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Wiesław
Czyczerski

CO KAŻDY WIEDZIEĆ POWINIEN
Jest to ostatnie wydanie
Kwartalnika w tej kadencji. Postanowiłem więc przedstawić Państwu
zadania z jakimi przyszło się nam
zmierzyć w latach 2014-2018, z jakim
skutkiem, co się udało a co nie.
Okres tych czterech lat obfitował w szereg działań szczególnie
na płaszczyźnie inwestycji i to tych,
na które pozyskaliśmy środki spoza
budżetu gminy, jak i tych realizowanych wprost z budżetu. Były też
działania organizacyjne, ale również
tzw. strategiczne, jak utworzenie nowej sieci szkół po likwidacji Gimnazjum. Ważnym wskaźnikiem są tzw.
wydatki majątkowe, czyli pieniądze
przeznaczone na rozwój a nie na
„przejedzenie”. Te wydatki kształtowały się następująco:
2014r. 8.107.000 zł
2015r.
6.024.000 zł
2016r.
6.208.000 zł
2017r.
7.154.000 zł
2018r.
- plan
13.292.000 zł
Razem:

40.784.000 zł

Suma ponad 40 milionów zł zainwestowanych w infrastrukturę świadczy o dużej dynamice rozwoju i tworzeniu przyjaznych warunków do
dalszego wzrostu zasobności Gminy
Zbąszynek.
Osiągnięcie
tak
wysokiego wskaźnika zainwestowania było
możliwe dzięki dobrej współpracy i
zrozumieniu ze strony radnych Rady
Miejskiej, Starostwa Powiatowego,
instytucji pośredniczących w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych,
Urzędu Marszałkowskiego i Wojewody, pracowników Urzędu Miejskiego
i jednostek organizacyjnych gminy
oraz życzliwego traktowania z Waszej strony.

Ważnym wskaźnikiem rozwoju gminy
są również dochody, które kształtowały się następująco:
2014r.
35.181.000 zł
2015r.
36.091.000 zł
2016r.
39.927.000 zł
2017r.
44.555.000 zł
2018r.
- plan 50.808.000 zł
Interesująco przedstawia się też dochód uzyskany w przeliczeniu na 1
mieszkańca:
2014r.
4.232 zł
2015r.
4.347 zł
2016r.
4.822 zł
2017r.
5.424 zł
2018r.
6.219 zł
Dzięki wspólnej ciężkiej pracy mogliśmy zrealizować następujące zadania, oczywiście ze względu na ich
ilość i ograniczone miejsce w Kwartalniku, przedstawiam tylko te najważniejsze:
- budowa Północnej Obwodnicy Zbąszynka - etap II;
- budowa ścieżki rowerowej Zbąszynek-Dąbrówka Wlkp.;
- modernizacja ul. Piastowskiej i ul.
Poznańskiej w Dąbrówce Wlkp.;
- budowa łącznika między ul. Zbąszyńską a ul. Piastowską w Dąbrówce Wlkp.;
- przebudowa ul. Krótkiej w Zbąszynku;
- rozbudowa ul.: Wojska Polskiego,
Długiej, Targowej, B.Chrobrego, PCK i
Kościelnej z budową ronda na Placu
Dworcowym;
- budowa drogi gminnej przy przedszkolu w Kręcku;
- budowa dróg gminnych: Zachodniej
- I etap, Jana Pawła II, Prymasa Wyszyńskiego, Zaułek Kościelny;
- remont, przebudowa i budowa
parkingów, ciągów pieszo-jezdnych,
chodników, boiska i zjazdów między ulicami: Długa, Sportowa, Wojska

Burmistrz Zbąszynka
oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zbąszynku
Zapraszają mieszkańców Gminy
na spotkanie,
które odbędzie się
09.10.2018 r.
o godzinie 18:00
w Domu Kultury w Zbąszynku

www.zbaszynek.pl

Polskiego;
- przebudowa ul. Małej i ul. Dworcowej w Dąbrówce Wlkp.;
- budowa ścieżki rowerowej Chlastawa - Kosieczyn;
- rozbudowa cmentarza;
- budowa przytuliska;
- budowa nowych studni i stacji
uzdatniania wody w Zbąszynku;
Niezależnie zmodernizowaliśmy szereg dróg i tzw. „gasek” w
Zbąszynku i na wioskach. Rozbudowywaliśmy sieć kanalizacyjną i wodociągową, drogi dojazdowe do pól.
Dbając o nasze dzieci i młodzież budowaliśmy kolejne place zabaw, np.
w Kręcku. Rozbudowaliśmy stadion
miejski w Zbąszynku i w Dąbrówce
Wlkp. Zainwestowaliśmy znaczne
sumy w modernizację i wyposażenie pracowni specjalistycznych we
wszystkich szkołach. Dbaliśmy o
bezpieczeństwo inwestując w nasze
ośrodki zdrowia, karetkę pogotowia,
Policję. Kupiliśmy nowy średni samochód gaśniczy dla OSP Zbąszynek
i radiowóz dla Policji. Płacimy za dodatkowe służby i utrzymanie karetki
pogotowia. Powołaliśmy nową jednostkę organizacyjną zajmującą się
naszymi seniorami - Dzienny Dom
„Senior Wigor”. Zaadaptowaliśmy kolejne lokale na mieszkania socjalne.
Wspieraliśmy młode talenty przyznając stypendia i nagrody. Rozpoczęliśmy budowę upragnionej, pełnowymiarowej hali sportowej i budowę
sieci gminnych ścieżek rowerowych.
Do realizacji weszło wiele
zadań, których nie planowaliśmy, ale
okoliczności nas zmusiły. To chociażby przełączanie wspólnot mieszkaniowych tzw. kolejowych do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej.
Mimo upływu kadencji mamy
podjęte zadania i gotowe dokumentacje na kolejne inwestycje, praktycznie we wszystkich naszych miejscowościach. Gwarantują one dalszy
dynamiczny rozwój naszej małej „Ojczyzny” w kolejnej kadencji.
Szanowni Mieszkańcy!
Wymieniłem najważniejsze tematy,
które zrealizowaliśmy dzięki- jeszcze
raz to podkreślam- dobrej współpracy z radnymi Rady Miejskiej.
Dziękuję za współpracę i wyrozumiałość.
Z poważaniem
Wiesław Czyczerski
Burmistrz Zbąszynka
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KALENDARIUM BURMISTRZA
02.07.2018r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski,
sesja
Rady
Młodych
Samorządowców;
07.07.2018r. - Dąbrówka Wlkp.,
175-lecie powstania Ochotniczej
Straży Pożarnej;
10.07.2018r. - Zbąszynek, Dom
Kultury, spotkanie z mieszkańcami;
11.07.2018r.
Zbąszynek,
Urząd
Miejski,
spotkanie
z
przedstawicielami Firmy CAELUM;
- Zbąszynek, złożenie kwiatów
pod obeliskiem w związku z
upamiętnieniem 75. rocznicy Rzezi
Wołyńskiej;
12.07.2018r. - Świebodzin, KPP,
Święto Policji;
13.07.2018r. - Gorzów Wlkp., LUW,
spotkanie z Wojewodą Lubuskim;
16-27.07.2018r. - przerwa urlopowa;
01.08.2018r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
05.08.2018r. - Dąbrówka Wlkp.,
udział w Jubileuszu 95-lecia LKS
„Sokół”;
06.08.2018r. - Dąbrówka Wlkp.,
OSP, spotkanie ze strażakami;
07.08.2018r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z Komendantem
Powiatowej Straży Pożarnej w
Świebodzinie;
08.08.2018r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z deweloperem;
10.08.2018r. Zbąszynek, rowerowy
Rajd Niepodległości „Seniorzy na
rowery”;- Zbąszynek, OSiR, Gminny
Turniej Kopa;
11.08.2018r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z delegacją
z Urzędu z Peitz (Niemicy) oraz
delegacją z holenderskiego miasta
Bedum;
12.08.2018r. - Zbąszynek, udział
w uroczystościach i spotkaniach
z okazji Dni Zbąszynka oraz
wręczenie
Panu
Zdzisławowi
Nowakowi (pośmiertnie) tytułu
„Zasłużony dla Gminy Zbąszynek”;
13.08.2018r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w Konwencie Rady
Miejskiej;
14.08.2018r.
Zbąszynek,
spotkanie
z
Panią
Prezes
Nowego Szpitala w Świebodzinie
oraz dyrektorem Firmy IKEA w
Chlastawie; - Rogoziniec, udział
w uroczystościach pogrzebowych
byłego radnego B. Żłobickiego;
16.08.2018r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z dyrektorem
PKP
PLK
w
Zielonej
Górze
w sprawie przejazdu na ul.
Dworcowej w Dąbrówce Wlkp.;
18.08.2018r. - Kręcko, OSP, Festyn
Strażacki;
4

19.08.2018r. - Kosieczyn, udział
w jubileuszu 15-lecia
objęcia
probostwa przez ks. Z. Przybysza;
20.08.2018r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w pracach Komisji
Egzaminacyjnej na nauczyciela
mianowanego;
Zbąszynek,
nagranie dla telewizji TVP Gorzów;
22.08.2018r. - Zbąszynek, ZOK,
udział we wspólnym posiedzeniu
Komisji Stałych Rady Miejskiej; Zbąszynek, ZOK, otwarcie wystawy
prac Pani A. Jenczak, - Zbąszynek,
OSiR, spotkanie z działaczami
Zbąszyneckiej Akademii Piłkarskiej;
24.08.2018r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
25.08.2018r. - Dąbrówka Wlkp.,
Turniej Piłki Nożnej jednostek OSP;
26.08.2018r. - Dąbrówka Wlkp., IV
Dąbrowiecki Piknik Rodzinny; Świebodzin, udział w mszy św. w
rocznicę powstania „Solidarności”;
30.08.2018r. - Zbąszynek, ZOK,
udział w sesji Rady Miejskiej;
01.09.2018r. - Bolesławiec, udział
w uroczystościach Dnia Weterana
oraz 51. rocznicy sformowania 62
Kompanii Specjalnej „Commando”;
02.09.2018r. - Dąbrówka Wlkp.,
Szkoła Podstawowa, rozpoczęcie
roku szkolnego 2018/2019;
05.09.2018r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
06.09.2018r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, rozstrzygnięcie przetargu
na
modernizację
oczyszczalni
ścieków;- Zielona Góra, Urząd
Marszałkowski, Konferencja;
07.09.2018r. - Zbąszynek, Urząd
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Miejski, spotkanie z Prezesem
Kolei Wielkopolskich;
09.09.2018r. - Rogoziniec, udział w
uroczystościach z okazji Dożynek
Gminnych oraz wręczenie tytułu
Honorowego Obywatela Gminy
Zbąszynek Księdzu Kanonikowi
Jerzemu Kordiakowi oraz Jacobowi
van Dijk z Bedum (Holandia);
10.09.2018r. - Zbąszynek, Urząd
Miejski, udział w Konwencie Rady
Miejskiej;
12.09.2018r. - Zbąszyń, udział w
uroczystościach pogrzebowych;
13.09.2018r. - Drzonków, udział w
Konferencji Euroregionu „S-N-B”;
14.09.2019r. - Zbąszynek, Szkoła
Podstawowa, udział w Radzie
Pedagogicznej;
16.09.2018r. - Chlastawa-Rogoziniec,
udział w uroczystościach KBS
Zbąszynek;
19.09.2018r. - Zbąszynek, ZOK,
udział we wspólnym posiedzeniu
Komisji Stałych Rady Miejskiej;
21.09.2018r.
Zielona
Góra,
Konferencja z okazji XXV-lecia
Euroregionu „S-N-B”;
21-23.09.2018r. - Bedum, Holandia,
udział w uroczystościach z okazji
„Moi Bedum”;
24.09.2018r. - Wolsztyn, Kancelaria
Notarialna,
podpisanie
aktów
notarialnych;
26.09.2018r. - Dąbrówka Wlkp.,
zebranie sołeckie;
27.09.2018r. - Zbąszynek, ZOK,
udział w sesji Rady Miejskiej; Rogoziniec, ZSL, Konferencja;
28.09.2018r. - Świebodzin, udział w
uroczystej sesji Rady Powiatu;
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KALENDARIUM PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ
01.07.2018r. – Łagów, Koncert Filharmonii Zielonogórskiej;
03.07.2018r. – Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
05.07.2018r. - Zbąszynek, pogrzeb
śp. Zbigniewa Owczarka - założyciela Grupy Trio AA;
07.07.2018r. – Dąbrówka Wlkp.
obchody 175 rocznicy powołania
ochotniczej straży pożarnej oraz
poświęcenie i przekazanie przez
Burmistrza Zbąszynka nowego
sztandaru OSP; - Zbąszynek, turniej Steel Darta o puchar Rady
Miejskiej w Zbąszynku;
10.07.2018r. – Zbąszynek, ZOK, spotkanie Burmistrza Zbąszynka i
Przewodniczącego Rady Miejskiej
z mieszkańcami Gminy Zbąszynek;
11.07.2018r. – Zbąszynek, pogrzeb
śp. Zdzisława Nowaka – lokalnego
dokumentalisty i fotografa;
12.07.2018r. – Świebodzin, KPP, obchody święta Policji;
17.07.2018r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, dyżur;
18.07.2018r. – Zbąszynek, ZOK, coroczne spotkanie Kombatantów i
Emerytów PKP;
20.07.2018r. – Zbąszynek, Urząd
Miejski, spotkanie z byłymi mieszkańcami Zbąszynka;
28.07.2018r. – Kamień Pomorski,
spotkanie z zespołem śpiewaczym Dąbrowszczaka na XXII Fe-

stiwalu Współczesnej Kultury Ludowej;
04-05.08.2018r.- Zbąszyń – partnerska Gmina, Dni Jeziora;
05.08.2018r. – Dąbrówka Wlkp., obchody 95 rocznicy powstania Ludowego Klubu Sportowego „Sokół”,
odsłonięcie tablicy pamiątkowej –
nadanie imienia Stanisława Mizernego obiektom sportowym;
07.08.2018r. – Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
11-12.08.2018r. – Dni Zbąszynka 2018;
13.08.2018r. – Zbąszynek, biuro Rady
Miejskiej, Konwent Rady Miejskiej;
14.08.2018r. – Rogoziniec, pogrzeb
śp. Bolesława Żłobickiego – radnego Rady Miejskiej w Zbąszynku
II kadencji: 1994-1998;
21.08.2018r. – Zbąszynek, pogrzeb
śp. Jana Banacha – najstarszego
mieszkańca Zbąszynka i członka
Kombatantów; - Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
22.08.2018r. – Zbąszynek, ZOK,
wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady;
26.08.2018r. – Świebodzin, msza
św. z okazji 38 rocznicy podpisania
porozumień sierpniowych; - Dąbrówka Wlkp., IV Dąbrowiecki Piknik Rodzinny;
30.08.2018r.- Zbąszynek, ZOK, sesja
Rady Miejskiej;
01.09.2018r. – III Rajd Koziołka; - Ro-
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Bernadetta
Utrata

goziniec, turniej strzelecki z karabinku pneumatycznego;
02.09.2018r. – Chlastawa, kościół
p.w. NNMP, uroczystość odpustowa;
04.09.2018r. – Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
08.09.2018r. – Rogoziniec, Dożynki
Gminne, wręczenie godności „Honorowych Obywateli Gminy Zbąszynek”;
09.08.2018r. – Babimost, Dożynki
Województwa Lubuskiego;
10.09.2018r. – Zbąszynek, biuro Rady Miejskiej, Konwent Rady
Miejskiej;
12.09.2018r. – Zbąszyń, pogrzeb śp.
Eugeniusza Bocera, przyjaciela
Gminy Zbąszynek;
15.09.2018r. – Dąbrówka Wlkp., 95
lecie RZPiT im. Tomasza Spychały;
18.09.2018r. – Zbąszynek, biuro
Rady Miejskiej, dyżur;
19.09.2018r. – Zbąszynek, Urząd
Miejski, Komisja Rewizyjna; - ZOK,
wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady;
22.09.2018r. – Zbąszynek, OSiR, turniej tenisa „Zakończenie lata” o
puchar Rady Miejskiej w Zbąszynku;
21-23.09.2018r. – Holandia, wizyta w
partnerskiej Gminie Bedum.
27.09.2018r. - Zbąszynek, ZOK, sesja Rady Miejskiej.
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URZĘDNIK RADZI

WYBORY SAMORZĄDOWE
21 października 2018 roku
odbędą się wybory organów jednostek samorządu terytorialnego
(do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast). Zarówno 4 lata temu,
jak i teraz wybory odbywają się
w oparciu o znacznie zmienione
przepisy kodeksu wyborczego (Dz.
U. z 2018 r. poz. 754 ze zmianami).
W gminach do 20 tys. mieszkańców po raz drugi wybierać będziemy radnych w tzw. okręgach
jednomandatowych, oznacza to,
że każdy wyborca może głosować
tylko na jednego kandydata na
radnego do rady gminy.
Gmina
Zbąszynek
podzielona
jest na 15 jednomandatowych
okręgów wyborczych (uchwała
Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr
XXXVIII/16/2018, z dnia 22 lutego 2018 r.) Wcześniej wspomniane zmiany w przepisach dotyczą
głównie organizacji wyborów, dla
wyborcy poza kilkoma szczegółami zmiany będą niewielkie. Pierwszą zauważalną zmianą będzie
to, że wyborca wrzucać będzie
kartę/y do głosowania do nowej
całkowicie przezroczystej urny.
Wszystkie gminy w Polsce dostały
rządowe dofinansowanie na zakup takich urn do lokali wyborczych. „Stare” urny czeka prawdopodobnie utylizacja. Nie udało się
wprowadzić obowiązku transmisji
na żywo, za pomocą kamer z lokali wyborczych, moim zdaniem
ze względu na słabą infrastrukturę teleinformatyczną w wielu
miejscowościach w Polsce, choć
koszty zakupu kamer i protesty
składane przez różne instytucje
nie były tu bez znaczenia.
Aby wziąć udział w wyborach
należy być ujętym w tzw. stałym rejestrze wyborców. Mieszkańcy naszej gminy posiadający
stały meldunek są niejako z automatu wpisani do tego rejestru.
Osoby mieszkające na terenie
naszej gminy czasowo (posiadające czasowe zameldowanie lub
nie posiadające zameldowania), a
chcące wziąć udział w wyborach
powinny zgłosić się do tut. Urzędu
Miejskiego (biuro Nr 9 – parter) w
celu wpisania się do stałego rejestru wyborców. Aby wziąć udział
6

w wyborach samorządowych należy wpisać się do rejestru wyborców najpóźniej do 16 października
2018 r. Odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie wyborów,
to wiele czynności do wykonania
przez przeszkolone osoby. Dotychczas za właściwe przeprowadzenie wyborów odpowiadał najczęściej sekretarz gminy. Obecnie
za przygotowanie obwodowych
komisji wyborczych i nadzór nad
przebiegiem wyborów w dniu wyborów odpowiada urzędnik wyborczy (art. 191e § 1 kodeksu wyborczego). Natomiast techniczno
– materialne warunki pracy komisji
wyborczych, a także wykonanie
zadań związanych z organizacją
i przeprowadzeniem wyborów na
obszarze gminy, zapewnia burmistrz (poprzez tzw. zespół wyborczy). Oznacza to, że zadań związanych z organizacją wyborów
gminom nie ubyło. Wprowadzone
zmiany w przepisach skomplikowały proces przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Na terenie
Gminy Zbąszynek, podobnie jak w
poprzednich wyborach mamy 5
siedzib obwodowych komisji wyborczych (wykaz w tabeli poniżej).
Nowe natomiast jest to, że w tych
pięciu siedzibach pracować będzie
łącznie 10 obwodowych komisji
wyborczych. Odpowiednio: 5 obwodowych komisji wyborczych do
spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie i 5 obwodowych
komisji wyborczych do spraw
ustalenia wyników głosowania w
obwodzie. Zasady naboru i pracy
ww. komisji, w tym ich zadania
określa kodeks wyborczy – od art.
181a. Obwodowe komisje wyborcze
do spraw przeprowadzenia głosowania w obwodzie pracują od
godz. ok. 6:00 rano do godz. 21:00
(zamknięcie lokali wyborczych).
Obwodowe komisje wyborcze do
spraw ustalenia wyników głosowania pracują od godz. 21:00 do
momentu ustalenia wyników głosowania. Dla wyborców lokale
wyborcze w dniu 21 października
otwarte będą w godzinach od
7:00 do 21:00. Niezależnie od problemów związanych z organizacją prace przygotowawcze są już
mocno zaawansowane. Komitety
wyborcze zgłosiły kandydatów na
radnych, a Miejska Komisja Wywww.zbaszynek.pl

borcza przyjęła i zarejestrowała
zgłoszone listy. Zakończony jest
też nabór chętnych do pracy w
obwodowych komisjach wyborczych. Przed nami szkolenia tych
komisji oraz w ostatnim tygodniu
przed wyborami przygotowanie
lokali. W dniu wyborów aby zagłosować, każdy wyborca musi
posiadać przy sobie dokument
stwierdzający tożsamość. W przeciwnym razie komisja nie wyda
karty do głosowania. Jak będą
wyglądały karty do głosowania ?
Karty do głosowania na radnych
do rady miejskiej będą kartami
formatu A4 (210 x 297 mm). Karta
będzie koloru białego z tym, że
nazwiska kandydatów drukowane
są na szarym tle. Karty do głosowania na burmistrza, w przypadku
głosowania na 2 i więcej kandydatów to karty o wymiarach 210
x 342 mm. W przypadku głosowania na jednego kandydata wymiar
karty do głosowania to 210 x 148
mm – A5). Karta będzie koloru białego z tym, że nazwiska kandydatów drukowane są na różowym
tle. Karty do głosowania na radnych do rady powiatu będą miały
wymiary 260 x 343 mm, będą to
karty na papierze koloru białego
z tym, że nazwiska kandydatów
drukowane są na żółtym tle. Karty na kandydatów do sejmiku to
karty na papierze koloru białego
z tym, że nazwiska kandydatów
drukowane są na niebieskim tle.
Wszystkie
bieżące
informacje,
w tym uchwały Miejskiej Komisji
Wyborczej w Zbąszynku, będą
na bieżąco umieszczane w biuletynie informacji publicznej Gminy
Zbąszynek w zakładce „Wybory
samorządowe 2018” (www.bip.zbaszynek.pl). Dodatkowo publikujemy tam krótki filmik zawierające
informacje na temat możliwości
dopisywania się do spisu wyborców. Komplet informacji na temat
wyborów samorządowych w Polsce – komunikaty, interpretacje,
uchwały, itp. dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej
(www.pkw.gov.pl).
Obok tabela, która przedstawia
podział Gminy Zbąszynek na 15
okręgów wyborczych oraz informacje o numerach i siedzibach
obwodowych komisji wyborczych.
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INFORMACJE
Numer
okręgu

Granice okręgu

Liczba
wybieranych
radnych

1

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Wojska Polskiego
Nr od 1 do 31B; Długa Nr od 4 do 28; Kupiecka;
Targowa; Bolesława Chrobrego

1

2

miasto: ZBĄSZYNEK, ulice: Wojska Polskiego
Nr 31C do 71A; Krótka; Mała

1

3

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Akacjowa; Jana
Pawła II; Kosieczyńska; Kościelna; Lipowa;
Ogrodowa; Okrężna; św. Piotra i Pawła;
Plac
Dworcowy;
Platanowa;
Prymasa
Wyszyńskiego; Rynek; Zaułek Kościelny;
Zachodnia
osada: Bronikowo

1

4

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Bydgoska; Gdańska;
Poznańska;
Wolsztyńska;
Wrocławska;
Krakowska; Warszawska;

1

5

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Czarna Droga;
Ekspedycja Towarowa; Kolejowa; Koszarowa;
PCK; Zbąszyńska; Zielonogórska;

1

6

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Kasprowicza;
Kilińskiego;
Klubowa;
Plac
Wolności;
Szeroka; Wąska

1

7

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Bolesława Prusa;
Czesława Miłosza; Długa Nr 43; Elizy
Orzeszkowej; Henryka Sienkiewicza; Marii
Dąbrowskiej; Marii Konopnickiej; Sportowa;
Topolowa Nr od 1 do 20, 22, 24 A, B, C, 26 i
27; Władysława Reymonta

1

8

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Długa Nr od 29 do
42, Nr 43A, Nr 44A, B, C, D, Nr 46

1

9

miasto ZBĄSZYNEK, ulice: Topolowa Nr 21A,
B, C, D, Nr 23A, B, C, D, Nr 25A, B, C, D, Długa
Nr 45A, B, C, D

1

10

miejscowość
DĄBRÓWKA
WLKP.,
ulice:
Dworcowa, Mała, Piastowska, Poznańska,
Zbąszyńska
przysiółek: Boleń

1

11

miejscowość
DĄBRÓWKA
WLKP.,
Chlastawska, Główna, Trzcielska,
przysiółek Samsonki

1

12

miejscowość ROGOZINIEC
przysiółek Depot

1

13

miejscowość KOSIECZYN, ulice: Główna od
Nr 1 do 76, Mała, Okrężna, Polna, Zamkowa
przysiółek Nowy Gościniec

1

14

miejscowość KOSIECZYN, ulice: Główna od
Nr 77 do 95, Osiedle Słoneczne, Podgórna
miejscowość CHLASTAWA

1

15

miejscowość: KRĘCKO
przysiółki: Kręcka Winnica, Stradzewo

1

ulice:
Polna

www.zbaszynek.pl

Numer i siedziba obwodowej komisji wyborczej

Numer 1
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Długa 1
w Zbąszynku

Numer 2
Szkoła Podstawowa
Plac Wolności 1
w Zbąszynku

Numer 3
Szkoła Podstawowa
ul. Sportowa 1
w Zbąszynku

Numer 4
Centrum Kultury i Folkloru
ul. Piastowska 37
w Dąbrówce Wlkp.

Numer 5
Sala Wiejska
ul. Główna 40
w Kosieczynie
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BUDŻETOWE PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018
W związku z kończącą się kadencją samorządową, poniżej przedstawiamy kształtowanie się wielkości budżetowych - dochodów i wydatków budżetu Gminy Zbąszynek w poszczególnych latach. Obrazowo prezentujemy również
przyrost dochodów na jednego mieszkańca w latach 2014-2018.

Dochody Gminy Zbąszynek w latach 2014 – 2018 z podziałem na bieżące i majątkowe.
Wyszczególnienie

Wielkości w tys. zł
2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

Plan 2018 rok

Dochody ogółem

35 181

36 091

39 927

44 555

50 808

Dochody bieżące

29 438

33 088

37 504

41 126

44 415

5 743

3 003

2 423

3 429

6 393

Dochody majątkowe

Wydatki Gminy Zbąszynek w latach 2014 – 2018 z podziałem na bieżące i majątkowe.
Wyszczególnienie

Wielkości w tys. zł
2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

Plan 2018 rok

Wydatki ogółem

35 564

35 405

38 775

44 561

52 152

Wydatki bieżące

27 457

29 381

32 567

37 407

38 861

8 107

6 024

6 208

7 154

13 291

Wydatki majątkowe
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EKSMISJA Z MIESZKANIA KOMUNALNEGO
Eksmisja z lokalu mieszkalnego może nastąpić tylko z ważnych
przyczyn i jest wynikiem długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków lokatorskich. Czynnikiem do
podjęcia procedury eksmisyjnej może
być: niszczenie lokalu mieszkalnego
lub urządzeń przeznaczonych do
wspólnego korzystania, wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy
przeciwko porządkowi domowemu,
nie płacenie czynszu co najmniej za
3 pełne okresy płatności. O nakazaniu opuszczenia i opróżnienia mieszkania z rzeczy lokatora orzeka sąd.
W wyroku nakazującym opróżnienie
lokalu sąd orzeka o uprawnieniach
do otrzymania lokalu socjalnego
bądź o braku takiego uprawnienia.
Jeżeli osoba zobowiązana do opróżnienia lokalu nie ma uprawnień do

lokalu socjalnego, wówczas eksmisja może zostać wykonana do pomieszczenia tymczasowego lub noclegowni. Pomieszczenie tymczasowe
lub noclegownię zapewnia gmina.
Eksmisję z lokalu może przeprowadzić wyłącznie komornik – czyli usunąć lokatora z mieszkania, wraz z
jego rzeczami i to tylko w przypadku
jeżeli jest wskazane miejsce do którego ma nastąpić przekwaterowanie.
Często zdarza się, że osoby eksmitowane nie przyjmują proponowanych
do przeprowadzki miejsc i na własne
życzenie stają się osobami bezdomnymi. Ochrony tj. zapewnienia lokalu
do przeprowadzki są pozbawione
osoby, którym sąd nakazał opuszczenie mieszkania, bo stosowały
przemoc w rodzinie albo wykraczały w sposób rażący albo uporczywy
www.zbaszynek.pl

Alina
Jagaciak

przeciwko porządkowi domowemu,
niewłaściwie zachowywały się i dlatego czyniły uciążliwym korzystanie
z innych mieszkań w tym budynku. Gmina Zbąszynek występuje do
sądu z wnioskiem o eksmisję po
wyczerpaniu wszystkich możliwości
porozumienia się z osobą mającą
zostać eksmitowaną np. proponuje się rozłożenie spłaty zadłużenia
na dogodne raty nawet na 10 - 15
lat z możliwością umorzenia odsetek, pomaga się w podjęciu leczenia
odwykowego, udziela się pomocy w
uzyskaniu pracy itp. Biorąc pod uwagę zasady współżycia społecznego,
ogólnie uznane wartości, reguły czy
przyjęte obyczaje, nieetyczne jest
utrzymywanie na koszt społeczeństwa osób nie przestrzegających
tych zasad.
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NIERUCHOMOŚCI
Gmina z zasobu swego
mienia w drodze zorganizowanych
przetargów sprzedaje różnego rodzaju nieruchomości przy zachowaniu unormowań zawartych w ustawie o gospodarce nieruchomościami
oraz rozporządzeniu Rady Ministrów
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania
przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu
Państwa lub własność gminy. W
okresie od stycznia 2018r. do września 2018r. w trybie zorganizowanych
przetargów sprzedano: łącznie 17
nieruchomości z tego 9 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
garażową, 6 nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 1 nieruchomość
do zagospodarowania rolniczego
i 1 lokal mieszkalny. W najbliższym
czasie atrakcyjną możliwością nabycia terenów z zasobu mienia gminy pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną będą przygotowane
tereny położone w obrębie miasta
Zbąszynek w rejonie ulic Akacjowej
i Św. Piotra i Pawła w sąsiedztwie
wymienionych ulic wydzielono pod
budownictwo mieszkaniowe zgodnie
z obowiązującym planem zagospodarowania 11 nowych działek budowlanych. Przetargi dotyczące zbycia
wydzielonych działek budowlanych
zostały ogłoszone terminy przetargów wyznaczono w okresie od 22 do
26 października. Poza tym pod gmina
dysponuje terenem pod zabudowę
garażową w Zbąszynku są to działki
wydzielone na tyłach ogrodów przydomowych przy ul. Wojska Polskiego. Aktualnie pod zabudowę garażową przygotowywanych do zbycia
jest 10 takich działek. Po określeniu

wartości rynkowych działek przewidzianych pod zabudowę garażową
przez rzeczoznawcę majątkowego,
w najbliższym czasie na stronie internetowej gminy zamieszczone zostaną wykazy dotyczące sprzedaży
tych działek z określonymi cenami
zbycia. Oprócz działek budowlanych przewidzianych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i garażową dysponujemy również terenami, które mogą zostać przeznaczone do prowadzenia zorganizowanej
działalności inwestycyjnej związanej z wytwórczością, przemysłem i
składami. Nieruchomości na ten cel,
przygotowywane są do przetargowej
sprzedaży w miarę zainteresowania
potencjalnych inwestorów tymi terenami. Wszelkie informacje dotyczące zorganizowanych przetargów są
dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zbaszynek.pl w zakładce przetargi. Zainteresowanych
terenami budowlanymi zapraszamy
do uczestnictwa w zorganizowanych
przetargach. Więcej informacji na temat nieruchomości przewidzianych
do sprzedaży można uzyskać w tut.
Urzędzie w biurze nr 14 lub telefonicznie nr telefonu 68 3849140 wew.
37.
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
- WAŻNE ZMIANY
Z dniem 1 stycznia 2019r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o
przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z
2018 poz. 1716) nastąpi z mocy prawa
przekształcenie gruntów w prawo
własności. Ustawa dotyczy gruntów
zabudowanych budynkami mieszkal-

nymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w
których co najmniej połowę liczby
lokali stanowią lokale mieszkalne.
Przekształcenie w prawo własności
jest odpłatne. Z mocy prawa każdy
korzystający z użytkowania wieczystego stanie się właścicielem działki,
pod warunkiem, że jest ona wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Nastąpi to automatycznie - od użytkowników wieczystych nie będzie
wymagana żadna zgoda. Zgodnie
z ustawą osoby, które staną się z
mocy prawa właścicielami gruntów
przez 20 lat zobowiązane będą uiszczać tak zwaną opłatę przekształceniową. Wysokość rocznej opłaty
przekształceniowej będzie odpowiadała wysokości opłaty rocznej za
użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia. Z urzędu przez organy, które dotychczas
wydawały decyzje w sprawie opłat
z tytułu użytkowania wieczystego
będą wydawane zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa
użytkowania w prawo własności. Zaświadczenia będą wydawane bezpłatnie przez odpowiedni organ reprezentujący właściciela gruntu. Na
wystawienie bezpłatnego zaświadczenia organ ma maksymalnie 12
miesięcy od dnia przekształcenia. W
przypadku gdy zaświadczenie wydawane jest na wniosek właściciela
mieszkania czy domu urząd wydaje
zaświadczenie odpłatnie w ciągu 4
miesięcy za opłatą 50 zł.

OGŁOSZENIE
Gmina Zbąszynek przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 4 położony w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego
nr 32 o powierzchni 61,72 m2. Przetarg odbędzie się 19 października 2018 r. o godz.
10:00 w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – sala nr 20. Cena wywoławcza 145 227,00 zł.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 25 000,00 zł w
terminie do dnia 16 października 2018 r. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu
68 3 849 140 wew. 34 lub w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – biuro nr 18.
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ODSZKODOWANIA DLA ROLNIKÓW
Tegoroczne wielotygodniowe
upały doprowadziły do wystąpienia suszy rolniczej, która dotknęła
również rolników z naszej gminy.
W związku z koniecznością udzielenia pomocy gospodarstwom rolnym 26.06.2018 r. została powołana
przez Wojewodę Lubuskiego, na
wniosek Burmistrza Zbąszynka, komisja do oszacowania wielkości strat
w uprawach. Członkami komisji byli:
Agnieszka Jankowiak – Lubuski Oddział Doradztwa Rolniczego, Piotr
Kociołek – Lubuska Izba Rolnicza
oraz Jarosław Mikołajczyk Urząd
Miejski w Zbąszynku. Łącznie wpłynęło 120 wniosków o oszacowanie
wielkości strat. Łączna powierzchnia
upraw dotknięta zjawiskiem suszy
wyniosła ponad 3 000 ha. Na obszarze około 100 ha oszacowano straty
w uprawach na poziomie powyżej

70%, pozostały obszar to straty między 30% a 70% Kwota obniżenia dochodu producentów rolnych w wyniku szkód w produkcji roślinnej to
ponad 5 mln zł. Dodatkowo kwota
obniżenia dochodu w produkcji zwierzęcej spowodowana niedoborem
zielonki to około 300 tys. zł. Komisja
sporządziła protokoły z szacowania,
które zostały następnie przekazane
do Wojewody Lubuskiego celem ich
zatwierdzenia. Pomoc poszkodowanym rolnikom będzie udzielana za
pośrednictwem
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W
pierwszej kolejności wsparcie będzie
przekazane rolnikom, których straty
wynoszą 70% i więcej, a następnie
tym rolnikom, którzy ponieśli szkody w wysokości 30-70% Wysokość
stawki pomocy to 500 zł/ha przy
stratach oszacowanych na poziomie

30-70% oraz 1000 zł/ha przy stratach 70% i więcej. Te kwoty zostaną
zmniejszone o połowę, w przypadku braku ubezpieczenia co najmniej
50% upraw. Poszkodowani przez suszę gospodarze mogą liczyć również
na inne formy wsparcia. Mogą m.in.
ubiegać się o umorzenie lub odroczenie terminu płatności składek
KRUS, rozłożenie na raty płatności z
tytułu umów sprzedaży i dzierżawy
nieruchomościami Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w
opłatach czynszu. Więcej informacji
na temat udzielanej pomocy można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.arimr.gov.pl lub w oddziałach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Marta
Dylewska

DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH W GMINIE ZBĄSZYNEK NA 2019 ROK
Zgodnie z ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) organizacje pozarządowe mogą ubiegać
się o dofinansowanie na realizację
zadań publicznych na 2019 rok. Dotacje celowe mogą być przyznawane
w dwóch formach:
- na podstawie art. 11 ust. 2 w/w
ustawy w formie otwartego konkursu ofert;
- na podstawie art. 19a w/w ustawy w formie pominięcia otwartego
konkursu ofert tzw. małego grantu.
Otwarte konkursy ofert to najczęściej stosowany tryb przyznawania
dotacji celowych na realizację zadań
publicznych, gdyż dzięki tej formie
samorząd może ukierunkować organizacje pozarządowe na realizację
konkretnych zadań, które odpowiadają realnym potrzebom lokalnego
społeczeństwa w zakresie zgodnym
z art. 4 w/w ustawy. Zlecanie realizacji zadań publicznych obejmuje w
pierwszej kolejności zadania priorytetowe, które określone są w rocznym programie współpracy Gminy
Zbąszynek z organizacjami pozarządowymi. Właśnie taki „Projekt pro-

gramu współpracy Gminy Zbąszynek
z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok” został
poddany konsultacjom w terminie od
21.09 - 28.09 2018 roku. Po uwzględnieniu wszystkich uwag i propozycji
zmian program ten zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Zbąszynku
do zatwierdzenia. Program współpracy zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie musi
zostać opracowany nie później niż
do końca 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Dopiero po uchwaleniu przez
Radę Miejską w Zbąszynku „Programu współpracy Gminy Zbąszynek z
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
pożytku publicznym i o wolontariacie
na 2019 rok” i na podstawie projektu uchwały budżetowej przekazanej Radzie może zostać ogłoszony
otwarty konkurs ofert na realizacje
zadań publicznych na rok 2019. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert zawww.zbaszynek.pl

wiera informacje dotyczące:
- rodzaju zadań;
- wysokości środków publicznych
przeznaczonych na realizację tych
zadań;
- zasad przyznawania dotacji;
- terminów i warunków realizacji zadań;
- terminu składania ofert;
- trybu i kryteriów stosowanych przy
wyborze ofert oraz terminu dokonania wyboru ofert;
- realizacji zadań z roku ogłoszenia
konkursu ofert oraz roku poprzedniego.
Gmina Zbąszynek planuje ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku
2019 na pierwszą połowę grudnia
2018 roku. Tak by z początkiem roku
2019 mogły zostać zawarte umowy
z organizacjami pozarządowymi na
realizacje poszczególnych zadań. Informacja o otwartym konkursie ofert
zamieszczona zostanie w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie internetowej Zbąszynka oraz na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim
w Zbąszynku, ul. Rynek 1.
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PRZEGLĄD WYDARZEŃ
MINIONEGO KWARTAŁU
175-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W DĄBRÓWCE WLKP.
7 lipca br. w Dąbrówce Wielkopolskiej odbyły się obchody Jubileuszu 175-lecia jednostki Ochot-

niczej Straży Pożarnej. Dzięki
współpracy strażaków ochotników
z Gminy Zbąszynek z lokalnymi
historykami i regionalistami, przy
dużym wsparciu Pana Zdzisława
Nowaka, Pana Miłosza Telesińskiego i Towarzystwa Historycznego Ziemi Międzyrzeckiej udało się
dotrzeć do dokumentów z I poł.
XIX w. mówiących o funkcjonowaniu służby przeciwpożarowej w
Dąbrówce Wielkopolskiej mogącej
mieć swój początek nawet w II
poł. XVIII w. co wynikało z ujednoliconych przepisów państwa pruskiego.
W uroczystych obchodach Jubileuszu udział wzięli zaproszeni goście, strażacy jubilaci oraz mieszkańcy wsi.
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem strażaków oraz zaproszonych gości do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została
msza święta, na której poświęcono
nowy sztandar. W trakcie części
oficjalnej, która odbyła się w miejscowym parku nastąpiło przekazanie nowego sztandaru jednostce
OSP Dąbrówka Wlkp. i pożegnanie dotychczasowego sztandaru,
który przeniesiono do miejscowej
Izby Pamięci. Przedstawiono także
historię straży w Dąbrówce Wielkopolskiej oraz wręczono medale
zasłużonym druhom. Uroczystości
były połączone ze strażackim turniejem ulic, występami lokalnych
12

zespołów i zabawą.
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI
10 lipca br. w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury odbyło się cokwartalne
spotkanie
Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego
z
mieszkańcami. W
spotkaniu uczestniczyli
również
Przewodniczący
Rady
Miejskiej
Jan Mazur oraz
P r z e wo d n i c z ą cy Rady Powiatu Alojzy Jokiel.
Tytułem wstępu
Burmistrz
Zbąszynka podsumował
ważniejsze
wydarzenia i inwestycje realizowane na terenie Gminy Zbąszynek w drugim kwartale
2018 roku. Były to między innymi: zmiana na
stanowisku Dyrektora
Szkoły Podstawowej w
Zbąszynku, w związku
z przejściem na emeryturę pani Małgorzaty
Czaczyk, nowym Dyrektorem Szkoły od 1
września br. jest pani
Anna Szczesiak, brak
w y k wa l i f i k o wa n yc h
nauczycieli
przedmiotów zawodowych,
problemy w służbie zdrowia w
związku z osiąganiem przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wieku emerytalnego, remonty
w budynkach szkolnych w okresie
wakacyjnym, rozpoczęcie budowy
hali sportowej, budowa ścieżki
rowerowej na odcinku Chlastawa
– Kosieczyn, rozstrzygnięcie przetargu na remont ulicy Dworcowej
w Dąbrówce Wlkp., przygotowania do przetargu związanego z
modernizacją oczyszczalni ścieków, termomodernizacja budynku
przedszkola w Zbąszynku. W dalszej części spotkania Przewodniczący Rady Miejskiej podsumował
pracę organu uchwałodawczego
w drugim kwartale. Na zakończenie spotkania pytania zadawali mieszkańcy, a dotyczyły one
www.zbaszynek.pl

m.in. problemów z oświetleniem
na odcinku ulicy Topolowej przy
ogródkach działkowych, znaczenia
dla mieszkańców wpisania układu
urbanistycznego miasta Zbąszynek do rejestru zabytków.
75. ROCZNICA RZEZI WOŁYŃSKIEJ
11 lipca br. minęło 75 lat od tzw.
„Krwawej Niedzieli” podczas rzezi wołyńskiej. Była to kulminacja masowych zabójstw Polaków
dokonywanych przez ukraińskich
nacjonalistów. W sumie w latach
1943-45 na Wołyniu i w Galicji
Wschodniej zginęło ok. 100 tys.
Polaków, Wydarzenia te przeszły
do historii jako Zbrodnia Wołyńska.
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski wraz z Sekretarzem
Gminy
Janem
Makarewiczem,
przedstawicielami
Świebodzińskiego Związku Kresowian – Koło
Terenowe Kosieczyn, harcerzami

i mieszkańcami Zbąszynka oddali
hołd ofiarom, składając kwiaty i
zapalając znicze pod pomnikiem
poświęconym
pomordowanym
mieszkańcom Kresów przy Placu
Dworcowym. Modlitwę za poległych odmówił Ksiądz Proboszcz
Jerzy Kordiak.
95-LECIE
LUDOWEGO
SPORTOWEGO „SOKÓŁ”

KLUBU

W sierpniu na stadionie sportowym w Dąbrówce Wlkp. odbyły
się uroczyste obchody Jubileuszu,
w którym udział wzięli również
Burmistrz
Zbąszynka
Wiesław
Czyczerski i Przewodniczący Rady
Miejskiej Jan Mazur. Po przywitaniu przybyłych gości rozegrano turniej piłki nożnej, w którym
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spośród 4 reprezentacji najlepsza okazała się drużyna gospodarzy. W zmaganiach sportowych
udział wzięły również drużyny
z Międzyrzecza, Świebodzina i
Zbąszynka.
Nie zabrakło również atrakcji dla
najmłodszych i wodnej zjeżdżalni. W części oficjalnej odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą założycielowi „Sokoła” w
Dąbrówce Wlkp. Stanisławowi
Mizernemu, którą poświecił proboszcz parafii Stanisław Jedliński. Zaproszeni goście złożyli wyrazy uznania dla pracy trenerów i
zawodników, oraz podziękowania
za pasję, trud i oddanie idei upowszechniania kultury fizycznej i
sportu. Zakończeniem obchodów
Jubileuszu był występ kabaretu

larskim oraz spotkanie grupy roboczej w sali wiejskiej w Kosieczynie.
Zakończeniem spotkania była wizyta w Kościele pw. św. Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie, gdzie o historii Kościoła
oraz renowacji opowiedział Ksiądz
Dziekan Zdzisław Przybysz.

„Klakoty” i zabawa taneczna.

okolicznościach tytuł przyznawany
jest pośmiertnie. Zarządzeniem Burmistrza Zbąszynka z dnia 3 sierpnia
2018 roku tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” został przyznany
pośmiertnie Panu Zdzisławowi No-

WIZYTA PARTNERÓW W GMINIE
ZBĄSZYNEK
12 sierpnia br. w ramach obchodów „Dni Zbąszynka 2018” gościliśmy w Zbąszynku delegację z
Urzędu z Peitz (Niemicy) z Dyrektor Elvirą Holzner oraz delegację
z holenderskiego miasta Bedum
wraz z Panią Burmistrz Ericą van
Lente. W ramach wizyty, dzięki
uprzejmości Dyrektora Generalnego Wojciecha Waligóry zaproszeni goście wraz z Burmistrzem
Zbąszynka Wiesławem Czyczerskim, Sekretarzem Gminy Janem
Makarewiczem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Janem Mazurem, mieli możliwość wysłuchania krótkiej historii działalności
zakładu IKEA Industry Zbąszynek
oraz zwiedzenia części fabryki.
W dalszej części wizyty odbyła
się krótka wizyta na Jeziorku Koź-

WRĘCZENIE TYTUŁU „ZASŁUŻONY
DLA GMINY ZBĄSZYNEK”
Tytuł „Zasłużony dla Gminy Zbąszynek” przyznawany jest mieszkańcom miasta i gminy Zbąszynek za działalność gospodarczą,
społeczną, kulturalną, sportową w
tym także za twórczość artystyczną literacką, naukową oraz inne
osiągnięcia wyróżniające miasto i
gminę. Tytuł ten jest wyrazem wyróżnienia i uznania. W wyjątkowych

www.zbaszynek.pl

wakowi za szczególne zasługi na
rzecz promocji Gminy Zbąszynek.
Uroczyste wręczenie tytułu przez
Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego odbyło się podczas
„Dni Zbąszynka” w dniu 12 sierpnia
br. Wyróżnienie z rąk Burmistrza
odebrała rodzina Pana Zdzisława: Pani Alicja Łukaszewska i Pan
Henryk Nowak.
DNI ZBĄSZYNKA 2018
W dniach 11-12 sierpnia 2018 r. na
targowisku miejskim w Zbąszynku
odbyły się tradycyjnie już obchody
święta naszego miasta „Dni Zbąszynka 2018”. Oficjalnego otwarcia obchodów dokonał Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski i
Dyrektor Zbąszyneckiego Ośrodka Kultury Malwina Kubicka. W
części koncertowej, na rockowo
zaprezentowali się: Damian Ukeje, Maciej Silski i Michał Grobelny.
Sobotnią gwiazdą wieczoru była
Cleo. Wieczór zakończył się zabawą taneczną i dyskoteką.
Niedzielne obchody rozpoczęły się
od animacji dla dzieci pn. „Piracka
przygoda”. W dalszej części na
scenie zaprezentowali się lokalni
artyści w ramach koncertu „Gmina
Zbąszynek tańczy i śpiewa”. Wręczano również puchary i nagrody
za sportową część Dni Zbąszynka,
w ramach której odbyły się zawody wędkarskie, Turniej Kopa, Bieg
na 1923 metry oraz Turniej Tenisa Ziemnego. Następnie na scenie
zaprezentowali się wykonawcy
śląskich szlagierów, Mini Gala Disco Polo oraz Sławomir. Wieczór
zakończył się pokazem sztucznych ogni.
DNI ZBĄSZYNKA 2018 NA SPORTOWO
12 sierpnia br. podsumowano
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sportową część „Dni Zbąszynka
2018”. Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski wręczył puchary
dla najlepszych wędkarzy w zawodach spławikowych, które od-

były się 5 sierpnia br. na Jeziorku Koźlarskim. Wśród najlepszych
wędkarzy znaleźli się:
I miejsce - Patryk Wieczorek
10,05kg ryb, II miejsce – Janusz Tomaszewski – 5,90 kg ryb, III miejsce – Mateusz Grzechowiak – 5,21
kg ryb. Ogółem złowiono 54,5 kg
ryb, które po zważeniu wróciły w
dobrej kondycji do Jeziorka Koźlarskiego. W ramach obchodów
„Dni Zbąszynka 2018” 10 sierpnia
w Zbąszynku rozegrano „Gminny
Turniej Kopa”. W Turnieju wystartowało 26 uczestników, a wśród
najlepszych znaleźli się: I miejsce
– Mieczysław Połomka, II miejsce
– Jerzy Ciupka. III miejsce – Sylwester Litwin. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe dyplomy,
a dla 10 najlepszych zawodników
nagrody rzeczowe ufundowane
przez Burmistrza Zbąszynka. 12
września najlepsza trójka Turnieju
otrzymała puchary z rąk Burmistrza.
12 września na targowisku miejskim odbyły się Mistrzostwa Zbąszynka w Biegu na 1923m, w którym najlepszy okazał się Piotr
Kurzyński.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy osiągniętych wyników!
JUBILEUSZ 15-LECIA WSPÓŁPRACY PARTNERÓW
12 sierpnia br. delegacja ze Zbąszynka z Zastępcą Burmistrza Janem Makarewiczem wzięła udział
w obchodach Jubileuszu 15-lecia
współpracy partnerskiej naszych
14

partnerów Urzędu w Peitz i holenderskiej Gminy Bedum, które odbyły się w Peitz. Zastępca Burmistrza przekazał gratulacje z okazji
obchodzonego Jubileuszu Dyrektorowi Urzędu w Peitz
Elvirze Holzner i
Burmistrz Bedum
Erice van Lente.
Gmina Zbąszynek
współpracuje
w
oparciu o Umowę Partnerską z
holenderską Gminą Bedum oraz
z
niemieckim
Urzędem w Peitz. Umowa partnerska z Gminą
Bedum
została
podpisana w dniu
19 września 1992
roku. Porozumienie o partnerstwie
z Urzędem w Peitz zostało podpisane 26 lutego 2000 roku. W
2006 roku pomiędzy partnerami
podpisano umowę trójstronnego
partnerstwa, mającą na celu rozszerzenie dotychczasowego partnerstwa i integracji obywateli.
ZAKOŃCZENIE WAKACJI W GMINIE
ZBĄSZYNEK
Tegoroczne wakacje dobiegły już
końca więc przyszedł czas na ich
pożegnanie podczas festynów.
18 sierpnia festyn dla mieszkańców zorganizowała jednostka OSP
Kręcko. Głównymi atrakcjami był
pokaz musztry i pierwszej pomocy w wykonaniu Dziecięcej Drużyny Pożarniczej, dmuchane zamki,
zawody strażackie dla dorosłych
drużyn pożarniczych, piana i przeciąganie liną. Na festynie obecne
były wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Zbąszynek, OSP Opalewo i OSP Nowa Wieś Zbąska.
Natomiast
26
sierpnia br. dzięki zaangażowaniu
mieszkańców wsi
Dąbrówka Wlkp.
można było miło
spędzić niedzielne popołudnie na
IV Dąbrowieckim
Pikniku
Rodzinnym.
W ramach pikniku rozstrzygnięto
konkurs na najlepsze ciasto z
jabłkami, konkurs
siłowy
„Spacer
www.zbaszynek.pl

Farmera”, konkurs „Moja-Twoja”.
Odbyły się zmagania sportowe dla
najmłodszych oraz mieszkańców
ulic, animacje Kabaretu Klakoty.
Na zakończenie odbył się pokaz
ratownictwa strażackiego w wykonaniu jednostki OSP Dąbrówka
Wlkp. Nie zabrakło również racuchów od Koła Gospodyń Wiejskich
oraz pamiątkowych zdjęć z Fotobudki.
OBCHODY 79. ROCZNICY WYBUCHU
II WOJNY ŚWIATOWEJ W BOLESŁAWCU
1 września zaproszeni goście, delegacje oraz mieszkańcy Bolesławca
zgromadzili się przed Pomnikiem
Poległych Żołnierzy Pierwszej Samodzielnej Kompaniii Commando
i Zmarłych Żołnierzy 62 Kompanii
Specjalnej aby wspólnie uczcić
pamięć poległych podczas II wojny światowej. W obchodach rocznicowych udział wziął Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
wraz z mieszkańcami Gminy Zbąszynek, którzy aktywnie włączyli
się w obchody poprzez udział w
biegu „Piątym Cross Commando”.
W ramach obchodów uczczono
pamięć poległych i zmarłych komandosów oraz złożono wieńce
pod pomnikiem. W dalszej części obchodów odbyła się defilada roczników byłych żołnierzy
62 ks, pokazy artystyczne, turniej
strzelecki dla weteranów i klas
mundurowych oraz pokaz filmu
promocyjnego o działalności stowarzyszenia.
III RAJD KOZIOŁKA
1 września br. odbyła się trzecia
edycja Rajdu Koziołka. Organizatorem wydarzenia byli mieszkańcy
Dąbrówki Wlkp. Grupa Nieformal-
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na „Wiesioło” oraz OSiR Zbąszynek.
Do wyboru były dwie trasy piesze:
12 i 15 kilometrowa i rowerowa ok.
40-kilometrowa. W zmaganiach
swój udział zarejestrowało ponad
160 zawodników z województwa
lubuskiego i wielkopolskiego. W
tegorocznej edycji bieg startował
z terenu Zespołu Szkół Leśnych w
Rogozińcu. Zadaniem uczestników
było pokonanie dystansu w jak
najkrótszym czasie i odnalezienie
punktów kontrolnych na podstawie otrzymanej mapy. Wspaniała
atmosfera i profesjonalna organizacja dowiodły, że Rajd Koziołka
okazał się bardzo udanym wydarzeniem sportowym. Organizatorzy
zaprosili już na IV edycję rajdu w
2019 roku, która najprawdopodobniej odbędzie się w Gminie Zbąszynek, w pobliżu miejscowości
Kręcko.

dzu Kanonikowi Jerzemu Kordiakowi oraz Jacobowi van Dijk z Bedum
(Holandia). Wręczenie tytułów miało miejsce w trakcie dożynek gminnych, które odbyły się 8 września
br. w Rogozińcu. Przekazanie okolicznościowej tabliczki dla pana Jacoba van Dijka będzie miało miejsce
w Bedum w dniach 21-23 września
br. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Zbąszynek” nadawany jest osobom fizycznym nie zamieszkującym
na terenie Gminy Zbąszynek,
za
szczególne zasługi na rzecz gminy
m.in. w takich dziedzinach jak: rozwój gospodarki, rolnictwa, oświaty,
nauki, kultury, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu, popularyzacji gminy na szczeblu regionalnym,
krajowym lub międzynarodowym.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2018/2019

8 września br. rolnicy i mieszkańcy
miasta i Gminy Zbąszynek wspólnie
świętowali dożynki gminne. Obchody dożynek rozpoczęła uroczysta
msza święta odprawiona w kościele
pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w
Rogozińcu. Po nabożeństwie, przy
akompaniamencie dziecięcej Kapeli
Koźlarskiej z Dąbrówki Wlkp. rolnicy i zaproszeni goście przemaszerowali w barwnym korowodzie
dożynkowym, prowadzonym przez
Starostów Dożynkowych: Karolinę
i Tomasza Łoteckich. W części oficjalnej Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski i sołtys wsi Tomasz
Józefiak powitali zgromadzonych na
placu gości, rolników i mieszkańców
gminy. Regionalny Zespół Pieśni i
Tańca im. T. Spychały z Dąbrówki
Wlkp. przy wsparciu muzycznym Kapeli Koźlarskiej oraz Dąbrowszczanki wykonał obrzędy dożynkowe. Po
części artystycznej, w której zapre-

3 września br. uczniowie ze szkół
z naszej gminy uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny. Rok szkolny 2018/2019 będzie pierwszym,
gdy w 8-letnich szkołach podstawowych uczyć się będzie osiem
roczników, a dla klas III gimnazjum
to ostatni rok nauki w tym wygaszanym typie szkoły. Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole
Podstawowej w Dąbrówce Wlkp.
W trakcie uroczystości odbyło
się również pasowanie pierwszoklasistów na ucznia. W placówkach prowadzonych przez Gminę
Zbąszynek w pierwszych klasach
szkół podstawowych naukę rozpoczęło łącznie 86 uczniów: 15 w
SP Dąbrówka Wlkp., 13 w SP Kosieczyn i 58 w SP Zbąszynek.
Dodatkowo naukę w Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zbąszynku rozpoczęło 118 uczniów. Do III klas gimnazjalnych uczęszczać będzie 56
uczniów.
Uczniom życzymy by szkoła była
miejscem, gdzie oprócz zdobywania wiedzy będą rozwijali swoje
zainteresowania i pasje, a nauczycielom wytrwałości i satysfakcji
z pracy.
HONOROWI OBYWATELE
ZBĄSZYNEK

DOŻYNKI GMINNE 2018
W ROGOZIŃCU

zentował się Zespół Śpiewaczy
„Dąbrowszczanka” i przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola
„Gucio” z Rogozińca, ogłoszono
wyniki konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”. W tym
roku kolejne miejsca zajęły sołectwa: Rogoziniec, Chlastawa,
Dąbrówka Wlkp., Kosieczyn oraz
Kręcko. Burmistrz Zbąszynka
wręczył również podziękowania
i upominki dla sołectw przygotowujących degustację potraw
w ramach kiermaszu, który towarzyszył tegorocznym dożynkom. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się występy
artystyczne lokalnych wokalistów i zespołów. Na obiektach
sportowo - rekreacyjnych rozegrano Międzynarodowy Turniej
Wsi i Miast, przygotowany przez
Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Zbąszynku, a przy scenie odbyły
się animacje dla dzieci. W godzinach wieczornych na scenie wystąpił włoski piosenkarz Andrea
Lattari, a następnie zespoły Milano oraz Exaited.
Obchody tegorocznych dożynek
zakończyła zabawa taneczna.
Organizatorem Dożynek Gminnych był Zbąszynecki Ośrodek
Kultury.
TRANSGRANICZNA AKTYWNOŚĆ
SPORTOWA I REKREACYJNA
13 września br. w Wojewódzkim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w
Drzonkowie odbyła się międzynarodowa konferencja „Transgraniczna Aktywność Sportowa i
Rekreacyjna”. Konferencja miała
na celu pokazanie możliwości
zdobycia kwalifikacji w utrzymaniu istniejących oraz przyszłych
obiektów sportowych. Podczas

GMINY

Na mocy Uchwał Rady Miejskiej w
Zbąszynku z dnia 30 sierpnia 2018
roku nadano tytuły Honorowego
Obywatela Gminy Zbąszynek Księwww.zbaszynek.pl
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WYDARZENIA
konferencji omówiono inwestycje
sportowe w województwie lubuskim, ich planowanie, finansowanie oraz realizację. Gminę Zbąszynek reprezentował Burmistrz
Zbąszynka Wiesław Czyczerski
oraz kierownik OSiR Marcin Minta.
Odbyło się również wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie, którego przedmiotem były zagospodarowane przestrzenie publiczne
z przeznaczeniem pod sport i
rekreację, cechujące się wysoką
wartością społeczną, kulturową,
ekologiczną, organizacyjną i marketingową w województwie lubuskim i Powiecie Sprewa-Nysa.
Miło nam poinformować, że obiekty sportowe OSiR w Zbąszynku
zajęły 3 miejsce w konkursie.

8 września br. w Rogozińcu odbył
się punkt kulminacyjny projektu pn. „Smaki Miast Partnerskich
2018”, który realizowała
Gmina
Zbąszynek wspólnie z parterem z
Peitz (Niemcy).
„Smaki Miast Partnerskich 2018“ to
spotkanie społeczności wiejskich
i miejskich, którego celem było
zgłębienie wiedzy na temat zwyczajów i kultury polskiej, poznanie
tradycji kulinarnych kuchni polskiej
i niemieckiej, integracja mieszkańców miast partnerskich oraz promocja uczestniczących w projekcie

podczas którego przedstawiciele
delegacji miast partnerskich podsumowali wspólnie zrealizowane
projekty oraz zaprezentowali planowane do realizacji w bieżącym
roku. Jedną z tegorocznych atrakcji był Kiermasz Potraw Regionalnych przygotowany przez lokalne Koła Gospodyń Wiejskich oraz
przedstawicieli Peitz. W ramach
Kiermaszu Potraw Regionalnych
mieliśmy okazję spróbować tradycyjnych potraw mięsnych, marynowanych klopsików, drożdżówek, racuchów, ciast, bułeczek,
drożdżówek, tradycyjnej pajdy
chleba oraz pieczonego mięsa.
Dla wszystkich prezentujących
pań i panów przygotowano pamiątkowe dyplomy i upominki,
w ramach rozstrzygniętego konkursu. Dodatkową atrakcją były
koncerty i występy artystów lokalnych, zarówno z Polski jak i z
Niemiec.
W godzinach popołudniowych rozegrano Międzynarodowy Turniej
Wsi i Miast z udziałem drużyn reprezentujących wszystkie sołectwa z naszej gminy oraz miasta
partnerskie. Sołectwa i miasta
rywalizowały ze sobą w sześciu
konkurencjach: dżdżownica, unihokej, piłka miotła, ośmiornica,
zwijanie butelki oraz rzut piłką do
chłopa. Walka o zwycięstwo toczyła się do ostatniej konkurencji.
W końcowej klasyfikacji pierwsze

miast: Zbąszynka i Peitz.
W ramach realizacji projektu odbyło się spotkanie grupy roboczej,

miejsce na podium zajęła reprezentacja Rogozińca, drugie Zbąszynka i trzecie Dąbrówki Wlkp.

SMAKI MIAST PARTNERSKICH 2018
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Kolejne miejsca zdobyły reprezentacje Kosieczyna, Kręcka, Chlastawy i Peitz. Zdobywcą Pucharu Fair
Play została drużyna z Chlastawy.
Wszystkie reprezentacje biorące
udział w turnieju otrzymały dyplomy i puchary. Organizatorem Turnieju był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku.
Po pełnych sportowych i kulinarnych wrażeń dniach, na scenie
pojawili się artyści. Do późnych
godzin wieczornych gospodarze,
oraz zaproszeni goście z Peitz bawili się podczas biesiady tanecznej.
95-LECIE REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA IM. TOMASZA
SPYCHAŁY
15 września 2018 r. miała miejsce
niezwykła uroczystość. Regionalny
Zespół Pieśni i Tańca im. Tomasza Spychały z Dąbrówki Wielkopolskiej obchodził 95 lat swojego istnienia. Obchody Jubileuszu
rozpoczęto od złożenia kwiatów
i zapalenia zniczy na grobie śp.
Tomasza Spychały, wieloletniego kierownika Zespołu, przez
Burmistrza Zbąszynka Wiesława
Czyczerskiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Mazura i
członków Zespołu. Część oficjalna obchodów Jubileuszu odbyła
się w parku w amfiteatrze, prowadzona przez kierownika kapeli
koźlarskiej „Kotkowiacy” Jerzego
Skrzypczaka. Zaproszeni goście
przekazali na ręce kierownika Zespołu Marka Spychały życzenia
oraz okolicznościowe upominki.
W części artystycznej wystąpili Jubilaci, Kapela Koźlarska z Dąbrówki Wlkp. i ze Zbąszynia, Zespół
Śpiewaczy „Dąbrowszczanka”, ZTL
Obrzanie, Wesele Przyprostyńskie
i ZPiT Kębłowo. Gwiazdą wieczoru była grupa muzyczna Deutsche
Lajra Band oraz Kabaret „Klakoty”.
Jubileusz zespołu zakończył się
zabawą taneczną. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był
kierownik zespołu Marek Spychała z członkami grupy. Zbąszynecki
Ośrodek Kultury był współorganizatorem wydarzenia.
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INWESTYCJE

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZBĄSZYNKU
12 września została
wyłoniona
najkorzystniejsza oferta w przetargu na
modernizację
i
rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Zbąszynku. Wykonawcą
będzie ATA-TECHNIK SP. Z
O.O. S.K.A. z Budzynia. Cena
oferty 24 783 220,53 zł. Do
przetargu złożono trzy oferty. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i
wykonanie obiektu, polegające na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków
wraz z wykonaniem instalacji do przeróbki osadów
ściekowych, budowie budynku socjalno-technicznego i modernizacji obiektów
istniejących.
Rozbudowa
obejmie realizację nowego ciągu technologicznego,
mechaniczno-biologicznego
oczyszczania ścieków, w którym
częściowo wykorzystane zostaną
obiekty istniejące. Przewiduje się ich
przebudowę i dostosowanie do peł-

nienia nowych funkcji w układzie
technologicznym. Istniejące obiekty
niewykorzystywane w nowym ciągu technologicznym zostaną wyłączone z eksploatacji. Zakończenie

Hubert
Cichy

inwestycji jest planowane w czerwcu 2020 r. Dofinasowanie do zadania wyniesie 10 mln zł.

REMONT UL. DWORCOWEJ
W DĄBRÓWCE WLKP.
Od połowy sierpnia prowadzone były prace przy utwardzeniu
odcinka ul. Dworcowej w Dąbrówce
Wlkp. Długość odcinka od przejazdu kolejowego do parkingu przy
boisku sportowym wyniosła prawie
500 m. Ułożono nawierzchnię jezdni z dwóch rzędów drogowych płyt
betonowych o szerokości 80 cm a
przestrzeń między płytami została wypełniona kruszywem. Zjazdy
również, zostały wykonane z płyt.
Remontowany odcinek drogi przenosi głównie ruch lokalny. Stanowi
dojazd do posesji, obiektów sportowych oraz pól. Droga nie posiada
kanalizacji deszczowej, odwodnienie
odbywa się powierzchniowo. Właścicielem i zarządcą drogi jest Powiat Świebodziński. Remont został
sfinansowany ze środków Gminy i
Powiatu (po połowie). Koszt remontu to 787 707,55 zł.

www.zbaszynek.pl
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HALA SPORTOWA
Obecnie prowadzone są prace fundamentowe. Betonowane są żelbetowe
stopy i ławy fundamentów. Rozpoczęto murowanie ścian przyziemia. Wywożony jest
nadmiar ziemi z wykopów. Wykonawca prowadzi roboty etapowo ze względu na małą
ilość miejsca na placu budowy. Kolejnym
etapem będzie wykonanie przyłączy do
obiektu i kontynuacja prac od południowej
strony hali. Wykonawcą jest firma KANROD,
Dariusz Dorna z Wielenia. Kompleksowy
nadzór inwestorski sprawuje Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DARO”, Dariusz
Czapla z Gorzowa Wlkp. Wartość inwestycji
ok. 12,3 mln zł z czego 2,4 mln zł stanowi
dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Planowany termin zakończenia prac 4 listopada 2019 r.

ŚCIEŻKA ROWEROWA KOSIECZYN - CHLASTAWA
Zakończono roboty budowlane przy budowie ścieżki
rowerowej, Kosieczyn – Chlastawa. Obecnie ustawiane jest oznakowanie pionowe. Pozostają do
zrobienia prace przy poboczach,
obsianie skarp trawą i prace porządkowe. Przy przejściu dla pieszych w Chlastawie ustawiono
słup z aktywnym oznakowaniem
świetlnym. W październiku planuje
się dokonanie końcowego odbioru
inwestycji. Wykonawcą robót była
firma GLOBAL TRAKK sp. z o.o.
sp. k. z Sulechowa. Wartość robót
to 750 tys. zł.

ULICA MAŁA W DĄBRÓWCE WLKP.
30 sierpnia br. Gmina Zbąszynek zawarła umowę z firmą
Hydro-Friz z Glinna k. Nowego Tomyśla na wykonanie rozbudowy
ul. Małej w Dąbrówce Wlkp. – Etap
I. Rozbudowa dotyczy odcinka ul.
Małej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Główną i ul. Poznańską
(przy starej poczcie). Zakres robót
to wykonanie nawierzchni drogi i
jednostronnego chodnika z kostki
betonowej, wykonanie zjazdów
do posesji, wykonanie kanalizacji deszczowej o długości ok. 239
m.b., która zostanie odcinkiem ul.
Poznańskiej doprowadzona do stawu. Przewiduje się również likwidację kolizji w zakresie urządzeń
18

telekomunikacyjnych
i energetycznych. Po
rozbudowie ruch na
ulicy będzie jednokierunkowy.
Wjazd
będzie od strony ul.
Poznańskiej a wyjazd na skrzyżowaniu przy ul. Głównej.
Planowany
termin
zakończenia
robót
30 listopada 2018 r.
Koszt budowy to ok.
526 tys. zł. Środki na
przebudowę
ulicy
pochodzą w 100% z
budżetu gminy.
www.zbaszynek.pl
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SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Bartosz
Dudek

WYKONANE PRACE SZUK ZBĄSZYNEK
W trzecim kwartale 2018
roku Samorządowy Zakład Usług
Komunalnych w Zbąszynku wykonywał prace remontowe i naprawcze na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie
naszej Gminy. Większość wykonanych prac w ostatnim czasie odbyła się z zastosowaniem nowej automatycznej zgrzewarki
elektrooporowej oraz skrobaka
do rur PE zakupionych przez
Samorządowy Zakład Usług
Komunalnych w Zbąszynku.
Dzięki nowoczesnemu sprzętowi jesteśmy w stanie wykonywać zadania, które wcześniej
sprawiały niemały problem.
Wymieniane i naprawiane rury
z zastosowaniem zgrzewów
są dużo bardziej wytrzymałe,
prace możemy wykonywać w
dużo szybszym tempie oraz z
wykorzystaniem dużo mniejszej
energii niż w innych technikach
łączenia
rur.
Samorządowy
Zakład Usług Komunalnych w
Zbąszynku w ostatnim kwartale wykonał między innymi następujące większe prace wraz
z naprawami podczas awarii
sieci wodociągowych:
- wymieniono rurę wodociągową doprowadzającą wodę
surową ze studni głębinowych
w Rogozińcu do budynku hydroforni (wymiana odcinka 120 mb
rurociągu) – rura PE DN 90- prace wykonane przez pracowników
Samorządowego Zakładu Usług
Komunalnych w Zbąszynku z wykorzystaniem nowej zgrzewarki
elektrooporowej. Dzięki takiemu
zastosowaniu na całej długości
odcinka rury wystąpiły jedynie
dwa zgrzewy, w przypadku rury
ciśnieniowej naporowej połączeń
rur byłoby ok. dziesięciu.
- Wymieniono przyłącze wodociągowe doprowadzające wodę do
Szkoły Podstawowej w Zbąszynku- przyłącze wykonane z rur PE
DN 90 wraz z przeciskiem pod ul.
Sportową wykonane przez firmę
zewnętrzną (odcinek 35 mb rury),
pracownicy Samorządowego Zakładu Usług komunalnych w Zbąszynku zamontowali dodatkowy
hydrant przeciwpożarowy na terenie Szkoły Podstawowej oraz dodatkowy zawór odcinający wodę.

Przyłącze jest w pełni wykonane
i przygotowane do przełączenia,
które nastąpi po dokładnych ustaleniach logistycznych ze szkołą w
taki sposób aby przerwa w dostawie wody nie przeszkadzała w
codziennym funkcjonowaniu szkoły.

- Wymieniono dwa przyłącza wodociągowe do budynków jednorodzinnych na ul. Poznańskiej w
Zbąszynku, założono nową zasuwę wodociągową, wymieniono
hydrant przeciwpożarowy wraz z

założeniem zasuwy oraz założono zasuwkę miękko uszczelnioną na przyłączu wodociągowym
na ul. Gdańskiej w Zbąszynku,
a wszystkie te prace odbyły się
podczas jednego zakręcenia wody
w części miasta w przeciągu pięciu godzin od rozpoczęcia prac.
- Podczas awarii sieci wodociągowej w Dąbrówce Wlkp.
na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej z ul. Poznańską został
wymieniony odcinek sieci wraz
z założeniem nowych dodatkowych
zasuw
wodociągowych pozwalających na odcięcie w przyszłości wody na
poszczególnych ulicach w taki
sposób aby brak wody dotknął
jak najmniejszą liczbę osób. W
miejscowości Dąbrówka Wlkp.
Samorządowemu
Zakładowi
Usług Komunalnych w Zbąszynku zostały do uporządkowania zasuwy wodociągowe na
ul. Małej, które wraz z remontem ulicy zostaną wykonane.
Po tych pracach w przypadku
awarii sieci wodociągowych w
miejscowości Dąbrówka Wlkp.
będzie możliwość zakręcenia
wody na poszczególnych ulicach.
- Samorządowy Zakład Usług
Komunalnych w Zbąszynku
wykonał przyłącze wodociągowe
wraz z wyłożeniem kostki
brukowej wokół nowego zdroju
ulicznego, który stanął przy Jeziorku Koźlarskim w miejscowości
Chlastawa.

IV KWARTAŁ PŁATNOŚCI ZA ODPADY
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych przypomina o
opłatach za odpady. Termin wpłat za IV kwartał 2018 roku
mija 31 października 2018 roku (opłata za październik, listopad,
grudzień).
Od stycznia 2018 roku stawka opłat za odpady wynosi:
odpady selektywne – 10,00 zł,
odpady nieselektywne – 20,00 zł.
Wpłat można dokonywać na nr konta:
62 9660 0007 0010 1710 2000 0020
lub w KASIE SZUK przy ul. PCK 2 w Zbąszynku od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 12:00

www.zbaszynek.pl
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ROK SZKOLNY 2018/2019
– ZMIANY JAKIE PRZYNIESIE
Mamy już za sobą rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Wszystkie szkoły witały powracających z
wakacji uczniów. Nową kadencję Dyrektora szkoły rozpoczęła Pani Anna
Szczesiak w Szkole Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi im. II Armii Wojska Polskiego w Zbąszynku.
Życzymy powodzenia i sukcesów w
pracy zawodowej.
Jest to kolejny rok szkolny wprowadzania reformy oświatowej.
Uczniowie, którzy w czerwcu jako
pierwszy rocznik skończyli naukę
w VII klasach szkół podstawowych, rozpoczęli ją jako pierwszy
rocznik w klasie VIII. W klasach
gimnazjalnych
zostały
ostanie
roczniki uczniów, a za rok – 1
września 2019 r. - już nie będzie w
polskim szkolnictwie gimnazjów.
Z początkiem nowego roku szkolnego wejdą w życie przepisy dotyczące m.in. szkolnictwa zawodowego oraz nowych dokumentów
szkolnych. Zmienia się definicja
pracownika młodocianego, którym
będzie osoba która ukończyła 15
(obecnie 16), a nie przekroczyła 18
lat. Zatem uczniowie szkoły podstawowej, którzy zakończą naukę
w sierpniu 2019 r. po klasie VIII,
mogą planować kontynuowanie
nauki poprzez realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy ( jako młodociany pracownik).

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I GIMNAZJALNY

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Po raz pierwszy w kwietniu przyszłego roku odbędzie się egzamin
ósmoklasisty, który zastąpi dotychczasowy egzamin gimnazjalny. Na wiosnę odbędą się jeszcze
obydwa egzaminy. Egzamin po
szkole podstawowej potrwa trzy
dni - odbędzie się w dniach 15-17
kwietnia 2019 r. Pierwszego dnia
uczniowie będą zdawali egzamin
z języka polskiego, drugiego - z
matematyki, a trzeciego - z języka obcego nowożytnego. Egzaminy będą miały różną długość: z
polskiego potrwa 120 minut, z matematyki - 100 minut, a z języka
obcego - 90 minut. Dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami czas ten
będzie odpowiednio wydłużony.
Egzamin gimnazjalny odbędzie się
od 10 do 12 kwietnia 2019 r.

Nowością będzie też fakt, że oba
roczniki – absolwenci 8-letniej
szkoły podstawowej i gimnazjum
będą się w czerwcu ubiegali o
przyjęcie do szkół średnich. Ze
względu na różnie realizowane
podstawy programowe uczniowie
ci trafią do oddzielnyh klas: dla
uczniów po szkole podstawowej
i klas dla uczniów po gimnazjum.

PRZYJĘCI
UCZNIOWIE
DO
KLAS
PIERWSZYCH I KONTYNUUJĄCY NAUKĘ
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
Szkoła

Klasy
pierwsze

Razem
szkoła

W tym klasy
gimnazjalne

SP Dąbrówka
Wlkp.

15

123

-

SP Kosieczyn

13

107

-

SP Zbąszynek

58

488

56

UCZNIOWIE W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
W ZBĄSZYNKU
CKZiU w Zbąszynku

Klasy pierwsze

Razem szkoła

Technikum

58

201

Liceum
Ogólnokształcące

24

93

Branżowa Szkoła
1 Stopnia

24

68

PORÓWNANIE KOSZTÓW NA UCZNIA Z SUBWENCJI I DOPŁATY ZE ŚRODKÓW GMINY W LATACH 2016 – 2018
(WG. STANU NA 30 SIERPNIA BR.)
Rok 2016
szkoła

20

subwencja
ucznia

dopłata
gminy do
ucznia

Rok 2017
Razem
koszty 1
ucznia

subwencja
ucznia

dopłata
gminy do
ucznia

Rok 2018
Razem
koszty 1
ucznia

subwencja
ucznia

dopłata
gminy do
ucznia

Razem
koszty 1
ucznia

CKZiU
w Zbąszynku

7 117,39

1 674,67

8 792,06

7 019,06

2 079,56

9 098,62

Gimnazjum
w Zbąszynku

6 017,53

3 648,33

9 665,86

6 039,06

3 323,80

9 362,86

Szkoła Podstawowa
w Zbąszynku

6 133,06

685,28

6 818,34

7 005,54

159,21

7 164,75

6316,17

1036,96

7353,12

Szkoła Podstawowa
w Dąbrówce Wlkp.

8 072,39

3 953,12

12 025,51

8 983,47

4 824,60

13 808,07

8574,16

4809,53

13383,69

Szkoła Podstawowa
w Kosieczynie

7 770,69

3 244,89

11 015,58

8 634,94

4 355,83

12 990,77

8270,66

4572,29

12842,95

średnio w gminie

6 725,52

2 109,25

8 834,77

7 080,80

2 159,78

9 240,58

7067,74

2 155,35

9223,08

www.zbaszynek.pl

7402,62

-

2363,84

-

9766,46

-
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NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „POD MUCHOMORKIEM” W ZBĄSZYNKU

Tadeusz
Wróbel

WAKACJE POD MUCHOMORKIEM
„Niech żyją wakacje, niech żyje
pole i las i niebo i słońce, wolny,
swobodny czas”. Jeszcze niedawno
każdy
przedszkolak
chętnie
śpiewał tę piosenkę! Wakacje to
czas
odpoczynku,
regeneracji,
wspólnej zabawy, spędzania czasu
z rodziną oraz wielu wyjazdów. Jest
to czas, na który maluchy
czekają
z
utęsknieniem.
W okresie wakacyjnym na
nasze
pociechy
również
czekały Panie w placówce.
Organizowały dla nich wiele
ciekawych zajęć i zabaw.
Przedszkolaki na pewno się
nie nudziły! W czasie kiedy
było to możliwe bawiliśmy
się
na
placu
zabaw,
korzystając z uroków lata.
Gdy temperatura była bardzo
wysoka, szukaliśmy ochłody
w salach. Tworzyliśmy wiele
ciekawych prac plastycznych
między innymi rysowaliśmy
piaskiem,
wyklejaliśmy
makaronem, malowaliśmy na
folii czy sklejaliśmy gąsienice
z papieru. Wspólnie bawiliśmy
się w kółku, śpiewaliśmy
piosenki i tańczyliśmy. Chętnie
bawiliśmy się zabawkami,
układaliśmy wieże z klocków
czy organizowaliśmy wyścigi
samochodowe. Atrakcją dla dzieci
było przejście do „sali telewizyjnej”
gdzie mogły obejrzeć bajeczki
naszych rodziców, na odtwarzaczu
wideo czy projektorze na klisze.
Chodź bajki nie przypominały
współczesnej telewizji, dzieciom
bardzo się podobały w ciszy
słuchały każdorazowo historyjek.
W wakacje jedną z atrakcji
była lekcja przyrody w domu
kultury. Dzieci wraz z nauczycielem
podczas spaceru zebrały korę
drzew i przyniosły do przedszkola,
z której później powstały piękne
prace. Można je było podziwiać
w Zbąszyneckim Ośrodku Kultury.
24 lipca to czas poświęcony
wszystkim
bohaterom
czyli
Światowy
Dzień
Policjanta.
Oczywiście nasze przedszkolaki
o tym pamiętały. W przedszkolu
narysowali
cudowne
obrazki
przedstawiające
jak
ważną
rolę odgrywają w swojej pracy
policjanci i wraz z Paniami poszły
na Posterunek Policji w Zbąszynku.

Dzieci złożyły w imieniu całej
placówki
serdeczne
życzenia,
zaśpiewały sto lat i wręczyły
upominki.
Panowie
Policjanci
byli bardzo zadowoleni i w
zamian oprowadzili zgromadzone
dzieci
po
komisariacie
oraz
opowiedzieli
o
swojej
pracy.

W naszym przedszkolu
wakacje to również pracowity
czas. W placówce odbyło się wiele
prac, poprawiających wizerunek
i
funkcjonalność.
W
grupie
„Krasnoludki” odbył się generalny
remont łazienki oraz sali. Zostały
wymienione płytki, nowe kabiny,
toalety, zlewy i krany oraz wieszaki
na ręczniczki. W sali
została
zerwana tapeta oraz odmalowane
ściany, a Panie bardzo starannie
przygotowały resztę dekoracji aby
naszym skarbom w przedszkolu
było miło i przyjemnie. Największe
zmiany
widać
w
wizerunku
naszego
przedszkola
poprzez
remont elewacji. Budynek został
ocieplony i odmalowany w piękne
kolory. Wakacje minęły bardzo
szybko, teraz pozostaje nam tylko
zaśpiewać: „Wakacje, znów będą
wakacje, na pewno mam rację
wakacje będą znów!” Wrzesień
to czas powrotu do przedszkola
i
rozpoczęcia
nowego
roku
szkolnego. W tym roku w naszej
www.zbaszynek.pl

placówce dzieci uczęszczają do 9
grup. Grupę 2,5-latków i 3-latków
„Krasnoludki”
poprowadzi
Pani
Monika Kepke, „Zajączki” czyli
3-latki Pani Justyna Paszkiewicz,
do „Biedronek” uczęszczają dzieci
4-letnie pod opieką Pani Renaty
Nowickiej, Pani Magdalena Olender
jest
wychowawczynią
dzieci 4-letnich „Jeżyków”.
„Jagody” to dzieci 5-letnie
z Panią Anną Bock, a ich
rówieśnicy
uczęszczają
do
grupy
„Wiewiórki”
gdzie wychowawcą jest
Pani Joanna Napierała.
„Pszczółki” to grupa 5
i 6-latków Pani Anny
Matysiak.
6-latki
to
grupy „Motylki” i „Żabki”
a
wychowawcami
są
Magdalena
Jokiel
i
Aurelia
Czepek.
Początek roku szkolnego
to również czas adaptacji
nowo przyjętych dzieci.
28 i 29 sierpnia odbyły
się zajęcia adaptacyjne
w grupie „Krasnoludki” i
„Zajączki”. Dzieci wraz z
rodzicami mogły poznać
przedszkole, swoją nową
panią, nowe zabawki i
salę. Zabawom nie było
końca. Wszyscy wspólnie świetnie
się bawili, a maluchom pomogło to
w tak trudnych dla nich pierwszych
dniach w przedszkolu. Wszystkim
dzieciom i ich rodzicom życzymy
samych wspaniałości i radosnych
dni
spędzonych
w
naszym
przedszkolu. We wrześniu na nasze
przedszkolaki czeka wiele atrakcji.
20 września w czwartek odbędzie
się Światowy Dzień Przedszkolaka
czyli wspólne zabawy i mnóstwo
atrakcji
dla
najmłodszych.
28
września w piątek swoje święto
będą mieli wszyscy chłopcy. W
tym dniu będziemy Świętować
Dzień Chłopaka. We wrześniu
ruszył konkurs „Kasztanobranie”
wszystkich
przedszkolaków
zachęcamy
do
wspólnych
spacerów do lasów i parków
w
poszukiwaniach
kasztanów.
28 i 29 września dla dzieci 5 i
6-letnich zostanie zorganizowana
„Noc
w
przedszkolu”,
atrakcje
pozostawimy na razie w tajemnicy.
21
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Wanda
Gołek

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DĄBRÓWCE WLKP.

WITAMY PO WAKACJACH
PIERWSZE DNI W PRZEDSZKOLU
Nowy
rok
szkolny
rozpoczęty!
3 września od samego rana w
przedszkolu panował gwar. Dzieci
radosne i wypoczęte wróciły do swoich
grup. Dla niektórych jednak był to
jeden z najtrudniejszych dni, ponieważ
to pierwsze kroki w przedszkolu,
pierwsze rozstania z ukochaną mamą
i ukochanym tatą. Jednak smutek
nie trwał długo. Podczas okresu
adaptacji dzieci poznały swoją Panią,
salę i pozostałe pomieszczenia,
wyposażenie i zabawki, a poza tym
świetnie się bawiły podczas zabaw
organizowanych przez nauczycielkę.
JUŻ TYLE POTRAFIMY ZROBIĆ!
W pierwszych tygodniach pobytu
w przedszkolu dzieci nabyły bardzo
dużo nowych umiejętności takich jak:
- dbanie o porządek w sali (odkładanie
zabawek „na swoje” miejsce), - pełnienie
funkcji dyżurnego, - pomaganie innym
dzieciom, - ustawianie się w pary
i w szeregu oraz tworzenie koła, oczekiwania na swoją kolej, - dzielenie
się zabawkami z innymi dziećmi.
Z dnia na dzień dzieci stawały się
coraz bardziej samodzielne, czuły
się pewniej, chętniej nawiązywały
kontakt z nauczycielem, kolegami,
koleżankami i bez grymasów czy
lęku wchodziły do sali przedszkolnej.
NASZE ZASADY
Znaczna część z przedszkolaków
nigdy nie przebywała w tak licznym
gronie, dlatego od samego początku
położyliśmy duży nacisk na to,
aby dzieci czas w przedszkolu
spędzały bezpiecznie,
zgodnie się
ze sobą bawiły oraz wiedziały jak
należy zachowywać się w danej
sytuacji. W tym celu w obu grupach,
wspólnie z dziećmi ustalono „Kodeks
Przedszkolaka”, w którym zawarte
są normy dotyczące: - zachowania
w przedszkolu (w sali, w łazience,
szatni), - wspólnej zabawy z innymi
dziećmi,
zachowania
podczas
spacerów i zabaw na placu zabaw.
WSZYSTKIE PRZEDSZKOLAKI MAJĄ
ŚWIĘTO!
Co roku w całej Polsce 20. września
przedszkolaki świętują swój dzień –
Ogólnopolski
Dzień Przedszkolaka.
Święto to zostało ustanowione, by
podkreślić wagę edukacji przedszkolnej
w rozwoju i edukacji dzieci i ma
przyczynić
się
do
popularyzacji
wychowania
przedszkolnego.
Dzieci uczestniczyły we wspólnych

22

zabawach przy muzyce, konkursach
i
grach
zespołowych.
Razem
z nauczycielkami bawiły się z
wykorzystaniem chusty animacyjnej,
kolorowych balonów oraz miały
możliwość puszczania mydlanych
baniek. Było wesoło i kolorowo. Ten
niezwykły dzień dostarczył dzieciom
wielu miłych wrażeń i niezapomnianych
chwil, które na pewno będą długo i
ciepło wspominać. Radość i uśmiech
na twarzach przedszkolaków to
również
źródło
satysfakcji
dla
pracowników przedszkola. Idąc za
słowami Janusza Korczaka „Kiedy
śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat”, życzymy wszystkim dzieciom,
aby uśmiech gościł na ich twarzach
każdego dnia, nie tylko od święta.
SPOTKANIE Z POLICJANTEM
W ramach tematu „Moja droga do
domu” właśnie we wrześniu odwiedził
nasze przedszkole policjant. Na
wstępie przeprowadził prelekcję na
temat bezpieczeństwa, której celem
było kształtowanie prawidłowych
zachowań
oraz
postaw
wśród
przedszkolaków. Dzieci zapoznały się
z zasadami bezpiecznego poruszania
się podczas przechodzenia przez
jezdnię oraz zaznajomiły się
i
utrwaliły ważne numery alarmowe.
Funkcjonariusz wytłumaczył jak należy
zachować się w kontaktach z obcymi
ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo
własne i innych oraz do kogo
zwracać się
o pomoc w sytuacji
zagrożenia. Poinformował i również
zademonstrował dzieciom sposób jak
należy się zachowywać podczas ataku
psa. Dzieci z dużym zainteresowaniem
słuchały rad i wskazówek udzielanych
przez
zaproszonego
gościa.
Na
zakończenie dzieci miały możliwość
wejść do radiowozu, aby choć przez
chwilę poczuć się jak „prawdziwy”
policjant.
W
podziękowaniu
za
miłe i pouczające spotkanie dzieci
wręczyły
przygotowaną laurkę.
„JAK
NIE
KOCHAĆ
JESIENI…”
W poniedziałek 24.09.2018r., dzieci z
obu oddziałów przywitały kolejną,
następującą po gorącym lecie, porę
roku - jesień. Podczas spaceru dzieci
szukały oznak jesieni, zbierały dary
jesieni, a następnie w przedszkolu je
porządkowały, przeliczały, odgadywały
zagadki
o
jesieni,
wykonywały
jesienne tańce i prace plastyczne
z wykorzystaniem zgromadzonego
tworzywa
przyrodniczego.
Nie
zabrakło również zabaw ruchowych

www.zbaszynek.pl

nawiązujących

do

jesieni.

BAŃKI MYDLANE W PRZEDSZKOLU
27.09.2018r. w przedszkolu odbył się
„Magiczny spektakl artystyczny baniek
mydlanych”. Dzieci zafascynowane i
ze wzruszeniem oglądały spektakl
„jak zaczarowane”. Wydarzenie, ze
względu na swoją specyfikę jak i
prezentera
tworzącego przeróżne
kombinacje z baniek o wielkich
rozmiarach, dla dzieci okazało się
niezapomniane i
niepowtarzalne.
DZIEŃ CHŁOPAKA W PRZEDSZKOLU
„W tym dniu szczególnym – września
trzydziestego,
Witamy
serdecznie
chłopaka każdego. Dzisiaj święto
Wasze, dzień prezentów, życzeń, Innych
przyjemności już nawet nie zliczę!”
Od najmłodszych lat uczymy dzieci,
aby pamiętały o ważnych dniach i
uroczystościach w życiu rodziny, czy
życiu przedszkola. Równie ważne jest
więc Dzień Chłopaka, który przypada
30 września. Z tej okazji dziewczynki
wręczyły
kolegom-chłopakom
upominki, złożyły życzenia. Z obu sal
dochodziły dźwięki wesołej muzyki,
słychać było śpiew „sto lat”. Super
zabawa trwała przez niemal cały
dzień, a chłopacy byli zachwyceni.
A CO DALEJ?
W naszej placówce nie ma miejsca
na nudę. W tym roku szkolnym
przewidziano
realizację
wielu
ciekawych zajęć i wydarzeń m.in.:
- spotkanie z historykiem wojskowości,
który wcielając się w rolę rycerza
przedstawi
historię
powstania
państwa polskiego; - prezentacja
artystyczna dla rodziców w związku
ze 100-leciem odzyskania przez
Polskę
niepodległości;
projekt
edukacyjny „Polska pod znakiem orła”;
- zapoznanie z tradycjami ludowymi i
kulturą naszego regionu; - spotkania
z
zaproszonymi
rodzicami/gośćmi
reprezentującymi
różne
zawody;
- projekt edukacyjny „Poznajemy
zawody”; - zabawy twórcze, badawcze,
eksperymentowanie „Mali tropiciele i
odkrywcy”; - łatwe kodowanie i zabawy
w programowanie z zastosowaniem
dostępnych
materiałów.
Dzieci
już
nie
mogą
się
doczekać.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ZBĄSZYNKU

Anna
Szczesiak

CZAS PODSUMOWAŃ…
Po dwóch miesiącach wakacyjnej beztroski spotkaliśmy
się ponownie w murach naszej
szkoły witając nowy rok szkolny 2018/2019. Łącznie do naszej
szkoły będzie uczęszczało 507
uczniów uczących się w 25 oddziałach. 59 uczniów rozpoczyna naukę w 3 oddziałach klas
pierwszych, natomiast 69 ukończy ją w 4 oddziałach klas gimnazjalnych. Podczas inauguracji
roku szkolnego klasy I złożyły
ślubowanie przed pocztem sztandarowym. Ślubowali być dobrymi
uczniami i Polakami, przyjaciółmi
roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość
rodzicom i nauczycielom. Od tego

wacyjność uczniów; - kształcenie
zawodowe
oparte
na
ścisłej współpracy z pracodawcami;
- rozwój doradztwa zawodowego;
- rozwijanie kompetencji cyfrowych
uczniów i nauczycieli, bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie
z zasobów dostępnych w sieci.
Mamy nadzieję, że nowy rok
szkolny będzie obfity w działania, które wpiszą się w realizację powyższych wytycznych.
NASI MILUSIŃSCY
Mija prawie pierwszy miesiąc nauki
i zabawy w szkole naszych pierwszoklasistów –
jak widać lęku
coraz mniej, radości coraz więcej.
Dzieci z zapałem piszą litery i cyfry,
kreślą szlaczki, rysują i śpiewają.

roku w strukturze szkoły pojawiły
się klasy VIII, które w kwietniu
sprawdzą rezultaty swojej nauki
na
sprawdzianie ósmoklasisty.
Nasi uczniowie pobierają naukę w
dwóch budynkach: klasy trzecie
gimnazjalne oraz klasy od VI - VIII
w budynku przy ul. Plac Wolności,
natomiast klasy od I – V w budynku przy ul. Sportowej. Obecny
rok szkolny przebiega wg wskazanych kierunków realizacji polityki
oświatowej państwa, którymi są:
- 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do
wartości i kształtowanie patriotycznych
postaw
uczniów;
- wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego;
- kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowww.zbaszynek.pl
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Małgorzata
Gruchała

NOWY ROK SZKOLNY
3 września w Szkole
Podstawowej Pomnik Rodła
w Dąbrówce Wlkp. naukę rozpoczęło 125 uczniów. Najważniejszymi osobami tego dnia
byli pierwszoklasiści, którzy
w obecności całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości zostali pasowani na
uczniów. Ich debiut w szkole obserwowali: Burmistrz Zbąszynka Wiesław Czyczerski, sołtys
wsi Dąbrówka Wlkp. Piotr Kociołek, Radni Rady Miejskiej:
Henryk Budych, Maciej Szulc,
ks. Kanonik Stanisław Jedliński,
Przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Spychała, Mistrz
nauki gry na instrumentach
ludowych Jan Prządka, Władysław Kłos „Przyjaciel szkoły”,
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Gabriela Mazur,
nauczyciele, rodzice i starsi koledzy. Na dobry początek 15-stu
pierwszoklasistów zostało obdarowanych rożkiem obfitości oraz
prezentem przekazanym przez
Lubuskiego Kuratora Oświaty panią Ewę Rawę. Uroczystość przygotowała wychowawczyni klasy
pani Iwona Utrata, przy wsparciu
Samorządu Uczniowskiego pod
opieką pani Adrianny Pawelskiej.
W ramach akcji edukacyjnej „Odblaski”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów klas
I-III na polskich drogach, uczniowie klasy pierwszej otrzymali odblaski. Akcję zorganizował
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
SA, a patronem całego przed-
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sięwzięcia jest Minister Edukacji
Narodowej. W czwartek 13 września br., na stadionie “Orzeł” w
Zbąszyniu odbyły się 24 Zawody Lekkoatletyczne im. Mariana Frasza. W zawodach wzięli
uczniowie ze Zbąszynia, Chrośnicy, Przyprostyni, Zbąszynka,
Opalenicy oraz Dąbrówki Wlkp.
Gościem
specjalnym
imprezy
był Reprezentant Polski - Michał
Rozmys - polski lekkoatleta średniodystansowiec, półfinalista mistrzostw świata (Londyn 2017) w
biegach na 800 i 1500 metrów. W
zawodach wzięło udział pięcioro
uczniów naszej szkoły. Oto ich
wyniki:

www.zbaszynek.pl

rzut piłką palantową I m. Kowalska Zofia – 34 m
bieg na 600m II m. Lisiecki Ignacy
- 2.00,4 min
bieg na 300m II m. Hołyńska Emilia - 54,9 s
bieg na 600m III m. Bimek Maja
- 2.14,6 min rzut piłką palantową IV m. Rolla Piotr – 36 m.
20 września tradycyjnie uczniowie wszystkich klas wzięli udział
w Szkolnych Jesiennych Biegach
Przełajowych. Mamy nadzieję,
że to dopiero początek wielu
sukcesów sportowych naszych
uczniów. Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2018/19
życzymy
wszystkim uczniom,
by zdobywanie wiedzy
było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też
odnajdywaniem siebie,
rozwojem
własnych
uzdolnień i zainteresowań. Nauczycielom oraz
wszystkim
pracownikom szkoły, by był to
rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia.
Rodzicom, by nowy rok
szkolny przyniósł wiele
radości, dumy i nadziei
związanych z przyszłością Waszych dzieci.
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Sławomir
Matysik

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOSIECZYNIE

SŁONECZNE WAKACJE JUŻ ZA NAMI...
ły, na który zaprzysiężony został
nowy samorząd szkolny. Również
12 pierwszoklasistów - w obecności całej społeczności szkolnej,
rodziców i zaproszonych gości –
ślubowało na sztandar być przykładnymi uczniami. Po złożeniu
przyrzeczenia dyrektor Sławomir
Matysik dokonał symbolicznego
pasowania na ucznia. „Pasuję Cię
na ucznia Szkoły Podstawowej w
Kosieczynie” – mówił, dotykając
wielkim ołówkiem jak czarodziejską różdżką ramion najmłodszych
dzieci. Na pamiątkę tej szczególnej
uroczystości każdy pełnoprawny
już pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom i dużą kredkę.
Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty! Jaki będzie, co przyniesie? Jak
zwykle wiele niewiadomych przed
wszystkimi: uczniami, nauczycielami, rodzicami. Najwięcej chyba jednak pytań, dylematów i wyborów
dotyczyć będzie ósmoklasistów,
którzy w kwietniu zmierzą się z
egzaminami końcowymi, a potem
z rekrutacją do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. Na pewno
będzie to kolejny rok intensywnej pracy, ale też wielu niezapomnianych wycieczek, spotkań i
uroczystości.
Rozpoczęliśmy go
w liczbie 105 uczniów i 17 nauczycieli, jako Szkoła Podstawowa im.
Marcina Rożka. Inauguracji roku
w asyście pocztu po raz pierwszy towarzyszył sztandar szkoGratulujemy najmłodszym przyjęcia w poczet społeczności szkolnej i życzymy wielu sukcesów w
murach naszej szkoły, a ich rodzicom, by zawsze mogli być dumni ze swych pociech. Wszystkim
uczniom, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz
rodzicom życzymy dobrego roku
szkolnego 2018/2019!

www.zbaszynek.pl
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CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

NOWY ROK SZKOLNY, A WRAZ Z NIM…..

3
września
rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Jest to
już siódmy rok szkolny od momentu, gdy organem prowadzącym naszą szkołę jest Gmina
Zbąszynek, a drugi rok szkolny, od momentu, gdy szkoła
funkcjonuje pod nową nazwą.
KLASY PIERWSZE
Z nowym rokiem szkolnym rozpoczęli również naukę w naszej
szkole uczniowie klas pierwszych w pięciu oddziałach. Dzięki przeprowadzonemu naborowi
naukę w szkole rozpoczęło 116
uczniów, z których 38 wybrało
naukę w Liceum Ogólnokształcącym, 54 w Technikum, a 24
w Branżowej Szkole I Stopnia.
W pierwszym i drugim tygodniu
września uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wychowawcami brali udział w zajęciach integracyjnych, które pozwoliły im
na lepsze wzajemne poznanie się.
Zajęcia prowadziła pani Mariola Szukalska – pedagog szkolny,
a w przerwach między zajęciami
uczniowie klas Technikum i Bran-

żowej Szkoły I Stopnia
mieli
okazję
pożeglować pod czujnym okiem
pana Mariusza Mazurka oraz pana Ryszarda Brauna po Jeziorze
Niesłysz w Niesulicach.
Klasy Liceum Ogólnokształcącego natomiast
udały się na poligon do
Wędrzyna, gdzie w przerwie pomiędzy zajęciami
integracyjnymi mogli zapoznać się ze sprzętem
wojskowym pod czujnym
okiem żołnierzy z 17 WBZ.
NOWI NAUCZYCIELE
W bieżącym roku szkolnym szkoła powiększyła swoje grono pedagogiczne o nowozatrudnionych
nauczycieli: pan Kamil Kromski – absolwent
naszej
szkoły, nauczyciel
języka
polskiego,
pani Anna Szulc
– nauczyciel języka polskiego, pan
Kamil Feliszewski
– nauczyciel przedmiotów
zawodowych na kierunku
Technik informatyk
oraz
informatyki,
pani Edyta Urbanek – nauczyciel
biologii oraz pani
Barbara Pieńkowska – nauczyciel języka angielskiego. Wszystkim tym osobom życzymy owocnej pracy z naszymi uczniami
oraz osiągania, jak najwyższych
wyników w pracy dydaktycznej.
WYNIKI
EGZAMINÓW
ZEWNĘTRZNYCH
Również w tym roku
szkolnym
możemy
być dumni z naszych
absolwentów,
którzy
przystąpili w maju do
egzaminu maturalnego.
Zdawalność egzaminu
maturalnego wyniosła
w naszej szkole w tym
roku 84,9 % i można
powiedzieć, że utrzymała się na poziomie
zdawalności w kraju.
Natomiast, jeżeli chodzi
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o egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na poziomie
Technikum, uczniowie nasi wykazują się lepszą zdawalnością, niż
zdawalność w naszym Okręgu (tj.
w województwie lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim),
osiągając w niektórych kwalifikacjach nawet 100% zdawalność.
MODERNIZACJA PRACOWNI SPECJALISTYCZNYCH
W ramach realizowanego przez
Gminę Zbąszynek projektu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 pn. „Modernizacja Kształcenia Zawodowego
w Gminie Zbąszynek” udało się
doposażyć pracownie szkolne w

nowy sprzęt komputerowy, dzięki
któremu będzie można podnieść
poziom wiedzy i kompetencje zarówno uczniów, jak i nauczycieli.
Dzięki dostawie sprzętu zrealizowanej przez Firmę Zborała z
Nowego Tomyśla zmodernizowane zostały następujące pracownie: dwie pracownie architektury
krajobrazu, pracownia komunikacji w języku obcym, pracownia
lokalnych sieci komputerowych
i sieciowych systemów operacyjnych oraz pracownia diagnozowania uszkodzeń i naprawy
urządzeń peryferyjnych i pracownia do eksploatacji, wirtualizacji różnych systemów operacyjnych oraz konfiguracji urządzeń
peryferyjnych na łączną kwotę
ok. 400 tys. zł w ramach utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego
i
Ustawicznego.
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Pawłowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH W ROGOZIŃCU

PROJEKTY, PROJEKTY…….
W okresie wakacyjnym w ramach
projektu
„Modernizacja
kształcenia zawodowego w ZSL
w Rogozińcu” uczniowie z klasy II B ukończyli płatny staż w
zakładzie usług leśnych ZULAS
w Niedźwiedziu. Podczas stażu
uczniowie mieli okazję zapoznać
się ze strukturą organizacyjną leśnego przedsiębiorstwa, pracować
w realnych warunkach na maszynach wielooperacyjnych oraz do-

nauka współpracy w grupie młodzieży
i
umiejętność
realizacji założonych celów.
Nowy
rok
s z k o l n y
2018/2019
w
ZSL rozpoczął
się dużym dla
szkoły przed-

sięwzięciem.
W
dniach 7.09.-9.09
szkoła prezentowała się na Targach Gospodarki
Leśnej, Przemysłu Drzewnego i
Ochrony Środowiska
EKO-LAS
w Mostkach koło
Świebodzina.
Szkoła
przygotowała
swoje
stoisko, na którym
zorganizowaliśmy
pokaz
pracy z koniem
żelaznym, konkurs przerzynki
starą piłą „moja
twoja” oraz wiele innych ciekawostek.
Nasi
uczniowie mieli
tam między innymi okazję nawiązać kontakt
ze swoimi po-

konywać bieżących napraw i konserwacji maszyn.
Na terenie szkoły w czasie wakacji uczniowie realizowali projekt
„Od nasionek do drzew”. Współfinansowany jest on z programu
Równać Szanse z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność. Polega
on na rewitalizacji i odbudowaniu
szkolnego arboretum, wybudowaniu wiaty. Celem projektu jest

zajęła drugie miejsce a drużyna
naszych absolwentów czwarte.
We wrześniu ruszyły przygotowania do egzaminu zawodowego R14 - użytkowanie zasobów
leśnych, który będą zdawać w
styczniu uczniowie technikum leśnego. Uczniowie oswajają się z
wysokościomierzami, z relaskopami, świdrem Presslera czyli z
przyrządem umożliwiającym określenie wieku i historii drzewa, stosowany głównie w dendrometrii i
dendrochronologii.
W dniach od 19 do 21 września
odbył się w szkole trójstronny projekt wymiany młodzieży pt. „Szła
dzieweczka do laseczka”, współfinansowany przez DPJW Fundację
Współpracy Polsko – Niemieckiej.
W ramach tego projektu odbył się
turniej „Mały drwal”, gdzie uczniowie szkół leśnych z Polski, Niemiec
i Czech rywalizowali w poszczególnych
konkurencjach.
Celem
projektu jest integracja uczniów
wszystkich uczestniczących szkół,
poznanie i porównanie umiejętności zawodowych.

tencjalnymi
p ra co d a wca mi. Pod koniec
targów odbyły
się Drużynowe
M i st r z o st wa
Polski Drwali
Szkół Leśnych
EKO-LAS 2018,
w których nasza
drużyna
www.zbaszynek.pl
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DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”

LETNIE PRZYGODY SENIORÓW

Pomimo
okresu
urlopowego
Dzienny Dom „Senior-Wigor” w
lipcu i sierpniu tętnił życiem
oferując
seniorom
udział
w
wielu
niezapomnianych
wydarzeniach.
Oto
przegląd
letnich
przygód
seniorów…..
SPOTKANIA PRZY JEZIORKU
KOŹLARSKIM
W okresie letnim zajęcia z seniorami
odbywały się kilkakrotnie przy
Jeziorku Koźlarskim w Zbąszynku.
Był to czas na poznawanie tego
urokliwego miejsca oraz aktywne i
miłe spędzanie czasu na świeżym
powietrzu.
Pracownicy Domu
przygotowywali na zajęcia wiele
atrakcji w postaci gier i zabaw
ruchowych, w których seniorzy
bardzo
chętnie
uczestniczyli.
Podczas spotkań przy jeziorku
dopisywała nam zarówno pogoda
jak i humory. Pomimo zmęczenia
seniorzy byli bardzo zadowoleni
z zajęć i z niecierpliwością czekali
na kolejne takie wydarzenia.
ZAJĘCIA W OGRODZIE
Piękna
i
słoneczna
pogoda,
która
dopisywała
podczas
tegorocznych wakacji zachęcała
naszych seniorów do spędzania
czasu w przydomowym ogrodzie.
Świeże powietrze i promienie
słońca pozytywnie wpływały na
uczestników
zajęć
wprawiając
wszystkich w dobry nastrój i
poprawiając ich samopoczucie.
Ogród to wspaniałe miejsce do
aktywizacji seniorów, a zajęcia
tam
prowadzone
to
świetna
28

forma

relaksu

i

integracji.

STÓŁ DO CHIŃCZYKA
W lipcu br., w ramach realizacji
projektu „Świadomi i Aktywni
Seniorzy”
współfinansowanego
przez
firmę
IKEA
Industry
Zbąszynek,
ogólnodostępny
ogród przy naszym Domu został
doposażony w betonowy stół do
gry w chińczyka, który umożliwi
aktywne spędzanie czasu wolnego
przez zbąszyneckich seniorów.
Seniorzy
z Dziennego Domu
„Senior-Wigor” jako pierwsi zasiedli
do rozegrania partyjki „chińczyka”.
Realizacja projektu była bardzo
dobrym pomysłem, który będzie
rozwijał
aktywność
umysłową
zbąszyneckich
seniorów.

www.zbaszynek.pl

WIZYTA KSIĘDZA JÓZEFA
BIAŁASIKA
W lipcu br. po raz kolejny
gościliśmy
w
naszym
Domu
księdza-misjonarza
Józefa
Białasika, który podczas każdego
swojego pobytu w Zbąszynku nie
zapomina o seniorach i przychodzi
do nas z „dobrym słowem”.
Spotkania z księdzem Józefem
są okazją do bliższego poznania
jego pracy na misjach, tradycji i
zwyczajów ludności Boliwii oraz
problemów z jakimi borykają się
w codziennym życiu, a także dają
seniorom możliwość zadawania
pytań zarówno na temat religii
jak i życia na misjach. Duchowny
chętnie odpowiadał na wszystkie
pytania, dzieląc się przy tym swoimi
uwagami
i
doświadczeniami.
Spotkanie
upłynęło
w
miłej
i
radosnej
atmosferze.
Z POLICJĄ O BEZPIECZEŃSTWIE
Osoby
starsze
oraz
niepełnosprawne stają się często
ofiarami oszustw i przestępstw. W
ramach działań profilaktycznych
zmierzających do przeciwdziałania
tym negatywnym zjawiskom, w
sierpniu br.
gościem Dziennego
Domu
„Senior-Wigor”
był
dzielnicowy Eryk Wawrzynowicz,
który podczas spotkania omówił
szczegółowo
zagrożenia
na
jakie narażeni są seniorzy przez
nieuczciwych
sprzedawców,
inkasentów i tzw. ”wnuczków”.
Przestrzegał przed wpuszczaniem
do
domu
nieznanych
osób
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DZIENNY DOM „SENIOR-WIGOR”
oraz
podpisywaniem
podejrzanych umów. Zwrócił
uwagę seniorów na zasady
zachowania bezpieczeństwa
na drogach i chodnikach.
Z
WIZYTĄ
U
KSIĘDZA
DZIEKANA
4 września 2018 roku nasi
seniorzy gościli u księdza
Dziekana
Zdzisława
Przybysza. Podczas spotkania
był czas na wspólną rozmowę
i śpiew przy ognisku. Seniorzy
mieli
również
możliwość
zwiedzenia
zabytkowego
kościoła
w
Kosieczynie.
Czas spędzony u księdza
Dziekana upłynął w bardzo
miłej i serdecznej atmosferze.
WYCIECZKA DO „OGRODÓW”
W dniu 12 września 2018 roku
seniorzy z Dziennego Domu
„Senior-Wigor” udali się
do
„Inspiracji Ogrodowych” w Starym
Dworze, gdzie na powierzchni 2ha
znajduje się 13 różnych rodzajów
ogrodów.
Przewodniczką
po
formach ogrodowych była ich
pomysłodawczyni i właścicielka
Pani Krystyna Jednorowicz, która
zwróciła uwagę na piękno i
wyjątkowy charakter każdej z nich.
Śmiało można powiedzieć, że jest
to miejsce,
w którym przyroda
łączy się ze sztuką,
ponieważ
kreatywność i wyobraźnia Pani
Krystyny nie zna granic. Seniorzy
byli oczarowani ogrodami. Po
spacerku przyszedł czas na kawkę

i pyszne ciasto upieczone przez
właścicielkę. Przez cały pobyt
w
tym
magicznym
miejscu
dopisywała seniorom pogoda i
dobry humor. Gorąco zachęcamy
do odwiedzenia gospodarstwa
Pani Krystyny, ponieważ można
tam odpocząć, zrelaksować się
oraz znaleźć pomysł na urządzenie
własnego ogrodu. Nasi seniorzy
z pewnością wrócą tam za rok!
SPOTKANIE Z SENIORAMI ZE
ZBĄSZYNIA
W dniu 19 września 2018 roku
seniorzy
z
Dziennego
Domu
„Senior-Wigor”
w
Zbąszynku

spotkali się z seniorami z Dziennego
Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu.
Sąsiedzkie spotkanie miało na celu
nawiązanie współpracy między
naszymi Domami oraz wymianę
doświadczeń z funkcjonowania obu
domów. Seniorzy ze Zbąszynka
zostali niezwykle ciepło przyjęci
przez seniorów „zza miedzy”. Po
zwiedzeniu zbąszyńskiego Domu
był czas na wspólne rozmowy przy
kawie i ciastku, a także dzielenie
się
wspomnieniami,
ponieważ
większość seniorów z naszych
Domów zna się od wielu lat oraz
ma wspólne korzenie rodzinne
lub
zawodowe.
Dziękujemy
za
spotkanie
i
liczymy
na
owocną
współpracę.
CO JESZCZE PRZED NAMI….
Zbliża się październik, będący
od kilku już lat miesiącem
seniorów. Zapraszamy zatem
wszystkich
seniorów
z
naszej gminy do udziału w
obchodach Zbąszyneckiego
Święta Seniora, które potrwa
od 08 do 19 października 2018
roku. Szczegółowy program
imprezy dostępny jest na
ostatniej stronie niniejszego
kwartalnika oraz na plakatach
i
stronach
internetowych
gminy, DD „S-W”, ZOK, OSiR
oraz ZUTW. Zapraszamy do
zapoznania się z bogatą
ofertą
programową,
w
której
każdy
na
pewno
znajdzie
coś
dla
siebie.
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SEKCJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I
ALIMENTACYJNYCH

PROGRAM „DOBRY START”
Zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 30.05.2018 r. (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1061) w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry
start”, od dnia 01.07.2018 r. realizowany jest program, którego założeniem jest wypłata 300,00 zł
na wyprawkę szkolną na dziecko
uczące się w szkole, aż do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych
do ukończenia
24 roku życia.
„Dobry start” nie przysługuje na
dzieci uczące się w szkole, która
w nazwie zawiera określenie „dla
dorosłych”, na dzieci uczące się w
przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.
Wnioski o ustalenie prawa do
świadczenia „Dobry start” składa
się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania, a
nie zameldowania osoby ubiegającej się o w/w świadczenie.
Wnioski o świadczenie „Dobry
start”
można było składać do
OPS, drogą elektroniczną od dnia
01.07.2018 r., a w formie papierowej od dnia 01.08.2018 r. Ostateczny termin złożenia wniosków
o
świadczenie
„Dobry
start” upływa w dniu 30.11.2018 r.
Do dnia 14.09.2018 r. w Ośrod30

ku Pomocy Społecznej w Zbąszynku złożono 973 wnioski o
przyznanie w/w świadczenia, a
świadczenie „Dobry start” wypłacono dla 819 uprawnionych dzieci.
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
500 PLUS
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Zbąszynku informuje, iż w przypadku wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus złożonych
w okresie: od 01.07.2018 r. do
31.08.2018 r. wypłata świadczenia
nastąpi do dnia 31.10.2018 r. Natomiast w przypadku wniosków
złożonych w okresie od 01.09.2018
r. do 30.09.2018 r. wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30.11.2018 r.
W celu otrzymania kontynuacji
wypłaty
świadczenia wychowawczego, należy złożyć
kompletne wnioski do dnia 31.10.2018
r. W przypadku złożenia wniosku po w/w terminie przyznanie świadczenia następuje od
miesiąca
złożenia
wniosku.
Do dnia 14.09.2018 r. wnioski
na świadczenie wychowawcze
na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 złożyło 394 rodzin.
W poprzednim okresie świadczeniowym 2017/2018 świadczenie wychowawcze otrzymało 514 rodzin.
www.zbaszynek.pl

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Od dnia 01.11.2018 r. do dnia
31.10.2019 r. następuje zmiana
wysokości zasiłku pielęgnacyjnego z kwoty 153 zł, na kwotę
184,42 zł miesięcznie. Natomiast
od dnia 01.11.2019 r. wysokość
zasiłku pielęgnacyjnego, będzie
wynosić 215,84 zł miesięcznie.
W związku ze zmianą wysokości zasiłku pielęgnacyjnego,
prosimy osoby, które pobierają w/w świadczenie o zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zbąszynku do
biura nr 15. Informacji telefonicznej udzielamy pod nr telefonu 68 3849 102 wew. 26.
Jednocześnie informujemy iż,
zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy osoba nabyła prawo
do dodatku pielęgnacyjnego z
ZUS-u lub KRUS-u, dlatego prosimy o niezwłoczne zgłoszenie
tego faktu do tutejszego OPS.
OBSŁUGA KLIENTA - BIURO NR 15
Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne,
wychowawcze,
fundusz
alimentacyjny, stypendia szkolne
i świadczenie dobry start,
obsługiwane są w biurze nr 15 w
Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zbąszynku, od poniedziałku do
piątku, z wyjątkiem środy, w godzinach
7:30 -10:00 oraz 13:00
-15:00. Środa jest dniem pracy
wewnętrznej w Sekcji Świadczeń
Rodzinnych
i
Alimentacyjnych.
POMOC SPOŁECZNA
Od dnia 01.10.2018 r. następuje
zmiana kryteriów dochodowych
oraz kwot
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej na
podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11.07.2018 r. Nowe
kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń z
pomocy społecznej wynoszą: dla
osoby
samotnie
gospodarującej 701 zł, a dla osoby w rodzinie 528 zł. Maksymalny zasiłek
stały wyniesie 645 zł, natomiast
kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 308 zł.
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ZDROWIE

Krzysztof
Krzywak

NASZE ZDROWIE
NOWY SPRZĘT
Burmistrz Zbąszynka na prośbę prezesa Nowego Szpitala w Świebodzinie zakupił do Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni przy
ul. Długiej 1 nowy sprzęt dla lekarza
ginekologa. Zakupiono: fotel ginekologiczny, kozetkę, lampę LED do badań
diagnostycznych, taboret zabiegowy,
parawan oraz fotel dla lekarza, położnej i krzesła dla pacjentek. Sprzęt
jest
systematycznie
dostarczany
przez dystrybutora sprzętu medycznego. Decyzja Burmistrza o zakupie
sprzętu podyktowana była polepszeniem komfortu badań pacjentek –
przede wszystkim mieszkanek naszej
gminy i pracy lekarza oraz personelu
pomocniczego. Dla przypomnienia w
Zbąszynku Panie mogą korzystać z
dwóch poradni ginekologiczno-położniczych tj. w Przychodni Zdrowia w
Zbąszynku przy ul. Długiej 1. Rejestracja: , środa 8:00 -12:00, czwartek 10:00
-14:00. Położna - Jadwiga Spychała
tel. 797 324 487. Lekarz przyjmujący:
Klaudiusz Gruszewski w środy: godz.
10:00 – 12:30. Druga Poradnia znajduje się w MC „Zdrovita” przy ul. Kosieczyńskiej 4. Rejestracja codziennie
pod nr. tel. 68 347 95 12. Przyjmuje
lekarz Grzegorz Mielec w poniedziałki:
godz. 13:00 – 16:00. Do poradni nie jest
wymagane skierowanie od lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego.
BEZPŁATNE BADANIA DLA OSÓB 60+
Burmistrz Zbąszynka zaprasza na
bezpłatne badania cholesterolu całkowitego oraz badania prostaty (antygen PSA) mieszkańców Gminy Zbąszynek w wieku 60+. Badania odbędą
się 9 października br. w domu kultury
w Zbąszynku w ramach tzw. „Białego
Dnia”. Liczba bezpłatnych badań ograniczona do 100 na cholesterol i 100 na
prostatę. Rejestracja w terminie do 4
października br. - Punkt Informacyjny
w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, nr
telefonu: 68 384 91 40.
Cholesterol całkowity - norma: u
osób bez choroby niedokrwiennej
serca – poniżej 190 mg/dl, u osób z
chorobą niedokrwienną serca – poniżej 175 mg/dl. Cholesterol całkowity to
jego całościowy poziom dostarczany
organizmowi zarówno poprzez dietę jak i wytwarzanie go w wątrobie
i ścianach jelit. Dzielimy go na dwie
części: złą (frakcja LDL) oraz dobrą
(frakcja HDL). Nadmiar złego cholesterolu prowadzi do postępującego
procesu zwężenia światła naczynia,
utrudniając przepływ krwi i zmniej-

szając dowóz krwi i tlenu. Im wyższe
stężenie cholesterolu, tym wyższe
ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych (zawał mięśnia sercowego, udar
mózgu, miażdżyca tętnic kończyn dolnych).
Antygen gruczołu krokowego (PSA)
to marker nowotworowy służący do
rozpoznania choroby nowotworowej.
Każdy mężczyzna po 40-tce powinien
przeprowadzić badanie PSA, nawet
jeśli nie odczuwa najmniejszych dolegliwości. Normy PSA zmieniają się
z wiekiem, ale generalnie wynik nie
powinien przekraczać 4 ng/ml. Lepiej
się badać niż leczyć.
PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW
GŁOWY I SZYI
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze
rozpoczyna wdrażanie Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Pierwotnej
i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi. Szpital w Zielonej
Górze realizuje program jako jedyna
placówka w Lubuskiem. W razie potrzeby wykonane będą również badania na obecność wirusa brodawczaka
ludzkiego (HPV), USG szyi, czy biopsje
cienkoigłowe z badaniem cytologicznym. Czym jest rak głowy i szyi?
To nowotwór występujący w obrębie
narządów głowy i szyi – z wyjątkiem
mózgu. Jest to np. rak wargi, dna jamy
ustnej, języka, migdałków, gardła,
krtani, nosa i zatok przynosowych,
tarczycy, czy skóry twarzy i szyi.
Pod względem częstości występowania zajmują 6 miejsce w Polsce.
Tylko w ub. roku leczono w szpitalu
z powodu tych nowotworów 651 pacjentów – połowa trafiła na oddziały,
pozostali do poradni przy szpitalu.
Na rozwój raka głowy i szyi wpływa
przede wszystkim: palenie papierosów, alkohol oraz wirus brodawczaka
ludzkiego HPV. Ryzyko zachorowania
zwiększa się u obu płci wraz z wiekiem. Co więcej, w Polsce podobnie
jak w innych krajach Europy, obserwuje się wzrost liczby nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi
u ludzi poniżej 40 r.ż., którzy nigdy
nie palili ani nie nadużywali alkoholu. Badania naukowe wskazują, że
czynnikiem potencjalnego ryzyka w
tej grupie jest infekcja wirusem HPV.
Gdy zauważamy u siebie jeden z poniższych objawów utrzymujący się
przez okres 3 tygodni: ból języka,
nieleczone owrzodzenie jamy ustnej
i/lub czerwone lub białe plamy w jamie ustnej; ból gardła; utrzymująca
się chrypka ból i/lub trudności w po-
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łykaniu; guzek w szyi; zatkany z jednej strony nos lub krwawienie z nosa
powinniśmy się zaniepokoić.
Program skierowany jest do osób z
grupy wiekowej 40-65 lat (osoby w
wieku aktywności zawodowej), znajdujących się w grupie ryzyka, czyli będących wieloletnimi palaczami,
nadużywającymi alkoholu, mających
podwyższone ryzyko zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego. Jak również osoby w wieku 45-60 lat, które nie są wieloletnimi palaczami, nie
nadużywają alkoholu, jak również nie
mają podwyższonego ryzyka zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego,
ale u których przez ponad 3 tygodnie
wystąpił jeden z wyżej wymienionych
objawów.
Więcej szczegółowych informacji pod
nr telefonu: 68 3296 621. Należy dzwonić w godz. 12:00 – 14:00; www.profilaktyka.szpital.zgora.pl
ZAPRASZAMY
Zapraszamy wszystkie uprawnione
Panie, w tym szczególnie z rocznika
1966, 67 i 68, które mogą już korzystać z bezpłatnych badań w ramach
profilaktyki raka piersi, na kolejne
bezpłatne badania w mammobusie
3 października br. w Zbąszynku przy
Przychodni ul. Długa 1 (zapisz termin
w komórce w formie przypomnienia). Jeżeli któraś z Pań nie otrzymała
powiadomienia to należy zadzwonić
pod nr. tel.: 68 4527796, 68 4527717,
60559665, 605598077. Wykaz pracowni stacjonarnych i tras mammobusów: www.zbaszynek.pl zakładka
Dla Mieszkańca – Zdrowie, oraz www.
nfz-zielonagora.pl.
Z ankiet przeprowadzanych przed
badaniem wynika, że coraz większe
jest zainteresowanie kobiet własnym
zdrowiem. Istotne jest, że zwiększa
się zainteresowanie badaniami mieszkanek naszych sołectw. Zdecydowana
poprawa jest w samobadaniu piersi.
Zwiększyła się także liczba kobiet,
które wykonują badania systematycznie. Cieszy fakt, że do badania przystąpiło 89% pań bez dolegliwości.
W działaniach profilaktycznych istotną rolę ogrywa możliwość spotkania
z lekarzem ginekologiem. W Zbąszynku ginekolodzy przyjmują w dwóch
poradniach. Zapraszamy.
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DUŻO SIĘ DZIAŁO
LATO W MIEŚCIE
W tym roku zmieniliśmy
formułę akcji letniej. Zaproponowane zostały wyjazdy: Kraina Zabaw Bogilu, Afrykarium
Wrocław i Międzyzdroje. Wyjazdy cieszyły się sporym zainteresowaniem. Dodatkowo zorganizowaliśmy dzień z Escape
Room i piknik wakacyjny przy
współpracy z OSP Zbąszynek.
DNI ZBĄSZYNKA 2018
Patronat honorowy nad imprezą
obejmował Burmistrz Zbąszynka
Wiesław Czyczerski. Firma, która wykupiła plac na wyłączność
(gastronomia i rozrywka) - MP
GROUP II Mirosław Purzycki. Scenę wraz z oświetleniem i nagłośnieniem zabezpieczała firma
GIGA SOUND
z Międzyrzecza.
Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwało codziennie 40 ochroniarzy z firmy HUNTERS oraz 26 policjantów KPP
Świebodzin. Dodatkowo w organizację Dni Zbąszynka zaangażowano
strażaków z Ochotniczej
Straży Pożarnej ze Zbąszynka i 6
ratowników medycznych z karetką pogotowia. Pokaz sztucznych
ogni zabezpieczali strażacy z OSP
Zbąszynek. Przygotowanie punktu
kulminacyjnego imprezy to 50
godzin pracy przypadających na 1
pracownika ZOK-u. Na scenie zaprezentowało się ponad 100 artystów w 20 godzinnym programie

artystycznym. Podczas dwudniowej imprezy wykonawców oklaskiwało łącznie 20 000 widzów.
Zabezpieczenie
energetyczne
przygotowała firma Pana HENRYKA ZDUŃSKIEGO. Mieszkańcy mogli
skorzystać z 30 stoisk gastronomicznych, dzieci bawiły się na 10
atrakcjach (dmuchane zamki, karuzele itp.). W celu zapewnienia
godziwych warunków sanitarnych,
przygotowano 9 toalet typu Toi

Toi oraz 6 stanowisk do mycia rąk.
OFICJALNE
OTWARCIE
GALERII
SZTUKI
W sierpniu odbyło się oficjalne
otwarcie Galerii Sztuki pn. „Zbąszyneckie Atelier”. Otwarcia dokonał Pan Burmistrz Wiesław Czyczerski. Pierwsza wystawa jest
autorstwa lokalnej malarki Anieli
Jenczak. Zachęcamy do odwiedzin.
DOŻYNKI GMINNE
Tegoroczne Święto Plonów odbyło się 8 września br. we wsi
Rogoziniec. Dziękujemy sołtysowi, Panu Tomaszowi Józefiakowi za tak duże zaangażowanie i
pomoc w organizacji wydarzenia.
W przyszłym roku zapraszamy
Państwa na Dożynki do Kręcka.
95-LECIE REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA IM. TOMASZA
SPYCHAŁY
Uroczystość odbyła się 15 września
br. w Dąbrówce Wlkp. Imprezę poprzedziło oddanie czci nieżyjącemu już, wieloletniemu kierownikowi – Tomaszowi Spychale. Na
cmentarzu spotkali się włodarze
Gminy Zbąszynek, kierownictwo
i członkowie zespołu oraz muzycy ludowi z Regionu Kozła. W
dąbrowieckim amfiteatrze odbyła
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się część oficjalna i artystyczna
obchodów. Zaproszeni goście wręczyli jubilatom symboliczne upominki, na scenie zaprezentowało
się wielu artystów ludowych. Dodamy, że RZPiT im. Tomasza Spychały, po likwidacji stowarzyszenia
SMDK, działa przy Zbąszyneckim
Ośrodku Kultury (grupa dorosła).
OTWARCIE SEZONU W BONGO.
We wrześniu rozpoczął się nowy
sezon w Klubie Muzycznym Bongo. W piątek, 28.09 odbył się
Stand-Up z Pawłem Reszelą i Maciejem Brudzewskim. W sobotę,
29.09 zorganizowaliśmy koncert z
zespołami 3SW i Drunk’and’Rolled.
WYJAZDY
Zespół Śpiewaczy Dąbrowszczanka: - VI Biesiada Zespołów Śpiewaczych w Bojadłach - VI Festiwal
Piosenki w Tarnowie „Śpiewajmy
na Ludowo”. – laureat festiwalu - XXII Festiwal Współczesnej
Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyna w Kamieniu Pomorskim – III
miejsce - Lubuskie Święto Plonów w Babimoście - IX Lubuski
Kiermasz Ogrodniczy w Kalsku.
WYJĄTKOWE OSOBY
Aniela Jenczak urodziła się w
1950 r. Od początku związana
ze Zbąszynkiem. Tutaj mieszka i
tworzy. Malarstwo fascynowało
ją od dziecka, ale pierwsze obrazy powstały dopiero po ukończeniu 43 roku życia. Pani Aniela
inspiracje czerpie z natury oraz
z malarstwa realistycznego, im-

presjonistycznego – artystów polskich i zagranicznych. Jej obrazy, to głównie krajobrazy, martwa
natura i portrety. W jej zbiorach
można także znaleźć okoliczne
kościoły oraz oryginalną zabudowę miejską miasta Zbąszynek.
SEKCJE ZOK ROZPOCZĘŁY ROK
BALET: czwartek, godz. 15:30,
jedna grupa zajęciowa. Instruktor Anna Tyc, sala taneczna HIP-HOP: środa, godz. 16:00, instruktor
Barbara Rakucka (szkoła tańca
JUMP), sala taneczna lub sala nr
15 OGNISKO MUZYCZNE (GITARA):
wtorek, godz. 15:45 grupa I, 16:30
grupa II, 17:15 grupa III, 18:00 grupa IV
Środa,
godz.
17:15
grupa
V,
18:00
grupa
VI,
instruktor
Michał
Łysiak, sala nr 24 (II piętro)
ZAJĘCIA
TWÓRCZE:
poniedziałek,
godz.
15:30 grupa I, 17:00 grupa
II.
Instruktor
Malwina Kubicka i Ewa Kubicka
pracownia
plastyczna
II
piętro
STUDIO
PIOSENKI:
środa, godz. 15:45, instruktor Michał Łysiak, sala nr 24
(I piętro) TEATR DLA DZIECI:
piątek,
godz.
16:00,
instruktor
Malwina
Kubicka i Piotr Czyczerski
sala
widowiskowa
ZOK.
KÓŁKO
MODELARSKIE:
w
trakcie
ustaleń,
instruktor
Piotr
Mikułko
pracownia plastyczna II piętro
WYDARZENIA KULTURALNE
PRZED NAMI
08.10, godz. 16:00 LAURA
ŁĄCZ – RECITAL POETYCwww.zbaszynek.pl

KI Wstęp wolny, Klub Muzyczny
Bongo; 10.10, godz. 16:00 SENIORZY
ŚWIĘTUJĄ NIEPODLEGŁOŚĆ Wstęp
wolny, sala widowiskowa 12.10,
godz. 18:00 WIECZÓR POETYCKI
Wstęp wolny, Klub Muzyczny
Bongo; 13.10, godz. 19:00 JESIENNA
POTAŃCÓWKA Wstęp: 25zł/os.,
sala taneczna; 15.10, OBJAZDOWE KINO VISA Sala widowiskowa; 28.10, godz. 20:00 WIECZÓR
STAND-UP Klub Muzyczny Bongo;
11.11, HARCERSKI KONCERT NIEPODLEGŁOŚCIOWY Wstęp wolny,
sala widowiskowa; 16.11, WIECZÓR
STAND-UP Klub Muzyczny Bongo;
08.12, WIGILIA MIEJSKA
targowisko miejskie w Zbąszynku.
ZAPRASZAMY NA DWIE WIELKIE
PREMIERY:
W piątek, 19 października, o godz.
19:00 w sali widowiskowej ZOK odbędzie się spektakl muzyczny pt.
„Życie Raz”. Spektakl oparty jest
na wierszach płockiego aktora i
poety Witolda Mierzyńskiego – prywatnie ojca gorzowskiego aktora
Jana Mierzyńskiego. Spośród 500
wierszy Jan Mierzyński wybrał 16
utworów, które opowiadają o życiu każdego z nas. O miłości i nadziei, dążeniu do celu, radościach
i smutkach dnia codziennego oraz
nieubłaganie pędzącym czasie.
Muzykę napisał strzelecki kompozytor i gitarzysta Marek Popis,
a do projektu dołączyli znakomici
muzycy: perkusista Piotr Haraziński, akordeonista Mariusz Ambrożuk, basista Oleg Smolej. Śpiewa
sam Jan Mierzyński. Całość spektaklu uzupełnią projekcje multimedialne doskonale obrazujące
całość widowiska, nadając mu zu33
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pełnie inny wymiar emocjonalny.
Cena biletu: 10zł w przedsprzedaży, 8zł bilet grupy (min. 10
osób), 20zł w dniu spektaklu.
W niedzielę, 28 października, o
godz. 18:00 w sali widowiskowej
ZOK odbędzie się kolejna premiera
Teatru 18+. Aktorzy zaprezentują
się w sztuce pt. „Niedotańczone
Żony, czyli czwarte wesele i po-

grzeb”. Historia opowiada o kobietach, których drogi ponownie
łączą się na pogrzebie. Od tego
czasu dziewczyny postanawiają
zadbać o swoją przyjaźń. Poniekąd banalne okoliczności wpłyną na ich życie i zmienią to, co
wydawałoby się, że będzie trwać
wiecznie.
Sztuka
komediowa
z wątkiem kryminalnym w tle.
Wystąpią: Joanna Spychała, Ma-

ria Karolczak, Maria Bręk, Milena Greczycho, Piotr Czyczerski,
Stanisław Leszczyński, Patrycja
Kosicka, Malwina Kubicka. Scenariusz: Malwina Kubicka i Stanisław Leszczyński, Reżyseria:
Malwina Kubicka, Oprawa techniczna spektaklu: Wojciech Podemski i Przemysław Zalewski.

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.
Marcin
Minta

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZBĄSZYNKU

PODSUMOWANIE
Za nami bardzo ciekawy
okres sportowych wydarzeń na
terenie gminy. Można zauważyć
postęp prac przy budowie hali
sportowej, swój jubileusz 95 – lecia obchodził LKS Sokół Dąbrówka
Wlkp., czyli jeden z najstarszych
klubów w regionie, kolejne sukcesy tym razem w siatkówce plażowej dostarczyły nam dziewczyny

z SPS Zbąszynek, dobre wieści
docierały do nas z Austrii, gdzie
przebywała Akademia Kolarska ze
Zbąszynka, wystartował kolejny
sezon lubuskiej 4 ligi z udziałem
ZAP Syreny Zbąszynek (oraz jej 10
drużyn młodzieżowych!!!). W wakacje wystartowała wodna zjeżdżalnia dla najmłodszych, również w
tym okresie odbywało się wiele

ciekawych wydarzeń sportowych,
o których w graficznym skrócie
poniżej. Spotkało nas również miłe
wyróżnienie w postaci III miejsca
w konkursie „Transgraniczna Aktywność Sportowa i Rekreacyjna”,
które traktujemy jako silny bodziec do dalszego działania.

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
OLDBOJÓW Z UDZIAŁEM
TKKF SEMAFOR
ZBĄSZYNEK, KOLEJNY
JUŻ 29 WRZEŚNIA

WODNA ATRAKCJA NA WAKACJE - ZJEŻDŻALNIA
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SUKCESY SPS ZBĄSZYNEK W SIATKÓWCE
PLAŻOWEJ, W TYM WICEMISTRZOSTWO POLSKI
KORNELII MATYSIK I JULKI SOBCZAK

OBCHODY 95 – LECIA SOKÓŁ DĄBRÓWKA WLKP.

GMINNY TURNIEJ KOPA W RAMACH DNI ZBĄSZYNKA
2018

INAUGURACJA 4 LIGI – ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK –
ODRA BYTOM ODRZAŃSKI

AKADEMIA KOLARSKA ZE ZBĄSZYNKA NA PUCHARZE
ŚWIATA
W
AUSTRII,
W
TYM
ZWYCIĘSTWO
KSAWEREGO ADASZAKA W KATEGORII U13

MIŁE ZAKOŃCZENIE SEZONU DART TEAM SNAJPERZY
ZE ZBĄSZYNKA ORAZ AWANS DO NAJWYŻSZEJ
KLASY ROZGRYWKOWEJ

MISTRZOSTWA ZBĄSZYNKA W BIEGU NA 1923 METRY
– NA BIEŻNI MECHANICZNEJ

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ „WAKACJE STOP”

www.zbaszynek.pl
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POSTĘP PRAC PRZY BUDOWIE HALI SPORTOWEJ

TURNIEJ MIAST I WSI W ROGOZIŃCU PODCZAS
DOŻYNEK GMINNYCH

III RAJD KOZIOŁKA – TYM RAZEM W ROGOZIŃCU

ROWEROWY RAJD NIEPODLEGŁOŚCI – SENIORZY
NA ROWERY

TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ – 30+

BIEG NA 1923 METRY – JEZIORKO KOŹLARSKIE,
INAUGURACJA
EUROPEJSKIEGO
TYGODNIA
ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU

BIEG O STATUETKĘ BRUNATNEGO NIEDŹWIEDZIA W
BOLESŁAWCU Z UDZIAŁEM NASZYCH MIESZKAŃCÓW

KONFERENCJA W DRZONKOWIE, W TYM WYRÓŻNIENIE
DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
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NARODOWY DZIEŃ SPORTU NA ORLIKU W
ZBĄSZYNKU

MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z BIEŻNI W PORZE WIECZOROWEJ

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO „ZAKOŃCZENIE LATA”

ZBĄSZYNECKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

ZAPOWIEDZI NAJBLIŻSZYCH WYDARZEŃ:

29 września (sobota) – 10:00 – 4 PKO Bieg Charytatywny (obiekty OSiR)
29 września (sobota) – 12:00 – Turniej Piłki Nożnej Oldbojów (obiekty OSiR)
6/7 października (sobota/niedziela) 10:00 – Polsko – Niemiecki Turniej Tenisa Stołowego: Zbąszynek - Peitz 2018 (hala CKZiU)
11 października (czwartek) – 13:00 Sportowy Senior I (kręgle + Nordic Walking) - Babimost/Zbąszynek
12 października (piątek) – Grand Prix Kopa o Puchar Burmistrza Zbąszynka (I turniej – sala OSP
Dąbrówka Wlkp.)
13 października (sobota) – 14:00 Zbąszynek Paintball Cup (Swan Paintball ul. Koszarowa Zbąszynek)
18 października (czwartek) – 17:00 Sportowy Senior II (Jak zdrowo żyć?) – CKiF Dąbrówka Wlkp.
25 października (czwartek) – XVIII Ogólnopolska Konferencja „Bezpieczny Stadion” - Kielce
9 listopada (piątek) – 11:11 Sportowy Dzień Niepodległości (wspólnie z SP Zbąszynek)
17 listopada (sobota) – 35 – lecie TKKF Semafor Zbąszynek
25 listopada (niedziela) – 14:00 Inauguracja Mistrzostw Gminy Zbąszynek w tenisie stołowym (Kosieczyn)
6 grudnia (czwartek) – Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych
9 grudnia (niedziela) - 14:00 II turniej w ramach Mistrzostw Gminy Zbąszynek w tenisie stołowym
Dodatkowo polecamy zaglądanie na profile naszych klubów sportowych (m.in.):
Zbąszynecka Akademia Piłkarska, SPS Zbąszynek, Akademia Kolarska Zbąszynek, kibice Sokół
Dąbrówka Wlkp. – gdzie znajdziecie Państwo zapowiedzi, relacje z wydarzeń sportowych czy
spotkań ligowych.

www.zbaszynek.pl
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KRZYZÓWKA

,

.

Na rozwiązania krzyżówki
oczekujemy w Urzędzie
Miejskim w Zbąszynku do
31 października 2018 roku.

1

imię i nazwisko
telefon lub adres kontaktowy

2

14 15

POZIOMO
5. Skutek długotrwałego niewywiązywania się z obowiązków
lokatorskich
7. Program związany z wypłatą środków na wyprawkę szkolną
10. Rodzaj wydatków, których wysokość przekroczyła 40 mln złotych,
zainwestowanych w gminną infrastrukturę w latach 2014-2018
11. Nazwa ulicy wyremontowanej w Dąbrówce Wlkp.
13. Nazwisko tegorocznych starostów dożynkowych
15. Miejscowość w której odbyły się tegoroczne Dożynki Gminne
18. Rodzaj okręgów wyborczych na terenie Gminy Zbąszynek
19. III edycja Rajdu która odbyła się na terenie ZSL w Rogozińcu

3

4

6

16 17 18 19

PIONOWO

7

8

9 10 11 12 13

20 21 22 23 24 25

1. Nazwa Ludowego Klubu Sportowego, który świętował swoje 95 lecie
2. Jedno ze świadczeń o które można wnioskować w Ośrodku Pomocy
Społecznej
3. Nazwa jednej z ulic, gdzie można nabyć działkę budowlaną pod
zabudowę jednorodzinną
4. Poradnia lekarska doposażona w sprzęt ze środków budżetu Gminy
6. Nazwisko lokalnej malarki, której wystawę prac otwarto w ZOK-u
8. Bezpłatne badanie dla osób 60+, na które zaprasza Burmistrz
Zbąszynka
9. Wybory, które odbędą się 21 października
11. Jedna z konkurencji Międzynarodowego Turnieju Wsi i Miast w
Rogozińcu
12. 31 października mija termin płatności IV raty za
14. Jeden ze sposobów sprzedaży nieruchomości z zasobu Gminy
16. Nazwisko osoby wyróżnionej tytułem „Zasłużony dla Gminy
Zbąszynek”
17. Jedno z miast partnerskich Gminy Zbąszynek

Rozwiązanie krzyżówki
z poprzedniego numeru
„Zbąszyneckiego Kwartalnika”
Hasło: Każdy przyzna rację że najlepsze są
wakacje
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wzięli udział w naszej krzyżówkowej zabawie. Otrzymaliśmy ponad 50 prawidłowych odpowiedzi, spośród
których wylosowaliśmy zwycięski kupon. Nagrodę –
bon o wartości 100 zł otrzymała Pani Krystyna Peczyńska. Nagroda ufundowana została przez firmę
EL-LiKaDo Karol Korbanek Usługi elektryczne Kosieczyn.
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