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SŁOWO OD WÓJTA GMINY ZABÓR
Koronawirus, zakłócił nasze
życie codzienne praktycznie
w każdej dziedzinie. Rzeczywistość nasza stała się
diametralnie inna, dziwna,
niepewna a co najgorsze zakłóciła w wielu nas spokój
i bezpieczeństwo o życie
każdego z nas. Przed nami
miesiąc wrzesień a wydanie
kwartalnika, które Państwo
Trzymacie w ręku jest pierwszym w tym roku, niestety
wcześniejsze wydania nie mogły się ukazać, ze względu na
nasze bezpieczeństwo. Wprawdzie w województwie lubuskim
pojawił się pierwszy „pacjent zero”, a po nim długo, długo
nikt, dzisiaj niestety nie mamy już takiej sytuacji. 16 marca na
spotkaniu wójtów i burmistrzów u Wojewody Lubuskiego, zapadły decyzje o zamykaniu szkół, przedszkoli, domów dziennego pobytu i innych tego typu placówek. Nakazano nam
wyznaczać budynki do kwarantanny dla osób z podejrzeniami do ilości 50 miejsc. Na terenie naszej gminy wyznaczyłem
dwa takie obiekty, świetlica wiejska w Łazie i w Droszkowie.
Pewnie nasuwa się pytanie, „dlaczego te obiekty”?… Otóż
jedynie te dwie sale wiejskie na terenie naszej gminy są obiektami wolnostojącymi, nie przylegają do żadnych domostw
i w zaleceniach była właśnie taka sugestia dla zachowania jeszcze większego bezpieczeństwa.
Pandemia, tak jak na wstępie pisałem pokrzyżowała plany każdemu z nas. My jako urząd prowadziliśmy pracę zdalną i na
miejscu z zachowaniem szczególnych obostrzeń, które funkcjonują do dnia dzisiejszego. Co prawda już nie pracujemy
zdalnie ale obowiązek noszenia maseczek, dezynfekcji dłoni
i zachowanie odpowiednich odległości praktykujemy do dnia
dzisiejszego. Podjęliśmy następujące działania w walce z pandemią:
• Maseczki - Podjąłem decyzję o zakupie materiałów
i przekazanie ich Paniom Wolontariuszkom, które uszyły maseczki dla naszych mieszkańców w ilości 3 tys. szt.
Maseczki te rozprowadziliśmy poprzez naszych Sołtysów,
którym bardzo dziękuję za współpracę.
• #ZostańwDomu - Zostały nagrane krótkie teksty, ostrzegające mieszkańców o zagrożeniach i sugerujące właściwe zachowania. Dziękuję naszym Druhom z OSP Zabór
a szczególnie Panu Prezesowi za sprawne przeprowadzenie tej akcji.
• Monitoring – Codziennie do Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazujemy raport o faktycznym stanie zagrożenia na terenie całej gminy.
• Płyn dezynfekcyjny – Pozyskujemy i zakupujemy płyny
do naszych placówek: żłobka, przedszkoli i szkoły.
• Media – staramy się za pośrednictwem naszej strony
www a także fanpage FB, przekazywać na bieżąco wszelkie informacje, które są ważne dla mieszkańców.
Szanowni Państwo, COVID-19 wywołana przez nowego koronowirusa to kolejna choroba, z którą my musimy walczyć
i nauczyć się z nią żyć, tak aby występująca pandemia nie paraliżowała naszego życia codziennego, naszej gospodarki, aby
jedna osoba nie bała się drugiej osoby. Wiem o tym, że cały
świat czeka na szczepionkę, która uspokoi miliony ludzi, natomiast na tą chwilę, zachowajmy rozsądek i ostrożność. Niech
każdy z nas odpowiada za siebie i swoje zachowanie. Przestańmy się siebie bać i funkcjonujmy odpowiedzialnie.
Na terenie naszej gminy stwierdzono kilkanaście przypadków
padłych dzików z ASF, w związku z tym prowadzimy następu-
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jące czynności na co dzień:
• na bieżąco prowadzone jest rozpoznanie obszaru gminy
pod względem przebywania dzikich zwierząt poza obszarem leśnym poprzez utrzymywanie kontaktu z nadleśnictwem Przytok oraz kołami łowieckimi,
• pozyskiwanie informacji o padniętych dzikach, a następnie zlecanie specjalistycznej firmie pobranie próbek do
badania na obecność wirusa oraz utylizacji truchła,
• prowadzono na bieżąco jest kampania informacyjna
z ASF,
• w dniu 31.07.2020 r. na stronie urzędu oraz profilu Facebook przekazano informację o tym, że „poleca się żeby
rolnicy nie zjeżdżali maszynami rolniczymi z pól do gospodarstw”,
• ponadto ponownie poinformowano rolników o konieczności stosowania bioasekuracji oraz przedstawiono aktualną sytuację na terenie powiatu,
• zakupiono maty dezynfekcyjne, środek do dezynfekcji
wirkon oraz znaki,

GMINA

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze
zaproszeni na KONGRES ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze,
p. Elżbieta Matras, oraz nauczyciele – koordynatorzy projektów międzynarodowych: p. Kamil Matras i p. Monika Mojsiejonek zostali zaproszeni do wzięcia udziału w III Kongresie
Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 2 października
2020r. w Warszawie.

Kongres Rozwoju Systemu Edukacji to doroczna uroczystość, organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – instytucję odpowiedzialną za koordynowanie
w Polsce takich programów i inicjatyw, jak eTwinning,
Erasmus+, PO WER, Eurodesk, Europass, Eurydice, WorldSkills i EPALE.

Prowadzimy współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, OSP Zabór, Nadleśnictwem Przytok.
Rozpisałem się o zagrożeniach, które niestety nawiedzają nasz
kraj i region, natomiast chciałbym Państwa zapewnić, że nie
zwalniamy z rozwojem naszej Gminy. Inwestycje, które zaplanowane są w budżecie, będziemy realizować pozyskując praktycznie na każdą dofinansowania ze środków zewnętrznych.
Już w miesiącu wrześniu wchodzą na teren naszej gminy firmy,
które wygrały przetargi. Woda i kanalizacja , budowa dróg ,
budowa kanału technologicznego i oświetlenia, remont Sali
wiejskiej a także wiele innych zadań, które założyliśmy sobie
do realizacji w roku 2020.
Inwestycje, które przeprowadzane są na terenie naszej gminy:
światłowód – Orange Polska buduje sieć światłowodową na
terenie naszej gminy, w ramach projektu „Zielonogórski
Orange Światłowód”. Projekt jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa (POPC). Planowane zakończenie całości
wraz z odbiorem jest na koniec tego roku. Po odbiorze oraz
zgłoszeniu sieci do krajowego systemu będzie można zawierać
umowy z dostawcami Internetu na podłączenie się do światłowodu. Gospodarstwa domowe do których realizowane są
przyłącza zostały wskazane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na podstawie zbieranych deklaracji. W przyszłości
możliwość będzie możliwość realizacji inwestycji uzupełniających w ramach inwestycji własnych operatorów.
•

Budowa mostu w Milsku wraz z drogą dojazdową nr 282
do mostu – tak jak Państwo naocznie możecie się przekonać, budowa ruszyła i wykonawca stara się nadrobić
czas, który zakłóciła pandemia, ASF a także protesty. Zakończenie zadania i oddanie do użytku planowane jest na
koniec 2022 roku

Szanowni Państwo, chciałem w tej mojej wypowiedzi przekazać Państwu dawkę najważniejszych informacji o tym co
się dzieje w naszej gminie, wiem że nie każdy z Was będzie
usatysfakcjonowany tym co przeczytał, więc zapraszam do
bezpośredniego kontaktu, osobistego lub telefonicznego, aby
wyjaśnić wszelkie wątpliwości, obojętnie której dziedziny by
one dotyczyły. Tym bardziej teraz, kiedy te informacje powinny być prawdziwe i rzetelne w dobie tak trudnych czasów.
Życząc zdrowia i uśmiechu, pozdrawiam Państwa bardzo
serdecznie
Robert Sidoruk
Wójt Gminy Zabór

Zaproszenie związane jest ze zrealizowanym w naszej szkole
projektem „Be a buddy, not a bully!”, który w ubiegłym roku
otrzymał trzy najbardziej prestiżowe projektowe nagrody:
w ogólnopolskim i europejskim konkursie eTwinning oraz
European Language Label, a obecnie znajduje się w grupie
trzech projektów uznawanych za najbardziej wartościowe
działania zrealizowane na rzecz systemu edukacji.

Więcej informacji o Kongresie na stronie internetowej:
https://kongres.frse.org.pl/

Rozpoczęcie nowego
roku szkolnego w szkole
w Zaborze
Szkoła Podstawowa w Zaborze przygotowuje się na przyjęcie uczniów od września. Przed pierwszym dzwonkiem remontowane są sale lekcyjne i część korytarzy.
Uczniowie będą mieli zajęcia w nowej pracowni komputerowej. Przemianie uległa także biblioteka szkolna w której nie
tylko będzie można wypożyczyć książkę,
ale także korzystać z multimediów. Dzięki programowi Zdalna szkoła uczniowie
i nauczyciele będą mieli do dyspozycji mobilną pracownię komputerową złożoną z 20
laptopów. Jednocześnie prowadzone są działania mające na celu zapewnienie uczniom
i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków nauki i pracy. Z zasadami funkcjonowania szkoły będzie można zapoznać się na
jej nowej stronie internetowej pod adresem:
szkolawzaborze.edupage.org.
Zapraszamy wszystkich do jej odwiedzenia.

Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zaborze informuje, że
trwa nabór wniosków o świadczenie
dobry start, zasiłek rodzinny oraz
świadczenie z funduszu alimentacyjnego.
Papierowe formularze dostępne są w ośrodku, jednak w związku z aktualną
sytuacją epidemiczną zachęcamy do składania wniosków poprzez zdalne
kanały komunikacji. O wszystkie wymienione świadczenia wnioskodawcy
mogą ubiegać się korzystając z Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.
Wnioski o świadczenie dobry start, czyli jednorazową wyprawkę w związku
z rozpoczęciem roku szkolnego, można również składać korzystając z bankowości elektronicznej oraz portal PUE ZUS. Uwaga! W 2020 roku nie należy
składać wniosków o 500+, ponieważ świadczenia na dzieci, które nie kończą
w okresie zasiłkowym 18 roku życia zostały przyznane do 31 maja 2021 r.
Wyjątkiem od powyższego jest sytuacja, w której wnioskodawca ubiega się
o świadczenie wychowawcze w bieżącym okresie świadczeniowym po raz
pierwszy, np. w związku z urodzeniem się dziecka. Nabór wniosków o przyznanie świadczenia 500+ rozpocznie się w przyszłym roku. Wnioski będzie
można składać od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną, natomiast w formie
papierowej od 1 kwietnia 2021 r.
Do 25 sierpnia 2020 do OPS w Zaborze wpłynęło 325 wniosków
o przyznanie 300 plus łącznie dla 465 uczniów. Ponad 80 proc.
złożonych wniosków zostało już rozpatrzonych, a wypłatę
świadczenia dobry start otrzymało 326 uczniów.
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Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej
Z przyjemnością pragnę Państwa poinformować, że w dniu
31 lipca 2020 roku pomiędzy Gminą Zabór a Województwem
Lubuskim została zawarta długo wyczekiwana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00070-65150-UM0400121/19 na realizację operacji pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej
w m. Zabór, Przytok i Droszków w Gminie Zabór” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województw Lubuskiego na lata 2014-2020.
Zgodnie z umową w okresie kolejnych trzech lat, Gmina Zabór otrzyma pomoc finansową ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
o łącznej wartości 1 370 429,00 zł, stanowiącą 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych, przy czym podatek Vat stanowi koszt niekwalifikowalny.
Operacja obejmuje swoim zakresem pięć zadań:
1. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w Zaborze, ul. Polna
2. Budowa przepompowni wody pitnej wraz z budową sieci wodociągowej w Przytoku oraz modernizacja stacji
uzdatniania wody w Droszkowie, gm. Zabór
3. Budowa sieci wodociągowej w Zaborze, ul. Chłapowskiego
4. Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie, ul. Dębowa
5. Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie, Os. Słoneczne
W wyniku realizacji operacji w m. Zabór, Droszków i Przytok
zostanie wybudowanych 3.839 mb sieci wodociągowej, w m.
Zabór 350 mb sieci kanalizacyjnej, zostanie zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Droszkowie oraz zwiększy się
ciśnienie w sieci wodociągowej w Przytoku.
Zadania 1 i 2 zostaną wykonane jeszcze w roku 2020, natomiast pozostałe w latach kolejnych.
Pomimo, iż umowa o dofinansowanie w ramach PROW 20142020 została zawarta z końcem lipca, aby nie tracić cennego
czasu, już w czerwcu zostały wszczęte postępowania przetargowe. Dziś mamy już zawarte umowy z Wykonawcami i jesteśmy po przekazaniu placów budowy.
Na terenie ulicy Polnej i Miodowej w Zaborze rozpoczęto już
prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej
i sieci wodociągowej. Natomiast prace związane z budowa
przepompowni wody pitnej wraz z budową sieci wodociągowej w Przytoku oraz modernizacją stacji uzdatniania wody
w Droszkowie zostaną rozpoczęte już we wrześniu.
Ponadto w roku 2020 ze środków własnych gminy wybudowany zostanie odcinek sieci wodociągowej w m. Przytok na
terenie ulic Ruczajowej i Źródlanej.
Z uwagi na fakt, iż prace będą prowadzone w pasach drogowych, w tracie robót prac mogą pojawić się utrudnienia komunikacyjne związane z czasowym zajęciem pasa drogowego.

Budowa Dróg w ramach Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)
Podobnie, jak co roku, w terminie do końca lutego, gmina złożyła wnioski o udzielenie dotacji ze środków budżetu
Województwa Lubuskiego na realizację zadań związanych
z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej - budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
w ramach tzw. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR)
Wnioski złożone zostały na dwa zadania:
1. Remont drogi wewnętrznej ul. Działkowej w Droszkowie;
2. Budowa drogi na terenie dz. 229 i 239 w Łazie (droga za
świetlicą).
Początkowo gmina otrzymała dofinansowanie na remont dro-
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gi ul. Działkowej w Droszkowie (wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej), która została już zrealizowana i rozliczona z
Urzędem Marszałkowskim. W lipcu jednak otrzymaliśmy dobrą wiadomość, że gminie została przyznana kolejna promesa
na dofinansowanie budowy drogi asfaltowej w Łazie. Obecnie
czekamy na zwarcie umowy o dofinasowaniu. W odniesieniu
do tej drogi został już wybrany Wykonawca i prace rozpoczną
i się w jeszcze miesiącu wrześniu.
W tym miejscu składam wyrazy podziękowania dla Zarządu
Województwa Lubuskiego za udzielone wsparcie.

Budowa dróg w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych
W ramach programu rządowego pn. „Fundusz Dróg Samorządowych”, wdrażanego przez Wojewodę Lubuskiego w 2020
roku realizowane są następujące inwestycje:
1. „Rozbudowa drogi gminnej nr 007017F (ul. Sosnowej)
w m. Droszków gmina Zabór”
2. „Budowa dróg gminnych - ul. Makowej i ul. Widokowej,
ul. Źródlanej oraz ul. Ruczajowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Przytok, gmina Zabór”.
Rozbudowa drogi Droszkowie została już zakończona i rozliczona, natomiast budowa dróg w Przytoku realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj będzie wykonywana w okresie od
września 2020 roku do kwietnia 2021 roku.
Warto dodać, że w ramach tego programu zostały złożone również wnioski na inne zadania:
1. „Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z budową
odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków,
Gmina Zabór” – w ramach naboru (Sierpień 2020);
2. „Rozbudowa drogi gminnej nr 007002F (ul. Witosa)
w km 0+000,00 – 0+681,83 wraz z budową odwodnienia
i oświetlenia drogowego oraz rozbudowa dróg gminnych
nr 007010F (ul. Akacjowej) i nr 007014F (ul. Leśnej)
w zakresie wlotów skrzyżowania, w miejscowości Zabór”
– w ramach naboru (Sierpień 2020);
3. „Budowa drogi gminnej ul. Brzoskwiniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego oraz kanału
technologicznego w m. Droszków, gmina Zabór” – w ramach naboru (Sierpień 2020).
Uzyskanie dofinansowania na te zdania uzależnione jest od
oceny wniosków przez Komisję Wojewody Lubuskiego oraz
od limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach naboru.

Doświetlenie przejść dla pieszych
w Droszkowie przy ul. Zielonogórskiej
Jeszcze w tym roku mieszkańcy Droszkowa przejdą bezpieczniej przez drogę wojewódzką. To za sprawą wspólnej realizacji
zadania Gminy Zabór oraz Województwa Lubuskiego. W ramach zadania zostaną doświetlone dwa przejścia dla pieszych
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 282 w Droszkowie w przy
ul. Zielonogórskiej (przy skrzyżowaniu z ul. Dębową oraz przy
ul. Działkowej).
Dodatkowy punktu czerpalny wody
na terenie cmentarza komunalnego w Przytoku
Na wniosek mieszkańców Przytoku w miesiącu lipcu br. został wykonany dodatkowy punkt czerpalny na terenie cmentarza
komunalnego w Przytoku. Teraz korzystający z cmentarza, opiekujący się grobami, będą mieli bliżej do punktu czerpania wody.

POWSZECHNY
SPIS ROLNY RUSZA
1 września 2020 r.
W dniach od 1 września do 30 listopada użytkownicy gospodarstw
rolnych są zobowiązani wziąć udział w Powszechnym Spisie Rolnym.
Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej
pojawiające się pytania.
Kto objęty jest spisem rolnym?
Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne
zarówno osób ﬁzycznych (tj. gospodarstwa indywidualne), jak i osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej.
Spisywane będą gospodarstwa, które 1 czerwca br. prowadziły działalność rolniczą.
Co zalicza się do działalności rolniczej prowadzonej przez gospodarstwo rolne?
uprawę roślin, która obejmuje: wszystkie uprawy
rolne (w tym również uprawę grzybów jadalnych),
warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę
i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych,
chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
tj. bydła, owiec, kóz, koni, świń, drobiu, królików,
pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt dzikich
utrzymywanych w warunkach fermowych (np. dziki,
sarny, daniele, lamy) i pszczół,
utrzymywanie gruntów rolnych, już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych, według zasad dobrej
kultury rolnej (zgodnie z normami).
Czy udział w spisie jest obowiązkowy?
Tak, udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy. Obowiązek wynika z ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie
rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728). Brak udziału w spisie rolnym
może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie
o statystyce publicznej.
W jaki sposób można wziąć udział w spisie rolnym?
Przyjęte metody spisu pozwolą nam zachować pełne bezpieczeństwo.
Główną metodą spisu rolnego jest tzw. samospis internetowy, który
polega na samodzielnym wypełnieniu formularza spisowego dostępnego na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego
(spisrolny.gov.pl).
Tym, którzy nie będą mogli spisać się samodzielnie pomocą służyć
będą rachmistrzowie, którzy skontaktują się z gospodarstwem rolnym
telefonicznie i przeprowadzą wywiad telefoniczny lub odwiedzą
gospodarstwo rolne i przeprowadzą wywiad bezpośredni.

?

Tożsamość rachmistrzów będzie można sprawdzić
dzwoniąc na infolinię, bądź do biura spisowego.
INFOLINIA SPISOWA

22 279 99 99

UWAGA!
W spisie nie pytamy o majątek rolników! Podmiotem spisu jest
gospodarstwo rolne. Pytamy o składowe elementy gospodarstwa
rolnego (procentową ilość, a nie ich wartość). W spisie rolnym
zapytamy o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich,
uprawy rolne i ogrodnicze. Zbierzemy dane o liczbie ciągników,
maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych
związanych z prowadzoną produkcją rolniczą.
W spisie nie będą zbierane dane o zarobkach rolników, czy wartości przychodów. Zbierzemy informacje o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie
prowadzenia w gospodarstwie również działalności pozarolniczej.
Chodzi o przybliżone podanie, jaką część (w %) dochodów stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności
pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak
emerytury i renty.
Spis zostanie przeprowadzony w miesiącach
wrzesień – listopad br., a będziemy pytać
o dane według stanu na dzień 1 czerwca br.
lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r.
do 1 czerwca 2020 r. włącznie.
Do czego będą wykorzystane zebrane dane?
Spis powszechny to jedyne pełne badanie statystyczne obejmujące
całą populację Polski. Na ich podstawie władze publiczne i różne
podmioty opierają swoje decyzje i strategie. Dla samorządów spis jest
zmierzeniem skuteczności prowadzonej przez nich polityki regionalnej
i lokalnej. Wyniki spisu rolnego będą wykorzystane przez Komisję
Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich
w krajach członkowskich.
Czy dane, które przekazujemy są bezpieczne?
Każdy uczestnik spisu powszechnego ma zagwarantowaną ustawowo
anonimowość. Wszystkie dane zebrane podczas spisu objęte są tajemnicą statystyczną.
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania
tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczone do wykonywania tych
prac po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej
oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia. Pisemne przyrzeczenie,
jest składane właściwemu komisarzowi spisowemu. Zgodnie z ustawą
o statystyce publicznej (art. 54-55) osoba, która naruszy tajemnicę
statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Ponadto,
jeśli ktoś wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał
się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Zbierane dane są również odpowiednio zabezpieczane przed dostępem osób niepowołanych i są chronione zgodnie z realizowaną przez
GUS Polityką Bezpieczeństwa Informacji Statystyki Publicznej.

Czego będą dotyczyły pytania w spisie rolnym?
Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Wydaje się,
że to dużo, jednak należy pamiętać, że nie wszystkie pytania, czy nawet
całe działy będą dotyczyć Państwa gospodarstwa rolnego.
W spisie rolnym zapytamy m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem,
wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę
dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza
prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych,
rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie
zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki
i maszyny rolnicze, nawożenie.

- internetowo
- przez telefon
- przyjmując rachmistrza
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AKTYWNY SIERPIEŃ ZE STOWARZYSZENIEM MIŁOŚNIKÓW DROSZKOWA

Środki z COVID -19 dla Gminy Zabór
W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Gmina z Funduszu COVID-19 Gmina Zabór otrzymała
1 102 094,00 zł. Kwoty dotacji przyznawane poszczególnym
gminom wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Biorąc pod uwagę majątek naszej gminy oraz liczbę mieszkańców, Gmina Zabór plasuje się na wysokiej pozycji wśród gmin powiatu Zielonogórskiego.
W dniu 29 lipca 2020r Wójt Gminy Zabór przesłał wniosek

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa zapewniło dzieciom,
młodzieży oraz seniorom z Droszkowa i okolicznych miejscowości aktywny koniec wakacji organizując szereg atrakcji.
Rozpoczęliśmy 8 sierpnia br. wycieczką rowerową do Pszczelarni Słodnik w Zaborze. Wyruszyliśmy z Droszkowa i leśną
drogą pożarową dojechaliśmy do Zaboru, gdzie w gospodarstwie apiturystycznym, w Pszczelarni Słodnik przywitali nas
Pani Marta Słodnik i Pan Czesław Słodnik. Pani Marta bardzo
ciekawie opowiedziała o życiu i zwyczajach pszczół, pokazała
narzędzia pszczelarzy i jak powstaje miód. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem regionalnymi miodami, domowym
ciastem, miodową lemoniadą oraz wspólnym ogniskiem
z kiełbaskami. Ponadto każdy uczestnik otrzymał symboliczny słoiczek miodu, po czym oczywiście rowerami wróciliśmy
przez Czarną do Droszkowa.
Kolejna sierpniowa atrakcja to wyjazd w dniu 19 sierpnia br.
do Łagowa zwanego „Perłą Ziemi Lubuskiej” ze zwiedzeniem
gotyckiego Zamku Joannitów z XIV wieku z wejściem na charakterystyczną wieżą widokową.
Na tej wycieczce większą część grupy stanowili seniorzy.
Wszyscy uczestnicy zjedli wspólnie obiad w zamkowej restauracji. Po obiedzie kto odważniejszy wyruszył poznawać tajniki
Jeziora Łagowskiego pedałując rowerem wodnym i skorzystał
z przejażdżki gondolą. Kto nie potrzebował takich wrażeń, odpoczywał w przyzamkowym parku korzystając z kojącego cienia. Wyjazd zakończył się późnym popołudniem powrotem
do Droszkowa.
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Następnego dnia tj. 20 sierpnia br. odbyła się wycieczka do
Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach.
Ten wyjazd dedykowany był głównie dla dzieci i młodzieży.
Frekwencja oczywiście dopisała. W Mniszkach przywitała
nas miła pani kierownik,podzieliła nas na dwie grupy, w których poznawaliśmy atrakcje CERiP. Przewodnicy opowiedzieli uczestnikom o ginących zawodach aktywnie angażując
dzieci do poszczególnych prezentacji np. dzieci wcieliły się w
rolę kowala, szewca, stolarza czy bednarza. Dzieci siedziały
też w starej klasie i mogły napisać pocztówkę z pozdrowieniami gęsim piórem i prawdziwym atramentem.W części
przyrodniczej dzieci poznały życie lasu i jego mieszkańców.
Podglądały nory borsuka, lisa lub żeremia bobra. W ramach
wycieczki zaplanowane były również warsztaty, na których
każdy z uczestników mógł własnoręcznie zrobić sobie świeczkę
z wosku pszczelego lub drewniany stołeczek.Pobyt zakończył
się ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami i kaszanką. Do domu
wszyscy wracali zadowoleni i pełni wrażeń.
Wycieczka rowerowa oraz wyjazd autokarowy do Mniszek zrealizowany został w ramach projektu o nazwie „Z przyrodą na
Ty” w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie
lubuskim pod tytułem „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy
Młodzieżowe” i współfinasowany ze środków Województwa
Lubuskiego. Natomiast wycieczka do Łagowa zorganizowana
została w ramach zadania publicznego pt. „Bliżej siebie – na
styku pokoleń” współfinansowanego przez Gminę Zabór.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i aktywny
udział.
Magdalena Kolman

do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19.
Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na
bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli,
inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi
– a także inne niezbędne lokalnie działania. W chwili obecnej
planujemy na co dotacja zostanie przeznaczona.

Kolejne środki na inwestycje w Gminie Zabór
W piątek 7 sierpnia 2020r Gmina Zabór zawarła umowę
z Samorządem Województwa Lubuskiego o przyznanie pomocy finansowej na realizację operacji pn: „Poprawa stanu
gospodarki wodno-ściekowej w m. Zabór, Przytok i Droszków
w Gminie Zabór.”
Przyznana kwota pomocy finansowej w wysokości
1 370 429,00 zł zostanie przeznaczona na:
• budowę przepompowni wody pitnej wraz z budową sieci
wodociągowej w Przytoku i modernizacji stacji uzdatniania wody w Droszkowie;
• budowę sieci wodociągowej w Droszkowie na ul. Dębowej i Os. Słonecznym;
•

budowę sieci wodociągowej w Zaborze na ul. Chłapowskiego i Jagodowej;

•

budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w Zaborze na ul. Polnej.

oraz pozwoli na realizację zadań określonych w Celu VI Strategii Rozwoju Gminy Zabór.
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Kolorowe warsztaty rękodzielnicze
z Kołem Gospodyń Wiejskich z Czarnej

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZABORZE
Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze powstało na początku
czerwca i zostało zarejestrowane 18.06.2019 roku. W kole jest
obecnie 16 kobiet.
Do naszych zainteresowań należą takie tematy jak:
•

promocja zapomnianych potraw naszych
mam i babć,

•

poznawanie nowych smaków i dzielenie się
ciekawymi przepisami kulinarnymi,

•

rękodzieło (kwiaty z bibuły, robienie palm wielkanocnych, ozdób choinkowych i robótki ręczne).

Środki finansowe w ubiegłym roku otrzymaliśmy tylko
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponieważ wnioski i projekty składa się na początku roku.
Jednym z ważniejszych wydarzeń w ubiegłym roku było:

31 lipca 2020 r. o godz. 16 : 00 w świetlicy
wiejskiej w Czarnej odbyły się zajęcia rękodzielnicze pn. „Ozdobne talerze metodą decoupage”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez
lokalną artystkę Sylwię Gromacką - Staśko
z Gromacka Art. Podczas spotkania zostały
rozdane nagrody w konkursach organizowanych przez KGW. Nowa mieszkanka Czarnej
- pani Ewa, którą serdecznie witamy w społeczności naszej wsi na łamach Plotołamacza, zorganizowała słodki poczęstunek. Była również
niespodzianka - przewodnicząca naszego Koła
Janina Bernas otrzymała od Radnej Gminy Zabór Justyny Zakrzewskiej-Woźniak koszulkę
z logo Koła Gospodyń Wiejskich w Czarnej,
z kolei wszystkie panie uczestniczące w zajęciach
zostały obdarowane magnesami na lodówkę
z logo KGW. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród członkiń Koła, a stworzone przez nie własnoręcznie metodą decoupage talerzyki będą piękną ozdobą ich domów.
Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Międzypokoleniowe warsztaty”, które finansowane
są ze środków Gminy Zabór w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego.
W ramach realizowanego projektu odbędą się
jeszcze następujące warsztaty: torby eko metodą decoupage, witacze metodą decoupage,
kolorowe poszewki ręcznie malowane, stroiki
nagrobne i warsztaty piernikowe.
Wiceprzewodnicząca KGW z Czarnej
- Gabriela Ośka.
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smaki np: ciasto kokosowo-fasolowe, kluski serowe, makaron
z pesto pietruszkowym, kotlety z chleba, smalec z fasoli oraz
budyń czekoladowy z kaszy jaglanej.

•

Warsztaty wikliniarskie,

•

zajęcia kulinarne (zupa dyniowa, lazania, sałatka
z kaszy kus-kus i mięso mielone zawijane w wafle).

Uczestniczymy również w cyklu warsztatów ze środków FIO
organizowanych przez Stowarzyszenie Ducatrix. Jest to projekt o czterech tematach (po trzy spotkania na każdy temat):

•

spotkania przy kawie , herbacie i grach planszowych.

1.

Charyzmatyczna Wiejska Gospodyni

W 2020 roku otrzymaliśmy środki finansowe z kilku źródeł:
Urząd Gminy w Zaborze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stowarzyszenie Lubuska Grupa Działania
Między Odrą a Bobrem, Fundacja Orlen i Stowarzyszenie Ducatrix.

2.

Obudźmy Nasz Potencjał

3.

Warsztaty Integracyjno Rozwojowe

4.

Społeczne i Gospodarcze Efekty Aktywności KGW
Spotkania te mają nam uzmysłowić i poznać jakie
umiejętności posiada każda z nas oraz umiejętne
wykorzystanie tego w przyszłości.

Kilka projektów powstało ze wspólnych pomysłów z Biblioteką w Zaborze.
W bieżącym roku odbyły się zajęcia z robienia palm wielkanocnych i ozdób wielkanocnych. Odbyły się też zajęcia kulinarne zorganizowane przez firmę Pociąg do Zdrowia z Poznania. Na tych zajęciach poznaliśmy zupełnie nowe i ciekawe

Wzięliśmy też udział w Plenerze Rzeźbiarsko Malarskim (trzy
dni) organizowanym w Muzeum Etnograficznym w Ochli.
Uczestniczymy również w wydarzeniach lokalnych organizowanych na terenie Gminy Zabór.

Nowy transport publiczny w naszej Gminie!!!
Szanowni Państwo, od 27 lipca br, Związek Powiatowo Gminny,
którego nasza Gmina jest Członkiem, uruchomił nowe linie komunikacyjne, które mają usprawnić połączenia z Zieloną Górą i z każdą miejscowością w naszej Gminie. Do końca sierpnia obowiązuje
rozkład jazdy, który jest rozpowszechniony poprzez przekazywane
ulotki, stronę www i FB a także na przystankach. Prosimy o obserwowanie rozkładu jazdy od 1 września, ponieważ do obecnych połączeń uruchomione zostaną, połączenia szkolne, które są liniami
otwartymi, oznacza to że nie tylko dzieci szkolne mogą korzystać
z tych połączeń. Będą ujęte miejscowości, które do tej pory nie widniały w rozkładzie jazdy (Tarnawa, Wielobłota). Wciąż dążymy do
usprawnienia komunikacji tak aby była ona funkcjonalna dla jak
największej liczby korzystających z tego typu transportu. Zachęcamy do korzystania z tych linii „niebieskich autobusów”!
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MIESZKAŃCY GMINY ZABÓR
URATUJMY KOMUŚ ŻYCIE !!!
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej zorganizowało w lipcu br. WIRTUALNE DNI
DAWCY SZPIKU. W dalszym ciągu SMC apeluje do mieszkańców gminy Zabór o rejestrowanie się w bazie Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku. Szczegółowe informacje o akcji SMC udziela Justyna Zakrzewska-Woźniak pod nr tel. 600
670 939. Stowarzyszenie służy wszelką pomocą w zakresie rejestracji w DKMS (https://
www.dkms.pl/pl). Po rejestracji online otrzymuje się na adres domowy pakiet rejestracyjny z formularzem. Po pobraniu wymazu za pomocą patyczka i wypełnieniu formularza jak
najszybciej odsyła się pakiet za darmo do DKMS. I ty możesz uratować komuś życie !!!

„Lepsze Jutro II” we wsi Czarna

Foto: Justyna Zakrzewska-Woźniak

Foto: Justyna Zakrzewska-Woźniak
Dzięki funkcjonowaniu Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej i realizowanemu projektowi „Lepsze Jutro II” w społeczności lokalnej dzieje się dużo ciekawych przedsięwzięć.
Przeprowadzane są na bieżąco bezpłatne warsztaty krawieckie, taneczne, kreatywne, decoupage, dietetyczne, kosmetyczne. Odbywają się bezpłatne wyjazdy integracyjno-edukacyjne do kina, muzeów i na basen. Uczestnicy mogą korzystać
z bezpłatnego doradztwa prawnika, coacha, informatyka
i psychologa. Spotkania odbywają się w Czarnej i Milsku. Dodatkowo świetlica wiejska w Milsku posiada sprzęt pozyskany w ramach działania PAS-Z w Milsku w latach 2017-2018,
a świetlica wiejska w Czarnej od 2017 roku corocznie wypo-
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Foto: Justyna Zakrzewska-Woźniak
sażana jest w sprzęt, który pomaga w funkcjonowaniu Punktu w Czarnej, m. in. komputery, drukarka, rzutnik, ekran na
statywie, kuchenka mikrofalowa, warnik, ekspres do kawy, czy
klimatyzator. Uczestnikiem PAS-Z może być osoba bezrobotna z powiatu zielonogórskiego spełniająca określone kryteria
i osoby przez nią zgłoszone do udziału w projekcie jako jej
grupa wsparcia. Bezrobotni w ramach projektu mogą bezpłatnie uzyskać kwalifikacje m.in. operatora koparko-ładowarki,
operatora wózków widłowych, pracownika administracyjno-biurowego, florysty, czy opiekuna osób starszych. Szczegółowych informacji o projekcie udziela opiekun PAS-Z z Czarnej
Justyna Zakrzewska-Woźniak, tel. 600 670 939.
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Projekt „Uczymy się seniora”

Projekty realizowane przez „ZA BOREM” w 2020 r.

Od lipca do grudnia 2020 roku w Gminie Zabór realizowany jest projekt „ Uczymy się seniora”. Projekt
skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy,
którzy ukończyli 60 rok życia. Udział w cyklu sześciu
bezpłatnych, comiesięcznych spotkań jest szansą na
kompleksowe poznanie specyfiki wieku senioralnego w obszarze zdrowotnym, społecznym jak i psychologicznym. Szczegółowa wiedza stanie się wsparciem dla nieformalnych opiekunów osób starszych,
a także wszystkich tych, którzy chcieliby nabyć nowe
kompetencje – niezwykle pomocne w codziennym
życiu każdego seniora, ale też w pracy zawodowej.
Tematy zajęć to: dietetyka i potrzeby osób starszych,
cyfryzacja oraz możliwości seniorów w czasie pandemii, bezpieczeństwo oraz aktywność fizyczna osób starszych, podstawowa opieka,
wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz profilaktyka, podstawowe choroby wieku senioralnego, komunikacja oraz empatia.
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkoleń. Zajęcia prowadzone są w miłej atmosferze przy poczęstunku. Organizatorzy
na bieżąco monitorują i dostosowują formę prowadzenia warsztatów do aktualnej sytuacji epidemicznej.
Projekt realizowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Organizatorem projektu jest Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze.

Warsztaty artystyczno-plastyczne
Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa od kilku lat organizuje dla dzieci
w wieku od 3 do 10 lat cykliczne warsztaty artystyczno-plastyczne w ramach
zadań publicznych zlecanych i współfinansowanych przez Gminę Zabór. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem. Tematyka realizowanych warsztatów oraz stosowane techniki plastyczne są różnorodne. Dzieci w trakcie zajęć
poznają techniki plastyczne tj: obiekt, kolaż oraz różne pojęcia z zakresu sztuki
np. abstrakcja geometryczna. Uczestnicy warsztatów uczą się samodzielności,
rozwijają zainteresowania oraz zdolności manualne, pobudzają wyobraźnię
i kreatywność, integrują się i zapoznają z nowymi technikami plastycznymi
i terminami. Uważam, że warto prowadzić te warsztaty, ponieważ dają dzieciom
możliwość rozwoju, integracji i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu.
Zarówno uczestnicy jak też ich rodzice pozytywnie oceniają ich uczestnictwo
w warsztatach
Katarzyna Kulikowska
Prowadząca warsztaty

„Lepsze Jutro II” we wsi Czarna
Dzięki funkcjonowaniu Punktu Aktywizacji Społeczno
-Zawodowej i projektowi „Lepsze Jutro II”, społeczność
miejscowości Czarna może bezpłatnie uczestniczyć w wielu
ciekawych przedsięwzięciach. Przeprowadzane są na bieżąco warsztaty krawieckie, taneczne, kreatywne, decoupage,
dietetyczne, kosmetyczne. Odbywają się wyjazdy integracyjno-edukacyjne do kina, muzeów i na basen. Uczestnicy
mogą korzystać z doradztwa prawnika, coacha, informatyka
i psychologa. Spotkania odbywają się w Czarnej i Milsku.

komputery, drukarkę, rzutnik, ekran na statywie, kuchenkę
mikrofalową, warnik, ekspres do kawy, klimatyzator).

W ramach działania PAS-Z świetlica w Milsku i Czarnej (od
2017 r.) wyposażana jest w sprzęt, który pomaga w funkcjonowaniu punktu i uatrakcyjnianiu zajęć (pozyskano m.in.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela opiekun PAS-Z
z Czarnej Justyna Zakrzewska-Woźniak, tel.600670939.
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Uczestnikiem PAS-Z może być każda osoba bezrobotna
z powiatu zielonogórskiego spełniająca określone kryteria
i osoby przez nią zgłoszone do udziału w projekcie jako jej
grupa wsparcia. Bezrobotni w ramach projektu mogą bezpłatnie uzyskać kwalifikacje m.in. operatora koparko-ładowarki, operatora wózków widłowych, pracownika administracyjno-biurowego, florysty czy opiekuna osób starszych.

kształceniu w modelu STEAM, zorganizowane
pod patronatem Zakładu Mediów i Technologii
Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego;

Stowarzyszenie „ZA BOREM” realizuje w bieżącym
roku 4 projekty:
•

projekt „Warsztaty Akademii Programowania
i Robotyki” dofinansowany przez Gminę Zabór
w ramach zadania publicznego „Organizacja
warsztatów komputerowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabór”. Trwające 8 dni warsztaty
odbyły się w świetlicy w Droszkowie, uczestniczyło w nich kilkudziesięciu młodych mieszkańców
gminy Zabór;

•

projekt „Edukacja STEAM” współfinansowany
przez Województwo Lubuskie w ramach zadania
„Lubuska Odnowa Wsi”. W ramach projektu zakupiliśmy sprzęt na potrzeby Akademii Programowania i Robotyki, m.in. zestawy LEGO ® Maszyny Proste i Zasilane oraz przeprowadziliśmy
w świetlicy w Droszkowie ogólnodostępną imprezę pn; „Drzwi Otwarte Akademii Programowania
i Robotyki”. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy
naszą ofertę edukacyjną, zademonstrowaliśmy
sprzęt jakim dysponujemy oraz wręczyliśmy dyplomy uczestnikom warsztatów. Prezentacji sprzętu towarzyszyło krótkie seminarium poświęcone

•

projekt pn: „Czysta zabawa” realizowany wraz
z grupą nieformalną ARDUINO TEAM II polegający na zaprojektowaniu i budowie ozonatora
w którym do sterowania będzie użyta platforma Arduino. Będzie on wykorzystywany przez członków
grupy nieformalnej i stowarzyszenie do dezynfekcji sprzętu edukacyjnego i pomieszczeń. Dzięki
wbudowanej platformie Arduino będzie mógł
być rozbudowywany o kolejne funkcje poprzez
wymianę/zmianę oprogramowania i modułów na
przyszłych zajęciach z programowania i robotyki
organizowanych przez stowarzyszenie. Projekt
sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014 – 2020 w ramach
zadania „Startuj z FIO- lubuskie lokalnie”. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” oraz
Fundacja Rozwoju Holistycznego;

•

projekt „Młodzieżowe Projekty OZE” współfinansowany przez Województwo Lubuskie w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych. W ramach projektu przeprowadzimy
cykl warsztatów e-learningowych prezentujących
wybrane elementy metodyk zarządzania projektami na przykładzie projektów OZE oraz zorganizujemy eco-rajd rowerowy wokół lubuskich jezior.
Zapraszamy do uczestnictwa
w naszych przyszłych projektach.
Plotołamacz 16/2020
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Msza Dożynkowa.

W tym roku, z powodu pandemii, Dożynki w naszej gminie nie odbyły się. Podziękowaniem za zebrane plony i pracę rolników
była dożynkowa Msza Święta, która odbyła się 22 sierpnia 2020 roku w centrum Zaboru. Mszę celebrował Proboszcz z Zaboru
Ks. Tomasz Sałatka oraz z Proboszcz z Przytoku Ks. Tomasz Trębacz. Wójt gminy Robert Sidoruk życzył wszystkim rolnikom
wytrwałości, owocnych zbiorów oraz dobrej pogody na przyszły rok.

Wieści z biblioteki
•

19 czerwca b.r. biblioteka gościła pisarza tworzącego dla
dzieci, jedynego „takiego” nauczyciela w Polsce, który
uczy miłości, szacunku i empatii - Toma Justyniarskiego
oraz naszą wspaniałą lokalną malarkę Sylwię Gromacką-Staśko. W trakcie wizyty pisarz przekazał książki dla
dzieci: „Tajemnice drzew” oraz „Książę i Rumak”, ilustrowane przez S. Gromacką-Staśko. Zapraszamy naszych
najmłodszych czytelników do wypożyczania tych książek.

•

W dniu 7 lipca 2020 roku, został uruchomiony punkt biblioteczny w świetlicy w Droszkowie.

•

Czytelników punktu obowiązuje regulamin korzystania
ze zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zaborze, a w szczególności § 6. Postanowienia dotyczące wypożyczania w punkcie bibliotecznym w Droszkowie.
Informacje na temat godzin otwarcia punktu będą sukcesywnie pojawiać się na stronie internetowej biblioteki.

•

Konkurs fotograficzny „Pokaż, co czytasz...” Zachęcamy
do wysyłania fotografii - „selfie” z książką, fotografii bliskich jak czytają, a może zdjęcia książki, którą właśnie
czytacie w wakacyjnej scenerii. Każde ujęcie jest dobre!
Uruchomcie wyobraźnię. Autorzy 3 najlepszych zdjęć
otrzymają atrakcyjne nagrody. Zdjęcia można wysyłać do
31 stycznia 2021.

•

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.biblioteka.gminazabor.pl

•

W naszej gminie realizowany jest projekt „Uczymy się
seniora”, którego organizatorem jest LGD „Między Odrą
a Bobrem”. Podczas ostatnich warsztatów, dotyczących
informatyzacji, biblioteka zaprezentowała ofertę dla seniorów. A mianowicie, oprócz tradycyjnego wypożyczania książek (także tych z wielką czcionką) pomagamy
w podstawowej obsłudze komputera oraz wypożyczamy
audiobooki - do czego zachęcaliśmy na spotkaniu.

ZAPROSZENIE NA SPEKTAKL
W sobotę 26 września 2020 r. o godz. 16.00
na terenie wzgórza „Kobelka”
w Droszkowie odbędzie się plenerowe
widowisko kostiumowe pt.

„Kroniki zaborskie –
cz. II: Droszkowski
Belweder”
poświęcone upamiętnieniu nieistniejącej już
tam dziś budowli, łączącej funkcję wieży winiarskiej i obiektu służącego rozrywce ówczesnego władcy Zaboru - hrabiego Fryderyka Augusta von Cosel, syna króla polskiego Augusta
II Wettyna ( Sasa ).
Organizatorem wydarzenia - nawiązującego
do wcześniejszego spektaklu plenerowego pt.
„Kroniki zaborskie – hrabia Cosel”, wystawionego na dziedzińcu zamku w Zaborze – jest
Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa.
Wykonawcami widowiska kostiumowego są aktorzy Teatru Zza boru, aktorzy Teatru Terminus A Quo oraz grupa bębniarska. Zapraszamy mieszkańców Droszkowa i całej gminy!
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•

Z przyjemnością zawiadamiamy, że biblioteka otrzymała
grant w konkursie regrantingowym organizowanym przez
Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.
W ramach grantu w okresie od września do października
będzie realizowany projekt „Opowieści z krajów kwitnącej wiśni – wokół kultury japońskiej” dla dzieci szkolnych.
Partnerem projektu jest SP w Zaborze. Główną ideą projektu będzie twórcze słuchanie opowieści związanych
z kulturą japońską. Jednocześnie zasłuchane treści staną
się punktem wyjścia do odkrycia i stworzenia własnej opowieści - w postaci słów, prac plastycznych czy też działań
teatralnych. W związku z projektem zaplanowane zostały
warsztaty z bajką japońską, warsztaty teatru japońskiego,
warsztaty poezji japońskiej, warsztaty plastyczno-manualne, m.in. ikebana, origami o samurajach i pokaz Aikido.
Na warsztaty obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona.
Więcej informacji pod nr tel. 683274081.

•

W okresie od września 2020 do czerwca 2021 realizowany
będzie projekt „Muzyczno-kulinarne podróże kulturalne
w gminie Zabór”, współorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze oraz bibliotekę. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu fundacji Orlen.
Projekt angażuje społeczność lokalną do uczestnictwa
w muzyczno-kulinarnych podróży w przeszłość, podczas
których odbędą się spotkanie autorskie oraz 3 koncerty
(m. in. piosenek XX-lecia międzywojennego), uatrakcyjnione gawędą historyczną oraz potrawami tematycznymi.
Idealnie w ten temat wpasowuje się spotkanie autorskie
z Zofią Mąkosą, promujące nagradzany cykl Wendyjska
winnica - epicką opowieść z czasów wojny, podkreślającą siłę rodzinnych więzów, rolę miłości i determinację
kobiet.
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WAŻNE TELEFONY
Telefony alarmowe
Pogotowie 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Urząd Gminy w Zaborze
tel.: 68 321 83 00
Wójt Gminy Zabór
- Robert Sidoruk
tel.: 68 321 83 02

Zgrupowanie rekreacyjno-sportowe młodych wojowników z Klubu Ju-Jitsu „TORA”
Zabór oraz młodzieży z zaprzyjaźnionego Klubu „WASHI” Konotop odbyło się w terminie 02-12.08.2020 nad Mazurskim jeziorem w okolicach Olsztynka.
To było dziesięć dni intensywnych treningów na macie, ale nie zabrakło także czasu na
bieganie, wyjścia do parku rozrywki, wspólną integrację czy naukę historii Ju-Jitsu.
„Mam nadzieję, że zgrupowanie pomoże zawodnikom osiągnąć jak najlepsze stopnie
podium na zawodach, ponieważ ciężko na nim pracowali!” - mówi trener Klubu Ju-Jitsu
„TORA” Zabór - Sensei Radosław Tomiak.
Więcej informacji, zdjęć oraz filmów z wyjazdu młodzieży
można zobaczyć na www.facebook.com/jujitsutora

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 68 321 83 05/06
Ewidencja ludności, działalność
gospodarcza, dowody osobiste
tel.: 68 321 83 04
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego
tel.: 68 327 40 86
Punkt Apteczny „Nagietek”
tel.: 68 321 84 11
Urząd Pocztowy w Zaborze
tel.: 885 900 587
Adam Orzechowski
Konserwator WOD-KAN
tel.: 734 426 362
Dzielnicowy (Czarna,
Dąbrowa, Droszków, Przytok)
asp. Wojciech Kołpaczek,
tel. stacjonarny służbowy:
47 79 51311, 519 534 806
Dzielnicowa (Łaz, Mielno,
Milsko, Proczki, Przytoczki,
Rajewo, Tarnawa,
Wielobłota, Zabór)
mł. asp. Magdalena Tomaszewska
tel. 68 476 13 11, 690 106 573

REDAKCJA:
Urząd Gminy Zabór, ul. Lipowa 15,
66-033 Zabór, woj lubuskie
WYDAWCA:
Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór

Cały czas trwa nabór do sekcji Ju-Jitsu. W razie pytań prosimy o kontakt z Sensei
Radosławem Tomiakiem - 733328160 lub Sensei Tomaszem Tomiakiem - 723404016.
Treningi odbywać się będą w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach:
• grupa młodsza (do 12 lat) - 17:00-18:00
• grupa starsza (powyżej 12 lat) -18:00-19:30

Zapraszamy osoby w każdym wieku do rozpoczęcia
wspaniałej przygody ze sportem!

REDAKCJA: Iwona Adamiak
DTP: Wydawnictwo Precjoza
Druk: DRUKARNIA CHROMA
NAKŁAD: 1300 EGZ., kwartalnik,
gazeta bezpłatna

