich, w
czasie której do północnych
obwodów Rosji i na zachodnią
Syberię wywieziono około 140

14

tys. ludzi. W czasie transportu
ludzie umierali z zimna, głodu i
wyczerpania. Tylko nielicznym
udało się powrócić do kraju.
10 lutego br. przypadła 81.
rocznica pierwszej masowej
deportacji. Tego samego dnia
przy pomniku na Placu Dworcowym w Zbąszynku spotkali

www.zbaszynek.pl

się przedstawiciele samorządu, m.in. Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski, Zastępca
Burmistrza Jan Makarewicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku Jan Mazur oraz
członkowie
Świebodzińskiego Związku Kresowian - Koło
Terenowe Kosieczyn. W uroczystości uczestniczył również
poczet sztandarowy Związku
Drużyn ZHP w Zbąszynku, Ks.
Kan. Jerzy Kordiak a także delegacja seniorów z Dziennego
Domu „Senior-Wigor”. Burmistrz
Zbąszynka przypomniał tragedię Polaków deportowanych w
głąb ZSRR, ogrom ich cierpień i
nieludzkiego traktowania. Podkreślił, że zostali wywiezieni
przez Rosjan tylko dlatego,
że byli Polakami. Podziękował
również za uczestnictwo w tej
ważnej uroczystości. Modlitwę
za zmarłych odmówił Ks. Kan.
Jerzy Kordiak. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły
znicze pod pomnikiem poświę-
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został zastąpiony przez
Burmistrza Zbąszynka –
Wiesława Czyczerskiego.
Jego zastępcą został Burmistrz Zbąszynia – Tomasz
Kurasiński.
W nowym budżecie zaplanowano
środki
na
wspieranie wydarzeń o
charakterze regionalnym
odbywające się w poszczególnych gminach Regionu Kozła, na wydanie
nowej mapy szlaków rowerowych zaktualizowanej o kody umożliwiające
poznanie
wyjątkowych
miejsc za pomocą smartfonów. O dotację do tego
conym pamięci pomordowanym mieszkańcom Kresów. Mając na uwadze obostrzenia
wprowadzone z powodu pandemii, uroczystość odbyła się
przy zachowaniu szczególnej
ostrożności.
USTALENIA KONFERENCJI STOWARZYSZENIA GMIN RP REGION KOZŁA
(źródło artykułu: www.regionkozla.pl)
18 lutego w Dąbrówce Wlkp.
odbyła się Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła, na której poddano ocenie
wykonanie zadań i budżetu
za rok poprzedni oraz podjęto uchwałę o przeznaczeniu
środków w budżecie na rok
2021. Ze względu na ograniczenia związane z pandemią COVID - 19 w roku poprzednim nie
mogły odbyć się zaplanowane
imprezy o charakterze regionalnym, co stworzyło oszczędności środków z budżetu na
wsparcie tych imprez. Dotacjami objęto jedynie Konkurs literacki im. E. Paukszty w Kargowej oraz Festiwal Dud Polskich
w Zbąszyniu, ponieważ w obydwu tych wydarzeniach jury
oceniało zgłoszone do konkursu prace w formie zaocznej. Nie odbyła się uroczysta
gala, na której miano wręczyć
nagrody dla wytypowanych
przez Kapitułę osób i zespołów. Uroczystość tę przełożono

na termin późniejszy, w którym
będzie także możliwe zorganizowanie jubileuszu 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Gmin.
Do osiągnięć Stowarzyszenia
zaliczono pozyskanie środków
z Lubuskiego Funduszu Rozwoju Wsi, co umożliwiło zakup
24 ławeczek na wyposażenie
szlaków rowerowych. Każda
gmina otrzymała po 4 ławeczki wyposażone w znaczniki
z kodem QR umożliwiającym
odsłuchanie 18 legend regionalnych. Legendy te są także dostępne bezpośrednio po
wejściu na stronę www.lgdrk.
pl.
W ciągu roku nastąpiła zmiana na stanowisku starosty, dotychczasowy starosta Jacek
Kolesiński – wójt gminy Siedlec
www.zbaszynek.pl

przedsięwzięcia Stowarzyszenie Gmin RP Region Kozła będzie się ubiegać z Lubuskiego
Funduszu Rozwoju Wsi. Jednym
z istotnych wydatków będzie
opracowanie bibliografii związanej z wydawnictwami dotyczącymi Regionu Kozła. Ukaże się ona zarówno w formie
drukowanej, jak i elektronicznej, z dostępem na serwerze,
który będzie w Muzeum Regionu Kozła. Umożliwi to osobom
przygotowującym opracowania
naukowe na dotarcie do podstawowych informacji o życiu
naszego regionu i jego historii.
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Hubert
Cichy

INWESTYCJE

BUDOWA DROGI GMINNEJ UL.
ZIELONOGÓRSKIEJ
W
ZBĄSZYNKU
Wznowiono roboty budowlane przy rozbudowie ul. Zielonogórskiej
w
Zbąszynku.
Wykonawca wykonał koryto,
zasypał je tłuczniem i układa
krawężnik. Usuwane są kolizje
z siecią elektroenergetyczną i
teletechniczną. Kolejnym krokiem będzie wykonanie chodników i jezdni ulicy. Generalnym wykonawcą jest firma
Kontrakt sp. z o.o. z Krosna
Odrzańskiego. Termin zakończenia inwestycji: luty 2022 r.
Zadanie jest realizowane w
ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość projektu 1
744 tys. zł. Wysokość dofinansowania 744 tys. zł.
PROJEKT:
BUDOWA
DRÓG
GMINNYCH: UL. OGRODOWA I
UL. ZACHODNIA W ZBĄSZYNKU-ETAP II
Po przerwie spowodowanej
zimą Wykonawca wrócił na
plac budowy. Wykonał korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi i ułożył nawierzchnię
bitumiczną.
Pozostały
zakres robót to głównie prace
wykończeniowe, porządkowe,
16

zieleń i oznakowanie. Termin
zakończenia prac określony
na 30 maja 2021 r. jest niezagrożony. Wykonawcą jest firma
Całus sp. z o.o. sp. k. z Borui
Nowej. Wartość projektu, który
www.zbaszynek.pl

jest dofinasowany ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 798 485,06 zł.
Wysokość dofinansowania: 744
729,93 zł.
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Marta
Dylewska-Łysiak

POZIMOWE SPRZĄTANIE POBOCZY I ROWÓW W GMINIE
ZBĄSZYNEK
W sobotę, 20 marca, wszystkie
jednostki
Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu
naszej Gminy wzięły udział
w szczytnej akcji sprzątania
świata. Wysprzątane zostały wszystkie pobocza i rowy
głównych odcinków dróg na
terenie całej Gminy. Długo
można by wymieniać, jakie
„skarby” złowili przy drodze.
Oprócz standardowych butelek, puszek oraz reklamówek
ze śmieciami znalazły się również stare opony i sprzęt RTV
i AGD. Łącznie napełniono ok.
200 worków śmieci o pojemności 120 litrów (2 przyczepy).
Bardzo dziękujemy wszystkim
Strażakom za zaangażowanie!
A Was mieszkańcy prosimy o
wspólne dbanie o środowisko,
w miarę możliwości zadbajmy
o teren wokół naszych posesji
i zróbmy wszystko, by Gmina
Zbąszynek lśniła czystością
i porządkiem. Pamiętajmy, że
nasze otoczenie świadczy o
naszej kulturze.
BEZPIECZEŃSTWO NA ŚCIEŻKACH ROWEROWYCH
Pomału zaczyna się sezon
rowerowy, co można zauważyć po wzmożonym ruchu na
ścieżkach
rowerowych
czy
jezdniach. Podczas jazdy pamiętajmy o kilku zasadach,
które zwiększą nasze bezpieczeństwo. Przed wyruszeniem
na wycieczkę rowerową, na-

leży pamiętać o wyposażeniu
roweru. Rower powinien posiadać przede wszystkim światło
jasne z przodu i czerwone z

tyłu (mogą być migające). Należy używać ich zawsze po
zmroku, oraz w warunkach
niskiej widoczności. Inne odblaski, kask i kamizelka nie są
obowiązkowe, warto je jednak
posiadać, aby zwiększyć swoje
bezpieczeństwo. Nie zapominajmy również, że ścieżki rowerowe jak sama nazwa wskazuje służą rowerzystom a jeśli
już mamy potrzebę skorzystania z niej przy okazji spaceru
ze swoim pupilem to pamiętajmy aby po nim posprzątać.
Warto także wspomnieć, że w
dobie pandemii koronawirusa
z obowiązku jazdy w maseczce zwolnione są tylko osoby
wyczynowo uprawiające sport.
Ten przepis dotyczy przede
wszystkim zawodowych sportowców przygotowujących się
do wydarzeń oraz zawodów

www.zbaszynek.pl

sportowych. Dlatego, dopóki
nie posiadasz licencji Polskiego Związku Kolarskiego nie ryzykuj niepotrzebnie i zakładaj
maseczkę w trakcie jazdy rowerem.
PRZEBUDOWA DROGI KOŹMINEK-KRĘCKO
Od początku marca br. trwa
realizacja projektu pod nazwą:
Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1216F odcinek Koźminek –
Kręcko. Jest to pierwszy etap
wieloletniego zadania, w tym
przypadku obejmujący obszar
Gminy Zbąszynek. Rozbudowa
realizowana będzie na długości 822,83 mb. W ubiegłym
miesiącu nastąpiła zmiana organizacji ruchu drogowego w
rejonie przedmiotowej inwestycji. Wyżej wymieniony odcinek drogi został zamknięty
dla ruchu drogowego i na tę
okoliczność jest wprowadzony
objazd. Zakres robót dotyczący w.w. rozbudowy obejmuje
głównie poszerzenie i wyrównanie nawierzchni jezdni. Łączny koszt inwestycji wynosi 1,6
mln zł i jest współfinansowany
przez rządowy Fundusz Dróg
Samorządowych, Powiat Świebodziński oraz Gminę Zbąszynek w wysokości 404 961,50 zł.
Zakończenie prac planowane
jest na drugą połowę bieżącego roku.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

INFORMACJE SZUK
przy wejściu do naszego budynku znajdują się dwie skrzynki
na listy- w jednej znajSAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH PRZYPOMINA
dują się dokumenty
O OPŁATACH ZA ODPADY. TERMIN WPŁAT ZA II KWARTAŁ 2021
do pobrania, a druga
ROKU MIJA 30 KWIETNIA 2021 ROKU (OPŁATA ZA KWIECIEŃ, MAJ,
jest na zwrot wypełCZERWIEC).
nionych dokumentów.
STAWKA OPŁAT ZA ODPADY W II KWARTAŁ 2021 ROKU NIE ULEDo skrzynki można
wrzucać wnioski, odGA ZMIANIE I WYNOSI:
czyty wodomierzy, czy
ODPADY SELEKTYWNE – 30,00 ZŁ/OSOBĘ
też deklaracje na odWPŁAT DOKONUJEMY NA INDYWIDUALNE NUMERY RACHUNKÓW
pady. Bardzo prosimy
BANKOWYCH.
o zwrócenie uwagi do
PRZYPOMINAMY, ŻE CZAS NA ZGŁOSZENIE ZMIAN W DEKLARAktórej skrzynki należy
CJI NA ODPADY WYNOSI 14 DNI OD DOKONANYCH FAKTYCZNYCH
wrzucić
wypełniony
dokument
(skrzynZMIAN. DEKLARACJĘ NALEŻY ZMIENIĆ W PRZYPADKU ZMIANY
ki
są
opisane),
tak
LICZBY OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH DANE GOSPODARSTWO. DOKOaby osoby postronne
NANIE ZMIAN W TYM TERMINIE JEST OBOWIĄZKOWE.
nie miały wglądu do
wypełnionych
dokumentów.
Skrzynki
są
W związku z trwają- wpłat poprzez np. placówcodziennie
kilkukrotnie
opróżcą pandemią Covid-19 i wy- kę bankową przy zachowaniu
jątkową sytuacją panującą w wszelkich środków ostrożności niane w ciągu godzin pracy
naszym kraju Samorządowy (Bank Spółdzielczy w Siedlcu SZUK Zbąszynek i w miarę koZakład Usług Komunalnych w – Oddział w Zbąszynku przy nieczności dokładane brakująZbąszynku informuje, że na- ul. Wojska Polskiego 55 nie ce dokumenty.
dal pozostaje „zamknięty” dla pobiera opłat za przelewy do- Samorządowy Zakład Usług
interesantów do odwołania. tyczące wody i ścieków oraz Komunalnych w Zbąszynku zaWszyscy
pracownicy
SZUK odpadów). W przypadku braku wiadamia, że przed budynkiem
Zbąszynek codziennie w go- przez odbiorcę usług indywi- naszego Zakładu przy ul. PCK
dzinach pracy Zakładu tj. po- dualnego nr rachunku banko- 2 w Zbąszynku nadal jest ustaniedziałek- piątek w godz. 7:00 wego do dokonywania wpłat wiony „WORKOMAT”, z którego
– 15:00 pracują stacjonarnie, bardzo prosimy o kontakt z można pobierać worki do senie jest prowadzona obsłu- pracownikami SZUK, którzy po- gregowania odpadów. Workoga bezpośrednia interesantów dadzą właściwy nr rachunku mat przed Zakładem znajduje
ze względów bezpieczeństwa. bankowego do wpłaty, tak aby się już od ponad roku. MyśliWszystkie sprawy można za- uniknąć wpłat na niewłaściwy my, że ten sposób- możliwość
pobierania dodatkowych worłatwić telefonicznie lub ma- nr rachunku bankowego.
ilowo, listownie lub za pośred- Dane kontaktowe z pracowni- ków do segregacji odpadów
nictwem skrzynki podawczej kami Samorządowego Zakładu się sprawdził, dlatego w najwystawionej przed drzwiami Usług Komunalnych w Zbą- bliższym czasie planujemy odnowić dotychczasowy – tymwejściowymi do siedziby SZUK, szynku:
przy ulicy PCK 2 w Zbąszyn- WODA i ŚCIEKI – tel.: 068 3849465 czasowy Workomat, tak aby
ku. Pracownicy odpowiadają wew. 21, e-mail: woda@zbaszy- pozostał on, nawet w momencie ustania pandemii Covid- 19.
na wszystkie pytania, dokonu- nek.pl
ją rozliczeń i wystawiają fak- ODPADY – tel.: 068 3849465 Workomat jest czynny w gotury. Kasa Samorządowego wew. 22, e-mail: gospodarka- dzinach funkcjonowania Samorządowego Zakładu Usług KoZakładu Usług Komunalnych odpadami@zbaszynek.pl
również jest zamknięta. Zachę- CZYNSZE – tel.: 068 3849465 munalnych w Zbąszynku – od
camy do dokonywania opłat wew. 23, e-mail: czynsze@zba- poniedziałku do piątku w godz.
7:00 – 15:00 (na bieżąco w ciądrogą elektroniczną dokonując szynek.pl
samemu przelewu bankowego KSIĘGOWOŚĆ – tel.: 068 3849425, gu dnia pracownicy uzupełniają kilkukrotnie zapas worków).
lub w przypadku braku takiej e-mail: szuk@zbaszynek.pl
możliwości do dokonywania Informujemy również, że nadal

II KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
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OŚWIATA

Agnieszka
Ratyńska

AKTUALNOŚCI OŚWIATOWE
Edukacja to jedna z
dziedzin życia społecznego,
które
pandemia
COVID-19
dotknęła
najmocniej.
Wydłużanie okresu edukacji
zdalnej to także coraz dłuższa
rozłąka dzieci z rówieśnikami,
coraz dłuższe zamknięcie w
domu, nawet jeśli w wielu
miejscach
organizowane
są
zajęcia
sportowe
czy
pozalekcyjne w mniejszych
grupach.
Edukacja
zdalna
przerwała również adaptację
dzieci
klas
pierwszych
w
nowym środowisku szkolnym.
Nauka
bez
codziennego
bezpośredniego
kontaktu
uczniów z nauczycielami i
wychowawczyniami, a także
bez wspólnej pracy w klasie
jest dla większości trudnym
wyzwaniem.
Początek nowego roku zrodził
nowe obawy, w związku z czym
po okresie ferii 18 stycznia br.
tylko uczniowie klas I-III szkół
podstawowych wrócili do nauki
stacjonarnej w ścisłym reżimie
sanitarnym. Nadal realizowano
praktyczną
naukę
zawodu
w szkołach i placówkach
prowadzących
kształcenie
zawodowe.
Uczniowie
klas
IV-VIII szkół podstawowych,
szkół
ponadpodstawowych,
placówek
kształcenia
ustawicznego
i
centrów
kształcenia
zawodowego
nadal
uczyli
się
zdalnie,
poza wyjątkami dotyczącymi
kształcenia zawodowego.
Od 8 lutego nauczyciele i
pracownicy szkół oraz placówek
oświatowych mogli zapisywać
się na szczepienia przeciwko
Covid-19. Wystarczyło zgłosić
taką
wolę
do
dyrektora
placówki,
który
zgłosił
zainteresowaną
osobę
do
szczepienia za pośrednictwem
Systemu Informacji Oświatowej.
W placówkach oświatowych
w
Gminie
Zbąszynek
z
możliwości
tej
skorzystała

część pracowników.
1 marca rozpoczęła się również
rekrutacja do klas pierwszych
szkół podstawowych na terenie
Gminy Zbąszynek, która trwała
do 22 marca.
Od 15 marca br. decyzją Ministra
Edukacji Narodowej uczniowie
klas I-III szkół podstawowych
m.in.
z
województwa
lubuskiego, rozpoczęli zajęcia
lekcyjne prowadzone w trybie
hybrydowym. Dyrektor szkoły
był zobowiązany do tego, aby
zorganizować naukę stosując
następujące zasady:
- nie więcej niż 50 proc. uczniów
ma zajęcia w budynku szkoły;
- co najmniej 50 proc. uczniów
ma lekcje zdalnie.
Placówki
wychowania
przedszkolnego od początku
roku
szkolnego
pracują
stacjonarnie
w
reżimie
sanitarnym.
W dniach od 17 do 19 marca
odbywały się w szkołach
podstawowych
próbne
egzaminy
ósmoklasisty
organizowane przez Centralną
Komisję
Egzaminacyjną.
Udział szkół i uczniów w
próbnym
egzaminie
jest
dobrowolny. Egzaminy, co do
zasady, przeprowadzane były
stacjonarnie w szkołach, w
reżimie sanitarnym. W szkołach
na terenie Gminy Zbąszynek
uprawnionych do udziału w
egzaminie było 85 uczniów.
Od 22 marca do 11 kwietnia
wprowadzono
naukę
zdalną
dla
wszystkich
uczniów. W przypadku szkół
podstawowych
specjalnych
oraz szkół ponadpodstawowych
specjalnych
(także
funkcjonujących w specjalnych
ośrodkach
szkolnowychowawczych
oraz
zorganizowanych w podmiotach
leczniczych
i
jednostkach
pomocy społecznej) zajęcia
mogą być prowadzone w
szkole. O prowadzeniu zajęć
www.zbaszynek.pl

w szkole
szkoły.

decyduje

dyrektor

Dobra informacja dla rodziców
najmłodszych mieszkańców
Gminy
Zbąszynek.
Od
1
września br. w Zbąszynku
uruchomiony
zostanie
żłobek, który będzie się
mieścił przy ulicy Kupieckiej
1. Będzie to filia istniejącego
od 2018 r. Niepublicznego
Żłobka
Leśny
Zakątek
w Babimoście. Żłobek będzie
posiadał jedną grupę liczącą
20 miejsc. Dzieci z Gminy
Zbąszynek zostaną objęte
dotacją z gminy. Aktualnie
trwają ustalenia dotyczące
ceny czesnego, które nie
powinno przekroczyć kwoty
700 zł od dziecka. Żłobek
będzie
świadczył
opiekę
w dni powszednie w godzinach
6:30-16:30.
Rekrutacja
już
się rozpoczęła, a wszelkie
informacje można uzyskać
u Dyrektor Niepublicznego
Żłobka
Leśny
Zakątek
w Babimoście Pani Elżbiety
Urbanowicz pod numerem
telefonu
782-902-758
lub
pisząc na adres: lesnyzakatek.
babimost@wp.pl
Zapraszamy do zapisów!
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

POD MUCHOMORKIEM ZAWSZE WESOŁO!
STYCZEŃ PEŁEN ATRAKCJI…..
Rok 2021 powitaliśmy wszyscy
z
wielkimi
nadziejami.
Nasze
przedszkolaki,
także
powróciły
radosne, pełne uśmiechu, ale
też gotowe do nowych wyzwań.
Szczególnie,
najmłodsza
grupa
przedszkolakówZajączki
wraz z panią Joanną Piwecką,
uczestniczyły w ważnym dla siebie
wydarzeniu, a mianowicie stały się
pełnoprawnymi przedszkolakami i
w dniu 25 stycznia odbyło się w
tej grupie uroczyste Pasowanie
na przedszkolaka. W tym
samym
miesiącu
dzieci
bawiły się również na Baliku
Karnawałowym,
który
co
roku jest bardzo oczekiwany.
Niestety z powodu istniejącej
sytuacji
epidemiologicznej,
nie mogliśmy spotkać się
wszyscy razem, jednak nie
przeszkodziło nam to wcale
we wspaniałej zabawie. Każda
grupa przedszkolna wraz ze
swoją
panią
nauczycielką
balowały w swoich pięknie,
na tę okazję, przystrojonych
salach.
Radości,
śmiechu,
tańców i zabaw nie było końca.
Bawiliśmy się cały dzień wśród
śpiewów, a wyobraźnia dzieci
dawała
wszystkim
wielką
satysfakcję z Baliku. W styczniu
swoje święto obchodzili także
nasi dziadkowie, dla których
dzieci z każdej z grup przygotowały
niespodziankę
w
formie
multimedialnych
przedstawień
pełnych życzeń i uścisków.
A W LUTYM….
W
lutym
grupa
Krasnoludki
zorganizowała ciekawy konkurs na
oryginalne instrumenty muzyczne
pod nazwą: „Coś z niczego –
instrumenty muzyczne z recyklingu”.
To przedsięwzięcie cieszyło się
dużym zainteresowaniem wśród
wszystkich dzieci i rodziców, do
których konkurs był skierowany.
Pomysłowość naszych milusińskich
była niesamowita i mimo wielu
niespotykanych
na
co
dzień
instrumentów wyłoniono miejsca,
które wśród głosujących cieszyło się
największym zainteresowaniem tj.:
Alan Balcer (Żabki), Kacper Niemiec
(Jeże), Weronika Szymkowiak (Jeże)
i Anabella Maciejkiewicz (Motylki).
20

Wszyscy
uczestnicy
konkursu
zostali nagrodzeni upominkami i
pamiątkowymi dyplomami.
Ponadto grupy najmłodszych dzieci,
Zajączki i Krasnoludki, zainspirowane
dniem Dinozaura, postanowiły uczcić
go w wyjątkowy sposób, bawiąc
się
i poznając prehistoryczne
ciekawostki z minionych czasów.
Czas przepełniały zabawy, tańce i
śpiewy.
Ciekawych zajęć nie zabrakło także
w przedszkolu „Gucio” w Rogozińcu,
gdzie przedszkolaki razem z panią

krótki montaż taneczno-słowny
o nadchodzącej wiośnie. Ponadto
Jeże, zorganizowały wewnątrzprzedszkolny konkurs na grupową
Marzannę. Pomysły na jej wykonanie
okazały się bardzo twórcze, do
tego stopnia, że każda z grup
została nagrodzona dyplomem i
ciekawą książką. Nie zabrakło też
słodkości. Przedszkolaki przegoniły
zimę wiosennymi piosenkami i
okrzykami, które było słychać w
całym budynku.
W
tym
miesiącu
zawsze

Karoliną Hassa bawiły się bardzo
karnawałowo,
nie
zapominając
oczywiście o nowych rzeczach,
które miały możliwość poznać
dzięki takim kreatywnym zajęciom
jak
„Zabawy
światłem”,
które
przybliżyły maluchom spojrzenie
na świat w zupełnie inny sposób.

obchodzimy wyjątkowy dzień, w
którym wspieramy ludzi chorych na
zespół Downa ubierając kolorowe
skarpetki.
Nasze
przedszkolaki
także przyłączyły się do tej akcji
razem
ze
swoimi
rodzinami.
Zdjęcia przesyłane przez rodziców
napawały solidarnością i dały nam
wszystkim dużo satysfakcji. Całą
galerię można obejrzeć na stronie
internetowej naszego przedszkola.
Kolejnym ważnym wydarzeniem
było
szukanie
przez
dzieci
Zajączka. To był wyjątkowy dzień
w roku, przepełniony zagadkami i
konkursami. Wszystkim udało się
znaleźć upominki pozostawione
przez „wielkanocnego gościa”, co
nie było takim prostym zadaniem.
Uśmiech nie schodził nikomu z
twarzy. Cieszymy się, że każdy dzień
przynosi nam wiele ciekawych i
niezapomnianych atrakcji.

WIOSENNY MARZEC ….
Wraz
z
nadejściem
marca
świętowaliśmy wyjątkowy dzień,
w którym chłopcy z każdych grup
przygotowali dla swoich „małych
kobietek” przemiłe niespodzianki z
okazji Dnia Kobiet.
Wszyscy cieszyliśmy się także, gdy
19.03.2021 r. mogliśmy wraz z grupą
Jeżyki powitać tak długo oczekiwaną
wiosnę. Czterolatki razem z panią
Magdaleną Jokiel przygotowały
piękne, wiosenne przedstawienie
dla wszystkich przedszkolaków,
w którym dzieci zaprezentowały
www.zbaszynek.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

Anna
Szczesiak

WIEŚCI Z PODSTAWÓWKI
W ramach Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa,
priorytetu III, dotyczącego rozwijania zainteresowań uczniów przez
promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa dzieci i młodzieży, szkoła otrzymała wsparcie na
zakup książek. Biblioteka szkolna
wzbogaciła swój księgozbiór o 778
pozycji, w tym 601 egzemplarzy nowości z zakresu literatury pięknej i
popularnonaukowej, 177 egzemplarzy lektur oraz 25 egzemplarzy płyt
CD z nagraniami lektur i beletrystyki.
Wśród publikacji z literatury pięknej
znalazły się książki przeznaczone
dla każdej grupy wiekowej uczniów
szkoły podstawowej:
- dla najmłodszych - bajeczki, wierszyki i baśnie oraz książki wspomagające naukę czytania (klasy 1-2),
literatura obyczajowa (w tym opowieści o zwierzętach), przygodowa
(w tym powieści detektywistyczne),
fantastyczna i historyczna (klasy
3-4),
- dla starszych - literatura obyczajowa (w tym książki o koleżeństwie,
przyjaźni, pierwszej miłości i sporcie) przygodowa, fantastyczna i historyczna oraz poradniki (klasy 5-8).
KONKURSY
Uczniowie brali udział w etapie rejonowym konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty z języka
angielskiego i matematyki. Do etapu
wojewódzkiego zakwalifikował się 1
uczeń z języka angielskiego. Uczeń
klasy ósmej zdobył tytuł laureata
w konkursie „Ojczyzno Ma”, którego
organizatorem była Akcja Katolicka
Diecezji Zielonogórsko -Gorzowskiej.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Egzamin ósmoklasisty to pierwszy
ważny test wiedzy w życiu uczniów.
Nasi przyszli absolwenci w ramach
treningu odbyli egzamin próbny test
diagnostyczny, podczas którego zapoznali się z zasadami przebiegu
egzaminu oraz kodowaniem prac,
procedurami egzaminacyjnymi. Tegoroczny egzamin będzie pisało 55
uczniów w dniach od 25-27 maja
2021 r.
PROFILAKTYKA
Nieodzownym znakiem naszych
czasów są technologie komputerowe. Są one wyznacznikiem postępu, a jednocześnie stanowią
zagrożenie, szczególnie dla dzieci i

młodzieży, które coraz więcej czasu spędzają przed monitorem komputera. Ponadto nauczanie zdalne
„wymusza” obcowanie z Internetem.
Stąd niezbędne jest prowadzenie
działań profilaktycznych. W okresie (luty - marzec 2021r.) w naszej
szkole realizowane były działania
związane z uwrażliwianiem uczniów
na zachowanie zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 9 lutego
włączyliśmy się w akcję Dzień Bezpiecznego Internetu. Dzień ten obchodzony jest z inicjatywy Komisji
Europejskiej od 2004 roku. Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005
roku jest Polskie Centrum Programu
Safer Internet (PCPSI), które tworzą
państwowy instytut badawczy NASK
oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.
W ramach naszych działań odbyły
się: akcja happeningowa przeprowww.zbaszynek.pl

wadzona wśród uczniów klas I- III,
lekcje wychowawcze dla klas IV-VIII
(Gdzie jest Mimi i Pokochaj Hejtera).
Przygotowane i zaprezentowane
zostały materiały związane z profilaktyką uniwersalną dla uczniów i
ich rodziców. Przeprowadzony został konkurs na stworzenie dekalogu zasad bezpiecznego obcowania z Internetem „Rozsądkiem się
kierujemy w sieć Internetu się nie
złapiemy”. Uczniowie aktywnie włączyli się w przedsięwzięcie czego
efektem jest „Dekalog Bezpiecznego Internetu”, który prezentujemy
powyżej. Mamy nadzieję, że zasady
poruszania się po sieci dla małych
i dużych dzieci będą przez naszych
uczniów nie tylko znane ale również przestrzegane!
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Małgorzata
Gruchała

SZKOŁA PODSTAWOWA W DĄBRÓWCE WLKP.

PRACA SZKOŁY PODCZAS PANDEMII

Rok 2021 rozpoczęliśmy
od ferii zimowych. 18 stycznia do
szkoły wrócili uczniowie klas I-III.
Stacjonarnie uczyli się do 19 marca 2021r. Od 22 marca ponownie
wszystkie klasy odbywają naukę
w formie zajęć realizowanych z
wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
KONKURSY, EGZAMINY
17, 18 i 19 marca 2021r. spotkaliśmy
się z naszymi ósmoklasistami na
egzaminach
próbnych.
Uczniowie mogli sprawdzić swój poziom
przygotowania z języka polskiego, matematyki i języków obcych.
Egzamin został przeprowadzony
w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego
egzaminu. (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, zaznaczanie odpowiedzi
na karcie odpowiedzi). Diagnoza
została przeprowadzona z zachowaniem reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.
W styczniu chętni uczniowie wzięli
udział w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych z j. polskiego (13 uczniów), matematyki
(5 uczniów), historii (3 uczniów),
j. angielskiego (4 uczniów), j. niemeckiego (4 uczniów), chemii (1
uczeń) i biologii (1 uczeń). Do etapu
rejonowego z języka polskiego zakwalifikowało się dwoje uczniów z
klasy VIII, z czego jedna uczennica
dotarła do finału. Z niecierpliwością czekamy na finał, który odbędzie się w kwietniu.
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PROJEKTY JĘZYKOWE
Projekty językowe mają na celu
rozbudzanie potrzeb uczenia się
języka, zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających
dalszą edukację. Mimo utrudnień
w sferze kontaktów społecznych
uczniowie klasy trzeciej naszej
szkoły wzięli udział w mini – projekcie językowym polegającym na
zredagowaniu życzeń wielkanocnych w języku angielskim oraz
własnoręcznym wykonaniu kartki
świątecznej. Koordynatorkami projektu były p. Monika Niewiadomska
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
nr 11 w Rybniku oraz p. Wioletta
Wachowska-Hyszka ze Szkoły w
Dąbrówce Wlkp. Każdy z
uczestników z zainteresowaniem oczekiwał na
kartkę, która była przygotowana specjalnie dla niego przez ucznia z zaprzyjaźnionej szkoły. Udział w
zadaniu był dla trzecioklasistów nowym doświadczeniem,
możliwością
zweryfikowania
swoich
umiejętności języka oraz
inną formą nauki. Anglojęzyczne kartki udekorowały salę lekcyjną naszych
podopiecznych.
Aktywny udział w projekcie ”Regional vernetzen”
rozpoczęła klasa 6a. Inicjatorem spotkań on-line dla nauczycieli z całej
Polski była pani Justyna
Ciecharowska – koordynatorka projektu Deutsch
Plus Goethe Institut w
www.zbaszynek.pl

Warszawie. Wynikiem pracy było
utworzenie grup projektowych wg
zainteresowań oraz poziomu językowego. Uczniowie naszej szkoły
w obszarze „Ja i moje otoczenie”
(Ich und meine Umgebung) współpracują z SP im. Orła Białego w
Jaroszowcu oraz SP im. K. Makuszyńskiego w Ciężkowicach. W
dniu 5 marca br. uczestnicy wzięli
udział w spotkaniu on-line, mającym na celu przybliżenie celów
szczegółowych projektu, podniesieniu stopnia świadomości oraz
motywacji uczniów do nauki języka poprzez konwersację w języku
niemieckim. Podczas pierwszego
spotkania każdy z uczniów miał
możliwość zaprezentowania się
oraz przedstawienia swoich zainteresowań w języku niemieckim.
Obecnie każda z grup pracuje nad
przygotowaniem prezentacji multimedialnej dotyczącej wybranych
miejsc i atrakcji turystycznych naszego regionu.
Szanowni
Państwo,
czytelnicy
Kwartalnika,
życzymy
Wszystkim prawdziwie pogodnych Świąt
Wielkiej Nocy, spokoju wypełnionego zachwytem nad cudem odradzającej się przyrody, radości
z przeżywania razem z bliskimi
świątecznych chwil. Życzymy Państwu, byście spędzili Wielkanoc w
spokoju i radości odpoczywając od
codziennych zajęć.

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

Sławomir
Matysik

CO SŁYCHAĆ U MARCINA ROŻKA?
Po przerwie świątecznej i
feriach zimowych część społeczności szkolnej wróciła do nauki w trybie stacjonarnym. Starsi uczniowie
naszej szkoły pozostali w trybie
nauczania zdalnego. Przedstawiamy Państwu, co się działo w naszej
szkole przez ostatnie kilka tygodni.
PO CO HEJTOWAĆ, KIEDY MOŻNA
SIĘ KUMPLOWAĆ?
9 lutego 2021 roku obchodziliśmy
Dzień Bezpiecznego Internetu pod
hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy Razem!”. W tegoroczne obchody DBI włączyła się i nasza szkoła. DBI ma na
celu przede wszystkim inicjowanie
i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,
zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką
bezpieczeństwa dzieci w Internecie. Ideą DBI jest podkreślanie siły
współdziałania w dbaniu o cyfrowe
bezpieczeństwo.
Z tej okazji przygotowaliśmy dla
uczniów naszej szkoły kilka konkursów. W kategorii plakat nagrodziliśmy prace Marcela Stasiaka,
Zuzanny Krakowian, Klaudii Aściukiewicz, Leny Gajdeckiej (klasa IV),
a w kategorii prezentacja - Wiktora
Szatkowskiego (klasa VII).
KONKURSY, KONKURSY, KONKURSY…
Z okazji trwającego karnawału
uczniowie klasy II podczas zajęć
wykonywali samodzielnie maski
karnawałowe oraz wzbogacali wiedzę na temat tradycji karnawałowych w innych krajach.
Starsi uczniowie mogli wziąć udział
w konkursie pt. „Pomóż ocalić życie”, który swoim patronatem objęło
Kuratorium, a z okazji Międzynarodowego Dnia Języka obchodzonego 21 lutego przygotowaliśmy dla
społeczności szkolnej konkursy
związane z językiem polskim. Celem inicjatywy „Język polski – dodaj
do ulubionych!” było poszerzanie
wiedzy dzieci na temat rodzimego
języka, jego historii i ciekawostek z
nim związanych, a także rozwijanie
troski o ojczystą mowę. W projekcie tym nagrodziliśmy prace Filipa
Bieleckiego (klasa VI) Adama Bieleckiego, Zuzanny Krakowian, Leny
Gajdeckiej, Klaudii Aściukiewicz,
Marcela Stasiaka (klasa IV) oraz

Wiktora Szatkowskiego (klasa VII).
Klasa III z tej okazji przygotowała
własnoręcznie zrobione scrabble,
dzięki którym uczniowie utrwalali
pisownię z trudnościami ortograficznymi.
2 marca odbył się szkolny etap
konkursu recytatorskiego w kategorii klas I – III. Jedenastu artystów
- recytatorów wygłosiło wiersze
Brzechwy, Tuwima, Wawiłow i innych polskich poetów. Spośród
nich nominację do etapu powiatowego uzyskali: Brajan Skaczewski
(kl. I), Karolina Szałata (kl. III) oraz
Aron Skaczewski (kl. III).
3 marca odbył się konkurs recytatorski w ramach Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2021 dla starszych
uczniów (klasy IV – VIII). Podczas
eliminacji etapu szkolnego dowiedzieliśmy się, jakie zwierzęta żyją
w zoo? Dlaczego słowik spóźnił
się na kolację? Poznaliśmy Grzegorza kłamczucha i jego ciotkę, a
także wsłuchiwaliśmy się w „Dwa
wiatry” i interpretację wiersza Wisławy Szymborskiej „Nic dwa razy”.
Prezentacje rozpoczęliśmy bardzo
miło - od „Całusków i buziaczków”.
Uczniowie zaprezentowali swoje
recytacje online, a do etapu powiatowego zakwalifikowali się z kl.
IV Breś Adrian Krakowian Zuzanna,
Stasiak Marcel, z kl. VI Filip Bielecki, a klasę VII reprezentowała
Amelia Bok.
Filip Bielecki i Brajan Skaczewski
za swoje wystąpienia zostali nagrodzeni wyróżnieniem w etapie

www.zbaszynek.pl

powiatowym Lubuskiego Konkursu
Recytatorskiego – PRO ARTE 2021.
Gratulujemy sukcesów i wierzymy,
że kolejne edycje będą cieszyły się
jeszcze większym zainteresowaniem naszych podopiecznych.
Wszystkie nagrodzone prace konkursowe, a także to, jak pomimo
pandemii i nieobecności w szkole
uczniów klas IV – VIII, pomieszczenia naszej placówki zmieniały się
w laboratorium, kawiarnię z pysznymi pączkami, karnawałową maskaradę, scenę, na której prezentowali swoje recytacje najmłodsi
uczniowie, kosmosem, pracownią
malarską i galerią obrazów, można
zobaczyć na naszej stronie internetowej: spkosieczyn.edupage.org
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej placówki w sieci.
PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Egzamin ósmoklasisty zbliża się
wielkimi krokami. W dniach 17 –
19 marca. Uczniowie rozwiązywali
próbny egzamin ósmoklasisty. W
pocie czoła sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Mamy nadzieję, że wyniki próby
i końcowego egzaminu okażą się
satysfakcjonujące.
MARCIN ROŻEK NA FACEBOOKU „LUBIĘ TO!”
Powoli, małymi krokami i z pewną
dozą nieśmiałości wkroczyliśmy na
salony Facebooka. Mamy nadzieję, że nasza obecność w mediach
społecznościowych przyniesie pozytywne rezultaty dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia
naszego profilu na FB, no i oczywiście do naciśnięcia legendarnego
przycisku – „Lubię to!”.
WIELKANOC TUŻ, TUŻ
Jak co roku, z okazji Niedzieli Palmowej, przygotowaliśmy palmę
wielkanocną, która została zaprezentowana w kościele w Kosieczynie, a z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia
oraz wszelkiej pomyślności. Niech
ten szczególny czas będzie pełen
radosnej nadziei i wiary w nadchodzącą przyszłość. Wesołego Alleluja!
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

REKRUTACJA - CZAS START
Miesiące marzec i kwiecień były zazwyczaj dla Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego im. Jana Pawła II
w Zbąszynku czasem intensywnych działań rekrutacyjnych.
Niestety w tym roku prowadzenie działań rekrutacyjnych
w formie spotkań z ósmoklasistami i ich rodzicami jest niemożliwe z uwagi na panującą
pandemię. Pozostają nam działania z wykorzystaniem portali
społecznościowych, za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz środków przekazu.
W związku z tym chcielibyśmy
przedstawić naszą ofertę edukacyjną i zachęcić wszystkich
potencjalnych kandydatów na
uczniów naszej szkoły do zapoznania się z nią oraz zaprosić do odwiedzania naszej
strony internetowej www.ckziu.
zbaszynek.pl oraz www.facebook.com/ckziuzbaszynek.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

Antoni
Pawłowski

ZDALNIE ALE Z WYJĄTKAMI….
Pierwszy
kwartał
tego roku to nadal nauczanie zdalne. Wyjątki stanowiły
egzaminy, zajęcia praktyczne
oraz praktyki zawodowe. W
styczniu do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje
zawodowe przystąpiło 50
osób z klas III i IV technikum,
z niecierpliwością czekamy
na wyniki. W styczniu i marcu odbyły się także próbne
egzaminy maturalne, które
pozwoliły na zweryfikowanie
wiedzy, z przedmiotów ogólnokształcących oraz przećwiczenie procedur egzaminacyjnych. Specyfika zawodu
leśnika i operatora pozwoliła
nam także na przeprowadzanie zajęć praktycznych w terenie, które odbywały się z
zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i aktualnych zaleceń GIS i MEiN.
Od roku nauczanie
reszty przedmiotów odbywa się zdalnie za pomocą
przyjętych w szkole narzędzi
informacyjnych. Poza prowadzeniem zajęć objętych
ramowym planem nauczania dla poszczególnych klas,
odbywały się też w formie
zdalnej liczne konkursy i akcje wolontariackie, w których nasi uczniowie chętnie
uczestniczyli.
Nauczyciele,
korzystając ze zdalnych form
odbyli także szereg szkoleń
podnoszących ich kompetencje zawodowe.
W marcu rozpoczęła
się także promocja szkoły a
tym samym zawodu leśnika
i operatora maszyn leśnych.
Niestety nie mamy możliwości zorganizowania dni otwartych szkoły ale zainteresowani
uczniowie z klas ósmych mogą
korzystać z informacji na stronie www szkoły, facebooka,
telefonicznie a także umawiając się indywidualnie na spotkanie w szkole aby zobaczyć

i dowiedzieć się czegoś więcej
o specyfice zawodu, poczuć
atmosferę szkoły, obejrzeć internat i otoczenie.
Zachęcamy wszystkich
zainteresowanych do odwiedzania stron szkoły, szkolnego facebooka, na którym jest
dużo ciekawych i bieżących
informacji, odbycia spaceru
wirtualnego po naszej szkole
oraz obejrzenia materiałów i
filmów promocyjnych.
www.zbaszynek.pl

Na rok szkolny 2021/2022 prowadzimy nabór na dwa kierunki kształcenia: pięcioletniego technikum leśnego oraz
trzyletniej branżowej szkoły I
stopnia w zawodzie operator
maszyn leśnych. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie
zapraszamy i zachęcamy do
zapoznania się z naszą ofertą.
Z leśnym pozdrowieniem
Darz bór			
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Katarzyna
Rucioch

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

CO SŁYCHAĆ W WIGORZE I OPS
złożyli kwiaty i zapalili znicze przy
Pomniku „Źródło” w Zbąszynku
z okazji 81 rocznicy masowych
wywózek na Sybir. 10 luty to
dla Sybiraków data szczególna.
Początek
wielkiej
tułaczki
i
cierpienia
ludności
Kresów
Wschodnich, która po zdradzieckiej
napaści ZSRR na Polskę w dniu
17 września 1939 roku, poddana
została szczególnym represjom,
trwającym
kilka
a
nawet
kilkanaście lat.

Początek 2021 roku to czas bardzo
aktywny i bogaty w wydarzenia
dla
seniorów.
Dzienny
Dom
„Senior-Wigor” w Zbąszynku stał
się miejscem integracji, spotkań i
radosnego świętowania seniorów
z zachowaniem obowiązujących
zasad sanitarnych. Spośród wielu
wydarzeń warto wyróżnić:
PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”
Od stycznia br. Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zbąszynku poprzez
sekcję Dziennego Domu „SeniorWigor” realizuje kolejną edycję
programu - Solidarnościowy Korpus
Wsparcia Seniorów, którego celem
jest niesienie pomocy osobom
starszym w czasie epidemii. W
ramach programu osoby powyżej
70. roku życia mogą zwrócić
się o pomoc w czynnościach,
które wymagają wyjścia z domu,
a które utrudnione są przez
panującą pandemię. Mowa m.in. o
zakupach artykułów spożywczych
czy
dostarczeniu
artykułów
higienicznych. Pracownik ośrodka
kontaktuje
się
z
seniorem,
weryfikuje zgłoszenie i ustala
wszystkie szczegóły związane z
udzieleniem pomocy. Pracownicy
ośrodka
lub
wolontariusze
dostarczają
osobom
starszym
niezbędne
produkty.
Koszty
zakupów
pokrywa
senior.
W
ramach
Programu
„Wspieraj
Seniora”
uruchomiona
została
ogólnopolska infolinia 22 505 11
11 dedykowana seniorom. Obecna
edycja programu trwa do końca
26

marca 2021 roku.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
W styczniu br. tradycyjnie już
świętowaliśmy w naszym Domu
Dzień Babci i Dzień Dziadka. Co
roku w tym dniu odwiedzały nas
przedszkolaki z
Niepublicznego
Przedszkola „Pod Muchomorkiem”
w Zbąszynku. W bieżącym roku
nie było to możliwe z uwagi na
obowiązujące ograniczenia. Młodzi
przyjaciele nie zapomnieli jednak o
babciach i dziadkach
z Dziennego Domu
„Senior-Wigor”
i
przekazali
im
własnoręcznie
wykonane
prace
wraz z życzeniami.
Seniorzy obchodzili
swoje
święto
na
słodko i z humorem.
Pracownicy
Domu
przygotowali
na
ten
dzień
wiele
ciekawych
i
wesołych zajęć oraz
niespodzianek.
10 LUTY 1940 –
PAMIĘTAMY
10 lutego 2021 roku
przedstawiciele
Gminy Zbąszynek i
Świebodzińskiego
Związku Kresowian
Koło
Terenowe
Kosieczyn
oraz
seniorzy z Dziennego
Domu „Senior-Wigor”
www.zbaszynek.pl

TŁUSTY CZWARTEK U SENIORÓW
11 lutego 2021 roku seniorzy
w
naszym
Domu
obchodzili
najsłodsze
święto
karnawału.
Zgodnie z przyjętym zwyczajem
każdy
musiał
zjeść
chociaż
jednego pączka na szczęście. W
tym dniu niejedna dieta odeszła
w zapomnienie. Ale jak to mówią
seniorzy, w ich wieku dieta już
nie obowiązuje a tradycję należy
zachowywać.
WALENTYNKI I OSTATKI
Walentynki - Dzień Zakochanych,
święto romantycznej miłości, która
większości ludzi kojarzy się z
młodością. Tymczasem 14 lutego
z pewnych względów może stać
się idealnym świętem również
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w swoim gronie, na
słodko i z humorem. W
tym dniu nie brakowało
pięknych
życzeń,
słodkiego
upominku
oraz wspólnego śpiewu
i uśmiechów.

zakochanych seniorów. I nie ma
znaczenia, czy obiekt uczuć budzi
się przy naszym boku od 50 lub
więcej lat, czy został niedawno
poznany. Może to być też świetna
okazja do spędzenia czasu z
przyjaciółmi czy znajomymi. 16
lutego br. seniorzy z Dziennego
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
z humorem i rozpierającą energią
włączyli się do świętowania
Walentynek. W tym dniu uczestnicy
pożegnali
również
karnawał.
Seniorzy
wspólnie
słuchali
znanych i popularnych przebojów,
śpiewali,
opowiadali
ciekawe
historie, żartowali i
wspominali
młodość. Osoby starsze śpiew i
zabawę mają w sercach, dlatego
robią to z ogromną radością.
Na zakończenie dnia wszyscy
obecni otrzymali walentynkowy
upominek.
DZIEŃ KOBIET I DZIEŃ MĘŻCZYZN
Zgodnie z tradycją panującą w
naszym Domu, każdego roku w
marcu obchodzimy Dzień Kobiet
i Dzień Mężczyzn. Świętujemy je
łącznie, ponieważ te daty są blisko
siebie. Dzień Kobiet - 8 marca,
od dawna przyjął się w naszym
społeczeństwie, natomiast Dzień
Mężczyzn - 10 marca, dopiero od
niedawna wchodzi do tradycji
świętowania
i
jest
wyrazem
uznania dla osiągnięć mężczyzn z
całego świata w rozwój edukacji,
ekonomii, technologii i kultury.
Seniorzy
z
Dziennego
Domu
„Senior-Wigor” obchodzili ten dzień

ZAJĘCIA AKTYWIZUJĄCE
W DZIENNYM DOMU
„SENIOR-WIGOR”
W
czasie
panującej
epidemii
zajęcia
w
naszym Domu odbywają
się
z
zachowaniem
najwyższych
zasad
bezpieczeństwa
s a n i t a r n e g o .
N a j w i ę k s z y m
powodzeniem
wśród
seniorów cieszą się
zajęcia
manualne,
edukacyjne,
religijne,
relaksacyjne i ruchowe.
W działalności placówki
nadal prowadzone są
alternatywne formy zajęć dla tych
osób, które pozostają w domach.
W ramach zajęć oferowane są
także zajęcia zdalne. Na stronie
internetowej Domu oraz na portalu
społecznościowym
„facebook”
zamieszczane
są
materiały
terapeutyczne, przykłady ćwiczeń
ruchowych
i
warsztatowych,
z
których
można
skorzystać
pozostając w domach.
SZCZEPIMY SIĘ PRZECIW COVID 19
Miło
nam
poinformować,
że
wszyscy
uczestnicy
zajęć
w
Dziennym Domu „Senior – Wigor”
w Zbąszynku, w trosce o siebie
i
najbliższych,
wyrazili
chęć
zaszczepienia się przeciw
COVID – 19. Osoby w wieku 80+
zostały już zaszczepione dwoma
dawkami szczepionki
a osoby
w wieku 70+ przyjęły pierwszą
dawkę w marcu br. Pracownicy
naszego Domu również są już
zaszczepieni dwoma dawkami
szczepionki.
Szczepiąc
się,
daliśmy sobie szansę na powrót
do normalności. Czujemy się
bezpieczniej, ale nadal podczas
zajęć przestrzegamy bezwzględnie
zasady: dystans – dezynfekcja –
maseczka.
ŻEGNAJ ZIMO-WITAJ WIOSNO
Topienie
marzanny
to
jeden
z
niewielu
starosłowiańskich
obrzędów, który do dziś jest
kultywowany, choć w zależności
www.zbaszynek.pl

od regionu – w różny sposób.
Marzanna to według ludowych
podań słowiańska bogini, która
symbolizowała demona i dlatego
zgodnie z tradycją należy ją
utopić lub spalić, żeby pożegnać
zimę. Tak też uczynili seniorzy z
Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w
Zbąszynku.
Przygotowali
okazałą kukłę, którą następnie
spalili w przydomowym ogrodzie.
Tym wydarzeniem powitaliśmy
tegoroczną wiosnę z nadzieją,
że w niedługim czasie nastanie
ciepła i słoneczna pogoda.
KWARTALNE
SPOTKANIE
GMINNEGO
ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
10
marca
2021
roku
odbyło
się
pierwsze
w
tym
roku
spotkanie
Gminnego
Zespołu
Interdyscyplinarnego w Zbąszynku,
na którym Przewodnicząca GZI –
Katarzyna Rucioch przedstawiła
sprawozdanie
z
działalności
Zespołu
za
2020
rok
oraz
informacje z prowadzonych działań
Grup Roboczych w mijającym
kwartale. W związku ze zmianami
kadrowymi, jakie nastąpiły w
Komendzie
Powiatowej
Policji
w
Świebodzinie, Zarządzeniem
Burmistrza Zbąszynka z dnia
8 marca 2021 roku, ze składu GZI
w Zbąszynku odwołano
sierż.
sztab.
Eryka
Wawrzynowicza
przechodzącego
do
pracy
w
komendzie, a na
jego miejsce
powołano
sierż.
sztab.
Filipa
Pendraka, obecnego dzielnicowego
na terenie miasta Zbąszynek.
Panu Erykowi dziękujemy za
kilkuletnią, niezwykle efektywną
pracę w Zespole a Panu Filipowi
życzymy
owocnej
współpracy
w
rozwiązywaniu
lokalnych
problemów.
Kolejne
spotkanie
Zespołu odbędzie się w czerwcu
br.
ŚWIADCZENIE
WYCHOWAWCZE
500+
Od
01.02.2021
roku
Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku
rozpoczął przyjmowanie wniosków
o
świadczenie
wychowawcze.
Obecne
świadczenie
500+
przyznane
jest
do
dnia
31.05.2021 r. W celu zapewnienia
kontynuacji
wypłaty
tego
świadczenia od czerwca 2021 r.
konieczne jest złożenie nowego
wniosku.
W
okresie
od
01.02.2021
r.
do
31.03.2021
r.
przyjmowane
27
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są
wnioski
w
formie
elektronicznej. Wnioski w formie
papierowej
będą
przyjmowane
od 01.04.2021 r. Wszystkie osoby,
które złożą prawidłowo wypełnione
wnioski w okresie od lutego
2021 r. do kwietnia 2021 r. otrzymają
świadczenie w czerwcu 2021 r.
Terminy
wnioskowania
o
świadczenie wychowawcze w
2021 roku:
luty,
marzec,
kwiecień
rozpatrzenie wniosku i wypłata
świadczenia do dnia 30 czerwca;
maj - rozpatrzenie wniosku i
wypłata świadczenia do dnia 31
lipca;
czerwiec - rozpatrzenie wniosku
i wypłata świadczenia do dnia 31
sierpnia;
Wnioski w formie elektronicznej
można składać za pomocą:
- portalu informacyjno-usługowego
emp@tia,
- elektronicznej platformy usług
administracji publicznej epuap,
- platformy usług elektronicznych
PUE ZUS,
- systemów teleinformatycznych
banków.
POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Kolejna
edycja
pomocy
żywnościowej dla najuboższych
w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 -
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Podprogram 2020, realizowany
w
ramach
Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym, obowiązuje od
sierpnia 2020 r. do czerwca
2021 r. Od stycznia 2021 r. nastąpiła
zmiana kryterium dochodowego
uprawniającego do otrzymania
pomocy w ramach Programu,
które wynosi 220% kryterium
dochodowego określonego w art.
8 ustawy o pomocy społecznej,
tj. w przypadku osoby samotnej
dochód tej osoby nie może
przekroczyć kwoty 1 542,20 zł, a
w przypadku osoby w rodzinie
dochód na osobę nie może
przekroczyć kwoty 1 164,60 zł.
Skierowanie na pomoc w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa można otrzymać
w tutejszym Ośrodku Pomocy
Społecznej.
GRUPA
WSPARCIA
OSÓB
Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w
Zbąszynku
organizuje
zajęcia dla dorosłych osób z
niepełnosprawnościami z terenu
Gminy Zbąszynek. Grupa wybrała
dla siebie nazwę „POMYSŁOWY
TEAM” oraz własne logo. Zajęcia
odbywają się dwa razy w tygodniu
w budynku Dziennego Domu
„Senior-Wigor”
w
Zbąszynku.
Prowadzone zajęcia parateatralne

www.zbaszynek.pl

i warsztaty twórcze mają charakter
terapeutyczny
i
relaksacyjny.
Podczas
spotkań
osoby
z
niepełnosprawnościami rozwijają
wyobraźnię, uświadamiają sobie
własne możliwości oraz kształtują
umiejętność
współdziałania
w
grupie. Przezwyciężają własne
bariery i nabywają podstawowe
umiejętności niezbędne w życiu
codziennym. Zajęcia mają na celu
podniesienie aktywności społecznej
osób z niepełnosprawnościami z
naszej Gminy. Z uwagi na stan
obostrzeń związanych z epidemią
częstotliwość spotkań jest na
bieżąco modyfikowana.
CO JESZCZE PRZED NAMI….
W marcu br. seniorzy z Dziennego
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszynku
tradycyjnie będą upiększać Dom
i ogród nasadzając wiosenne
kwiaty i krzewy a w przeddzień
Świąt Wielkiej Nocy spotkają się
przy wielkanocnym stole, aby
złożyć sobie świąteczne życzenia.
Radosnych Świąt życzą:
		
Seniorzy,
osoby
z
niepełnosprawnościami
i
pracownicy
Ośrodka
Pomocy
Społecznej w Zbąszynku
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Krzysztof
Krzywak

ZDROWIE W GMINIE ZBĄSZYNEK

BEZPŁATNE BADANIA SŁUCHU I
WZROKU U DZIECI
Badania w gminie Zbąszynek
odbywają się od 2019 r. Jednak
w roku ubiegłym z uwagi na
utrudnienia związane z pandemią COVID-19, nie udało się tych
badań przeprowadzić. W tym
roku planujemy je zrealizować
w miesiącach maj-czerwiec.
Pielęgniarki szkolne obserwują
dzieci pod tym kątem. Jednak
coraz więcej nosi okulary i ma
problemy z zapaleniem ucha
środkowego. Badania u dzieci
rozpoczynających naukę szkolną, prowadzone od wielu lat
przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu we współpracy z
jednostkami naukowymi z Polski
oraz innych krajów wykazały, że:
co piąte dziecko ma różnego rodzaju problemy ze słuchem, co
trzecie dziecko wykazuje problemy ze wzrokiem, co czwarte dziecko wykazuje zaburzenia
artykulacji.
Wykrywanie wad wzroku nie
zawsze jest proste, gdyż objawy

mogą być różne i często niecharakterystyczne. U dziecka mogą
pojawić się kłopoty z czytaniem
i pisaniem, bóle głowy, pieczenie
i łzawienie oczu oraz mruganie
powiekami. Dziecko skarży się
na zamazywanie obrazu z bliska
lub z daleka, przyjmuje nieprawidłową postawę przy czytaniu,
pisaniu, patrzeniu na monitor.
Zdarza się, jeżeli nie wykryje się
tej wady wcześniej, dzieci uczą
się gorzej ale wstydzą się przyznać do nie widzenia czy nie
słyszenia. Wczesna i prawidłowa
korekcja wady wzroku pozwala uzyskać całkowitą poprawę
widzenia i zapobiec rozwojowi
niedowidzenia. Badanie dziecka
jest bezpłatne. Gmina złożyła
odpowiedni wniosek i otrzymała dofinansowanie z LOW NFZ.
Koszt całego przedsięwzięcia to
23 830,00 zł. W celu wyboru Realizatora programu odbędzie się
konkurs ofert.
Do przebadania, po wyrażeniu
zgody przez rodziców, jest 101
pierwszoklasistów z całej gminy.
www.zbaszynek.pl

Jeżeli lekarze znajdą jakąś wadę
wypiszą skierowanie do specjalisty na bardziej szczegółowe
badanie. Program potrwa dwa
lata, później Burmistrz i Radni
zdecydują czy realizować go w
następnych latach.
ŻYCZENIA DLA CHORYCH
11 lutego obchodziliśmy ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. A następnego dnia OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ
OPIEKUNA. Pytanie o sens choroby i bólu jest jednym z najtrudniejszych, dlatego też w tych
dniach nie mogliśmy zapominać
o tym, jak ważne jest pochylenie
się nad człowiekiem cierpiącym i
jego opiekunami, poświęcając im
swoją uwagę i czas. W sytuacji
cierpienia nie wystarczy jedynie
odpowiednia terapia, ogromnie
potrzebne jest ludzkie ciepło i
zainteresowanie.
Burmistrz Zbąszynka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku złożyli wszystkim
Chorym życzenia powrotu do
zdrowia, a Opiekunom podzięko29
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Informator: www.zbaszynek.pl w
zakładce Dla Mieszkańca-Zdrowie- Zdrowie-Zdrowie Psychiczne.

wali za wielkie oddanie i opiekę nad potrzebującymi pomocy
i wsparcia. Od ich humanitarnej
postawy zależy zdrowie, a niejednokrotnie również i życie chorych.
PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA
8 kwietnia 2021 r. przy Przychodni Lekarskiej w Zbąszynku
przeprowadzane będą w mammobusie
bezpłatne
badania
mammograficzne dla kobiet w
wieku od 50 do 69 lat, które w
ciągu ostatnich dwóch lat nie
miały wykonywanych tego typu
badań. Kolejne badania odbędą
się 6 lipca i 4 sierpnia br. Panie,
które nie będą spełniały tych
warunków, będą mogły mieć
wykonane badania odpłatnie w
cenie 130 zł. Warto skorzystać z
wyznaczonego terminu.
INFORMATOR
Od tygodni nie masz chęci do
30

życia, nie możesz wstać z łóżka,
nic Cię nie cieszy, a przy tym źle
sypiasz? Idź do lekarza, bo być
możesz chorujesz na depresję.
Depresja (lub zaburzenie depresyjne) jest częstym zaburzeniem
psychicznym, która poprzez obniżenie nastroju poważnie zakłóca codzienne życie.
23 lutego przypadał Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, chorobą na którą choruje 350 mln
ludzi na świecie. Informator o
dostępnych w województwie lubuskim formach wsparcia osób
z zaburzeniami psychicznymi
zawiera dane o możliwościach
wsparcia osób, którym ujawnione zaburzenia psychiczne
utrudniają m. in. radzenie sobie
ze wszystkimi kłopotami dnia
codziennego. Przeznaczony jest
przede wszystkim dla osób potrzebujących pomocy, ich opiekunów oraz specjalistów, którzy
tego wsparcia zawodowo udzielają.
www.zbaszynek.pl

TELEPORADA PO ZMIANACH
Od wtorku, 16 marca, zmieniły
się zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz
pierwszego kontaktu nie będzie
mógł, poza kilkoma sytuacjami,
narzucić wizyty w formie teleporady. Zgodnie z powołanym
standardem organizacyjnym teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, od dnia 16
marca 2021 r., następuje ograniczenie możliwości wykonywania
teleporad:
- w przypadkach gdy pacjent
albo jego opiekun ustawowy
nie wyraził zgody na realizację
świadczenia w formie teleporady (z wyłączeniem wystawienia
recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
jako kontynuację zaopatrzenia
w wyroby medyczne, jeżeli jest
to uzasadnione stanem zdrowia
pacjenta odzwierciedlonym w
dokumentacji medycznej oraz z
wyłączeniem wydania zaświadczenia);
- podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o
której mowa w art. 10 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o
podstawowej opiece zdrowotnej;
- w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło
do pogorszenia lub zmiany objawów;
- w związku z podejrzeniem
choroby nowotworowej;
- dzieciom do 6. roku życia poza
poradami kontrolnymi w trakcie
leczenia, ustalonego w wyniku
osobistego badania pacjenta,
których udzielenie jest możliwe
bez badania fizykalnego;
- przez lekarza, który udziela
świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, w ramach sprawowania
opieki nad pacjentem związanej
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w
stosunku do dzieci do ukończe-
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nia 2. roku życia oraz w sytuacji
skierowania pacjenta do odbycia
izolacji w warunkach domowych,
a także wówczas, gdy przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, udziela pacjentowi, nie
wcześniej niż w ósmej dobie
odbywania tej izolacji, porady
albo teleporady, podczas której
dokonuje oceny stanu zdrowia
pacjenta. Teleporada wystarczy
w przypadku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne,
gdy jest to kontynuacja poprzedniego, a lekarz dysponuje dokumentacją. Za pomocą teleporady
można też uzyskać zaświadczenie o stanie zdrowia. Można z
niej skorzystać, gdy dziecko, które nie ma 6 lat, korzysta z porady kontrolnej, którą lekarz ustalił
podczas bezpośredniej wizyty i
która nie polega na fizycznym
badaniu. Przez teleporadę u lekarza można uzyskać zalecenia,
e-zwolnienie, czy e-receptę. W
trakcie rozmowy można również otrzymać sugestię bezpośredniej wizyty w przychodni lub
kontaktu z pogotowiem ratunkowym, jeśli stan zdrowia będzie
tego wymagał. Teleporada - jak
podnosi NFZ - jest udzielana w
jednym z dwóch terminów. Powinna odbyć się nie później niż
w pierwszym dniu roboczym po
dniu zgłoszenia się pacjenta do
placówki – za pośrednictwem
systemu
teleinformatycznego,
systemu łączności lub osobiście.
Druga opcja, to termin późniejszy, jeśli został ustalony w porozumieniu z pacjentem lub jego
opiekunem ustawowym.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 5 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021
r., poz. 427)
Przypominamy
jednocześnie,
że przed wejściem do poczekalni, rejestracji w Przychodni
w Zbąszynku przy ul. Długiej 1
oraz Centrum Usług Medycznych
i Społecznych przy ul. Kosieczyńskiej 4 obowiązuje: zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja
rąk i zachowanie odstępu mie-

dzy osobami. Prosimy także pacjentów o wsłuchiwanie się w
zalecenia przekazywane przez
pracowników obsługi przychodni
w zakresie przestrzegania zasad
określonych przez GIS.
INFORMACJE COVID-19
DOWÓZ NA SZCZEPIENIA
Zgodnie z decyzją Wojewody
Lubuskiego, Burmistrz Zbąszynka zatwierdził formy dowozu
osób do punktu szczepień przeciwko COVID-19. Osoby niepełnosprawne (także jego opiekun,
jeśli zachodzi taka potrzeba), tj.
posiadające aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N
lub odpowiednio I grupę z w/w
schorzeniami oraz osoby mające obiektywne i niemożliwe do
przezwyciężenia we własnym
zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień w Przychodni w Zbąszynku,
które mają wyznaczone terminy
szczepień, a nie mają możliwości
dojazdu do punktu i z powrotem
mogą zgłaszać potrzebę dowozu
pod nr tel. 693 989 143, w godz.
7:00 – 22:00. Transport powinien
być realizowany na obszarze
danej gminny. W wyjątkowych
przypadkach, w szczególności,
gdy szczepienie będzie wykonywane poza granicami danej
gminy, transport może być realizowany, nie dalej niż 20 km od
granic pozostałych gmin.
NAJLEPSZY SYSTEM REJESTRACJI
Najefektywniejszym sposobem
rejestracji jest infolinia 989, gdyż
konsultant, w razie braku miejsc
w Zbąszynku zaproponuje inny
punk szczepień w okolicy Zbąszynka. Można także rejestrować się poprzez e-skierowania /
IKP/ oraz SMS tel. 664 908 556 o
treści SzczepimySie oraz dzwoniąc do punktu szczepień tel.
887199919. Szczepienia odbywają
się w każdą środę lub czwartek
między godz. 14:00 - 18:00.
CHCESZ SIĘ ZASZCZEPIĆ, ZGŁOŚ
SIĘ!!!
Chcesz wiedzieć, od kiedy dla
www.zbaszynek.pl

Twojej grupy rozpocznie się rejestracja do szczepień wypełnij
formularz. Jak można się zgłosić?
Wypełnij prosty formularz (podaj imię i nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, kod pocztowy
i opcjonalnie numer telefonu).
Na adres e-mail, który podałeś
w formularzu, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie
zgłoszenia.
Wejdź na swoją pocztę i kliknij
w link - Twój formularz zostanie
zatwierdzony i zapisany w systemie.
Kiedy ruszy rejestracja na szczepienia dla Twojej grupy, dostaniesz wiadomość e-mail z informacją, że masz już wystawione
e-skierowanie. Wtedy będziesz
mógł się zarejestrować na konkretny termin.
Uwaga! Osoby, które wysłały formularz zgłoszenia chęci szczepienia, otrzymują zwrotne e-maile w ciągu do 24 h. Wszystkie
zgłoszenia, dla których wyświetlił się ekran potwierdzający
zgłoszenie, zostały zapisane.
Ważne! Zgłoszenie chęci szczepienia przez formularz online
nie jest rejestracją na szczepienie. Zarejestrować się będziesz
mógł w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla Twojej grupy i dostaniesz
e-skierowanie.
OZDROWIEŃCY
Ozdrowieńcy będą szczepieni
przeciw COVID-19 nie wcześniej
niż 3 miesiące od dnia uzyskania
pozytywnego testu na obecność
koronawirusa, zgodnie z opublikowaną w Dzienniku Ustaw
nowelizacją rozporządzenia w
sprawie ograniczeń epidemicznych.
INFORMACJE COVID-19
Zapraszam mieszkańców Gminy Zbąszynek do obserwowania
strony
internetowej:
www.zbaszynek.pl zakładka COVID-19. Tam umieszczamy najnowsze informacje oraz komunikaty dot. szczepień na terenie
naszej gminy.
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ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
Kubicka

KULTURA W KWARANTANNIE

Mija rok odkąd Zbąszynecki Ośrodek Kultury funkcjonuje w
innej – trudniejszej rzeczywistości.
Codziennie
odpowiadamy
sobie
na pytanie, czy jest nam jeszcze
potrzebna kultura? Równie prowokacyjnie można zapytać, czy jest
nam potrzebna do czegoś muzyka
Mozarta, poezja Miłosza czy arcydzieła, które oglądamy w muzeach.

ją plotek o sąsiadach. Taka wersja
rozwoju kulturalnego jest – niestety
– prawdopodobna. Ufam jednak, że
nie pójdziemy w tym kierunku.
Stan epidemii, związane z nim zagrożenia oraz stopniowo zaostrzane restrykcje radykalnie zmieniły
naszą
codzienność.
Zamknięcie
Szkół, Domu Kultury, Biblioteki odcięło twórców i nas organizatorów

Ostatecznie można sobie wyobrazić
świat, w którym wszystkie muzea,
kina, teatry są zamknięte, jakieś
odgłosy „perkusyjno-podobne” dochodzą z włączonych głośników, a
wszyscy siedzą przed telewizorami,
oglądają kolejny serial i nasłuchu-

wydarzeń od was - od naszych odbiorców.
I chociaż zbawienny okazuje się Internet, dla nas ludzi Kultury staje
się narzędziem niebezpiecznym. W
naszych działaniach zawsze staraliśmy się wyciągnąć mieszkańca
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gminy z przed telewizora, komputera czy
na moment odciągnąć
od Internetu. A dzisiaj
robimy wszystko, żeby
mógł obejrzeć nasze
działania właśnie w
Internecie.
Robimy
wszystko, żeby mieszkaniec chciał kliknąć
w nasz post, żeby
chciał obejrzeć kolejny
nasz filmik.
Kochani
Mieszkańcy
naszej gminy!
Dzisiaj, kończąc pierwszy kwartał 2021 roku
stoimy na stanowisku,
że będziemy wykorzystywać każdą możliwą
okazję byście mogli
czerpać z dóbr jakie
niesie kultura, odbierając ją bezpośrednio.
Z tej okazji skorzystaliśmy w I kwartale, mogąc zrealizować finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
i dzięki wam nasza gmina wsparła
WOŚP kwotą 21305,84 PLN
W lutym pojawiła się możliwość organizacji prób do spektakli teatralnych. Nasze Semaforki wznowiły
spotkania i dzięki temu 20 marca
2021 r. odbyła się w sali widowiskowej premiera stacjonarna bajki pt.
„COŚ”. Dzień później, bajka miała
swoją premierę również w Internecie.
Możliwość prowadzenia prób – pozwoliła nam również na wznowienie sekcji artystycznych. Uczestnicy
mogli wziąć udział w artystycznych
zajęciach, na moment zapominając
o nauce zdalnej.
Wybitnym wydarzeniem tego kwartału był akustyczny koncert Ani
Wyszkoni z Zespołem. Warto podkreślić, że koncert planowany w
grudniu 20’ udało się zrealizować
14 marca 2021 r. tuż przed całkowitym lockdownem województwa
Lubuskiego.
W dobie Pandemii zbawienna
okazuje się nasza kreatywność.
Z dumą informujemy, że jesteśmy
inicjatorami powstania nowej marki
festiwalu województwa lubuskiego. Zbudowaliśmy markę Lubuskich
Konfrontacji Artystycznych zachęcając do współpracy ponad 20 ośrodków z Województwa Lubuskiego.
Dzięki temu 28 maja w Zbąszynku
odbędzie się finał wojewódzki dla
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miłośników plastyki, a 14 czerwca
finał wojewódzki konkursu dla Instrumentalistów. Dodatkowo przeprowadzimy eliminacje gminne do
kolejnych kategorii konkursowych
jakimi są Piosenka i Recytacja.
Całkowity lockdown kraju wykorzystamy na 200%. Przed nami realizacja dwóch projektów w ramach
społecznego zaangażowania Ikea
Industry Zbąszynek, a co za tym
idzie wracamy z pracami do naszego Parku. W budynku ZOK prowadzone są drobne prace remontowe.
Reaktywujemy także cykl gminnych
legend i szykujemy się do reaktywacji wakacyjnej Strefy Chillout.

BIBLIOTEKA MIEJSKO – GMINNA IM.
MARCINA ROŻKA
W marcu Biblioteka Miejsko – Gminna im. Marcina Rożka została wzięta pod lupę Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Zbąszynku. Radni poznali sytuację lokalową biblioteki, zgodnie stwierdzając, że Infrastruktura
Kulturalna Gminy Zbąszynek potrzebuje wsparcia finansowego. Co to
oznacza dla nas?
Małe światełko w tunelu i wracamy do naszych planów. Chcąc by
adres Wojska Polskiego 18 stał się
Centrum Kultury Gminy Zbąszynek,
konieczne jest przeniesienie siedziby biblioteki do lokalizacji ZOK.
Brak możliwości adaptacyjnych w

www.zbaszynek.pl

budynku Domu Kultury nasuwa rozwiązanie, by powstał nowy obiekt
„doklejony” do sali tanecznej. Obiekt,
w którym powstanie profesjonalna
wypożyczalnia,
przeszklona czytelnia z kawiarenką na piętrze, sala
multimedialno-zajęciowa i salka
muzealna.
By inwestycja mogła dojść do skutku potrzebne jest oprócz wsparcia
merytorycznego ogromne wsparcie
finansowe w postaci dotacji zewnętrznych. Wszystkim nam zależy
na tym, by nasze społeczeństwo
było wykształcone i oczytane. Inwestycja w kulturę, to inwestycja w
naszą przyszłość!
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Marcin
Minta

WPROWADZENIE
Pierwsze miesiące 2021
roku upłynęły nam na organizacji wydarzeń sportowych
rozgrywanych na zbąszyneckiej hali sportowej. Rozgrywki
juniorek, młodziczek, seniorek,
minisiatkówki to 15 produkcji
sportowych, które były również transmitowane na naszym
kanale sportowym. Turnieje i
rozgrywki piłki nożnej to kolejne 12 godzin transmisji. Łącznie
nasi widzowie obejrzeli w tym

roku blisko 20 realizacji, często wspieranych komentarzem
zaprzyjaźnionych
sympatyków sportu. Mierzymy się cały
czas z obostrzeniami i robimy
te rzeczy, które są możliwe w
myśl obowiązujących przepisów. Na naszych obiektach w
Zbąszynku i Dąbrówce Wlkp.
trwają również prace remontowe i inwestycyjne. Doczekaliśmy się również nowego logotypu naszego Ośrodka Sportu i

Rekreacji. Nasze kluby z sukcesami na różnych arenach
osiągały fajne wyniki sportowe. Czekamy na pełne otwarcie, żeby jeszcze bardziej promować Sportowy Zbąszynek.
Z racji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych życzymy Państwu jak najmniej zmartwień,
dużo dobrej energii i spotkań
bezpośrednich, za którymi najbardziej tęsknimy.

NOWY LOGOTYP OSIR ZBĄSZYNEK 18.02.2021

WARTA GORZÓW Z AWANSEM W KATEGORII U11
34

AP MM ZIELONA GÓRA Z AWANSEM W KATEGORII
U-12
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HALOWY TURNIEJ ŁABĄDEK CUP 2021 W
ZBĄSZYNKU

MISTRZOSTWA POLSKI W KOLARSTWIE
PRZEŁAJOWYM

UKS SZAMOTULANIN SZAMOTUŁY NAJLEPSZY W
ZBĄSZYNKU

TURNIEJ MINISIATKÓWKI MIYAGI CUP 2021
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OTWARTA KONSULTACJA SZKOLENIOWA DLA
BRAMKARZY LZPNU W DĄBRÓWCE

KINDER+SPORT - I TURNIEJ ELIMINACYJNY W
ZBĄSZYNKU 27.02.2021

SPS ZBĄSZYNEK MISTRZ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
JUNIOREK I UCZESTNIK MP

WALENTYNKOWY TURNIEJ MINISIATKÓWKI
13.02.2021
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SPS ZBĄSZYNEK - 3 MIEJSCE W III LIDZE KOBIET I
AWANS DO BARAŻY

BRĄZOWE MŁODZICZKI SPS ZBĄSZYNEK Z
AWANSEM DO MP

WIELKOPOLSKO-LUBUSKA LIGA ŻAKÓW 14.03.2021

INAUGURACJA ROZGRYWEK W ZBĄSZYNKU JAKOLUBUSKA 4. LIGA
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KRZYZÓWKA

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
30 kwietnia 2021 roku.

1

imię i nazwisko
telefon i adres kontaktowy

2

3

4

5

7

8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

POZIOMO

2. W pandemii dbając o siebie stosujemy oprócz dezynfekcji i maseczki
4. Obowiązkowy do zlożenia w celu kontynuacji wypłacenia świadczenia
wychowawczego 500+ po 31.05.2021
6. Organizowany w ramach szczepień przeciwko Covid-19 dla osób niepełnosprawnych
9. Nazwa obecnie remontowanej drogi w Zbąszynku
10. Miejscowość w której rozpoczęto już przebudowę drogi powiatowej
12. Jedna z najczęstszych form porad lekarskich w okresie pandemii
18. Ustawiony przed budynkiem SZUK w Zbąszynku
19. Obchodzony 8 marca
20. System nauczania dla klas 1-3 wprowadzony od 15 marca br.

PIONOWO

27 28 29 30 31 32

1. Rozpocznie swoją działalność w Zbąszynku z dniem 1 września br.
3. Akcja przeprowadzona przez OSP, która miała miejsce 20 marca br.
5. Niezbędny do korzystania z nowej formy kontaktu z Urzedem Miejskim w Zbąszynku
7. Nazwisko nowego dzielnicowego w Gminie Zbąszynek
8. Zgodnie z przepisami powinien być czyszczony min. 4 razy w roku
11. Będzie się posługiwac następujacym numerem telefonu:
22 828 88 88
13. Ich wykonanie w budżecie gminy za 2020 rok wyniosło prawie 102%
14. Jedna z form spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
15. Nazwa pomnika w Zbąszynku, poświęconego zamordowanym
mieszkańcom Kresów Wschodnich

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: Niech święta żyją własnym pięknem
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 90 prawidłowych odpowiedzi, spośród
których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę –
bon o wartości 100 zł otrzymała Pani Felicja Jasińska.
Nagroda ufundowana została przez Zakład fryzjerski
damski, Katarzyna Piątyszek ul. Wojska Polskiego 1
w Zbąszynku. Zakład fryzjerski prowadzi działalność w
tym samym miejscu od 25 lat, świadczy usługi fryzjerskie dla pań. Nagrodę wręczyła właścicielka salonu
fryzjerskiego Pani Katarzyna.
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