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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość, życzliwość i miłość.
Niech Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą oraz
da siłę w pokonywaniu
trudności dnia codziennego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Zbąszynka

Jan Mazur

mgr inż. Wiesław Czyczerski
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CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ZBĄSZYNEK!
Oddajemy w Wasze ręce pierwszy Kwartalnik w tym
roku. Tradycyjnie „garść” podstawowych informacji z działań
i zadań jakie miały miejsce na terenie Naszej Gminy w I kwartale 2022 roku.
Po rozmowach z przedstawicielami Poczty Polskiej w temacie
poprawienia funkcjonowania placówki Poczty w Zbąszynku,
Poczta Polska poczyniła pewne pozytywne zmiany. Wzmocniona została obsada listonoszy oraz Pań przy okienkach. Pojawiły się również, w miejscach uzgodnionych z nami, skrzynki
pocztowe, które mają obsłużyć mieszkańców, Bolenia, Depotu i Samsonek, celem usprawnienia obsługi pocztowej tych
osad.
Odbył się przetarg na rewitalizację placu, po byłym targowisku przy ul. Długiej. Niestety cena zaproponowana w ofercie
2-krotnie przewyższyła nasze możliwości. Unieważniłem ten
przetarg i ogłosiliśmy kolejny, który zostanie rozstrzygnięty na
początku kwietnia. Może tym razem wpłyną oferty, które pozwolą podpisać umowę i wykonać to zadanie.
Zleciłem też fachowej firmie wykonanie dokumentacji rewitalizacji parku przed Urzędem Miejskim i parku przy Poczcie
Polskiej za pomnikiem „Źródło”. Dokumentacja będzie wykonana przy pełnych uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z zachowaniem walorów historycznych.
Zakończyliśmy etap przenoszenia wszystkich gabinetów służby zdrowia z przychodni na ul. Kosieczyńskiej do przychodni
na ul. Długiej, włącznie z pracownią RTG. Prowadzone też
były rozmowy z Nowym Szpitalem w celu ponownego uruchomienia, tym razem przy ul. Długiej, gabinetu ortopedycznego. Niestety dopiero w maju NFZ ogłosi konkurs na ortopedię w Zbąszynku. Także musimy jeszcze poczekać. Praktycznie
Ministerstwo Zdrowia zniosło obowiązek zakrywania ust i nosa,
jednak apeluję o rozwagę w tym temacie, gdyż zaklinanie
rzeczywistości w temacie pandemii Covid, może przynieść
nam samym opłakane skutki.
Niestety przedłuża się termin wykonania prac na linii kolejowej do Zielonej Góry, PKP rozwiązała umowę z dotychczasowym wykonawcą. Przewidywany, już kilkukrotnie zmieniany,
termin zakończenia na koniec 2022 roku najprawdopodob-

niej stał się nierealny. Nie ma mądrego na PKP, który byłby w
stanie autorytatywnie wypowiedzieć się w tym temacie. Wystąpiliśmy do PKP o postawienie sanitariatów, gdyż pasażerowie przesiadający się w Zbąszynku załatwiają swoje potrzeby
fizjologiczne w sąsiedztwie istniejących przystanków. Niestety
jak do tej pory bez pozytywnego odzewu.
Prowadzone są intensywne prace inwestycyjne na
ul. Zachodniej, Sienkiewicza i Miłosza. Zakończone zostały
na ul. Zielonogórskiej, ale trwają jeszcze poprawki. W najbliższym czasie rozpoczną się prace na drodze z Dąbrówki
Wielkopolskiej do Zbąszynia. Kontynuowane też są prace
przy obwodnicy tzw. „Regionu Kozła”. Złożone zostały wnioski o dofinansowanie remontu kapitalnego Domu Kultury,
remont, a praktycznie budowę ul. Chlastawskiej w Dąbrówce Wlkp., ul. św. Piotra i Pawła, Akacjowej, św. Floriana, Prałata Ferensowicza i Świerkowej w Zbąszynku, budowę drogi
w Bronikowie i Domu Ludowego w Kosieczynie. Czekamy też
na rozstrzygnięcie dofinansowania i przetarg na wykonanie
ul. Kosieczyńskiej i Okrężnej w Zbąszynku oraz drogi w Rogozińcu. Jesteśmy już po przetargu i z początkiem kwietnia
wykonawca wejdzie na inwestycje wodno-kanalizacyjne na
Ekspedycji Towarowej i do CKZiU w Zbąszynku. Niestety Wojewoda Lubuski wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na naszą uchwałę zakazującą budowy farm
wiatrowych między Zbąszynkiem a Rogozińcem. Poczekamy
spokojnie na rozstrzygnięcie, niemniej jeżeli ktoś z Państwa
przymierza się do inwestycji w tym obszarze to powinien wystąpić o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
Wojna na Ukrainie przekłada się również na sytuację w naszej
Gminie. Zarejestrowało się u nas już ponad 150 osób i codziennie
wydajemy po kilkanaście nr PESEL, co powoduje kolejki w USC
i Ewidencji Ludności. Podjąłem decyzję, że naszych mieszkańców obsługujemy w pierwszej kolejności. Dziękuję Wam
Szanowni Mieszkańcy za otwarte serca względem uchodźców, za Wasze zaangażowanie i materialną pomoc. To taka
ważna sąsiedzka pomoc. Coraz więcej dzieci z Ukrainy zapisuje się do naszego żłobka, przedszkoli i szkół. Przyjmujemy
ich bez jakichkolwiek utrudnień, na razie nie ma ich na tyle
dużo aby tworzyć oddzielne oddziały. Uczą się razem z naszymi dziećmi i integrują. To ważne.
Jesteśmy w okresie rozliczeń podatkowych PIT.
Proszę wszystkich podatników, dla których Gmina
Zbąszynek jest miejscem zamieszkania o wskazywanie tego faktu w zeznaniu podatkowym PIT, gdyż
tylko tak pieniądze z rozliczenia trafią do Naszej
Gminy. W innym przypadku do gminy, gdzie ma się
meldunek.
Ponieważ Kwartalnik do Państwa rąk oddajemy w
przededniu Świąt Wielkanocnych, życzę aby Chrystus Zmartwychwstały Nam błogosławił i miał Nas
w opiece.

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
26.04.2022 r.
o godzinie 19:00
w Domu Kultury w Zbąszynku
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Z wyrazami szacunku
Burmistrz Wiesław Czyczerski
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I KWARTAŁ 2022 r.

KALENDARIUM BURMISTRZA
Z uwagi na panującą w kraju pandemię
związaną z COVID-19, spotkania z inwestorami,
wykonawcami i petentami odbywały się nadal w
bardzo ograniczonym zakresie.
Niemniej jednak załatwianie spraw związanych z
prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku odbywało się na bieżąco, oczywiście z
zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa
zarówno petentów jak i pracowników.
Najważniejsze wydarzenia w minionym kwartale:
04.01.2022 r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
dyr. IKEA Industry Chlastawa dot. współpracy oraz
dalszych inwestycji;
11.01.2022 r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
inspektorem nadzoru w sprawie uzgodnień dot.
mieszkań chronionych;
12.01.2022 r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z
projektantem
opracowującym
koncepcję
rozszczelnienia sieci na terenie miasta,
14.01.2022 r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
Panią architekt w sprawie remontu Domu Kultury;
20.01.2022 r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w
Zbąszynku, dot. wzajemnej współpracy;- Świebodzin,
spotkanie z Wojewodą Lubuskim;
24.01.2022 r. - Zbąszynek, GKRPA, udział w spotkaniu
podsumowującym działalność za 2021r.;
25.01.2022 r. - Zbąszynek, spotkanie w sprawie
powołania
Komitetu
Obchodów
Powstania
Zbąszynka - 100-lecie;
27.01.2022 r. - Zbąszynek, Kapituła Regionu Kozła,
podsumowanie roku 2021 i plan działania na 2022
rok;
28.01.2022 r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie z
Dyrektorem Oddziału Poczty Polskiej w Gorzowie
Wlkp. w sprawie poprawy funkcjonowania placówki
w Zbąszynku; - Dąbrówka Wlkp., OSP, zebranie
sprawozdawcze;
29.01.2022 r. - Dąbrówka Wlkp., udział w
uroczystościach z okazji Dnia Babci i Dziadka;
03.02.2022 r. - Zbąszynek Urząd Miejski, spotkanie
z Panią Naczelnik Poczty w Zbąszynku w sprawie
usprawnienia funkcjonowania placówki;
04.02.2022 r. - Zbąszynek, zakończenie Ligii Tenisa
Stołowego o Puchar Burmistrza;
08.02.2022
r.
Zbąszynek,
OSP,
zebranie
sprawozdawcze;
09.02.2022
r.
Kosieczyn,
OSP,
zebranie
sprawozdawcze;
10.02.2022 r. - Zbąszynek, złożenie kwiatów
przy Obelisku poświęconym pomordowanym
mieszkańcom Kresów w związku z 82 rocznicą
wywiezienia Polaków na Sybir;
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14.02.2022 r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
w sprawie rewitalizacji parków; - Zbąszynek,
Urząd Miejski, spotkanie w sprawie omówienia
funkcjonowania żłobka w Zbąszynku;
15.02.2022 r. - Kręcko, zebranie sprawozdawcze OSP;
18.02.2022 r. - Rogoziniec, zebranie sprawozdawcze
OSP;
21-25.02.2022 r. - przerwa urlopowa;
01.03.2022 r. - Zbąszynek, ZOK, spotkanie w sprawie
opracowania Kroniki Zbąszynka;
02.03.2022 r. - Zielona Góra, spotkanie z Dyrektorem
ZDW w sprawie remontu drogi 302; - Zbąszynek, udział
on-line w Konwencie ZGWL;
08.03.2022 r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z Panią Dyrektor OGN PKP dot. omówienia spraw
bieżących oraz przejęcia gruntów w zamian za
zadłużenie;
09.03.2022 r. - Zbąszynek udział w spotkaniach
organizowanych z okazji Dnia Kobiet;
11.03.2022 r. - Zbąszynek, udział on-line w Konferencji
z Wojewodą Lubuskim w sprawie przyjmowania
uchodźców z Ukrainy;
17.03.2022 r. - Chlastawa, zebranie sołeckie i wybory
Sołtysa oraz Rady Sołeckiej;
22.03.2022 r. - Zbąszynek udział w odbiorze
technicznym mieszkań chronionych;
23.03.2022 r. - Dąbrówka Wielkopolska, Zarząd MiejskiGminny OSP, omówienie spraw bieżących i planu
działania na 2022 rok;
25.03.2022 r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, spotkanie
z wykonawcą w sprawie modernizacji kotłowni w
Przychodni Miejskiej;
30.03.2022r. - Zbąszynek, Urząd Miejski, wręczenie
nagród w krzyżówkowym konkursie Zbąszyneckiego
Kwartalnika;
31.03.2022 r. - Zbąszynek, spotkanie z Panią Dyrektor
IKEA Industry w sprawie dalszej współpracy w
związku z Programem Pomocowym;- Rogoziniec,
sprawozdawcze zebranie sołeckie.
W minionym okresie odbywały się również
następujące wydarzenia:
- Spotkania ze Starostą Świebodzińskim dot. wspólnych
przedsięwzięć oraz planowanych inwestycji;
- Wyjazdy do Kancelarii Notarialnych w celu
zawierania aktów notarialnych;
- Udział w Konwentach, Komisjach oraz Sesjach Rady
Miejskiej;
- Spotkania z projektantami i wykonawcami inwestycji
realizowanych i planowanych w naszej Gminie;
- Szeroka współpraca z jednostkami organizacyjnymi;
- Nagrania audycji radiowych;
- Przyjmowanie petentów;
- Załatwianie spraw bieżących związanych z
prawidłowym funkcjonowaniem urzędu.

www.zbaszynek.pl
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Przybyła

I KWARTAŁ 2022 r.

KALENDARIUM
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
W pierwszym kwartale 2022 roku system pracy Rady Miejskiej w Zbąszynku w dalszym ciągu miał
charakter zdalny.
04.01.2022 r. - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz. 16:00 do godz. 17:30;
06.01.2022 r. - msza św. z okazji Święta Trzech Króli-uroczystości w Zbąszyniu i Zbąszynku;
11.01.2022 r. - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz. 16:00 do godz. 17:30;
17.01.2022 r. - Konwent Rady Miejskiej;
18.01.2022 r. - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz. 16:00 do godz. 17:30;
24.01.2022 r. - Komisje Stałe Rady- Gospodarki i Budżetu, Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej, Komisja
Rewizyjna oraz Spotkanie podsumowujące Rok 2021
w działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracy terapeutów uzależnień i psychologów szkolnych;
25.01.2022 r. - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz. 16:00 do godz. 17:30;
27.01.2022 r. - Kapituła Regionu Kozła - Zbąszynek;
30.01.2022 r. - 30 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy;
31.01.2022 r. - XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
01.02.2022 r. - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz. 16:00 do godz. 17:30;
10.02.2022 r. - obchody 82 masowej deportacji na Sybir-Pomnik Źródło-Zbąszynek;
08.02.2022 r. - dyżur Przewodniczącego Rady Miej-

skiej od godz. 16:00 do godz. 17:30;
14.02.2022 r.- Konwent Rady Miejskiej;
15.02.2022 r. - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz. 16:00 do godz. 17:30;
21.02.2022 r. - Komisje Stałe Rady- Gospodarki i Budżetu, Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej, Komisja
Rewizyjna;
22.02.2022 r. - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz. 16:00 do godz. 17:30;
24.02.2022 r.- Konferencja Regionu Kozła-Dąbrówka
Wlkp.;
28.02.2022 r. - XXXIX sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
01.03.2022 r. - dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej od godz. 16:00 do godz. 17:30;
02.03.2022 r. - podpisywanie uchwał Rady Miejskiejbiuro rady;
08.03.2022 r. - Wizyta w Senior Wigor oraz Urzędzie
Miejskim, złożenie życzeń z okazji święta Dnia Kobiet,
dyżur Przewodniczącego Rady od godz. 16:00 do
godz. 17:30;
14.03.2022 r. - Konwent Rady Miejskiej;
15.03.2022 r. - dyżur Przewodniczącego Rady od
godz. 16:00 do godz. 17:30;
21.03.2022 r. - Komisje Stałe Rady - Gospodarki i Budżetu, Oświaty Kultury i Pomocy Społecznej, Komisja
Rewizyjna;
22.03.2022 r. - dyżur Przewodniczącego Rady od
godz. 16:00 do godz. 17:30;
28.03.2022 r. - XL sesja Rady Miejskiej w Zbąszynku;
29.03.2022 r. - dyżur Przewodniczącego Rady od
godz. 16:00 do godz. 17:30.

www.zbaszynek.pl

5

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

PRAWO LOKALNE

Jan
Makarewicz

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
W ZBĄSZYNKU - I KWARTAŁ 2022
W I kwartale br. odbyły się 3 Sesje Rady Miejskiej, na
których podjęto łącznie 17 uchwał:
Sesja z dnia 31 stycznia 2022 r.
Uchwała Nr XXXVIII/1/2022 w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbąszynek
na lata 2022-2030
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy
Zbąszynek na lata 2022-2030, obejmuje bardzo obszerną
tematykę związaną z działaniami strategicznymi Gminy w
wielu dziedzinach problematyki społecznej, takich jak: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, piecza zastępcza, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, a także realizowana i
planowana w Gminie polityka zdrowotna, polityka senioralna, rozwój infrastruktury społecznej.
Uchwalenie w/w dokumentu jest niezbędne także w celu
aplikowania o środki finansowe z Unii Europejskiej.
Uchwała Nr XXXVIII/2/2022 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Raculi w 2022 r.
Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz prowadzenie działań związanych z usuwaniem
następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie do
Izby Wytrzeźwień w Raculi osób nietrzeźwych i zatrzymanych
na terenie Gminy Zbąszynek wymaga zawarcia umowy
z Miastem Zielona Góra. Zawarcie umowy związane jest z
uczestnictwem w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień.
W tym celu konieczne jest przekazanie dotacji na pokrycie
kosztów pobytu osób zatrzymanych w Izbie Wytrzeźwień i w
związku z tym, niezbędne jest podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej.
Uchwała Nr XXXVIII/3/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc
oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty
przez rolników i ich domowników
Zgodnie z art. 3, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 października
2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Dz. U. z 2021 r. poz.
2290) rada gminy wyznacza w drodze uchwały miejsce oraz
regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki
i soboty przez rolników i ich domowników. Podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Zbąszynku i wyznaczenie
miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników jest spełnieniem obowiązku wynikającego z ww. ustawy.
Sesja z dnia 28 lutego 2022 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata
2022 – 2032
Dostosowanie poszczególnych wartości wynikających ze
zmian w budżecie dla 2022 roku.
Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Zbąszynek na 2022 rok
Zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących i majątkowych oraz planowanych przychodów z niewykorzystanych środków w 2021 roku.
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Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury
Dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki majątkowe
związane z projektem koncepcji architektonicznej i wielobranżowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym rozbudowy z przebudową budynku Zbąszyneckiego Ośrodka
Kultury.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Zbąszynek
W związku ze znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania
żłobka, związanych z rosnącymi cenami mediów, usług,
żywności, zmienia się kwota dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłóbki na terenie Gminy Zbąszynek. Kwota
dotacji ulega zwiększeniu do 500 zł miesięcznie na każde
dziecko, zamieszkałe na terenie Gminy Zbąszynek objęte
opieką.
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Osłonowego
„Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Zbąszynek na lata
2022-2023
Seniorzy w wieku 65 lat i więcej stanowią znaczą część
mieszkańców Gminy Zbąszynek. Program „Korpus Wsparcia
Seniorów” w Gminie Zbąszynek jest programem osłonowym
mającym na celu ochronę seniorów przed zakażeniem Covid-19. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju istnieje
zasadność udzielania osobom starszym pomocy i wsparcia,
zgodnie z rozeznanymi potrzebami i oczekiwaniami.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu pomieszczenia piwnicznego położonego w
Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej 4 z dotychczasowym najemcą w trybie bezprzetargowym
Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieokreślony ze Zbąszynecką Grupą Motocyklową, która prowadzi działalność
w tym miejscu od 1 maja 2019 r.
Sesja z dnia 28 marca 2022 r.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszynek na lata
2022 – 2032
Dostosowanie poszczególnych wartości wynikających ze
zmian w budżecie dla roku 2022. Zmiana przedsięwzięcia
realizowanego w CKZiU w Zbąszynku.
Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy
Zbąszynek na 2022 rok
Zmiany w zakresie planowanych przychodów, dochodów,
wydatków, wyniku budżetu, niezbędne do wprowadzenia
w toku realizacji budżetu Gminy Zbąszynek.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świebodzińskiemu w formie dotacji celowej w 2022 roku
Dofinasowanie z budżetu Gminy Zbąszynek na inwestycję o
nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F Dąbrówka
Wlkp. – Zbąszyń” w wysokości 50% kosztów wkładu samorządowego, które po wyłonieniu wykonawcy inwestycji wynoszą 536.951,89 zł
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Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zbąszynek na rok
2022
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu
publicznym oraz niektórych innych ustaw, rady gmin zostały
zobowiązane do uchwalenia nowego gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałaniu narkomanii nie później niż do 31 marca
2022 r.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia gminy nieruchomości stanowiących
własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
W związku z budową sieci ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Zbąszynek, konieczne było geodezyjne wydzielenie i
nieodpłatne przejęcie do zasobu Gminy działek w obrębie
wsi Kosieczyn, Chlastawa, Dąbrówka Wlkp., Kręcko i Rogoziniec.
W związku z powyższym Gmina Zbąszynek złoży wniosek
do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie
o zwolnienie z opłaty za nieruchomości przejęte na wyżej
opisany cel.
Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2022 roku
Przygotowany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbąszynek w 2022 roku. Zgodnie z wymogami

ustawowymi Program został zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Świebodzinie, Koło łowieckie
„Knieja” w Rogozińcu oraz Stowarzyszenie „Inicjatywa dla
zwierząt” w Zielonej Górze.
Uchwała w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
Rada Miejska w Zbąszynku podjęła uchwałę Nr
XXXIV/43/2021 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 27 września
2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Rejon Dąbrówki Wielkopolskiej i Rogozińca”. W dniu 4 marca 2022 r. do Rady Miejskiej w Zbąszynku wpłynęła skarga Wojewody Lubuskiego z dnia 3 marca
2022 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. na ww. uchwałę o stwierdzenie jej nieważności.
Zgodnie z ustawą Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Rada Miejska w Zbąszynku przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w
terminie 30 dni od dnia jej wniesienia.
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Zbąszynka
Skarżącym jest podatnik z terenu Gminy Zbąszynek, który nie
zgadza się z otrzymaną decyzją wymiaru podatku od nieruchomości na 2022 rok. Skarga uznana przez Radę Miejską za
bezzasadną.
Wszystkie uchwały znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.zbaszynek.pl w zakładce „Akty
Prawne”.

ZMIANA GODZIN PRZYJMOWANIA
INTERESANTÓW W URZĘDZIE MIEJSKIM
Wielokrotnie już na łamach niniejszego Kwartalnika
informowaliśmy o zasadach przyjmowania interesantów w
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku. Pomimo zniesienia w ostatnim czasie wielu obostrzeń związanych z pandemią, na terenie naszego Urzędu w dalszym ciągu obowiązują następujące zasady:
- interesant wchodząc do Urzędu zobowiązany jest do dezynfekcji rąk, założenia maseczki i ewentualnie do skorzystania z urządzenia do mierzenia temperatury,
- wchodząc do Urzędu należy zachować zalecaną odległość między interesantami,
- do stanowiska kasy należy podchodzić pojedynczo, według zaleceń pracownika Urzędu;
Przypominamy, że aktualne są zapisy Komunikatu Nr 6/2021
z dnia 4 listopada 2021 r., gdzie m.in. określone są godziny
obsługi interesantów:
- poniedziałki - od 7:30 do 17:00,
- wtorki, środy i czwartki - od 7:30 do 13:00,
- piątki - od 7:30 do 14:00.
Burmistrz Zbąszynka pełni dyżur telefoniczny w sprawach
skarg i wniosków pod numerem telefonu 68 3910332 w każdy
poniedziałek w godzinach pracy Urzędu. Ponadto w miarę
możliwości Burmistrz Zbąszynka przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Przewodniczący Rady Miejskiej pełni dyżur telefoniczny dot.
przyjmowania skarg i wniosków, pod numerem telefonu: 604
607 828 - w każdy wtorek, w godzinach od 16:00 do 17:30.
Ponadto wszelką korespondencję do Przewodniczącego

Rady można kierować również drogą elektroniczną na adres
e-mail: biurorady@zbaszynek.pl;
Przed wejściem do Urzędu ustawiona jest urna, do której
można wrzucać korespondencję.
Powyższe ograniczenia obowiązują ze względu na bezpieczeństwo petentów, a także pracowników Urzędu.
W czasie obowiązujących ograniczeń wiele osób zaczęło
korzystać z innych form kontaktu z urzędem. Wiele spraw
można załatwić za pośrednictwem:
a/ Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta* (EBOI): www.
zbaszynek.eboi.pl
b/ platformy internetowej ePUAP: www.epuap.gov.pl
skrytka Urzędu Miejskiego: /09xto0fs43/SkrytkaESP
c/ poczty elektronicznej, adres e-mailowy:
urzad@zbaszynek.pl
d/ telefonicznie pod numerem telefonu 68 384 91 40.
Pełny wykaz numerów kontaktowych do pracowników
Urzędu dostępny jest pod adresem: https://zbaszynek.pl/
PL/3520/Wykaz_numerow/
Ponadto przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku znajduje się punkt potwierdzania profilu zaufanego. Od
początku 2022 roku profil zaufany potwierdzono już ponad
30 osobom.
*Posiadanie profilu zaufanego jest niezbędnym warunkiem
do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.
(www.zbaszynek.eboi.pl) oraz platformy internetowej ePUAP.
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BUDŻET GMINY ZBĄSZYNEK
ZA 2021 ROK
Wielkość dochodów budżetu Gm. Zb-ek w latach 2017 -2021 (w tys. zł)
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Dochód na 1 mieszkańca w Gminie Zbąszynek w latach
2016 - 2021

Wartość w zł

7 986 zł
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6 647 zł
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Dochody majątkowe,
kwota planowana 3 338 838,34 zł,
wykonanie 3 423 024,75 zł, tj.102,5 %
planu.
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Wielkość wydatków budżetu Gm. Zb-ek w latach 2017 -2021 (w tys. zł)
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Wykonanie dochodów za 2021
roku, wyniosło ogółem 63.076.205,21
zł, co stanowi 104,2 % planu, z tego:
1. Dochody własne, stanowiły 43,1 %
wykonanych dochodów,
2. Dotacje celowe z budżetu państwa, stanowiły 21,3 % wykonanych
dochodów,
3. Pozostałe dotacje, środki od pozostałych jednostek sektora finansów
publicznych, funduszy celowych oraz
wpływy z innych źródeł, stanowiły 1,8
% wykonanych dochodów,
4. Subwencje, stanowiły 17,8 % wykonanych dochodów,
5. Udziały gmin w podatkach, stanowiły 15,1 % wykonanych dochodów,
6. Środki pozyskane w ramach realizacji zadań, dofinansowanych z funduszy strukturalnych, stanowiły 0,9 % wykonanych dochodów budżetu Gminy
Zbąszynek.
W ramach ogólnego planu i wykonania po stronie dochodów budżetu
gminy na dzień 31.12.2021 roku, wyszczególniamy:
Dochody bieżące,
kwota planowana 57 173 814,98 zł,
wykonanie 59 653 180,46 zł, tj. 104,3 %
planu.

Wydatki
majątkowe

Wykonanie planowanych wydatków
wyniosło 58 122 907,16 zł, co stanowi
94,0 % planu,
z tego:
Wydatki bieżące,
kwota planowana 55 018 312,73 zł,
wykonanie wyniosło 94,0 % planu, t.j.
51 707 833,12 zł.
Wydatki majątkowe,
kwota planowana 6 783 558,51 zł,
wykonanie wyniosło 94,6 % planu, t.j. 6
415 074,04 zł.
Wynik budżetu zamknął się wykonaną
nadwyżką dochodów w wysokości
4.953.298,05 zł.
W 2021 roku nie zaciągano kredytów
długoterminowych. Ogółem spłacono zadłużenie długoterminowe na
kwotę 2 105 996,19 zł.
Na koniec analizowanego okresu
łączna kwota długu w relacji do planowanych dochodów wynosi 40,4 % i
stanowi kwotę 24 465 019,48 zł.
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Monika
Baksalary

GMINNA STATYSTYKA
Miejscowości

LICZBA LUDNOŚCI
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Boleń

33

33

33

33

35

35

Bronikowo

100

99

94

90

89

89

Chlastawa

161

157

149

147

151

139

Dąbrówka Wielkopolska

1176

1168

1168

1148

1161

1164

Depot

45

44

47

49

49

48

Kosieczyn

886

885

877

867

852

845

Kręcka Winnica

16

16

15

12

14

13

Kręcko

305

304

302

300

288

289

Nowy Gościniec

59

61

62

63

63

59

Rogoziniec

432

431

412

421

412

416

Samsonki

37

37

35

35

35

34

Stradzewo

38

38

35

34

33

32

Zbąszynek

4993

4972

4911

4908

4838

4823

Ogółem:

8281

8245

8140

8107

8020

7986

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

2021

86

106

53

7

31.12.2021

Przedział
wiekowy

Kobiety

Mężczyźni

0-3 lat

157

162

4-6 lat

121

152

7-18 lat

511

541

19-35 lat

876

855

36-50 lat

916

891

51-65 lat

770

742

66-80 lat

613

456

81-90 lat

129

70

91 i więcej

21

3

4114

3872

Razem:

www.zbaszynek.pl
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Barbara
Niemiec-Kromska

NUMERY PESEL
DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY
Od 16 marca br. uchodźcom z Ukrainy nadajemy numer PESEL, który umożliwia podjęcie pracy i funkcjonowanie w przestrzeni administracyjnej
w naszym kraju. Wszystkie osoby, które przyjechały
bezpośrednio z Ukrainy po 24 lutego br., zatrzymały
się na terenie naszej gminy i dokonały zgłoszenia w
punkcie rejestracyjnym mogą składać i w większości już złożyły wnioski o nadanie numeru PESEL. Przez
tych kilka dni obowiązywania ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj.
16-26 marca, status uchodźcy przysługiwał tylko tym
osobom, które wjechały do naszego kraju bezpośrednio z Ukrainy. W dniu 26 marca weszła w życie zmiana
ww. ustawy, która zniosła przesłankę bezpośredniego
wjazdu do Polski z terytorium Ukrainy. Konsekwencją
tej decyzji władz jest możliwość nadania numeru PESEL również tym, którzy uciekając przed działaniami
wojennymi, wjechali do Polski także przez inne kraje.
Podkreślić należy, że po numer PESEL zgłaszają się do
nas również uchodźcy spoza naszej gminy. Numery
PESEL to jednak nie wszystko. Każda osoba posiadająca status uchodźcy składa wniosek, który jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru PESEL jak i
wnioskiem, który zostaje zarejestrowany w rejestrze
obywateli Ukrainy, z którego pobiera się wizerunek
twarzy, a od osób powyżej 12 roku życia pobierane
są również odciski palców. Na koniec zakładany jest

10

też profil zaufany głównie dla matek czy opiekunów
dzieci, żeby można było ubiegać się o świadczenie
500 +. Z tego powodu w naszym urzędzie zrobiło się
tłoczno, a obsługa interesantów uległa wydłużeniu.
Niestety wraz z napływem uchodźców nie przybyło
nam rąk do pracy. Obsługujemy obywateli Ukrainy w
biurze ewidencji ludności i w USC. Żeby sprostać tak
ogromnemu zadaniu przeorganizowaliśmy nieco nasz
tryb pracy tak aby móc zarejestrować jak największą grupę osób, odciążając m. in. gminę Świebodzin
i inne większe miasta. Staramy się aby mieszkańcy
naszej gminy mogli załatwić swoje sprawy w ewidencji ludności, związane z dowodami osobistymi czy w
Urzędzie Stanu Cywilnego równolegle z obywatelami
Ukrainy. Odbieramy kilkadziesiąt telefonów dziennie z
zapytaniem czy może przyjechać jeszcze kilkadziesiąt
osób z innego terenu, ale nasze możliwości zarówno
jeśli chodzi o sprzęt jak i o kadrę też są ograniczone.
Proces rejestracji danych w Systemie Rejestrów Państwowych nie jest skomplikowany, jednak wymaga
skupienia i cierpliwości nie tylko w kwestii działania samego systemu ale również w kwestii bariery językowej.
Trudność uchodźcom sprawia również posługiwanie
się naszym alfabetem, ale z czasem wszyscy dochodzimy do wprawy. Mamy nadzieję, że wojna na Ukrainie niebawem się skończy i jak mówią sami uchodźcy, większa część z nich z pewnością wróci do swojej
ojczyzny odbudować zniszczony kraj.
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CENTRALNA EWIDENCJA
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych. Podstawą do zbierania danych zawartych w deklaracji jest ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub
spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację składa właściciel/zarządca
budynku, który jest zasilany przez następujące źródło ciepła lub spalania paliw: miejska sieć ciepłownicza/ciepło
systemowe/lokalna sieć ciepłownicza, kocioł na paliwo
stałe (paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy, kocioł
na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z
podajnikiem, kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe, piec kaflowy na paliwo stałe, trzon kuchenny/
piecokuchnia/kuchnia węglowa, kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy, kocioł olejowy, pompa ciepła, ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny, kolektory słoneczne do ciepłej wody
użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania. W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez
wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci cie-

płowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli
w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła to taką
deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Deklarację,
która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało
uruchomione przed 1 lipca 2021 r. należy złożyć do końca
czerwca 2022 roku. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia źródła ogrzewania.
Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z
domu, żeby to zrobić trzeba posiadać profil zaufany albo
podpis elektroniczny. Deklaracja znajduje się na stronie
www.zone.gunb.gov.pl. W przypadku braku dostępu do
internetu albo podpisu elektronicznego, deklarację można złożyć w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku osobiście lub
listownie. Nie można wysyłać deklaracji pocztą elektroniczną. Deklaracja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu. Druk deklaracji można pobrać ze
strony https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
lub ze strony Urzędu Miejskiego www.zbaszynek.pl oraz w
Urzędzie Miejskim w Zbąszynku. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Korzystając z okazji apeluję do właścicieli nieruchomości o jak najszybsze spełnienie tego obowiązku. Dla
tych, którzy nie zdążą ustawodawca przewidział możliwość
nakładania kar finansowych.

JAK ZGODNIE Z PRAWEM WYCIĄĆ DRZEWO?
Śledząc liczne fora ogrodnicze oraz grupy na Facebooku zauważyliśmy, że wiele osób nie wie, jakie aktualnie
obowiązują przepisy dotyczące wycinki drzew i często zdarza się im powielać nieprawdziwe lub przestarzałe informacje. Wprowadzenie liberalnej nowelizacji do ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 grudnia 2016 r., która dawała większą
swobodę właścicielom na wycinanie drzew na swojej działce, odbiło się szerokim echem w ogólnopolskich mediach
i mocno zakorzeniło w świadomości większości polskiego
społeczeństwa. Niestety zmiana tych przepisów, która weszła w życie 17 czerwca 2017 roku, nie była już tak szeroko
komentowana na forum publicznym, przez co część osób
nadal uważa, iż można na swojej posesji wycinać drzewa
bez jakiegokolwiek zgłoszenia do odpowiedniego urzędu.
Dlatego postanowiliśmy w tym artykule dostarczyć rzetelnych informacji oraz rozwiać wszelkie wątpliwości. Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące wycinki drzew reguluje nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która weszła
w życie dnia 17 czerwca 2017 roku. Według nich osoba,
która chce usunąć drzewo, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, rosnące na terenie nieruchomości do niej należącej (lub dzierżawionej – za zgodą
właściciela), musi fakt ten zgłosić do odpowiedniego organu – zgłoszenie przyjmuje, bez pobierania jakichkolwiek
opłat, wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku
niewypełnienia tego obowiązku właścicielowi grożą wysokie kary finansowe. Warto jednak zaznaczyć, iż przepisów
tych nie stosuje się (czyli nie trzeba zgłaszać chęci wycinki)
w przypadku: 1) Drzew, których obwód pnia na wysokości 5
cm nie przekracza: 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klo-

nu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego, 50 cm – w przypadku pozostałych
gatunków drzew; 2) Drzew owocowych (przypominamy,
że orzech włoski również uznawany jest za drzewo owocowe). Te same wytyczne dotyczące wielkości drzew, których chęci wycinki nie trzeba zgłaszać, obowiązują także
w przypadku drzew rosnących na terenie nieruchomości
prywatnej lub jej części wpisanej do rejestru zabytków. W
tym wypadku odpowiednie zgłoszenie należy kierować do
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z wycinką, należy zwrócić uwagę także na to, czy w konarach
drzewa, które planujemy usunąć (nawet wtedy, gdy ze
względu na jego wielkość nie musimy tego zgłaszać) nie
bytują ptaki lub inne zwierzęta pod ochroną – w tych przypadkach zezwolenie na wycinkę wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska. Warto także wiedzieć, że w przypadku drzewa,
na którym bytują ptaki, można je wyciąć bez potrzeby uzyskania stosownej zgody poza sezonem lęgowym, czyli od
16 października do końca lutego. Po złożeniu zgłoszenia,
urząd ma 21 dni na przeprowadzenie oględzin na miejscu
planowanej wycinki, następnie 14 dni na wyrażenie sprzeciwu, który wysłany zostanie listownie do zgłaszającego
(za termin wyrażenia sprzeciwu uznaje się dzień nadania
decyzji administracyjnej na poczcie). Jeśli po upływie tego
czasu właściciel nie otrzyma odmowy, może zgodnie z prawem ściąć drzewo (brak sprzeciwu uznaje się za udzielenie
zezwolenia). Decyzja jest ważna przez 6 miesięcy od dnia
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oględzin. Konsekwencją wycięcia drzewa bez otrzymania
zgody są kary pieniężne. Ich wysokość zależy od rodzaju
lub gatunku drzewa oraz od jego obwodu na wysokości 130 cm. Dodatkowo, w ostatniej nowelizacji ustawy o
ochronie przyrody, wprowadzony został zapis mówiący o
tym, że jeśli w miejscu gdzie rosło wycięte drzewo, w okre-

sie 5 lat od przeprowadzenia oględzin, właściciel działki
postawi budynek mający związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał uiścić opłaty za jego
usunięcie. Prosimy o tym pamiętać, jeśli planują Państwo
takie inwestycje w najbliższych latach.

Stanisław
Jakimczuk

WIOSENNE SPRZĄTANIE ROWÓW
I POBOCZY DRÓG

W dniach 1 i 2 kwietnia br. na terenie miasta i gminy Zbąszynek przeprowadzona została akcja pn. „Wiosenne sprzątanie Gminy”. Zbieranie śmieci i różnego rodzaju
odpadów miało miejsce głównie wzdłuż przydrożnych rowów, na skwerach i innych terenach zieleni. Niestety śmieci
każdego roku jest coraz więcej, a problem zaśmiecania jest
bardzo niepokojący i niezrozumiały, tym bardziej, że na terenie całej Gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. Ponadto nieodpłatnie odbierane są różnego rodzaju
odpady wielkogabarytowe, a mimo to ciągle znajdujemy
w rowach i w lasach różne przedmioty i worki z odpadami.
Mamy tylko nadzieję, że to nie nasi mieszkańcy pozbywają
się śmieci w ten sposób. Akcja sprzątania ma na celu przede
wszystkim utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego miasta i gminy Zbąszynek.
W akcji sprzątania w tym roku wzięli udział członkowie
Ochotniczych Straży Pożarnych i harcerze z terenu Gminy.
Z przedstawicielami poszczególnych jednostek OSP i ZHP
zostały ustalone tereny do sprzątania, które przedstawiają
się następująco:
- OSP Rogoziniec - od wsi do stacji PKP, kier. Zespół Szkół
Leśnych, do granicy lasu w kierunku Trzciela, od wsi wzdłuż
drogi powiatowej nr 1213F do zabudowań Dąbrówki Wlkp.
- OSP Dąbrówka Wlkp. - kier. Lutol Mokry do lasu, kier. Zbąszyń do granicy, kierunek Depot, kierunek Boleń, odcinek
drogi Zbąszyń – Lutol Mokry.
- OSP Kosieczyn - kier. Nowa Wieś do granicy Gminy, kier.
Wysypisko, droga tzw. betonowa i jej pobocze za ogrodami, Kosieczyn – Nądnia/ granica Gminy/.
- OSP Kręcko - kier. Winnica, Stradzewo, Koźminek, droga
przy Przedszkolu, kier. Brudzewo do granicy Gminy.
12

- OSP Zbąszynek - od Zbąszynka do Dąbrówki Wlkp., do
Nowego Gościńca, okolice OSiR i ujęcia wody, Północna
Obwodnica Zbąszynka.
- Harcerze ZHP - droga Zbąszynek – Dąbrówka / ulica Chlastawska/ lasek przy cmentarzu w Zbąszynku, lasek pomiędzy mostami chlastawskimi.
Dziękujemy Druhom z OSP i Harcerzom za aktywny udział w
przeprowadzonej akcji.
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Anna
Gancarek-Kołata

ZMIANY W CEIDG
Od 13 grudnia 2021 r. w związku ze zmianami
wprowadzonymi przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii zmienił się sposób elektronicznego składania
wniosków CEIDG. Konta użytkowników korzystających
z usług elektronicznych ceidg.gov.pl zostały zastąpione przez Konta Przedsiębiorców na biznes.gov.pl.
W związku z wprowadzonymi zmianami zostały również zmienione wzory wniosków CEIDG. Przedsiębiorcy
nie mają też możliwości wypełnienia formularza wniosku (tzw. wniosku roboczego), gdyż został on zastąpiony intuicyjnym kreatorem- usługą online. Oznacza
to, iż założenie, zawieszenie, wznowienie i zaprzestanie działalności gospodarczej oraz dokonanie wszelkich zmian przedsiębiorcy mogą dokonać logując się
do swojego Konta Przedsiębiorcy, gdzie dostępne są
wnioski CEIDG. W celu złożenia wniosku CEIDG-1 na
stronie www.biznes.gov.pl należy:
- założyć profil zaufany;
- założyć konto przedsiębiorcy na stronie
www.biznes.gov.pl,;

- zalogować się przez: Login.gov.pl albo e-mail i wypełnić wniosek CEIDG;
- podpisać wniosek profilem zaufanym i wysłać go
do CEIDG.
Wszelkich czynności związanych z CEIDG przedsiębiorca może dokonać także:
- osobiście w każdym Urzędzie Miasta lub Gminy;
- przez pełnomocnika;
- wysyłając listem poleconym wypełniony wniosek
CEIDG-1 podpisany własnoręcznym podpisem potwierdzonym przez notariusza.
Na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, uchodźcy z Ukrainy
przebywający w Polsce legalnie mogą podejmować
działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polski pod warunkiem, że posiadają numer PESEL.

PRZYZNANE DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2022 ROK
16 listopada 2021 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w
2022 roku. Oferty można było składać w czterech
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 2022 r., poz. 1057 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 publicznych oraz wzorów
sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2057). W terminie od 22 listopada do 13 grudnia
2021 roku wpłynęło 17 ofert, które zostały pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Konkursową i przedłożone
do zatwierdzenia przez Burmistrza Zbąszynka. Dotacje
przyznano w łącznej kwocie 396.500,00 zł. Zadania w
kategorii „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-

nej” realizowane są przez: Zbąszynecką Akademię
Piłkarską, Ludowy Klub Sportowy „Sokół”, Strefę Piłki
Siatkowej Zbąszynek, Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej Ognisko „Semafor”, Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze oraz Klub Kolarski „Bonecki
Team”. Na ich wykonanie wymienione organizacje
otrzymały łącznie 336.000,00 zł. Zadania pt. „Kultura,
sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” realizowane przez: Świebodziński Związek Kresowian Koło Kosieczyn, Związek Harcerstwa Polskiego
Komenda Chorągwi Ziemi Lubuskiej oraz Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dotowane
są w wysokości 26.000,00 zł. Na zadania z kategorii
„Ochrona i promocja zdrowia” realizowane przez
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Lubuskie Koło Terenowe Zbąszynek oraz Sulechowskie Stowarzyszenie
„Amazonek” przyznano kwotę w wysokości 5.000,00
zł. Natomiast na zadania z dziedziny „Działalność
na rzecz osób w wieku emerytalnym” przeznaczono
37.500,00 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 2022 r. dostępne są na stronie BIP Zbąszynek oraz na stronie internetowej Zbąszynka.
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Patrycja
Lisek

ILE WYDALIŚMY NA ZAKUP ALKOHOLU
I PROFILAKTYKĘ UZALEŻNIEŃ W 2021 R.
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani
do złożenia do 31 stycznia, pisemnego oświadczenia
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wartość sprzedanego alkoholu na terenie Gminy Zbąszynek w 2021 r. wyniosła 13 045 314,11 zł, w tym na
poszczególne rodzaje alkoholu wydatkowano:
a) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo – 5 734
998,62 zł,
b) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 1 055 176,94 zł,
Wartość alkoholu sprzedanego na terenie Gminy Zbąszynek w latach 2018-2021
(na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców):

zł9 388 944,22 zł9 902 128,44

2018

2019

zł10 484 146,72

2020

zł13 045 314,11

2021

Wartość sprzedanego alkoholu na jednego statystycznego obywatela
w Gminie Zbąszynek w latach 2018-2021
zł1 153,43

zł1 221,43

zł1 307,25

2018

2019

2020

zł1 633,52

2021

Liczba osób przypadająca na jeden punkt sprzedaży napojów
alkoholowych w latach 2018-2021
312

313

2018

2019

286

2020

307

2021

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w
latach 2018-2021
zł180 132,34

2018
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zł199 281,51 zł215 685,58

zł221 032,62

2019

2021

2020
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c) powyżej 18 % zawartości alkoholu
138,55 zł.

- 6 255

Z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła do kasy
Gminy kwota w wysokości w:
2021 r. – 221 032,62 zł;
2020 r. – 215 685,58 zł;
2019 r. - 199 281,50 zł;
2018 r. - 180 132,34 zł.
Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Gmina przeznacza uzyskane środki
pochodzące z opłat za sprzedaż napojów
alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml na działania mające na celu
realizację lokalnej międzysektorowej polityki
przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. W 2021 r. z tytułu opłat za
napoje alkoholowe o objętości mniejszej niż
300 ml wpłynęła do kasy Gminy kwota w wysokości: 22 158,05 zł.
26 stycznia 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid–19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która
przedłużyła na 2021 rok możliwości podejmowania przez rady gmin uchwał zwalniających
z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży lub przedłużających termin na ich wniesienie do końca roku. 28 maja
2021 r. Rada Miejska w Zbąszynku podjęła
Uchwałę nr XXXI/20/2021 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie
Gminy Zbąszynek za rok 2021. Kwota zwolnienia przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w
miejscu sprzedaży wyniosła 8 341,56 zł.
Uzyskana kwota za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu opłat za napoje alkoholowe o objętości
mniejszej niż 300 ml w całości została przeznaczona na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Zbąszynek na rok 2021.
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Renata
Kitta

NIERUCHOMOŚCI GMINNE
W marcu br. gmina
sprzedała trzy działki garażowe, oznaczone geodezyjnie nr 195/20, 195/21 i 195/22
każda z nich o pow. 23 m2
w Zbąszynku przy ul. Wojska
Polskiego. Sprzedaż działek
nastąpiła w trybie pierwszego publicznego przetargu
ustnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza wynosiła
7.400,00 zł za każdą działkę
garażową. Pomimo podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży na okres 6 tygodni, a
następnie ogłoszenia o przetargu na okres 1 miesiąca w terminie od 03 stycznia do 04
lutego 2022r. tylko jedna osoba przystąpiła do przetargu i
kupiła trzy działki garażowe. Cena uzyskana ze sprzedaży
to kwota 9.200,40 zł brutto za każdą działkę.
Do sprzedaży w drodze przetargu przygotowywane są:
działka nr 21/49 o pow. 2,4123 ha i działka nr 21/106 o pow.
1,8457 ha położone w Zbąszynku. Obie działki położone
są w bezpośrednim sąsiedztwie. Dla przedmiotowych nieruchomości gruntowych nie ma obowiązującego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz nie były dla nich
wydane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek
działki oznaczone są symbolem E6.P.15 – obszary rolnicze,
które mogą być przeznaczone pod zabudowę – wytwórczość, przemysł. W ewidencji gruntów i budynków działka 21/49 oznaczona jest symbolem klasoużytku Tk – tereny kolejowe, a działka 21/106 oznaczona jest symbolem
klasoużytku Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane.
Obie nieruchomości są własnością Skarbu Państwa w
użytkowaniu wieczystym Gminy Zbąszynek. Gmina będzie
sprzedawała prawo użytkowania wieczystego gruntu, a
co za tym idzie nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do ponoszenia rocznych opłat z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu na rzecz Skarbu Państwa. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW
nr ZG1S/00049135/9 i ZG1S/009042988/4. Nieruchomości są
wolne od obciążeń i zobowiązań.

Podobnie rzecz się ma z nieruchomością zabudowaną
budynkiem dawnego internatu Zespołu Szkół Leśnych w
Rogozińcu, który znajduje się na działce oznaczonej geodezyjnie nr 100/15 o pow. 0,44 ha w obrębie wsi Rogoziniec
i który zostanie wyznaczony do sprzedaży przetargowej.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek. Dla
nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr

ZG1S/00042487/2. Na działce znajduje się obiekt trzykondygnacyjny podpiwniczony, posiadający uzbrojenie w sieć
wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną i gazową.
Budynek od wielu lat nie był zamieszkały i nie był użytkowany. Stolarka okienna i drzwiowa oraz podłogi drewniane nadają się do wymiany. Budynek posiada dach stromy.
Powierzchnia użytkowa parteru 982,70 m2, powierzchnia
poddasza i strychu 981,10 m2, pow. piwnic 239,20 m2.
Na terenie Zbąszynka pozostają do sprzedaży przetargowej 4 działki garażowe, o pow. 23 m2 każda, w tym działka
594/4 przy ul. Gdańskiej, pozostałe działki nr 605, 606 i 608
przy ul. Bydgoskiej. Do sprzedaży są też: nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym na działce nr 802/4
o pow. 82 m2 w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego oraz
nieruchomość zabudowana garażem na działce oznaczonej nr 915/12 o pow. 20 m2 w Zbąszynku przy ul. Wojska
Polskiego.

www.zbaszynek.pl
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KOORDYNATOR GMINNY DS. UCHODŹCÓW Z UKRAINY

BIEŻĄCA INFORMACJA
O UCHODŹCACH Z UKRAINY
Bieżąca informacja o uchodźcach z Ukrainy
przebywających na terenie Gminy Zbąszynek - dane
na dzień 31 marca br.:
- liczba uchodźców zarejestrowanych na terenie miasta i gminy Zbąszynek – 156 osób,
- ilość lokali prywatnych, w których przebywają
uchodźcy – 45,
- do szkół podstawowych uczęszcza – 29 dzieci,
- do przedszkoli uczęszcza – 12 dzieci.
Na terenie naszej gminy prowadzona była i jest zbiórka rzeczy dla uchodźców:
- liczba punktów, w których zbierano pomoc rzeczową – 7, z których przekazano do Punktu Powiatowego
w Świebodzinie 10 palet euro o wadze około 10 ton,
które trafiły na Ukrainę.
Jednocześnie cały czas przygotowywane są wysyłki
środków medycznych oraz artykułów najbardziej potrzebnych dla osób przebywających i walczących na
terytorium Ukrainy, przeprowadziliśmy 3 transporty,
- obecnie miejsce zbiórki pomocy rzeczowej dla Ukrainy znajduje się w salce katechetycznej przy Kościele Parafialnym w Zbąszynku przy ul. Długiej 29. Punkt

Leszek
Parandyk

zbiórki pomocy rzeczowej i wydawanie zebranych
darów dla uchodźców funkcjonuje od poniedziałku
do piątku w godz. 14:00 - 17:00,
- w obiekcie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku zorganizowaliśmy punkt informacyjno-recepcyjny, gdzie
uchodźcy się rejestrują oraz otrzymują bezpośrednie
informacje dotyczące pomocy socjalnej.
W urzędzie nadawane są uchodźcom numery PESEL,
a osoby, które przyjęły ich pod własny dach mogą
składać wnioski o uzyskanie 40 zł za dzień pobytu
uchodźcy; maksymalnie do 60 dni pobytu,
- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku przy
ul. Kosieczyńskiej 4 obywatele Ukrainy przebywający
na terenie Gminy Zbąszynek mogą składać wnioski o
wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w
wysokości 300 zł na osobę.
Więcej bieżących informacji na stronie internetowej
www.zbaszynek.pl w zakładce „Ukraina Pomoc”
Pragnę bardzo serdecznie podziękować Wszystkim
Wspierającym i pomagającym Uchodźcom z Ukrainy „Dobro w dwójnasób wraca”.

Autor rysunku: Ukraińskie dziecko, które wraz z rodzicami uzyskało PESEL w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku
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GMINNE WIEŚCI
SPOTKANIE DYREKTORA MICHAŁA KUŚCIŃSKIEGO
Z POCZTY POLSKIEJ Z BURMISTRZEM ZBĄSZYNKA
10 stycznia Burmistrz Zbąszynka wysłał pismo do Dyrektora Regionu Sieci w Gorzowie Wielkopolskim w
sprawie problemów z funkcjonowaniem Poczty w
Zbąszynku. 21 stycznia odbyło się spotkanie Dyrektora Michała Kuścińskiego z Burmistrzem Zbąszynka.
W ślad za tym spotkaniem pojawiło się pismo od p.
Dyrektora z propozycjami poprawy funkcjonowania Poczty. Zgodnie z ustaleniami Poczta Polska zamontowała skrzynki przydrożne, które mają ułatwić
i przyśpieszyć obsługę doręczania korespondencji
w niektórych przysiółkach na terenie naszej Gminy.
Skrzynki zostały postawione dla mieszkańców Bolenia
i Depotu w Dąbrówce Wlkp. przy boisku na ul. Dworcowej i w Rogozińcu przy Technikum Leśnym oraz dla
mieszkańców Samsonek przy drodze dojazdowej przed
zabudowaniami. W najbliższym czasie Poczta dostarczy
mieszkańcom kłódki do zabezpieczenia skrzynek i poinformuje o możliwości rozpoczęcia korzystania z nich.
82. 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 tys.

ludzi. W czasie transportu ludzie umierali z zimna, głodu
i wyczerpania. Tylko nielicznym udało się powrócić do
kraju. 10 lutego przypadła 82. rocznica pierwszej masowej deportacji. Przy pomniku na Placu Dworcowym w
Zbąszynku spotkali 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 Kor-

diak a także delegacja seniorów z Dziennego Domu
„Senior-Wigor”. Burmistrz Zbąszynka przypomniał tragedię Polaków deportowanych w głąb ZSRR, ogrom
ich cierpień i nieludzkiego traktowania. Podziękował
również za uczestnictwo w tej ważnej uroczystości. Wyraził swoją nadzieję, na kontynuację w przyszłości organizowania uroczystości przez Związek Harcerstwa Polskiego. Modlitwę za zmarłych odmówił Ks. Kan. Jerzy
Kordiak. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły
znicze pod pomnikiem poświęconym pamięci pomordowanym mieszkańcom Kresów. Mając na uwadze
obostrzenia wprowadzone z powodu pandemii, uroczystość odbyła się przy zachowaniu
szczególnej ostrożności.
SPOTKANIE Z DYREKTOREM ZARZĄDU DRÓG
WOJEWÓDZKICH
2 marca 2022 roku Burmistrz Zbąszynka spotkał się z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz z Radnym Sejmiku Województwa Lubuskiego Edwardem Fedko.
Tematem spotkania był wniosek o pilne wykonanie czynności remontowo - naprawczych na następujących odcinkach drogi
wojewódzkiej nr 302 przebiegających w granicach gminy Zbąszynek:
1. Odcinek od granicy gminy Zbąszynek z
gminą Szczaniec - w kierunku Kręcka:
- bardzo zły stan nawierzchni drogi, liczne
dziury, spękania i ubytki w wielu miejscach, zniszczony
przekrój poprzeczny, uszkodzona krawędź jezdni,
- zdeformowane pobocze, dziury, kałuże.
2. Odcinek we wsi Kręcko i dalej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 304:
- zdeformowane pobocze, luźny materiał kamienny.
3. Odcinek we wsi Kosieczyn:
- liczne spękania nawierzchni, dziury,
- bardzo zły stan nawierzchni, w obrębie skrzyżowania z
drogą do Zbąszynka.
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4. Odcinek od Kosieczyna do Chlastawy łącznie z terenem wsi:
- bardzo zły stan nawierzchni drogi, liczne dziury, spękania i ubytki, odcinek w stanie nadającym się do ułożenia nowego dywanika,
- ze względu na bezpieczeństwo pieszych Burmistrz
wnioskuje o ustawienie barierki oddzielającej chodnik
od drogi, na łuku przy posesji nr 14.
W wyniku rozmów ustalono, że zostaną wykonane
podstawowe prace naprawcze wynikające z uszkodzeń po okresie zimowym.
Wykonanie napraw wymagających większego zaangażowania finansowego, będzie zależało od dalszego rozwoju sytuacji związanej z wojną na Ukrainie
i środków jakie zostaną skierowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego do Zarządu
Dróg Wojewódzkich.
PUNKT REJESTRACJI UCHODŹCÓW Z UKRAINY
Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku znajduje się punkt rejestracji uchodźców z Ukrainy, którzy
po 24 lutego br. znaleźli się na terenie naszej Gminy i
nie mają zakwaterowania. Punkt czynny jest w godzinach pracy Urzędu, tj.:
- poniedziałek od 7:30 do 17:00,
- wtorek – czwartek od 7:30 do 13:00,
- piątek od 7:30 do 14:00.
Wpisane do rejestru osoby zostaną przewiezione do
ośrodków tymczasowego pobytu na terenie województwa lubuskiego. Ponadto pozostali obywatele
Ukrainy, którzy po 24 lutego br. przyjechali do Polski i
mają na terenie naszej Gminy miejsce pobytu u osób
prywatnych proszeni są również o wpisywanie się do
rejestru w celach statystycznych. Osoby takie będą
mogły ubiegać się o otrzymanie pomocy żywnościowej, bądź rzeczowej. Dodatkowo informujemy, że zgłaszają się do tut. Urzędu firmy oraz osoby prywatne, które deklarują bezpośrednią pomoc finansową. Pomoc
taka może zostać udzielona osobom przebywającym
na terenie naszej Gminy, wpisanym do rejestru, które
znalazły się bez środków do życia. W tym celu możemy
udostępnić kontakt do wskazanej instytucji bądź osoby
prywatnej, w celu uzyskania konkretnej pomocy finansowej.

Adrian
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bioru na poczcie lub w internecie. Więcej informacji
uzyskasz: na stronie www.gov.pl/cyfrowaTV pisząc na
skrzynkę kontaktową cyfrowaTV@gov.pl dzwoniąc na
infolinię pod numer 42 253 54 30. Najbliższy punkt w
którym można zrealizować dofinansowanie: Woj-Tech
Wojciech Jabłoński w Zbąszynku przy ul. Chrobrego.
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA I CZŁONKÓW RADY
SOŁECKIEJ
Na podstawie § 24 ust. 8 Statutu Sołectwa Chlastawa
(Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Miejskiej w Zbąszynku z
dnia 28 października 2019 r.), Burmistrz Zbąszynka, zwo-

łał Zebranie Wiejskie w Chlastawie. Zebranie odbyło
się w dniu 17 marca 2022 r. o godzinie 18:00 w restauracji „Gość w dom” w Chlastawie. Celem zebrania
było: stwierdzenie wygaśnięcia mandatu w związku z
rezygnacją dotychczasowego Sołtysa Pana Krzysztofa
Kurylonka oraz wybór uzupełniający Sołtysa i członków
Rady Sołeckiej. W wyniku wyborów, nowym Sołtysem
wsi Chlastawa została Pani Bogusława Rzetecka, do
Rady Sołeckiej w wyborach uzupełniających wybrana
została Pani Anna Górczewska. Ponadto w składzie
Rady Sołeckiej Sołectwa Chlastawa są Pan Szymon
Mewes oraz Pan Robert Grzeszkowiak. Gratulujemy
wyników wyborów oraz życzymy satysfakcji z pełnienia
ważnych funkcji społecznych.

ZMIANA SPOSOBU NADAWANIA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ
Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji
cyfrowej stała się faktem: 28 marca ruszyły pierwsze przełączenia (w tym w Gminie Zbąszynek) a
do 28 czerwca przejście na DVB-T2/HEVC nastąpi w całym kraju. Nowocześniejszy i korzystniejszy
standard DVB-T2/HEVC pozwoli na odbiór większej liczby programów telewizyjnych, w jeszcze
lepszej jakości obrazu. Musisz być przygotowany
na zmianę! Jeśli twój telewizor nie odbiera nowego sygnału - kup dekoder lub telewizor wyposażony w technologię DVB-T2/ HEVC. Sprawdź czy
spełniasz wymagania programu i złóż wniosek
o dofinansowanie do zakupu dekodera lub telewizora wyposażonego w nowy standard od18
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INWESTYCJE

BUDOWA DRÓG GMINNYCH: UL.
B. PRUSA I UL. ZACHODNIA W ZBĄSZYNKU-ETAP III ORAZ BUDOWA
UL. H. SIENKIEWICZA I UL. CZ. MIŁOSZA W ZBĄSZYNKU
W grudniu 2021 r. zostały wydane
na obie inwestycje decyzje pozwolenia na budowę, a na początku br. roku rozpoczęto roboty
w terenie. Obecnie wykonawca
prowadzi roboty kanalizacyjne i
elektryczne. Wykonano też roboty
geodezyjne. Likwidowane są również kolizje z istniejącymi sieciami.
Wykonawcą jest firma BRUBET Ryszard Winnicki z Międzyrzecza. Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj – wybuduj. Termin zakończenia
projektów to koniec 2022 r. Wartość
umów 2.748.784,17 zł. i 2.102.015,51
zł. Projekty zostaną dofinansowane
ze środków Państwowego Funduszu
Celowego, Funduszu Dróg Samorządowych.

BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ZIELONOGÓRSKIEJ W ZBĄSZYNKU
Wykonawca zakończył prace drogowe i zgłosił inwestycję do odbioru
końcowego. Obecnie trwają czynności odbiorowe. W ramach inwestycji
wykonano: nawierzchnię asfaltową o
długości 332 m, jednostronny chodnik,
parking dla samochodów osobowych,
kanalizację sanitarną, deszczową i wodociąg oraz oświetlenie uliczne. Generalnym wykonawcą jest firma Kontrakt
sp. z o.o. z Krosna Odrzańskiego. Zadanie zostało zrealizowane w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość projektu 1 744 tys. zł. Wysokość
dofinansowania 744 tys. zł.
www.zbaszynek.pl
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
PRZY UL. KOSIECZYŃSKEJ
Zakończono i odebrano roboty budowlane. Zakres inwestycji
obejmował: roboty budowlane,
elektryczne, sanitarne,
zagospodarowanie terenu działki. W
ramach realizacji projektu powstanie Centrum opiekuńczo-mieszkalne – tzw. mieszkania
wspierające, w którego skład
wchodzi na I piętrze: część mieszkalna-10 pokoi z łazienkami,
świetlica-pokój dzienny, umywalnia, kuchnia, pralnia i na poddaszu: pomieszczenia dla personelu, pokój opiekunek, magazyn, 4
pokoje z łazienkami. Prace zostały wykonane w sposób należyty,
zgodnie z umową oraz sztuką
budowlaną i obowiązującymi
przepisami techniczno-budowlanymi. Współpraca z
Wykonawcą, którym był Zakład Murarski S.C Muńko
Jan Muńko Marek z Nowego Kramska, przebiegała
bezkonfliktowo z zachowaniem ustalonych terminów.
Zakład ten jest solidnym Wykonawcą, posiadającym
odpowiedni sprzęt i wykwalifikowaną kadrę techniczną. Termin wykonania; 6.05.2021 r. - 01.03.2022 r. Wartość robót 2.214.000,00 zł brutto. Dodatkowo wykonano nowe ciągi piesze i zlecono utwardzenie terenu
oraz ogrodzenie działki. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
BUDOWA KANALIZACJI I WODOCIĄGU W UL. KOSZAROWEJ I UL. KOLEJOWEJ W ZBĄSZYNKU
W ramach programu: Rządowy Fundusz Polski ŁadProgram Inwestycji Strategicznych, zostaną w Zbąszynku zrealizowane dwie inwestycje. Pierwsza to
Budowa przepompowni ścieków, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie PKP w Zbą-

20
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szynku. Głównym jej celem jest zasilenie w wodę z
miejskiej sieci wodociągowej, Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II przy
ul. Kolejowej 4, oraz odbiór, również do sieci miejskiej ścieków komunalnych. Odcinek budowanych
sieci będzie przebiegał od ulicy PCK przez przejazd
kolejowy pod torowiskiem, dalej ulicą Kolejową, aż
za budynek szkoły. Wykonawcą jest Zakład Instalacji
Sanitarnej c.o. i Gaz Stefan Lorenc z siedzibą w Nowym Tomyślu. Wartość umowy 1 039 461,44 złotych
brutto. Drugą inwestycją jest budowa kanalizacji
sanitarnej i wodociągu wzdłuż ulicy Koszarowej, od
Obwodnicy Zbąszynka (pomiędzy tunelami kolejowymi) do budynku „Hartowni” przy ul. Koszarowej.
Wykonawcą jest Konsorcjum: Lider, Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud Sp. z o.o. z siedzibą
w Nowym Tomyślu, przy ul. Półwiejskiej 23, Partnerem:
Zakład Budowlano Montażowy Instalacje Pawłowski
Paweł Świergiel. Wartość umowy 1 327 417,97 złotych
brutto. Termin wykonania w obu przypadkach to koniec 2022 r.
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
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PRACE MODERNIZACYJNE
II KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
PRZYPOMINA O OPŁATACH ZA ODPADY.
TERMIN WPŁAT ZA II KWARTAŁ 2022 - MIJA 30 KWIETNIA
(OPŁATA ZA KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC).

wprowadzić dodatkową
ochronę przed przypadkowymi
zanieczyszczeniami dostarczanej wody,
poprzez montaż lamp UV
na wszystkich naszych
ujęciach.

INFORMACJE SZUK
Samorządowy Zakład
STAWKA OPŁAT ZA ODPADY W II KWARTALE 2022
Usług Komunalnych w
NIE ULEGA ZMIANIE I WYNOSI:
Zbąszynku zawiadamia,
- ODPADY SELEKTYWNE - 30,00 ZŁ/OSOBĘ
że opłaty za wodę i ścieki,
odpady, opłaty mieszkaniowe oraz opłaty cmenWPŁAT DOKONUJEMY NA INDYWIDUALNE
tarne można dokonywać
NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH.
w Banku Spółdzielczym w
Siedlcu - Filia w Zbąszynku
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny w
przy ul. Wojska Polskiego
godz. pracy Zakładu tj. pon.-pt. 7:00-15:00 pod nr tel. 683849465 wew. 22.
55a w Zbąszynku. W banku tym bez dodatkowych
kosztów można dokonać
Przypominamy, że w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących gospoww. opłat. jak odbywa
darstwo domowe należy w ciągu 14 dni zmienić deklarację na odpady na
się to w kasie SZUK Zbąfaktyczną ilość osób zamieszkujących wspólne gospodarstwo domowe.
szynek. Zachęcamy do
korzystania z możliwości
dokonywania opłat w
W pierwszym kwartale 2022 roku Samorządobanku oraz dokonywania
wy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku przeproopłat poprzez indywidualne przelewy internetowe.
wadził prace modernizacyjne na dwóch ujęciach
Od stycznia 2022 roku KASA Samorządowego Zakławody, znajdujących się w naszej Gminie. Modernidu Usług Komunalnych w Zbąszynku jest czynna od
zacji zostały poddane hydrofornie w Rogozińcu oraz
poniedziałku do czwartku w godzinach 09:00 -12:00.
Samsonkach. Głównym celem modernizacji było
zwiększenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego
Dane kontaktowe:
wody uzdatnionej, poprzez zamontowanie specjalWODA - tel. 68 3849465 wew. 21,
nych lamp UV przeznaczonych do sterylizacji wody
e-mail: woda@zbaszynek.pl
uzdatnionej. Lampy są odpowiedzialne za wyelimiODPADY - tel. 68 3849465 wew. 22,
nowanie wszelkiego typu zanieczyszczeń mogących
e-mail: gospodarkaodpadami@zbaszynek.pl
się dostać do wody m.in. bakterie coli, grupy coli czy
CZYNSZE - tel. 68 3849465 wew. 23,
Enterokoki kałowe.
e-mail: czynsze@zbaszynek.pl
Realizacja zadania była powiązana z przebudową
KSIĘGOWOŚĆ - tel. 68 3849425,
istniejących rurociągów i ciągów komunikacyjnych.
e-mail: szuk@zbaszynek.pl
W ramach tej pracy została również wymieniona
znaczna część wewnętrznej instalacji wodociągoPrzed siedzibą SZUK Zbąszynek znajduje się skrzynka
wej w budynkach hydroforni, zarówno w Rogozińcu
podawcza, do której można składać wnioski, odczyjak i Samsonkach. Wszystkie prace zostały wykonane
ty wodomierzy i inne pisma.
przez pracowników SZUK Zbąszynek oraz sfinansowane ze środków własnych zakładu. Modernizacje
przebiegały w taki sposób, aby zminimalizować czas
głównego montażu i przerwy w dostawie wody do
mieszkańców.
Obecnie Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
w Zbąszynku jest w trakcie przygotowań do modernizacji instalacji i montażu kolejnej lampy UV na ujęciu wody w m. Chlastawa. Docelowo SZUK planuje
www.zbaszynek.pl
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NOWE WYZWANIA
W POLSKIEJ EDUKACJI
Pierwszy kwartał 2022 r. zakończył naukę zdalną
w szkołach. Uczniowie klas 1-4 wrócili do nauki stacjonarnej 10 stycznia, a uczniowie klas V-VIII i szkół ponadpodstawowych od 21 lutego. Zimowa przerwa od nauki
trwała od 17 do 28 stycznia.
Od stycznia br. uruchomiony został w Zbąszynku żłobek,
który mieści przy ulicy Kupieckiej 1. Jest to filia istniejącego od 2018 r. Niepublicznego Żłobka Leśny Zakątek
w Babimoście. Żłobek posiada jedną grupę liczącą 20
miejsc. Dzieci z Gminy Zbąszynek zostały objęte dotacją z gminy. Żłobek świadczy opiekę w dni powszednie
w godzinach 6:30-16:30.
Konflikt zbrojny na Ukrainie spowodował, że polska edukacja stanęła przed kolejnym dużym wyzwaniem. Ukraińskie dzieci w wieku od 6 do 18 lat podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu,
obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiego. Oznacza to, że rodzice są zobowiązani do zgłoszenia dziecka do przedszkola/szkoły
lub złożenia oświadczenia o kontynuacji kształcenia w
ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość (nauka zdalna), do
gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka. Więcej o obowiązku nauki w dalszej części artykułu. Cudzoziemcy, którzy nie znają języka polskiego albo
znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do jego dodatkowej, bezpłatnej nauki w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych.
W lutym br. opublikowano listę gmin, które otrzymały
dofinansowanie w ramach programu Granty PPGR.
Projekt ma na celu zapewnienie równego dostępu do
rozwoju cyfrowego dzieciom i młodzieży z rodzin popegeerowskich. W ramach projektu zakupiony zostanie
sprzęt komputerowy (130 laptopów i 1 tablet), dla dzieci/wnuków/prawnuków byłych pracowników PPGR.
Gmina Zbąszynek otrzymała dofinansowanie w wysokości 326 000,00 zł. Trwa przygotowanie procedury przetargowej.
Od 1 marca br. w szkołach realizowane są zajęcia
specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na ten cel 180
mln zł. Wsparcie obejmie organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno-społeczne, innych zajęć o
charakterze terapeutycznym oraz wsparcie dla dzieci
przybywających z Ukrainy. Szkoły z terenu Gminy Zbąszynek otrzymały wsparcie na łączną kwotę 47 065,00
zł. Również 1 marca ruszył nabór na tegoroczną edycję
programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego szkoły
mogą otrzymać 80 proc. dofinansowania na wycieczki
do znajdujących się w Polsce muzeów, miejsc pamięci,
obiektów kultury oraz instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. Szkoła Podstawowa im. Marcina Rożka w Kosieczynie zgłosiła 2 wycieczki, które uzyskają
22

wsparcie finansowe w ramach Programu.
OBOWIĄZEK SZKOLNY, OBOWIĄZEK NAUKI ORAZ OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo oświatowe nauka jest
obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Dziecko w
wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 18 roku życia. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie
do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej lub realizowanie przygotowania zawodowego
u pracodawcy. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu/nauki są zobowiązani do informowania o realizacji obowiązku poza granicami kraju dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko
mieszka oraz gminy o realizacji obowiązku nauki po
ukończeniu szkoły podstawowej do dnia 30 września
nowego roku szkolnego.
Zgodnie z art. 42 ustawy - Prawo oświatowe niespełnienie obowiązku szkolnego i obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może
skutkować wdrożeniem procedury wyjaśniającej wobec rodziców, nałożeniem na nich kary grzywny lub – w
skrajnych wypadkach – odebraniem im praw rodzicielskich.
Środkiem przymuszającym do wyegzekwowania obowiązku szkolnego jest grzywna w celu przymuszenia w
wysokości do 10 000 złotych. Grzywna może być nakładana wielokrotnie, ale jej wysokość nie może przekroczyć łącznie 50 000 złotych.
Wierzycielem obowiązku szkolnego jest dyrektor szkoły,
w obwodzie którego zamieszkuje dziecko, a burmistrz/
wójt/prezydent jest wierzycielem dla obowiązku nauki
wypełnianego przez młodzież (w wieku 16-18 lat).
Do podstawowych obowiązków wierzyciela należy:
- wystosowanie upomnienia – art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym,
- wystawienie tytułu wykonawczego – art. 26 § 1 i art. 27
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym,
- wystąpienie z wnioskiem o wszczęcie egzekucji – art.
126 § 1 i art. 28 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym.
Organem egzekucyjnym jest właściwy organ jednostki
samorządu terytorialnego, który doręcza zobowiązanemu odpis tytułu wykonawczego oraz postanowienie o
nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
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CO U MUCHOMORKA?
DZIEŃ KOBIET
Kobiety- delikatne i piękne, ale też z
natury silne i niezależne- bez nich świata
nie wyobrażają sobie nie tylko dorośli
mężczyźni, ale również nasi mali Panowie.
8 marca w całym Muchomorku zawrzało
od chichotów Pań oraz życzeń ze strony
Panów. Dziewczynki poczuły się bardzo
wyjątkowo obdarowane przez chłopców,
którzy nie zapomnieli także o licznej
żeńskiej części personelu przedszkoladziękujemy.

WARTO POMAGAĆ
Jak co roku nasze przedszkolaki grały z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy. Dzieci z grup Żabki i Motylki tańczyły
z ogromnym zaangażowaniem pod czujnym okiem
Pani Barbary Rakuckiej-Pająk na przedszkolnej scenie.
Z powodu ograniczonej liczby osób występujących
jednocześnie na scenie w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury,
taniec Muchomorków został nagrany i przesłany do
organizatorów Orkiestry na terenie Zbąszynka.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
22 i 23 stycznia są wyjątkowymi datami i zna je każdy
wnuk i wnuczka. W Muchomorku Dzień Babci i Dziadka
świętowaliśmy niemal miesiąc. Cyklicznie odbywały się
nagrania oraz tworzone były upominki dla cudownych
Dziadków, którzy każdego dnia niosą nam wsparcie i
uśmiech. Styczeń był miesiącem poświęconym właśnie
im w podziękowaniu. Zaprezentowała się każda grupa
wiekowa z repertuarem wierszy oraz piosenek, a także
dwoma tańcami.
W KARNAWALE SAME BALE
11 lutego odbył się w naszym przedszkolu
Bal Karnawałowy. Od rana po korytarzach
przechadzały się kolorowe postacie, szukając
swojej sali, niemal wyrwanej z krainy bajek,
przyozdobionej balonami i serpentynami.
Wyjątkowa atmosfera porwała w wir zabawy i
tańca wszystkie przedszkolaki, a pod maskami i
strojami niemal niemożliwym było rozpoznanie
znanej na co dzień wszystkim ,,Marty’’, czy
,,Krzysia’’.

GMINA ZBĄSZYNEK DLA UKRAINY
Nasza placówka również przyłączyła
się do akcji pomagania mieszkańcom
Ukrainy.
Dzięki
rodzicom
wielkiego
serca udało nam się uzbierać elementy
potrzebnego
asortymentu,
które
przekazaliśmy we właściwe ręce z
pomocą naszych podopiecznych, ucząc
ich tolerancji i bezinteresownej pomocy.
POWITANIE WIOSNY
21 marca rozpoczęła się kalendarzowa wiosna i aby
uczcić jej przybycie, a zarazem dobrze ją powitać,
wszystkie przedszkolaki wyruszyły spod muchomorkowego
kapelusza na przemarsz ulicami Zbąszynka. Barwny,
wesoły i optymistyczny pochód dzieci z zielonymi gaikami
wywołał uśmiechy na twarzach wszystkich napotkanych
mieszkańców. Udało nam się również energetycznym
tańcem na placu przedszkolnym przekonać wiosnę by z
nami została. 22 marca grupa Jeżyki zaprosiła wszystkie
Muchomorki na przygotowane przez siebie przedstawienie
pt. ,, Zielona wiosenka”. W ramach Powitania Wiosny odbył
się wewnątrz-przedszkolny Przegląd Piosenki Wiosennej,
w którym uczestniczyły wszystkie grupy wiekowe łącznie
z Grupą Gucio z Rogozińca. Wszystkie grupy zostały
nagrodzone grami planszowymi jednak zostały również
wyłonione pierwsze trzy miejsca wyróżniające się spośród
wszystkich. 1 miejsce - grupa Motylki, 2 miejsce – grupa Jeżyki
i Jagódki, 3 miejsce - grupa Zajączki. Bardzo serdecznie
dziękujemy za świetną zabawę oraz zaangażowanie.

WALENTYNKI
14 lutego to dzień, kiedy szczególnie mówi się
o uczuciach i miłości - przedszkolaki tego dnia
omawiały różne rodzaje miłości, skupiając uwagę
głównie na tej rodzinnej, a także szczególne
miejsce zajęła tego dnia w ich sercach przyjaźńbardziej zauważona, doceniona i zrozumiana.
www.zbaszynek.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

CO SŁYCHAĆ W ZBĄSZYNKU…
KONKURSY
Uczniowie
naszej szkoły
uczestniczyli w etapie rejonowym konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Lubuskiego Kuratora Oświaty
z biologii, języka angielskiego, historii i matematyki. Do
etapu wojewódzkiego z języka angielskiego zakwalifikowała się 1 uczennica z klasy
VII d. Wzorem lat ubiegłych
uczniowie zmagali się w międzynarodowym
konkursie
matematycznym „Kangur”,
wyniki poznamy pod koniec
roku szkolnego.
Uczennica klasy VI zdobyła II miejsce w konkursie fotograficznym
„Bezpiecznie
wakacje”
organizowanym
przez Komendę Wojewódzką
Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Troje uczniów, również
z klasy VI zdobyło podium i
wyróżnienie w XXVI konkursie
plastycznym „Świebodzin w
oczach dziecka”.
WOLONTARIAT
W ramach propagowania w szkole wolontariatu
uczniowie brali udział w happeningu, który był podsumowaniem konkursu organizowanego przez Fundację Dwa Skrzydła „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”. Hasła „Kto jeśli nie Ty?
Kto jeśli nie my Kto jeśli nie ja? Pomagać innym ma?
- znalazły odzwierciedlenie w gminnej akcji pomocy #gminazbaszynekdlaukrainy. Dziękujemy naszym
uczniom i ich rodzicom za włączenie się w tą szlachetną akcję. Rada rodziców zorganizowała sprzedaż ciast, a pieniądze dzięki temu uzyskane przeznaczyła na pomoc uczniom z Ukrainy. Pracownicy firmy
Ikea Industry Poland przekazali w postaci darowizny
dużą ilość podstawowych pomocy szkolnych dla
nowych uczniów z Ukrainy, za co bardzo serdecznie
dziękujemy.
ŚWIĘTUJEMY Z LICZBĄ PI
W dniach 14-18 marca odbyło się Święto liczy Pi.
Święto matematyki obchodziliśmy rozwiązując codziennie zagadki matematyczne. Jednym z zadań
było SUDOKU- zagadka logiczna, która cieszyła
się największym zainteresowaniem wśród uczniów.
Uczniowie mogli samodzielnie wykonywać jeden z
dwóch eksperymentów matematycznych dotyczących wyznaczania liczy Pi według załączonej instrukcji.
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Egzamin ósmoklasisty to pierwszy ważny test wiedzy w życiu uczniów. Nasi przyszli absolwenci w ra24

mach treningu odbyli próbne testy diagnostyczne,
podczas których zapoznali się z zasadami przebiegu
egzaminu, kodowaniem prac, procedurami egzaminacyjnymi. Tegoroczny egzamin będzie pisało 56
uczniów w dniach od 24-26 maja 2022 r.
WIOSNA
Uczniowie młodszych klas przywitali wiosnę piosenkami oraz udziałem w koncercie muzyki naszego regionu w wykonaniu uczniów z Zespołu Edukacyjnego w
Nowym Kramsku pod opieką pana Jurka Skrzypczaka. W ramach dnia wiosny obchodziliśmy „Dzień bez
plecaka” przynosząc książki i zeszyty np. w lodówce turystycznej. Najstarsze klasy skorzystały z oferty
CKZiU w Zbąszynku udając się na wagary, w ramach
których uczestniczyli w warsztatach z doradztwa zawodowego, które miały na celu przybliżenie oferty tej
szkoły. Klasy I-III zmagały się w konkurencjach sportowych w ramach Wiosennego Turnieju Sportowego,
którego współorganizatorem był Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Zbąszynku a partnerem technicznym kluby: SPS Strefa Piłki Siatkowej Zbąszynek i ZAP - Zbąszynecka Akademia Piłkarska. Dzieci chętnie brały
udział w przygotowanych dla nich konkurencjach.
Na zakończenie każda z klas otrzymała pamiątkowy
dyplom. Wiele radości wywołała wycieczka do Muzeum Etnograficznego Ochli. Dzieci uczestniczyły w
warsztatach zdobienia pisanek wielkanocnych metodą batikową. Na muzealnej lekcji uczyły się robić
palmy wielkanocne, według tradycji wileńskich z suszonych kwiatów, ziół, bibuły i innych polskich roślin.
Po warsztatach zwiedzano skansen kultury ludowej
oraz ścieżkę dydaktyczną, gdzie dzieci obserwowały
florę i faunę regionu.

www.zbaszynek.pl
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WIADOMOŚCI ZE SZKOŁY

POWITALIŚMY WIOSNĘ
21 marca 2022r. na uczniów czekało wiele aktywności.
Pierwszą z nich był konkurs ekologiczny pt.: „Eko Moda”. Przedmiotem pokazu było przygotowanie i
zaprezentowanie stroju ekologicznego, promującego
ideę recyklingu i selektywną zbiórkę odpadów. Konkurs
był adresowany do uczniów klas I – III oraz uczniów
klas IV – VII. Pomoc rodziców była nieodzowna.
Ideą organizowania konkursu „Eko – Mody” było
popularyzowanie postawy otwartości i zaangażowania
w problemy współczesnego świata. Promowanie
recyklingu jako idei zagospodarowania odpadów do
ponownego wykorzystania lub przetworzenia. Wspólne
(dzieci i rodziców) zaprojektowanie i wykonanie stroju,
kreatywne spędzenie czasu w rodzinnym gronie. Pokaz
mody poprowadziły Julia Kozaczka oraz Amelia Löchert.
Podczas drugiej i trzeciej lekcji uczniowie klas I-III brali
udział w wyścigach rzędów. Najbardziej emocjonującą
konkurencją był bieg z surowym jajkiem. Dzieci wykazały
się szybkością podczas drugiej wiosennej konkurencji
- sadzeniu ziemniaków. Stonoga z hula-hop uczyła
współpracy. Najbardziej wymagającym zadaniem
był wyścig kretów. Natomiast wyścig matematyczny
był połączeniem szybkości i umiejętności obliczania
dodawania i odejmowania wg stopnia trudności.
Uczniowie byli zaangażowani, podekscytowani i
dobrze się bawili. W tym czasie starsi uczniowie otrzymali
zadanie specjalne. Polegało ono na montażu filmiku ze
wszystkich zadań:
- dekorowania sal w wiosennym nastroju. Okna, drzwi,
gazetka nabrały radośniejszych barw;
- wymyślania okrzyku na powitanie wiosny i
zaprezentowanie go;
- przygotowania zdrowego śniadania wg. realizowanego
programu „Trzymaj formę”.
Powyższe działania miały zintegrować grupę klasową,
uczyły współpracy i dzielenia się obowiązkami. Ponadto
uczniowie klas IV – VII wzięli udział w quizie wiedzy o
wiośnie. Pan Eugeniusz Trochanowski poprowadził

konkurs w sali informatycznej. Quiz w aplikacji
Quizizz, to ciekawa forma sprawdzenia wiedzy,
ale przede wszystkim ekscytująca rywalizacja.
Po pierwszej rundzie trzy osoby z najlepszymi
wynikami zostały zakwalifikowane do rundy
głównej. Pytania łączyły znajomość ortografii,
przyrody: m.in. nazewnictwa kwiatów i krzewów
– również tych, które kwitną wokół naszej szkoły,
jak i wiedzy muzycznej i literatury. Podczas
piątej lekcji większość uczniów klas I– VII wzięła
udział w ekspresowej nauce belgijskiego tańca
integracyjnego, by finalnie zatańczyć w najdłuższej,
bo piętnastominutowej wersji. Było wesoło, skocznie,
a przy tym dobrze się bawiliśmy. Dziękujemy panu
Wojtkowi Ławniczakowi za nagłośnienie, była moc!
Na zakończenie intensywnego Dnia Powitania
Wiosny Pan Edward Utrata poprowadził rozgrywkę
gry zespołowej „Palant” dla chętnych uczniów
starszych klas. Dziewczyny, mimo podjętych wielu prób
zdobycia punktów, miały mocnego przeciwnika którym
okazali się rówieśnicy. Chłopcy częściej łapali piłkę
przechodząc na pole „gniazdo”, zdobywali więcej
punktów po prawidłowych odbiciach i przebiegnięciu
czterech baz. Warunki atmosferyczne dopisały, dlatego
to był pierwszy wiosenny mecz na świeżym powietrzu.
Nagrody za wszystkie konkurencje ufundowała
Rada Rodziców – dziękujemy. Nad całością czuwali
opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Adriana
Pawelska i Maciej Szulc. W tym czasie uczniowie klasy
ósmej byli na „Wagarach” w CKZiU. Wzięli udział w
warsztatach tematycznych i programie profilaktycznym.
Wrócili pełni wrażeń.
NASZE SUKCESY!
Podczas eliminacji powiatowych XXII TURNIEJU „Z
PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”
awans do finału wojewódzkiego uzyskał zespół z naszej
szkoły. W składzie byli: Igor Hirt, Jan Lenarczyk, Jan
Łakomy, Wojciech Miskiewicz, Filip Patrzała, Bartosz
Spychała, Franciszek Strakowski, Albert Ślozowski,
Oliwier Towarzyński oraz Piotr Wawrzkiewicz. Za
sportowe osiągnięcie wszyscy chłopcy otrzymali piłki
zasponsorowane przez Ludowy Klub Sportowy” Sokół”.
Martyna Lehmann została nominowana do Finału
Wojewódzkiego Konfrontacji Artystycznych w dziedzinie
Recytacja, który odbędzie się już 13 maja w Gminnym
Ośrodku Kultury w Kłodawie. A wcześniej do etapu
powiatowego oprócz Martyny zakwalifikowały się Lena
Niemiec i Alicja Spychała. Zosia Łochowicz 2 kwietnia
wzięła udział w finałach wojewódzkich konkursu
przedmiotowego z języka polskiego organizowanego
przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
W czwartek 17.03 br. o godzinie 9:00 odbył się
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2022.
W naszej szkole wzięło udział 24 uczniów. Czekamy na
wyniki.

www.zbaszynek.pl
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE
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NEWSY Z KOSIECZYNA
Kolejne tygodnie nauki za nami. Wiele się u
nas działo. Zachęcamy Państwa do zapoznania się
z przeglądem najważniejszych wydarzeń pierwszego kwartału 2022 r. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej i profilu na Facebooku, gdzie można dowiedzieć się o nas znacznie
więcej i obejrzeć fotorelacje z opisywanych wydarzeń.
ABY NIE WPAŚĆ W SIEĆ SIECI
Dnia 8 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego
Internetu. Zdajemy sobie sprawę jak ważną kwestią
w dzisiejszych czasach jest bezpieczeństwo w sieci, dlatego wykorzystaliśmy moment i przybliżyliśmy
uczniom naszej placówki treści związane z odpowiedzialnym i rozsądnym korzystaniem z Internetu.
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
2022
21 lutego, jak co roku, obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Języka Ojczystego, ale my świętowaliśmy to wydarzenie przez cały tydzień. Nauczyciele języka polskiego przygotowali dla uczniów kilka konkursów, m.in. nagarnie filmiku z
łamańcem językowym, stworzenie mema z trudnością ortograficzną oraz quiz językowy dotyczący najpopularniejszych błędów językowych. Uczniowie chętnie wzięli udział
w zaproponowanych konkursach. Oficjalne rozstrzygnięcie
DJO odbędzie się podczas zakończenia roku szkolnego
2021/2022.
RECYTOWAĆ KAŻDY MOŻE, TROCHĘ LEPIEJ LUB TROCHĘ GORZEJ…
W lutym odbył się konkurs recytatorski, który miał na celu
wyłonienie wśród uczniów tych, którzy reprezentowali naszą
placówkę w etapie gminnym Lubuskich Konfrontacji Artystycznych. W gronie zwycięzców znaleźli się Natalia Szałata,
Magdalena Bock, Wiktor Gajdecki, Karolina Szałata, Marcel
Stasiak, Adrian Breś, Zuzanna Krakowian i Filip Bielecki. Natalia Szałata zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego
LKA, a występ Filipa Bieleckiego został nagrodzony wyróżnieniem.
SOLIDARNI Z UKRAINĄ
W piątek 4 marca w naszej szkole zakończyła się zbiórka dla
obywateli Ukrainy. Uczniowie przez cały tydzień przynosili
potrzebne dary dla naszych wschodnich sąsiadów. Wszystkie zebrane podarunki trafiły na Salę Wiejską w Kosieczynie,
tam zostały posegregowane i przekazane dalej. Dziękujemy uczniom oraz ich rodzicom za okazane serce.
PRZED EGZAMINEM - WAGARY
Uczniowie ostatniej klasy intensywnie przygotowują się do
egzaminu ósmoklasisty. Cel jest jasny – trzeba zdać egzamin z jak najwyższą liczbą punktów, żeby dostać się do dobrej szkoły. Pomoc w wyborze kolejnego etapu edukacji
jest bardzo ważna, dlatego w środę 10 marca odbyło się
spotkanie naszych wychowanków z reprezentacją CKZiU ze
Zbąszynka. Nasi ósmoklasiści zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły średniej naszej gminy. Kontynuacją spotkania były
wagary w CKZiU, które tradycyjnie miały miejsce 21 marca.
W programie spotkania organizatorzy przewidzieli różne26

go rodzaju warsztaty promujące kierunki oferowane przez
szkołę, a także rozmowy z uczniami i nauczycielami. Nasi
podopieczni mieli zatem okazję poznać placówkę w najdrobniejszych szczegółach.
ŚWIETLICA PRZYSZŁOŚCI
W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” nasza szkoła otrzymała klocki konstrukcyjne Korbo. Podczas zajęć na
świetlicy uczniowie bawią się nimi, uczą i spędzają miło
czas, a jak dobrze wiemy, dzieci najchętniej i najskuteczniej
rozwijają się w trakcie zabawy. Edukacyjne walory klocków
Korbo są nie do przecenienia. Budując i bawiąc się jednocześnie dzieci odkrywają zasady działania konstrukcji mechanicznych, a to wszystko wpływa na ich wyobraźnię. Zabawa i nauka przenikają się nawzajem.
COŚ DLA DUCHA
W dniach 21 – 23 marca wzięliśmy udział w trzydniowych rekolekcjach wielkopostnych. Był to dla nas szczególny czas,
który pozwolił całej społeczności szkolnej lepiej i głębiej
przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Czas, który pozwala zrozumieć ich istotę. To właśnie podczas rekolekcji bardziej zagłębialiśmy się w mękę Chrystusa.
Z KULTURĄ NA TY – LEKCJE KULTUROWE I WSPÓLNE OGLĄDANIE
Marzec okazał się idealnym czasem na przeprowadzenie
lekcji kulturowej dotyczącej irlandzkiego święta jakim jest
Dzień Świętego Patryka. Podczas zajęć języka angielskiego
uczniowie wysłuchali historii św. Patryka, tańczyli irlandzki taniec, rozwiązywali liczne łamigłówki językowe, a korytarze
naszej szkoły zdominował kolor zielony.
Trzeci miesiąc roku zakończyliśmy kolejnym spotkaniem z
cyklu „Wieczór z książką i filmem”. Uczniowie zastanawiali
się nad tym, ile jest prawdy w baśniach. Czy baśnie są tylko
dla dzieci i czy oby na pewno są zmyślone?
Dziękujemy za poświęcony czas na lekturę naszego tekstu,
a przy okazji zbliżających się świąt prosimy przyjąć nasze
życzenia. Pełnych spokoju i radości Świąt Wielkanocnych,
dobrego wypoczynku w rodzinnym gronie oraz optymizmu,
energii i nadziei na lepszą przyszłość życzy Dyrekcja i cała
społeczność Szkoły Podstawowej im. Marcina Rożka w Kosieczynie.
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REKRUTACJA RUSZYŁA
Jak co roku w okresie wiosennym, podobnie, jak
wszystkie szkoły ponadpodstawowe rozpoczynają rekrutację
wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych Również
nasza szkoła wykorzystuje ten czas na prowadzenie działań
rekrutacyjnych. Po dwuletniej przerwie udało się zorganizować ponownie i zgodnie z tradycją w dniu 21 marca Dzień
otwarty naszej szkoły zwany WAGARY w CKZiU. Tradycyjnie
odwiedzili nas uczniowie klas ósmych z okolicznych szkół podstawowych, w sumie gościliśmy prawie 170 osób, które miały
okazję uczestniczyć w przygotowanych specjalnie dla nich
warsztatach tematycznych prezentujących ofertę naszej
szkoły. W tym roku rozpoczynamy nabór na nowy kierunek w
Technikum, a jest to Technik robotyk we współpracy z firmą
IKEA, która była inicjatorem tego pomysłu oraz zapoczątkowała już rok temu działania związane z prezentacją ROBOTYKI w naszej szkole. Poniżej prezentujemy ofertę na kolejny rok
szkolny 2022/2023:

Dalszy ciąg oferty na przedostatniej stronie Kwartalnika
www.zbaszynek.pl
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ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU
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WYDARZENIA I KWARTAŁU W ZSL….

Styczeń w Zespole Szkół Leśnych w Rogozińcu
rozpoczął się sesją egzaminacyjną potwierdzającą
kwalifikacje w zawodzie, do której przystąpili uczniowie klasy IV TL. Obecnie oczekujemy z niecierpliwością na wyniki. W tym okresie uczniowie mieli także
okazję sprawdzić swoją wiedzę w próbnych egzaminach maturalnych.
Cały ten czas działają w szkole różnorodne
koła zainteresowań, z których oferty młodzież chętnie
korzysta. Są to między innymi: sygnaliści myśliwscy, sokolnicy, łucznicy, sportowcy. Ponadto systematycznie
odbywają się zajęcia z przysposobienia wojskowego
leśników (PWL), pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz wolontariatu i edukacji leśnej.
W ramach działań szkolnego wolontariatu
zorganizowano kilka akcji charytatywnych takich jak pomoc dla
Mai, oraz wsparcie dla walczącej
Ukrainy w postaci środków opatrunkowych i medycznych a także
zbiórka materiałów szkolnych dla
dzieci z Ukrainy, znajdujących się
na terenie naszej gminy i powiatu.
W ramach edukacji leśnej, gościliśmy także kilka grup młodzieży ze
szkół podstawowych oraz braliśmy
udział w imprezach o charakterze przyrodniczym w placówkach
przedszkolnych.
Okres od stycznia do marca bogaty był także w wydarzenia promocyjne, zarówno zdalne
jak i stacjonarne. Młodzież wraz z
nauczycielami odwiedzała szkoły
podstawowe i promowała zawód
28

leśnika i operatora maszyn leśnych.
Odbyło się także kilka imprez i uroczystości integracyjnych, takich jak
wyjazdy klasowe i okolicznościowe
imprezy, między innymi Dzień Kobiet
oraz Pierwszy Dzień Wiosny.
Rozpoczęliśmy także coroczną wymianę młodzieży pomiędzy
Szkołą Leśną w Trutnov w Czechach
a ZSL w Rogozińcu. W ramach tej
współpracy w lutym odbyła się wymiana uczniów z techników leśnych
natomiast w marcu ze szkoły branżowej operator maszyn leśnych.
Obie współpracujące szkoły
przygotowują się obecnie do zawodów w umiejętnościach leśnych,
których celem przewodnim ma być
integracja i wymiana doświadczeń.
W przedsięwzięciu wezmą udział
szkoły z: Czech, Polski, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii oraz Austrii.
W marcu zakończyliśmy kolejny etap prac
adaptacyjnych na poddaszu szkolnym, który pozwoli nam na poszerzenie bazy lokalowej i dydaktycznej
o nowe gabinety, aulę i zaplecze socjalne.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby,
w szczególności młodzież ze szkół podstawowych
ale także naszych sympatyków i absolwentów do
odwiedzenia szkoły podczas Dni Otwartych, które
odbędą się 23 kwietnia w godzinach od 10:00 do
13:00. Serdecznie zapraszamy.

www.zbaszynek.pl
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AKTYWNY POCZĄTEK ROKU
W OPS I WIGORZE

Początek 2022 roku to czas bardzo aktywny i
pracowity dla seniorów z Dziennego Domu „SeniorWigor” w Zbąszynku a także pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zbąszynku. Oto przegląd
wybranych wydarzeń…
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA
Co roku po świętach Bożego Narodzenia księża
ruszają z tradycyjną wizytą duszpasterską.
19 stycznia 2022 roku z wizytą duszpasterską do
naszego Domu przybył nasz wikariusz - ksiądz
Sławomir. Ksiądz Sławek wygłosił dla seniorów
krótkie Słowo Boże, a następnie zaprosił wszystkich
do wspólnej modlitwy i śpiewania kolęd.

Domu przykładamy ogromną wagę do codziennych
ćwiczeń usprawniających.
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Miesiąc styczeń to tradycyjnie czas, kiedy pamiętamy
i składamy życzenia babciom i dziadkom z okazji
ich święta. Takie wydarzenia miały również miejsce
w naszym Domu. Z uwagi na panującą pandemię
i obowiązujące obostrzenia nie odwiedzili nas
przedszkolacy. W związku z tym pracownicy Domu
przygotowali na ten dzień wiele ciekawych zajęć i
niespodzianek dla naszych seniorów. Nie zabrakło
oczywiście wspólnego śpiewu i tańca. Seniorzy
obchodzili swoje święto na słodko i z humorem.

DBAMY O NASZĄ SPRAWNOŚĆ
20 stycznia 2022 roku nasi seniorzy pod
fachowym okiem fizjoterapeutki Pani
Pauliny
usprawniali
swoje
czynności
samoobsługowe. W ramach praktycznych
zajęć
rehabilitacyjnych
ćwiczyli
wykonywanie podstawowych czynności
związanych z codziennym funkcjonowaniem
tj. zapinanie i odpinanie rzepów, guzików,
wiązanie sznurowadeł, zapinanie zamka itp.
Celem zajęć była poprawa koordynacji i
precyzji ruchów palców oraz całych dłoni a
także trening pamięci i koncentracji uwagi.
Jak najdłuższe zachowanie samodzielności
jest bardzo ważnym wyznacznikiem jakości
życia każdego seniora i dlatego w naszym
www.zbaszynek.pl
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z okazji 82 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.
BIBLIOTEKA MIEJSKA BLISKA SENIOROM
11 lutego 2022 roku gościliśmy w naszym Domu
Panią Martę Wieczorek i Panią Agnieszkę
Strugałę z Biblioteki Miejskiej w Zbąszynku.
Celem spotkania było nawiązanie współpracy
między naszymi placówkami. Jednym z jej
punktów jest założenie dyskusyjnego klubu
KAMPANIA
SPOŁECZNA
„BEZPIECZNY
I
AKTYWNY
SENIOR”
03 lutego 2022 roku gościliśmy
w naszym Domu Panią Wandę
Heppel - Prezes Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Zbąszynku.
Celem
spotkania
było
omówienie spraw związanych
z
bezpieczeństwem
i
aktywnością osób starszych w
ramach kampanii społecznej
„Bezpieczny i Aktywny Senior”.
Podczas spotkania Pani Wanda
podzieliła się informacjami na
tematy dotyczące wszelkich
sytuacji
wymagających
zachowania
czujności
i
ostrożności w przekazywaniu
przez
seniorów
środków
pieniężnych na rzecz różnych
firm marketingowych, udziału
w
pokazach
handlowych,
zawierania
umów
finansowych,
zaciągania
pożyczek. W dzisiejszych czasach jest to bardzo
ważne, ponieważ właśnie osoby
starsze są najbardziej narażone
na manipulacje i oszustwa. W
ramach spotkania uczestnicy
otrzymali broszury edukacyjnoinformacyjne
z
przykładami
ryzykownego
inwestowania
oszczędności oraz schematami
działania oszustów.

książki dla seniorów. Klub będzie przeznaczony dla
osób w wieku 60+. Zebrania klubu będą odbywać
się regularnie raz w miesiącu w bibliotece lub w

10 LUTY 1940 – PAMIĘTAMY
10
lutego
2022
roku
przedstawiciele Gminy Zbąszynek
i
Świebodzińskiego
Związku
Kresowian
Koło
Terenowe
Kosieczyn
oraz
seniorzy
z
Dziennego Domu „Senior-Wigor”
złożyli kwiaty i zapalili znicze przy
Pomniku „Źródło” w Zbąszynku
30
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naszym Domu. W ramach uczestnictwa w Klubie seniorzy
będą mogli brać udział w różnych inicjatywach kulturalnych
i literackich organizowanych w Zbąszynku. W czasie spotkań
klubowych będzie można podyskutować o wartościowych

wskazane dla osób, którym dokucza astma,
alergia, dusznica bolesna, bezsenność,
nadciśnienie tętnicze, przewlekłe zmęczenie,
stres. Metodę tę opracował w latach 50tych ubiegłego wieku ukraiński profesor
Konstantyn Butejko. Nauka oddychania w
ten specyficzny sposób powinna odbywać
się
pod
okiem
wykwalifikowanego
specjalisty, bo tylko wtedy mamy pewność,
że ćwiczenia wykonujemy prawidłowo.
Zainteresowanie seniorów było spore,
wszyscy uczestnicy aktywnie brali udział w
warsztatach.
DZIEŃ KOBIET
08 marca 2022 roku z okazji przypadającego
Dnia Kobiet, na spotkanie z seniorkami
przybył Burmistrz Zbąszynka - Wiesław
Czyczerski, Przewodniczący Rady Miejskiej
- Jan Mazur oraz przyjaciel Domu –
Krzysztof Krzywak. W krótkich przemowach
zaproszeni goście życzyli wszystkim paniom
zdrowia, pogody ducha, uśmiechu na

książkach nominowanych do prestiżowych nagród
literackich zarówno polskich jak i zagranicznych,
poczytać i omówić literaturę biograficzną,
autobiograficzną,
wspomnieniową,
dzienniki,
pamiętniki, listy, wywiady, reportaże, literaturę
faktu, a także poezję polską. W ramach działalności
klubu organizowane będą także spotkania
autorskie i wieczorki poetyckie. Panie bibliotekarki
przedstawiły seniorom ofertę biblioteki objazdowej,
która cieszy się coraz większą popularnością wśród
mieszkańców naszej Gminy.
DZIEŃ ZE ŚWIĘTYM WALENTYM
14 lutego Święty Walenty – Patron Zakochanych
nie zapomniał o seniorach i
odwiedził również nasz Dom.
Podczas
spotkania
złożył
wszystkim uczestnikom zajęć
życzenia miłości i szczęścia, bo
jak wiadomo na miłość nigdy
nie jest za późno. Seniorzy
nie kryli zaskoczenia z wizyty
niezapowiedzianego gościa.
W tym dniu śpiew i taniec
królowały w naszym Domu a
seniorom dopisywał świetny
humor.
ĆWICZYMY ODDECH
17 lutego 2022 roku gościliśmy
w naszym Domu Panią Iwonę
Urbaniec,
która
omówiła
i
przedstawiła
seniorom
ćwiczenia
oddechowe
metodą Butejki. Są to specjalne
ćwiczenia
oddechowe
www.zbaszynek.pl
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twarzy i zadowolenia z pobytu w naszym Domu.
Następnie każda pani otrzymała z rąk Burmistrza i
Przewodniczącego kwiatka. Podczas wspólnego
świętowania był czas na
słodki poczęstunek,
śpiewanie piosenek oraz rozmowę z włodarzami
gminy na tematy nurtujące seniorów. Spotkanie
upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.
ŻEGNAJ ZIMO-WITAJ WIOSNO
Topienie
marzanny
to
jeden
z
niewielu
starosłowiańskich obrzędów, który do dziś jest
kultywowany, choć w zależności 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 zima
nie zepsuje już wiosennej aury.
KWARTALNE
SPOTKANIE
GMINNEGO
ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
09 marca 2022 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
2021 rok oraz planowane
działania OPS w obszarze
przeciwdziałania przemocy w
bieżącym roku. Członkowie
Zespołu zapoznali się również
z informacjami dotyczącymi
prowadzonych działań Grup
Roboczych
w
mijającym
kwartale. Kolejne spotkanie
Zespołu odbędzie się w
miesiącu czerwcu br.
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NOWA SIEDZIBA OPS
30 marca 2022 roku
siedziba Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zbąszynku
została przeniesiona na
pierwsze piętro budynku
przy ulicy Kosieczyńskiej 4.
OPS zajął pomieszczenia,
które opuściła Zdrovita.
W części tej znajduje się
również siedziba Gminnej
Komisji
Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych
w
Zbąszynku
oraz
Punkt
Poradnictwa
Specjalistycznego,
w
którym
przyjmuje
psycholog dziecięcy, psycholog dla dorosłych
oraz terapeuta uzależnień. W budynku przy ulicy
Kosieczyńskiej mieszczą się obecnie wszystkie
gminne jednostki z obszaru szeroko rozumianej
pomocy społecznej. Poza ośrodkiem pomocy
społecznej
funkcjonuje
tutaj
Dzienny
Dom
„Senior-Wigor”, świetlica środowiskowa dla osób
z
niepełnosprawnościami
oraz
Zbąszynecki
Uniwersytet Trzeciego Wieku a w niedługim czasie
rozpoczną działalność mieszkania wspomagane
dla osób starszych. Dzięki wprowadzonym zmianom
organizacyjnym sprawy społeczne będą załatwiane
kompleksowo w jednym miejscu, co znacznie
ułatwi naszym mieszkańcom kontakt z instytucjami i
załatwianie spraw urzędowych.
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
wiosennego nastroju oraz dużo radości płynącej z
rodzinnych spotkań
życzą seniorzy z Dziennego Domu „Senior-Wigor”
w Zbąszynku oraz pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zbąszynku.
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ZDROWIE
DZIEŃ CHOREGO
11
lutego
obchodziliśmy
ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO.
A następnego dnia OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ OPIEKUNA.
Pytanie o sens choroby i bólu
jest jednym z najtrudniejszych,
dlatego też nie możemy zapominać o tym, jak ważne
jest pochylenie się nad człowiekiem cierpiącym. W sytuacji cierpienia nie wystarczy
jedynie odpowiednia terapia,
ogromnie potrzebne jest ludzkie ciepło i zainteresowanie.
Burmistrz Zbąszynka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w
Zbąszynku przesłali wszystkim
Chorym życzenia powrotu do
zdrowia, a Opiekunom podziękowali za wielkie oddanie
i opiekę nad potrzebującymi
pomocy i wsparcia. Od ich humanitarnej postawy
zależy zdrowie, a niejednokrotnie również i życie pacjentów.
MAMMOGRAFIA
Pierwsze bezpłatne badania mammograficzne dla
kobiet w wieku 50-69 lat w mammobusie stacjonującym przy Przychodni Lekarskiej w Zbąszynku odbyły
się 11 stycznia br. Zarejestrowało się 76 pań – przebadano 68 mieszkanek Gminy Zbąszynek.

Następne badania odbędą się 01.07.2022 r. Rejestracja pod nr telefonu 68 4141411 lub online www.
diagnostyk.pl w godz. 8:00 – 16:00.
Mammografia wykrywa raka piersi we wczesnym stadium rozwoju – gdy nie ma żadnych niepokojących
objawów. Wcześnie rozpoczęte leczenie zwiększa
szansę na stuprocentowe wyleczenie.
Bezpłatną mammografię mogą wykonać kobiety
pomiędzy 50 a 69 rokiem życia raz na 2 lata a w przypadku obciążeń genetycznych raz na 1 rok. Gorąco zapraszamy wszystkie uprawnione panie z Gminy
Zbąszynek, w tym już urodzone 1972 r.
ORTOPEDA
Burmistrz Zbąszynka czynił
starania, aby w Zbąszynku
działała poradnia ortopedyczna. W tym względzie
prowadzone były rozmowy z Nowym Szpitalem
w Świebodzinie. Niestety
uzyskaliśmy
informację,
że nie udało się Nowemu
Szpitalowi w Świebodzinie
utworzyć filii poradni ortopedycznej w Zbąszynku. W
najbliższej okolicy poradnie takie znajdują się m.in.
w Świebodzinie, Sulechowie, Nowym Tomyślu, Międzyrzeczu.
Grupa Nowy Szpital w
Świebodzinie zaprasza do
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poradni urazowo-ortopedycznej w szpitalu w Świebodzinie. Bez kolejki w ramach kontraktu z NFZ w
poradni leczeni są pacjenci z urazami, chorobami
zwyrodnieniowymi czy wadami wrodzonymi układu
kostnego. Specjaliści ortopedii i traumatologii ruchu:
lek. Marcin Kapturski, lek. Bolesław Karpina, lek. Jędrzej Marczewski, lek. Gabor Stępień. Szpital zapewnia: specjalistyczne porady lekarskie dla dorosłych i
dzieci, diagnostykę, badania bioderek, zabiegi ambulatoryjne, kwalifikacje na leczenie szpitalne oraz
opiekę po zabiegach i operacjach ortopedycznych.
Do poradni wymagane jest skierowanie. Rejestracja
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00 pod nr
telefonu 41 240 00 00.
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA
W Przychodni Lekarskiej w Zbąszynku przy
ul. Długiej 1 zakończył się remont pomieszczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W wyremontowanych gabinetach przyjmują już lekarze specjaliści: laryngolog, chirurg, ginekolog, urolog, neurolog i
endokrynolog. Odbywają się także badania słuchu.
CM TOPMED czyni starania w kierunku otwarcia kolejnych gabinetów specjalistycznych, w tym m.in.: pulmonologii, kardiologii, ortopedii. Kontakt telefoniczny
do rejestracji: 68 381 70 73.
Po remoncie rozpoczęła także działalność pracownia RTG. Godziny otwarcia pracowni: poniedziałek
10:00 – 14:30, wtorek 8:00 – 12:30, środa 13:00 – 17:00,
czwartek 8:00 – 12:30 i piątek 8:00 – 12:30. Obowiązuje skierowanie. Dostępność tej pracowni jest istotna,
ze względu na różnego rodzaju powikłania po COVIDZIE i możliwość szybszej kontroli swoich płuc.
Przy okazji przypominamy, że w podmiotach medycznych nadal obowiązuje nakaz zakrywania nosa
i ust.
UŁATWIENIA W REJESTRACJI TELEFONICZNEJ CM TOPMED
Informujemy, że od dnia 10.03.2022r. w Centrum Medycznym TOPMED w Zbąszynku obowiązują nowe
numery telefonów do rejestracji w tzw. systemie kolejkowania: Lekarz rodzinny (68) 381 70 74, Lekarze
specjaliści (68) 381 70 73.
POZIOM ZASZCZEPIENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ZBĄSZYNEK
Liczba zaszczepionych 1 dawką to 4 966 mieszkańców tj. 60%. Liczba mieszkańców w pełni zaszczepionych - 4 832 mieszPrzedział wieLiczba uprawnionych
kańców tj. 58,4%
kowy
Liczba
mieszkań5-11
636
ców - 8 273. Miejsce
12-19
819
w rankingu ogólnopolskim – 490
20-39
2260
UPRAWNIONYCH
osób
zaszczepionych w wieku 60+
jest 88, 5%. Z tej gru34

py 202 osoby są niezaszczepione. Szczepienia dzieci w Zbąszynku odbywają się w środy, dorosłych w
czwartki. Tel. do rejestracji 68 381 70 74.
Od dnia 28 marca br. zniesiono obowiązek noszenia maseczek. Zniesienie NIE DOTYCZY PODMIOTÓW
LECZNICZYCH. Minister Zdrowia wyjaśnia, że bez
względu na to, czy mówimy o pracownikach, czy
o pacjentach podmiotów leczniczych, w miejscach
tych nadal obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.
Wszelką informacją w zakresie szczepień służy Gminny Koordynator ds. Szczepień tel. 693 989 143.
STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DO 2030 R.
Z uwagi na wysoką dynamikę zmian społeczno-demograficznych i gospodarczych, zachodzących w
obrębie Gminy, jak i w jej otoczeniu, oraz wynikająca z tego konieczność reakcji na nowe potrzeby, oczekiwania i problemy społeczne Radni Rady
Miejskiej w Zbąszynku dnia 31 stycznia 2022 r. podjęli
uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zbąszynek na
lata 2022-2030.
Wizja strategii przewiduje, że w perspektywie 2030
roku atrakcyjność Gminy Zbąszynek jako miejsca do
życia, nauki, pracy i spędzania czasu wolnego znacząco wzrośnie, dzięki realizacji działań w wymiarze
lokalnym i regionalnym. W sferze lokalnej przyczyni
się do tego sprawna i efektywnie realizowana polityka społeczna, ukierunkowana na szczegółowo
rozpoznane potrzeby, problemy i oczekiwania różnych grup mieszkańców. Istotny będzie również: rozwój infrastruktury (w tym mieszkaniowej), poprawa
jakości i dostępności usług (w tym świadczonych
przez sektor publiczny - jak kultura, sport i rekreacja,
edukacja i wychowanie, czy ochrona zdrowia),
dbałość o środowisko, wzrost gospodarczy, wykorzystujący w sposób zrównoważony lokalne zasoby
i przedsiębiorczość mieszkańców, wzbudzaną poprzez aktywną promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób bezrobotnych. W wymiarze
regionalnym bardzo ważne znaczenie będzie miał
rozwój zintegrowanych systemów komunikacji, w
tym szybka kolej, dzięki którym Zbąszynek stanie się
miejscem dogodnym do mieszkania, mimo podejmowania pracy czy nauki w sąsiednich miejscowościach. Działania w powyższych wymiarach lokalnym i regionalnym przyczynią się do zahamowania
niekorzystnych tendencji demograficznych oraz do
Liczba zaszczepionych 1 dawką

W pełni zaszczepieni

Procent w pełni
zaszczepionych

Liczba osób niezaszczepionych
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rozwiązania kluczowych problemów społecznych.
Opracowana przez Zespół, powołany przez Burmistrza Zbąszynka pod kierownictwem Krzysztofa Krzywaka i Katarzyny Rucioch Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Zbąszynek na lata
2022-2030, obejmuje bardzo obszerną tematykę
związaną z działaniami strategicznymi Gminy w wielu dziedzinach problematyki społecznej, takich jak:
ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, piecza zastępcza, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, a
także realizowana i planowana w Gminie polityka
zdrowotna, polityka senioralna, rozwój infrastruktury
społecznej.
W realizacji tej strategii równorzędnym partnerem
administracji samorządowej są organizacje i instytucje należące do różnych sektorów życia publicznego
(organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, podmioty gospodarcze).
Zdefiniowano 5 kluczowych obszarów polityki społecznej w Gminie Zbąszynek: RODZINA, OSOBY Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, OSOBY STARSZE, OSOBY
ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM oraz WSPÓLNOTA LOKALNA.
Burmistrz Zbąszynka dla sprawności koordynacyjnej,
dnia 7 lutego 2022 r. powołał Zespół Koordynujący
ds. realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Zbąszynek na lata 2022-2030 w
składzie: Katarzyna RUCIOCH – Kierownik OPS w Zbąszynku, Przewodnicząca Zespołu, Krzysztof KRZYWAK
– Koordynator ds. Zdrowia, Wiceprzewodniczący Zespołu, Karolina DANYSZ – Koordynator ds. Monitoringu
i Ewaluacji, Alina JAGACIAK – Sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mariusz GRACZYK – Radny Rady Miejskiej w Zbąszynku,
Jolanta MUCHOWSKA – Konsultant ds. osób niepełnosprawnych, Barbara STASIK – Konsultant ds. osób
niepełnosprawnych, Dorota CHŁOPOWIEC – Kierownik Referatu Oświaty Urzędu Miejskiego w Zbąszynku,
Magdalena PRZĄDKA – Pedagog szkolny w Szkole
Podstawowej w Zbąszynku, Joanna SIDORENKO –
Pedagog szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku, Andrzej KUJAWSKI – Przedstawiciel Rady Seniorów Gminy Zbąszynek,
Wanda HEPPEL – Przewodnicząca Zbąszyneckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Maria DOBRY – Sołtys
wsi Kosieczyn, Paweł WALASZEK – Kierownik Posterunku Policji w Zbąszynku.
Zapraszamy mieszkańców do śledzenia informacji z
realizacji strategii na www.zbaszynek.pl
ZDROWIE PSYCHICZNE
Zdrowie psychiczne stanowi ważny element współczesnego rozumienia zdrowia. Zaburzenia z nim
związane są poważnym i wciąż pogłębiającym się
problemem na całym świecie. Z tego względu coraz
częściej mówi się o jego znaczeniu, ale również wskazuje się sposoby, jak dbać o zdrowie psychiczne.
Zdrowie psychiczne kształtowane jest przez szereg
czynników. Wśród nich znajdują się te, które sprzyjają
jego poprawie, np. zdrowa dieta, aktywność fizycz-

na lub powodują jego pogorszenie, np. uzależnienie
od alkoholu, stres, brak snu. Dbanie o zdrowie psychiczne polega przede wszystkim na wzmocnieniu
pozytywnych oddziaływań oraz zminimalizowaniu
tych, które pogarszają stan zdrowia psychicznego.
Gmina Zbąszynek w 2020 roku przyjęła Program Promocji Zdrowia Psychicznego i Profilaktyki Zaburzeń
Psychicznych w Gminie Zbąszynek na lata 2020 –
2024. Realizatorzy programu skupią się na następujących priorytetach profilaktyki zdrowia psychicznego:
1) wspieranie rodzicielstwa i pierwszych lat życia, 2)
zmniejszenie upośledzenia społecznego i zapobieganie stygmatyzacji, 3) wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się, 4) promocję zdrowia psychicznego w szkołach, 5) promocję zdrowia psychicznego
w pracy, 6) zapobieganie przemocy i szkodliwemu
używaniu substancji psychoaktywnych.
Wskazane priorytety realizowane będą poprzez:
zwiększenie poziomu wiedzy społeczeństwa, upowszechnienie informacji i edukacji zdrowotnej, szkolenie pracowników, kształtowanie właściwych zachowań zdrowotnych, przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie, szkole i środowisku oraz aktywizację instytucji, organizacji i społeczności.
W celu sprawnego działania programu Burmistrz
Zbąszynka dnia 7 lutego 2022 r. powołał zespół realizacyjny w składzie: Krzysztof KRZYWAK – Przedstawiciel Burmistrza Zbąszynka - Przewodniczący Zespołu,
Małgorzata KLESZKA – Pracownik Socjalny, Ośrodek
Pomocy Społecznej w Zbąszynku, Natalia NAPIERAŁA – Opiekun Dziennego Domu „Senior - Wigor” w
Zbąszynku, Zofia DZIECIĄTKOWSKA – Seniorka Dziennego Domu „Senior - Wigor” w Zbąszynku, Agnieszka
BUDYCH – Przedstawiciel Rady Seniorów Gminy Zbąszynek, Alina JAGACIAK – Sekretarz Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krystyna
CEPIŃSKA – Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej
w Dąbrówce Wlkp., Małgorzata DROSIK – Pedagog
Szkolny Szkoły Podstawowej w Zbąszynku, Monika
PRZYBYŁA – Pedagog Szkolny Szkoły Podstawowej
w Kosieczynie, Anna KUTZMANN – Pedagog Szkolny Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu, Joanna SIDORENKO – Pedagog Szkolny Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku, Beata
PRZĄDKA - Pielęgniarka Środowiskowa.
Zadaniem Zespołu będzie koordynowanie działań
ze wskazaniem listy priorytetów promocji zdrowia
psychicznego, przygotowywanie rocznego Raportu
na temat stopnia realizacji Programu, zapewnienie
działań w zakresie promocji i informacji Programu. Informacje i szczegóły związane z programem zamieszczane są na stronie www.zbaszynek.pl w zakładce
Dla Mieszkańca – Zdrowie – Zdrowie psychiczne.

www.zbaszynek.pl

35

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

ZBĄSZYNECKI OŚRODEK KULTURY

Malwina
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JESTEŚMY DLA WAS
Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej www.zok.zbaszynek.pl Na stronie znajdą Państwo
szczegółowo opisane relacje foto i video z każdej imprezy organizowanej przez Zbąszynecki Ośrodek Kultury.

Nowy Rok zachęca do zmian. A kiedy poprzedni
rok był trudny, tym bardziej chcemy by ten następny był
piękniejszy. Tak też dzieje się w naszej działalności. Z początkiem stycznia, pandemia w dalszym ciągu podcinała
nam skrzydła. Mimo to, wróciliśmy do mocno ograniczonej
działalności, proponując różnego rodzaju wydarzenia.
Rozpoczęliśmy od aktywności pn. „Zimowa Laba”. W sali
tanecznej odbyły się ferie z dmuchańcami i warsztaty szycia, a tydzień później w Bibliotece Publicznej wyświetlaliśmy bajki na kliszy, uczyliśmy się rysować komiksy, był czas
na zabawę w teatr lalek i moment na promocję książki pt.
„Z choinki urwane”.
Sporym wyzwaniem podczas pandemii było zorganizowanie 30. Finału WOŚP. Impreza odbyła się w sali tanecznej i
chociaż frekwencja w tym roku zdecydowanie nie dopisała, udało nam się zasilić konto WOŚP kwotą ponad 20
tysięcy złotych. W lutym gościliśmy zielonogórski Kabaret
K2. Występ Kabaretu na moment odsunął od nas uczucia
smutku i przygnębienia. Widownia bawiła się rewelacyjnie,
a my mieliśmy poczucie, że właśnie teraz jest to potrzebne
naszym mieszkańcom. Również w lutym, dzięki długoletniej
współpracy z Kinem Objazdowym, udało się nam zorganizować przyjazd kina z najnowszymi produkcjami kinowymi.
Warto podkreślić, że film „Gierek” kilka dni po premierze,
można było obejrzeć właśnie w Zbąszynku.
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Data 24 lutego zostanie w naszej pamięci na zawsze. Wychodząc z pandemii, przygniotły nas wydarzenia mające miejsce na Ukrainie. Teraz należało wywarzyć, w którą
stronę powinny pójść nasze działania. Doszliśmy do jednego wniosku. Jesteśmy po to, by w tym trudnym czasie,
poprzez swoje działania obniżać napięcia jakie towarzyszą mieszkańcom naszej Gminy. Stąd decyzja o realizacji
spektaklu komediowego „The Strings”, który odbył się 05
marca. Miesiąc marzec upływał nam także pod znakiem
przesłuchań do Lubuskich Konfrontacji Artystycznych.
Z dumą możemy przedstawić pierwszych laureatów. W
dziedzinie recytacji Gminę Zbąszynek, jak i powiat świebodziński reprezentować będą podczas finału wojewódzkiego w Kłodawie: MARTYNA LEHMANN (KAT. I) , NIKOLA
RUCIOCH (KAT. I), NATALIA SZAŁATA (KAT. I), JAKUB BIAŁASIK (KAT. III). W dziedzinie Piosenka, Gminę Zbąszynek
reprezentować będą podczas eliminacji powiatowych w
Szczańcu: JULIA MISZTA (KAT. I), ALICJA HALKOWICZ (KAT.
II), MARTA KUCHARSKA (KAT. IV), JAKUB MAZUR (KAT. IV).
Warto podkreślić, że to właśnie Zbąszynecki Ośrodek Kultury był jednym z prekursorów powstania nowego lubuskiego festiwalu dla dzieci i młodzieży. Nad konkursami
powiatowymi patronat honorowy objął Starosta Zbigniew
Szumski, który ufundował także nagrody rzeczowe.
Ten kwartał kończymy I Turniejem Szachowym w cyklu
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Grand Prix o Puchar Dyrektora ZOK. Przed nami
jeszcze trzy turnieje. Kolejny odbędzie się w
czerwcu.
Zachęcamy
do zapisów, ponieważ
do łącznej klasyfikacji
liczyć się będzie punktacja z trzech najlepiej
rozegranych
meczów
szachowych.
W ostatnich dniach marca, po raz pierwszy zrealizowaliśmy wydarzenie
pn. „Artystyczne Popisy”.
Jest to nowa formuła
prezentująca w sposób
cykliczny zdolności artystyczne, uczestników
SEKCJI ZOK. Podczas
koncertu zaprezentowali
się uczestnicy zajęć tanecznych (hip-hop, balet), wokalnych (Studio
Piosenki) i muzycznych
(nauka gry na gitarze,
Ludowe Ognisko Muzyczne). Swoje prace
prezentowały sekcje twórcze: uczestnicy sekcji Rysunek i
Malarstwo oraz młodzi artyści Zbąszyneckiego Atelier.
Niesubiektywnie, wydarzeniem tego kwartału okrzyknęli-

śmy premierę Teatru 18+ z autorską sztuką pt. „Sęp”. Pełna relacja ze spektaklu znajduje się na naszej stronie, a już
niebawem sztukę będzie można obejrzeć również on-line.
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CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE?
Gorąco zachęcamy do polubienia funpage Biblioteki na portalu społecznościowym Facebook. Tam
znajdą Państwo wszystkie informacje o naszej czytelniczej
działalności.
W tym kwartale Biblioteka Miejsko-Gminna rozpoczęła
współpracę z Dziennym Domem „Senior-Wigor” w Zbąszynku. Raz w miesiącu Marta i Agnieszka będą się spotykać z Seniorami w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla
Dorosłych pod hasłem: „Dobre książki i kawa”. Wiemy, że
seniorzy to oddani czytelnicy i pasjonaci dobrej literatury,
a naszym celem jest podarowanie im niezwykłych chwil z
książką.
Dzięki uprzejmości Wydawnictwa: Agora, Media Rodzina, Pascal, Świat Książki oraz Wydawnictwa Osobliwe do
Biblioteki Miejsko-Gminnej w Zbąszynku trafiła porcja nowych, pachnących drukarską farbą książek. Książki otrzymaliśmy w formie prezentowej. Wszystko to za sprawą
fantastycznej ekipy. Bibliotekarki nawiązały współpracę z
wydawnictwami z początkiem roku ’22, a podczas wizyty
na Poznańskich Targach Książki czerpały inspiracje, by rozszerzyć działalność naszej biblioteki.
Dzień 27.02 przejdzie do historii. To właśnie w tym dniu,
14 000 książek wraz z blisko 60 regałami zostało usuniętych
z pomieszczenia Biblioteki Miejskiej przy Placu Wolności w
Zbąszynku. Od wczesnych godzin porannych pracowaliśmy jak mrówki, by spakować wszystkie pozycje i przenieść
je (o własnych siłach) w miejsce, gdzie czekały ponad 4
tygodnie na swój powrót. Pomieszczenie biblioteki przeszło
znaczący lifting. Remont sfinansowany został z budżetu
gminy Zbąszynek, dzięki przychylności Pana Burmistrza.
„Bardzo dziękuję wszystkim osobom z naszej niezawodnej
ekipy ZOK za ogromne zaangażowanie, niewyobrażalną
siłę fizyczną i zapał do pracy. Jesteście wielcy! Było BARDZO ciężko, ale daliśmy radę i teraz będzie tylko lepiej.”
Wszystko co robimy ma jeden właściwy cel: by mieszkańcom Gminy Zbąszynek żyło się tutaj dobrze. Ułatwiony dostęp do kultury i atrakcyjna oferta Biblioteki powinny być
na wyciągnięcie ręki. Bo gdy świat staje się szary i smutny,
podsuniemy pomysły co zrobić żeby był piękniejszy. Czasami to będzie dobra książka, czasami koncert czy spektakl
teatralny albo film. JESTEŚMY DLA WAS!”

ZOK W PIGUŁCE
• Ludowe Ognisko Muzyczne z Dąbrówki Wielkopolskiej
ma nowego instruktora. Został nim Pan Marcin Szczechowiak.
• Od stycznia 2022 obowiązuje nowy cennik wynajmu
sal wiejskich oraz pomieszczeń w budynku ZOK. Zarządzenie wraz z cennikiem znajduje się na naszej stronie
BIP.
• Pierwszego marca zapadła ostateczna decyzja o
rozpoczęciu prac nad publikacją o charakterze naukowym dot. całej historii miasta Zbąszynek. Grupą
redakcyjną kierować będzie prof. UAM dr hab. Krzysztof Rzepa. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski zaakceptował propozycję konspektu, a Dyrektor ZOK
Malwina Kubicka trzymać będzie pieczę nad całością. Wydanie książki planowane jest w lutym 2024 r.
• Trwają prace nad przygotowaniem projektu przebudowy z rozbudową budynku Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury. Bardzo trudnego zadania podjęła się Pracownia Projektowa „Perspektywa”.
• Wracają Dni Zbąszynka. W dniach 13 i 14 sierpnia zapraszamy was na dwa intensywne dni pełne rozrywki,
kolorowych koncertów i chwil zapomnienia.
CO PRZED NAMI…
• Intensywne prace nad programem obchodów
100-lecia miasta
• Wieczór Stand -Up w Bongo (09.04. Paweł Reszela)
• Lubuskie Konfrontacje Artystyczne. Instrumentaliści.
Etap Powiatowy (22.04)
• Lubuskie Konfrontacje Artystyczne. Instrumentaliści.
Finał Wojewódzki (20.05)
• Lubuskie Konfrontacje Artystyczne. Plastyka. Etap Powiatowy (12.05)
• Lubuskie Konfrontacje Artystyczne. Plastyka. Finał
Wojewódzki (27.05)
• U progu lata w Dąbrówce Wielkopolskiej (28.05)
• Piknik Patriotyczny z grupą Commando (09.05)
• Święto Zbąszyneckiej Biblioteki Publicznej
• Premiera Teatru Dziecięcego Semaforek (05.06)
• II Zbąszynecki Turniej Szachowy w ramach GRAND
PRIX o Puchar Dyrektora ZOK
• Sekcje ZOK kończą Rok „Artystyczne Popisy vol.2”

SMUTNE POŻEGNANIA
29 stycznia dotarła do nas smutna
wiadomość o śmierci Jana Jackiewicza - basisty i wokalisty zespołu Białe
Kruki, który od lat ’70 związany był ze
Zbąszynkiem.
Jan Jackiewicz pozostanie w naszej
pamięci jako człowiek o bardzo dobrym sercu. Niezwykle wrażliwy na
muzykę. Pomocny i zaangażowany.
Walczył o to, by pomimo zmieniającego się składu, zespół pozyskiwał
nowych muzyków. Dzięki tym staraniom, na przełomie lat, koncerty
Białych Kruków cieszyły się ogromnym powodzeniem. Przekazujemy
najszczersze kondolencje Rodzinie,
członkom zespołu i przyjaciołom.
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OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

Marcin
Minta

SPORT W GMINIE ZBĄSZYNEK

www.zbaszynek.pl

39

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

40

www.zbaszynek.pl

Marcin
Minta

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

www.zbaszynek.pl

41

ZBASZYNECKI KWARTALNIK
,

.

KRZYZÓWKA

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim
w Zbąszynku do
30 kwietnia 2022 roku.

imię i nazwisko

1
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telefon i adres kontaktowy

15 16 17 18 19 20
POZIOMO

2. Strażacy i harcerze zbierali je 1-2 kwietnia br.
3. Nazwa ulicy w Zbąszynku, wzdłuż której będzie budowana
kanalizacja sanitarna oraz wodociąg
7. Miesiąc, w którym mija termin opłaty za II kwartał za odpady
9. Ogólnopolski dzień, obchodzony 12 lutego
10. … z mieszkańcami po długiej przewie, odbędzie się 26 kwietnia
br. o godz. 19:00
12. 10 lutego br. była to już 82 rocznica wydarzeń, które miały miejsce na kresach
18. Rodzaj drzew, na których wycinkę nie potrzeba pozwolenia
19. Nazwa salki w Zbąszynku, obecnego miejsca zbiórki pomocy
rzeczowej dla uchodźców z Ukrainy
20. Obowiązkowy w celu złożenia wniosku CEIDG-1

PIONOWO

1. Trzeba złożyć na każdy budynek, który posiada źródło ciepła do 1MW
4. Sołtys sołectwa Chlastawa
5. Remont zakończony przy ul. Kosieczyńskiej w Zbąszynku
6. W tej miejscowości na koniec 2021 roku było więcej mieszkańców niż rok wcześniej
8. Numer, po którego nadanie ustawiają się kolejki w Urzędzie
11. Świetlica, która funkcjonuje przy ul. Kosieczyńskiej 4
13. Rodzaj mieszkań, które będą dostępne przy ul. Kosieczyńskiej w Zbąszynku
14. Przyjęta na sesji w dniu 31 stycznia br., zawierająca wytyczne dla rozwiązywania
problemów społecznych na lata 2022-2030
15. Uruchomiony dla najmłodszych z Gminy Zbąszynek w styczniu br.
16. Budynek, który jest do sprzedania w Rogozińcu
17. Usprawnią obsługę pocztową mieszkańcom Bolenia, Depotu i Samsonek

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: „Każdy ma swój płatek śniegu”
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 60 prawidłowych odpowiedzi, spośród których wylosowaliśmy zwycięski
kupon. Nagrodę – bon o wartości 100 zł otrzymała Pani Alina
Waszak. Nagroda ufundowana została przez Panią Małgorzatę
Kocur właścicielkę Salonu Kosmetycznego „Małgosia” w Zbąszynku. Pani Małgorzata prowadzi działalność przy ulicy Elizy
Orzeszkowej 31 w Zbąszynku już od 1990 roku. Salon „Małgosia”
oferuje szeroką ofertę zabiegów kosmetycznych.
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