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SŁOWO OD WÓJTA GMINY ZABÓR
dojazdu będziemy proponować nasz transport,
szczególnie osobom starszym. Będziemy Państwa
informować o szczepieniach w mediach społecznościowych, a także na tablicach ogłoszeń.
Poza zagrożeniem życia, covid-19 sparaliżował gospodarkę nie tylko w naszym kraju, i praktycznie
dotknął każdą dziedzinę życia. Także w naszej małej ojczyźnie życie w każdej sferze uległo zmianie.
Decyzje o obostrzeniach docierają do nas od naszego rządu, które wójt, burmistrz czy prezydent
musi wprowadzać i odpowiada za realizację tych
zadań. Odczuliśmy obostrzenia poprzez znaczne opóźnienia realizacji wszystkich inwestycji,
zamknięcie szkół, sal wiejskich a także odwołano wszystkie imprezy. Każdego z nas dotknęły te
utrudnienia, ale pomimo to jakoś staramy sobie ze
wszystkim radzić i to jest najważniejsze, że się nie
poddajemy.

Rok 2020 przeszedł już do historii. Niestety zapisał się on wyjątkowo negatywnie. Pandemia
covid-19 opanowała cały świat, a także nas. Sam
także stałem się ofiarą tego wirusa w listopadzie
zeszłego roku. Zmagałem się z tą chorobą bardzo
ciężko, najpierw była opieka mojej żony, która jest
pielęgniarką, potem Pani doktor rodzinna po prześwietleniu płuc, skierowała mnie na oddział pulmonologii w Zielonej Górze. Pragnę podziękować
serdecznie całej służbie zdrowia, która zmaga się
z wirusem, którego tak naprawdę nie zna. Walka
z wrogiem nieprzewidywalnym jest bardzo ciężka, ten kto tego nie doświadczył, nie zdaje sobie
sprawy jaka to ciężka choroba, jak ciężko się z nią
walczy, a jeśli wygrasz, pozostawia powikłania,
które atakują słabsze narządy wewnętrzne organizmu. Dlatego po raz kolejny apeluję do Państwa
o ostrożność, rozwagę i mądrość, nie życzę nikomu walki z tą chorobą. 4 stycznia wróciłem do
pracy z wielką radością, planuję w najbliższym
czasie oddać osocze, które może uratować życie
kilku osobom i z cierpliwością będę czekał na swoją kolej do zaszczepienia się. Będę także namawiał
Państwa do szczepień, tylko w ten sposób możemy poradzić sobie z koronawirusem i wrócić do
normalności. Osobom, które nie mają możliwości
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Mamy już inny, nowy rok 2021, który ja nazywam
rokiem nadziei. Nadziei na powrót normalności,
za którą chyba każdy z nas tęskni. Ta normalność
będzie wracała bardzo długo, ale jak długo to od
nas wszystkich zależy, mam tutaj na myśli całą
społeczność, całego kraju, a także świata.
W grudniu odbyła się sesja Rady Gminy, na której
Radni uchwalili budżet na rok 2021 prawie jednogłośnie. W dalszej części Plotołamacza, możecie
się Państwo zapoznać, jakie inwestycje do realizacji zaplanowane są w tym roku. Jest ich dużo
i musimy mocno zakasać rękawy, aby zdążyć
z ich realizacją. Mam także nadzieję, że inwestycje, które nie są realizowane przez nasz urząd, czyli światłowód (Orange), budowa mostu na rzece
Odrze w Milsku i drogi dojazdowej do mostu nr
282 (Mota Engil), będą już wykonywane bez żadnych przeszkód, które powodują opóźnienia w realizacji tych zadań.
Szanowni Państwo, życzę Wam abyście byli
zdrowi, aby rok 2021 był dla Was rokiem wiosennym, czyli wszystko pobudza się do życia
i jest świeże, młode i piękne. Życzę Wam, tolerancji i wyrozumiałości dla drugiego człowieka, zajęcia się sobą i swoimi sprawami, bo nikt
za Was nie ułoży Wam życia lepiej niż Wy sami.
Życzę także aby ten rok był rokiem jedności,
a nie dalszych podziałów. WSZYSTKIEGO
NAJLEPSZEGO !!!

GMINA

INWESTYCJE

Fot. Nowa szafa sterownicza (SUW)

Rys. Schemat rozwiązań w zakresie poprawy wydajności i ciśnienia wody w Przytoku

W grudniu 2020 roku zostały zakończone prace związane z Budową
przepompowni wody pitnej wraz
z siecią wodociągową w Przytoku i przebudową stacji uzdatniania wody w Droszkowie.

wody wykonano nowy odcinek sieci
w ciągu ul. Rumiankowej i połączono
go ze starą siecią przy ul. Zbożowej.

Mamy nadzieję, że poczynione
przez nas starania przyniosą oczekiwany rezultat, i że w okresach letCelem inwestycji było przede nich upałów Mieszkańcy Przytoku
wszystkim zwiększenie wydajności nie będą mieli już powodów do zmarwody pitnej oraz podniesienie ci- twień związanych z brakiem wody
śnienia w sieci wodociągowej w m. oraz słabym ciśnieniem w sieci.
Przytok, zasilanej ze stacji uzdatnia- Wykonawcą inwestycji była firma
nia wody (SUW) w Droszkowie.
Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. K. z JaroW ramach zadania w celu poprawy cina. Łączna wartość robót wyniosła
warunków uzdatniania wody w SUW 677 268,45 zł. Zadanie było współfiw Droszkowie dostawiono czwarty nansowane ze środków Unii Europejfiltr, wymieniono zbiornik do płuka- skiej w ramach poddziałania „Wsparcie
nia wody na większy, zamontowano inwestycji związanych z tworzeniem,
nową szafę sterowniczą oraz wykona- ulepszaniem lub rozbudową wszystno dodatkową wsypę zaworową do kich rodzajów małej infrastruktury,
sterowania przepustnicami filtrów. w tym inwestycji w energię odnawialJednoczenie, z uwagi na brak możli- ną i w oszczędzanie energii” Programu
wości uzyskania wymaganego ciśnie- Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
nia w sieci wodociągowej w oparciu 2014-2020 na operacje typu „Gospoo dotychczasowe zbiorniki wyrów- darka wodno-ściekowa”.
nawcze zlokalizowane w Przytoku przy Oprócz ww. prac na terenie ulic Ruczaul. Ceglanej (w sposób grawitacyj- jowej i Źródlanej został wybudowany
ny), niezbędne było zaprojektowanie nowy odcinek sieci wodociągowej.
i wybudowanie przepompowni wody Zadanie wykonał Zakład Inżynierii
pitnej przy ul. Makowej w Przytoku. Sanitarnej i Elektrycznej „HOSSA”
Następnie w celu podania wody w gór- Sp. j. z Sulechowa. Wartość robót bune partie Przytoku oraz wyrównania dowlanych wyniosła 78 720,00 zł.
ciśnienia w istniejącej sieci wodociągo- Inwestycja została wykonana ze środwej, od wybudowanej przepompowni ków własnych gminy.

Fot. Przepompownia wody
w Przytoku

Fot. Nowe zbiorniki płukania wody
(SUW)

Fot. Dodatkowy czwarty filtr (SUW)
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Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej wykonane zostało również
zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Zaborze – ul. Polna,
Miodowa”
W ramach zadania została rozbudowana sieć wodociągowa w ciągu
ul. Miodowej oraz sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami w ciągu ulic
Polnej i Miodowej.
Inwestycja zrealizowana została
w ramach projektu pn. „Poprawa
stanu gospodarki wodno-ściekowej
w m. Zabór, Przytok i Droszków
w Gminie Zabór” i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczę-

dzanie energii” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 20142020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Wykonawcą zadania była firma EKO
– BUDOWA z Międzyrzecza. Wartość robót wyniosła 292 002,00 zł.

Budowa drogi na terenie dz. 229 i 239
w Łazie (droga za świetlicą).
Mieszkańcy Łazu mogą już korzystać z wybudowanej drogi dz. 229 i 239 w Łazie (za świetlicą).
W ramach zadania została wybudowana droga
o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 m
wraz poboczami z kruszywa kamiennego.
Wykonawcą robót była firma BUD-DRÓG
z Kożuchowa. Zadanie zostało częściowo dofinansowane ze środków budżetu Województwa
Lubuskiego w ramach tzw. Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych (FOGR).
Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej
w miejscowości Tarnawa
Co roku rośnie ilość urządzeń rekreacyjno-sportowych w naszej gminie. W tym roku wykonana
została siłownia zewnętrzna w Tarnawie. Zadanie obejmowało dostawę i montaż 4 urządzeń
siłowni zewnętrznej zamontowanych pojedynczo (jeździec, wyciąg górny, wioślarz, orbitrek).
Zachęcamy do korzystania!
Podobne siłownie mają powstać w 2021 roku
w miejscowościach Czarna i Dąbrowa.
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Doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w ciągu mach zadania zostały doświetlone dwa przejścia dla
drogi wojewódzkiej Nr 282 w Droszkowie w przy pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 282 w Droszul. Zielonogórskiej
kowie w przy ul. Zielonogórskiej (przy skrzyżowaniu
Już od listopada mieszkańcy Droszkowa mogą czuć się z ul. Dębową oraz przy ul. Działkowej).
bezpieczniej. To za sprawą wspólnej realizacji zadania Wykonawcą zadania był firma ENEA Oświetlenie
Gminy Zabór oraz Województwa Lubuskiego. W ra- sp. z o.o. Wartość robót wyniosła 45 497,70 zł.

UROCZYSTE OTWARCIE BOISKA W ZABORZE

We wrześniu 2020r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego
kompleksu rekreacyjno-sportowego
w Zaborze. Zadanie zostało zrealizowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie: w ramach PROW. Tytuł zadania:
„Modernizacja kompleksu rekreacyj-

no-sportowego w miejscowości Zabór
oraz budowa siłowni zewnętrznych
w miejscowości Droszków i Przytok”.
Był to nabór wniosków realizowany
w 2018 r. przez Stowarzyszenie LGD
Między Odrą a Bobrem w Zaborze.
W otwarciu uczestniczył Wójt, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
Prezes oraz przedstawiciele Lubuskie-

go Związku Piłki Nożnej, Prezes Liwna
Zabór, Wykonawca Inwestycji, Prezes LGD Między Odrą a Bobrem oraz
przedstawiciele gminy Zabór. Po przecięciu wstęgi i przemowach rozegrano
mecz piłki nożnej pomiędzy Oldbojami, a KP Zielona Góra. Zwycięskiej
drużynie gratulujemy.
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NOWY SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA ZABORSKICH STRAŻAKÓW

Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborze powiększyła swoją
bazę o nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki
MN,I2007.46.011,TLG.
Pojazd został zakupiony ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (400 tys.) oraz ze środków finansowych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (400 tys.) w ramach ogólnopolskiej akcji „BITWA NA
WOZY”.
Uzyskanie środków finansowych było możliwe dzięki największej frekwencji wyborczej, jaką osiągnęła Gmina Zabór w Województwie Lubuskim w pierwszej turze wyborów prezydenckich i kampanii przeprowadzonej przez druhów OSP .

Pojazd o napędzie 4x2 z możliwością blokady kół tylnej osi,
wyposażony jest m.in. w zbiornik wody o pojemności 2500
litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę, układ
wodno-pianowy, elektropneumatyczny maszt oświetleniowy
LED, videorejestrator, kamerę cofania, zestaw narzędzi ratowniczych o napędzie hydraulicznym.
Na przestrzeni ostatnich 6 lat Ochotnicza Straż Pożarna
w Zaborze została wzbogacona o 3 nowe samochody strażackie. Gratulujemy i życzymy aby kolejny nowy pojazd usprawnił pracę naszym strażakom oraz zwiększył poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Zabór.

JESIENNA ZADUMA
W tym roku z powodu epidemii konorawirusa po raz pierwszy od wielu lat nie odbył się koncert Jesiennej Zadumy przy udziale
publiczności. Jednak artyści i organizatorzy nie poddali się i koncert powstał w wersji online. Muzyka i piosenki w wykonaniu
Romana Walenciaka oraz zaproszonych gości umilą wszystkim zimowe wieczory.
Materiały z nagraniami pojawiają się sukcesywnie na profilu facebookowym:
www.facebook.com/Jesienna-Zaduma-105032644754532
oraz kanale YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC9NsV-V4WW4TJHwdHL01oxQ
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ZAWODY MIKOŁAJKOWE
5 grudnia 2020 r. w Konotopie odbyły się zawody mikołajkowe w JU-JITSU,
w których uczestniczyli zawodnicy z zaprzyjaźnionych klubów z Konotopu,
Zaboru, Zielonej Góry oraz delegacja ze Świebodzina! Cieszymy się, że mimo
pandemii udało nam się spotkać w takim gronie. Jednocześnie gratulujemy
osobom, które po wcześniejszym egzaminie uzyskały nominacje na kolejne
stopnie wtajemniczenia KYU. Wasza droga do stopnia Mistrzowskiego dopiero się zaczęła... Czeka Was ogrom pracy, ale wierzymy, że osiągniecie ten cel!
Serdecznie gratulujemy zdobytych medali oraz nominacji.
SENSEI Radosław Tomiak

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI

We wrześniu 2020 r. biblioteka wraz ze Szkołą Podstawową
w Zaborze realizowała projekt „Opowieści z Kraju Kwitnącej Wiśni – wokół kultury japońskiej”. Projekt powstał jako
efekt wygrania przez bibliotekę konkursu regrantingowego organizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury
w Zielonej Górze. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Województwo Lubuskie. 25 września biblioteka
zaprosiła mieszkańców gminy na spotkanie podsumowujące,
podczas którego można było obejrzeć efekty realizowanego projektu. W pierwszej kolejności wystąpiły dzieci ze SP w Zaborze,
podopieczni Pani Marzeny Ciok, które zaprezentowały bajkę
Odważny zajączek, wykorzystując teatr kamishbai oraz opowiedziały ze swojej perspektywy o uczestnictwie w projekcie. Kolejnym punktem programu był minispektakl teatru japońskiego.
Młodzież w urzekający sposób przedstawiła historię mityczną
japońskich bogów: Amaterasu - bogini słońca, Susanoo - władcę
oceanu i burz oraz boga księżyca Tsukuyomi. Aktorzy wystąpili w przepięknych tradycyjnych japońskich strojach - kimonach.

Przy akompaniamencie nastrojowej muzyki i świetnie przygotowanej choreografii przenieśli widzów w niesamowity świat japońskiej opowieści. Dopełnieniem uczniowskiego majstersztyku
były wiersze haiku, napisane i zaprezentowane przez uczniów
zaborskiej szkoły. Po rewelacyjnym spektaklu, przyszedł czas na
gościa specjalnego, z którym został przeprowadzony wywiad na
scenie. Pan Andrzej Żywień na bazie swoich doświadczeń uraczył uczestników spotkania realistycznymi opowieściami o życiu
i pracy w Japonii, ich kulturze i obyczajach oraz zaprezentował
zbiór prywatnych fotografii, obrazujących ciekawe aspekty pobytu w tym kraju. Na zakończenie zebrani goście udali się na poczęstunek w stylu japońskim. Koło Gospodyń Wiejskich z Zaboru
wykazało się międzynarodowymi umiejętnościami kulinarnymi,
przygotowując specjały kuchni japońskiej m.in. sałatkę z ogórka
Tsunomono, truskawkowe kuleczki w paście z fasoli adzuki Ichigo
Daifuku. Goście również skosztowali tradycyjnego japońskiego
sushi. Całość spotkania dopełniła nastrojowa japońska muzyka
oraz unoszący się w sali zapach zielonej herbaty.
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WYDARZENIA

KOŁO GOSPODYŃ WIESJKICH W ZABORZE
Zakupione akcesoria kuchenne wzbogacą wyposażenie świetlicy i będą pomocne na zajęciach kulinarnych.
„To nasz czas! Aktywizacja kobiet
zamieszkujących obszary wiejskie”
W tym projekcie zrealizowane zostały:
• Warsztaty plecionkarskie robienie tradycyjnych koszy
z wikliny,
• Warsztaty plecionkarskie na których wykonano ozdoby
z wikliny np.: choinki z wikliny, kule ozdobne z wikliny
i anioły z wikliny,
• Zajęcia z układania kwiatów wg sztuki japońskiej Ikebany.
Zakupiono materiały do zrobienia kompozycji kwiatowych zgodnie ze sztuką Ikebany. Zajęcia prowadziła jedna
z członkiń KGW która posiada przygotowanie z terapii
zajęciowej.

Dla Koła Gospodyń Wiejskich rok 2020 jest pierwszym pełnym rokiem działalności. Koło powstało
18.06.2019 r.
W tym czasie koło zrealizowało następujące projekty:

Pomoc finansowa z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa – dotacja budżetowa.
Dotacja ta była pomocna w realizacji takich zajęć jak:
•

Warsztaty kulinarne na których razem przygotowywane
były ciekawe potrawy np: kotlety z chleba, smalec z fasoli,
ciasto kokosowo-fasolowe, kluski serowe i pasta z fasoli.

W ramach projektu zrealizowano:

•

Nauka wiązania sznurka zgodnie ze sztuką makramy,

•

•

Zorganizowanie wycieczki wspólnie ze Związkiem Emerytów i Rencistów O/Zabór do Wrocławiado ZOO i Delfinarium. W wycieczce uczestniczyły 43 osoby.

„Organizacja przedsięwzięć mających na celu
kultywowanie tradycji w Zaborze”
Warsztaty florystyczne, na których wykonano palmy wielkanocne, Panie uczyły się robić kwiaty z bibuły i wymieniały się umiejętnościami ozdabiania jajek wielkanocnych
na szydełku,
• Warsztaty kulinarne na których gotowano zupę z dyni,
mięso mielone zawijane w wafle, lazanię i babkę ziemniaczaną z sosem czosnkowym,
• Zakupiono materiały na ozdoby choinkowe w celu przygotowania stroików świątecznych i innych ozdób choinkowych.
Aktualnie uczymy się sztuki makramy (jednak ze względu na
pandemię jest to w tej chwili utrudnione).
Wspólnie wymieniamy się również ciekawymi i zapomnianymi przepisami kulinarnymi i przekazują wiedzę na temat zapomnianych tradycji i zwyczajów.
„Zakup wyposażenia kuchennego
do realizacji warsztatów kulinarnych”
Ze środków uzyskanych w ramach projektu zakupiono:
• robot kuchenny z blenderem,
• termosy konferencyjne szt. 3,
• zestaw noży kuchennych Gerlach 2 kpl,
• patelnię żeliwną,
• patelnię tytanową,
• kuchenkę elektryczną
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Do 30 czerwca 2021 r. zostały do zrealizowania dwa projekty:
•

,,Muzyczno-kulinarne podróże kulturalne w gminie Zabór”, którego Fundatorem jest Orlen,

•

,, W zgodzie z naturą,, zawarty ze Stowarzyszeniem Lubuska Grupa Działania Między Odrą a Bobrem objęty
wsparciem dla lokalnych inicjatyw społecznych wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wsparcie finansowe przekazane w ramach wszystkich projektów daje nam możliwość spotkań, integracji osób w wieku
emerytalnym w środowisku wiejskim, na których można nauczyć się nowych, ciekawych rzeczy, nabyć nowe umiejętności, podzielić się posiadaną wiedzą i spędzić ciekawie czas. Ze
względu na pandemię ten rok był nietypowy i miał ograniczone możliwości.
Zabrakło w tym roku spotkań przy kawie i grach planszowych.

WYDARZENIA

RELACJA Z KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PLAKAT
I NA EKO-STRÓJ O TEMATYCE OCHRONY ŚRODOWISKA

Organizator:

Komisja postanowiła przyznać:

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa realizowało projekt
„Z PRZYRODĄ NA TY”, jako zadanie publiczne na rzecz
dzieci i młodzieży w województwie lubuskim o nazwie
„Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”

1.

Jedno I miejsce:
- Jeremi Rybczyński - klasa II;

2.

Dwa II miejsca:
- Barbara Jandy – przedszkole – 5 lat;
-Wiktoria Fijałkowska – klasa VII;

3.

Trzy III miejsca:
- Xsavier Sokalski – klasa IV;
- Amelia Mazur – klasa I;
- Lena Mazur - klasa I;

•

Jedno wyróżnienie dla Świetlicy
„Tęczowa Przystań” z Zielonej Góry.

Uczestnicy:
Dzieci przedszkolne i uczniowie szkół podstawowych Powiatu
Zielonogórskiego i Miasta Zielona Góra.
Na konkurs zgłoszonych zostało 7 prac na plakat i 1 praca
(zdjęcie) na Eko-Strój, nadesłana pocztą elektroniczną.
Rozstrzygnięcia konkursu dokonała komisja w składzie:
•

Sylwia Gromacka-Staśko;

•

Katarzyna Kulikowska;

•

Mateusz Jakowlew

przy udziale koordynatora projektu Marii Kurczewskiej .

Na Eko-Strój zgłoszona została tylko jedna praca - Kajetana
Rybczyńskiego - przedszkole – lat 5.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe
i kubki jako gadżety promocyjne województwa lubuskiego
oraz pamiątkowe dyplomy.
Powyższe zadanie publiczne o nazwie „Z PRZYRODĄ NA
TY” współfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
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MIKOŁAJ W ZABORZE
6 grudnia do Sołectwa Zabór w kolorowym
korowodzie przybył Mikołaj wraz z pomocnikami. Wszystkie dzieci otrzymały paczki
a grzeczni dorośli słodkie niespodzianki. Było
bardzo dużo frajdy i radości. Relacja z wizyty
do obejrzenia na serwisie YouTube:
youtube.com/watch?v=JIPGliFvPGk

NARODOWE CZYTANIE
W tym roku po raz pierwszy w Gminie Zabór odbyło się Narodowe
Czytanie. Organizatorem wydarzenia była Gminna Publiczna Biblioteka
w Zaborze we współpracy z Teatrem Zza Boru i Urzędem Gminy Zabór.
We wrześniowe popołudnie w świetlicy w Droszkowie odczytano fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego. W główne role wcielili się Jan
Fręś jako Skierka, Robert Sidoruk jako Chochlik, Roman Walenciak jako
Kirkor, Arkadiusz Mieczyński jako Pustelnik, Lucyna Korczowska jako
Wdowa, Marzena Ciok jako Alina, Kinga Krauz-Napieralska jako Balladyna, Irena Karkosz jako Goplana, Antonina Walenciak jako Sługa. Fragmenty „Balladyny” przeplatane były utworami Renaty Przemyk, które
nadały wydarzeniu niepowtarzalnego charakteru. Impreza poprzedzona
była podsumowaniem projektu „Mała Książka Wielki Człowiek” oraz
wręczeniem dyplomów dla Małych Czytelników, biorących udział w projekcie.

PAS-Z W CZARNEJ
Uczestnicy Punktu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej
w Czarnej mieli możliwość
skorzystania z wyjazdów integracyjnych na imprezy tematyczne do lokalnych muzeów.
Uczestnicy PAS-Z odwiedzili
w okresie sierpień-październik, m.in. Lubuskie Muzeum
Wojskowe w Drzonowie, Muzeum Etnograficzne w Ochli,
Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy. W ramach PAS-Z odbył się również rejs statkiem po Odrze z poczęstunkiem i animacjami dla uczestników. W ramach działania Punktu w Czarnej odbyły się także warsztaty kreatywne „Rzeźba
w płótnie – Anioły” oraz warsztaty decoupage metodą serwetkową „Bożonarodzeniowe ozdoby”.
Opiekun Punktu AS-Z w Czarnej
Justyna Zakrzewska-Woźniak
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Pożegnanie wakacji z SMC
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej zorganizowało 29 sierpnia 2020 roku międzypokoleniową wycieczkę do parku rozrywki Majaland w Kownatach
koło Torzymia. Wycieczka realizowana była m.in.
w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw
Młodzieżowych. Projekt finansowany był ze środków SMC oraz Gminy Zabór w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Koordynator projektu
Justyna Zakrzewska-Woźniak

Rejs statkiem po Odrze
13 września 2020 r. odbył się rejs statkiem po Odrze dla seniorów. Wyjazd zorganizowany został
przez Stowarzyszenie Miłośników Czarnej, a brało
w nim udział 60 osób. Seniorzy dodatkowo mieli
możliwość pobytu w Nadodrzańskim Parku Rekreacyjnym i Parku Krasnala w Nowej Soli. Projekt finansowany był ze środków Gminy Zabór w ramach
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Koordynator projektu
Justyna Zakrzewska-Woźniak

I GMINNY PLENER RZEŹBIARSKI

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej 5 września 2020 r. zorganizowało I GMINNY PLENER RZEŹBIARSKI we wsi Czarna.
Główną atrakcją imprezy była sztuka rzeźbienia w drewnie w wykonaniu Dominika Staśko. Uczestnicy podziwiali ławkę oraz
witacz, które stworzył lokalny rzeźbiarz z Droszkowa. Podczas imprezy odbywały się animacje dla dzieci, plecenie warkoczyków
oraz konkursy z nagrodami. Koło Gospodyń Wiejskich z Czarnej częstowało swoimi wypiekami i pieczonymi kiełbaskami z rusztu. Witacz usadowiony został przy boisku wiejskim w Czarnej, a ławka znajduje się przy wejściu do świetlicy. Całe wydarzenie
odbyło się dzięki dotacji z Gminy Zabór w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Koordynator projektu
Justyna Zakrzewska-Woźniak
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Między Odrą a Bobrem w Zaborze
– realizowane projekty w roku 2020 r.
z pozyskanych zewnętrznych środków ﬁnansowych.

Projekt pt.: Startuj z FIO – lubuskie lokalnie - realizowany przy współpracy z Fundacją Rozwoju Holistycznego z Gorzowa Wielkopolskiego.
Realizacja zadania polegała na wsparciu młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych na terenie województwa lubuskiego
poprzez udzielenie im wsparcia finansowego w kwotach po 4 lub 5 tys. złotych.
Wsparcie to miało na celu, oprócz zwiększenia dostępu do środków finansowych, zwiększenie kompetencji,
jakości kapitału ludzkiego, liczby podejmowanych inicjatyw oraz aktywności na rzecz podejmowania inicjatyw lokalnych.
W ramach projektu w ciągu 11 miesięcy, od 1 stycznia
2020 r. do 30 listopada 2020 r. udzielono 60 mikrodotacji dla młodych organizacji pozarządowych/Patronów
grup oraz grup nieformalnych/samopomocowych na
terenie całego województwa lubuskiego.
Z obszaru Gminy Zabór w roku 2020 dofinansowanie otrzymało: Koło Gospodyń Wiejskich z Zaboru,
APIS Fundacja, Stowarzyszenie Wokół Kultury, Stowarzyszenie ZA BOREM, Stowarzyszenie Miłośników
Droszkowa na łączną kwotę: 24 966,93 zł. Natomiast
łączna kwota przekazana przez Stowarzyszenie LGD
MOaB wraz z FRH na realizację oddolnych inicjatyw
społecznych na rzecz społeczności lokalnej w roku
2020 to kwota: 279 774,26 zł.
Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
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Projekt pt. Lokalna Grupa Pomagania realizowany
w okresie od lipca do października 2020 r. polegał na
utworzeniu i funkcjonowaniu grupy wolontariuszy pomagających osobom starszym i samotnym w codziennym funkcjonowaniu w okresie epidemii koronowirusa. Projekt realizowany był na terenach wiejskich dwóch
powiatów tj. powiatu zielonogórskiego oraz powiatu
nowosolskiego (zgodnie z obszarem działania Lokalnej Grupy Działania MOaB – teren obejmował gminy:
Bojadła, Zabór, Kolsko, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Nowogrodód Bobrzański oraz Czerwieńsk).
Założeniem projektu było utworzenie grupy około 30
wolontariuszy, którzy zamieszkują obszar LGD MOaB.
Zadaniem wolontariuszy było niesienie dobrowolnej
pomocy osobom potrzebującym w prostych czynnościach dnia codziennego takich jak: wyprowadzenie
psa, zrobienie zakupów, pomoc w przemieszczeniu się
czy pomoc w wykupieniu leków. Na terenie Gminy Zabór zgłosiło się 13 osób – Wolontariuszy, którzy nieśli
pomoc potrzebującym w okresie wrzesień – październik 2020 r. Serdecznie im dziękujemy za poświęcony
czas i dobre serce.
Projekt współfinansowany w ramach działania Lubuska
Odnowa Wsi ze środków Województwa Lubuskiego.
Projekt pt. Uczymy się SENIORA – realizowany
w okresie od kwietnia do grudnia 2020 r. na terenie
ośmiu gmin wchodzących w skład Lokalnej Strategii
Rozwoju Stowarzyszenia MOaB tj. na terenie gmin:
Zabór, Bojadła, Kolsko, Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Nowogród Bobrzański oraz Trzebiechów. Projekt
miał za zadnie przygotować 110 seniorów z obszaru
LGD MOaB do pełnienia ról nieformalnych opiekunów osób starszych. Uczestnikami projektu były osoby
w wieku 60+ - mieszkańcy powyższych gmin. Z terenu

WYDARZENIA

Gminy Zabór do projektu zgłosiło się 13 pań, którym
Stowarzyszenie serdecznie dziękuje za aktywny udział
i zaangażowanie w projekcie.
Udział w projekcie gwarantował uczestnictwo w 6 bezpłatnych warsztatach o bogatej tematyce tj.:
•

•

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.
Warsztaty odbywały się w raz miesiącu w siedzibach m. in. GOK-ów, salach wiejskich, natomiast
ze względu na wprowadzone obostrzenia w kraju
dwa ostatnie bloki zajęć odbyły się w formie on-line, zajęcia były prowadzone na żywo na kanale
youtube.

•

Na zakończenie realizacji projektu wszyscy
uczestnicy seniorzy otrzymali prezenty – paczki
dostarczone przez Św. Mikołaja w skład których
wchodziły: lokalne zestawy na odporność, kartki
świąteczne, otwieracze do słoików, specjalistyczną
literaturę dla seniorów, ciepłe koce z nadrukowanym imieniem oraz pendrive, na którym zostały
nagrane filmy z prowadzonych zajęć na kanale
yotuube.

Projekt realizowany w ramach Rządowego Programu na
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 20142020 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Dziękujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom, którzy
w roku 2020 brali udział w projektach realizowanych przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą
a Bobrem oraz wszystkim osobom/podmiotom/gminom,
które pomogły nam w realizacji projektów.

SPŁYW KAJAKOWY
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór zorganizowało 19 września 2020 r. spływ kajakowy. W spływie wzięło
udział ponad 40 osób. Podczas podróży autokarowej odbył
się quiz z wiedzy o sportach kajakowych, historii kajakarstwa,
itd. Uczestnicy otrzymali nagrody przekazane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Starostwo Powiatu
Zielonogórskiego i Narodowy Bank Polski. W ramach dotacji
uczestnicy otrzymali na pamiątkę spływu magnesiki na lodówkę z otwieraczami. Spływ rozpoczął się w okolicach Świętna
na Południowym Kanale Obry. Szlak spływu był malowniczy
przebiegał przez Uście, Kargową. Wszystkie chętne osoby, które nie zdołały się zakwalifikować na tegoroczny spływ zapraszamy w przyszłym roku na przygodę z kajakiem.
Prezes Stowarzyszenia
Dariusz Tarnas
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GMINA ZABÓR RĘKODZIELNICTWEM SŁYNIE
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór
zrealizowało projekt o nazwie „Gmina Zabór rękodzielnictwem słynie”. Przedsięwzięcie polegało
na organizacji cyklu warsztatów rękodzielniczych
w formie online. Dzięki tym warsztatom przekazano wiedzę i umiejętności rękodzielnicze. Wykonano
2 witacze oraz 2 ławeczki z motywami nawiązującymi
do historii i przyrody poszczególnych miejscowości.
Rzeźby przekazano czterem najmniejszym Sołectwom z gminy: Czarnej, Dąbrowie, Milsku i Tarnawie. Projekt współfinansowany był ze środków budżetu Gminy Zabór w ramach programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi. W ramach projektu
nakręcony został filmik promujący naszą Gminę pod
katem rękodzielniczym. Film można obejrzeć pod
linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=moUKXjmtKsA&t
W nowym roku planuje się kontynuację tych działań.
Prezes SIL
Dariusz Tarnas

Światowy Dzień Drzewa – 10.10.2020 r.
10 października 2020 r. we wsi Czarna świętowano ŚWIATOWY DZIEŃ
DRZEWA. Stowarzyszenie Miłośników Czarnej w ramach realizowanego
projektu „Młodzież w klimacie EKO” zorganizowało akcję sadzenia drzew
w Czarnej oraz piknik z tej okazji, który odbył się na boisku w Czarnej.
Podczas imprezy posadzono dęby przekazane przez Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Zielona Góra. Wkopano i zaprezentowano witacz Czarnej.
Odbyły się konkursy ekologiczne dla dzieci, a także ognisko z pieczeniem
kiełbasek. Projekt finansowany był ze środków Województwa Lubuskiego.
Przedsięwzięcie realizowane w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.
Justyna Zakrzewska Woźniak - koordynator projektu

POMAGAMY
rowano potrzebujących seniorów z naszej gminy. Doskonale
pokazuje to, że nie jesteśmy obojętni na potrzeby innych. Akcja przeprowadzona została wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, który dostarczył paczki seniorom.

Lubimy pomagać i chcemy pomagać. Udowodnili to uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze. Organizowana od kilku lat przez Pana Kamila Matrasa akcja
„Świąteczna paczka dla seniora” i w tym roku się odbyła.
W zbiórce żywności nie przeszkodziła pandemia COVID-19,
ani zamknięcie szkoły. Uczniowie i ich rodzice stanęli na wysokości zadania i hojnie przynosili produkty, którymi obda-
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Nie jest to jedyna taka akcja zorganizowana przez zaborską
szkołę. Uczniowie nie są obojętni także na potrzeby zwierząt
z przytuliska w Zaborze. Po raz kolejny zebrali karmę dla przebywających tam zwierząt. Mamy nadzieję, że pomoże to im
przetrwać zimę.
Pamiętajmy o tym, że bezinteresowne pomaganie innym jest
często źródłem gigantycznej satysfakcji i sprawia, że stajemy
się szczęśliwszymi ludźmi. Każdy może pomagać nie tylko od
święta, ale i na co dzień. Czasami wystarczy mały gest, który
przyniesie szczęście innej osobie.

GMINA

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DROSZKOWA
Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa w ramach zadania publicznego pt. „Turystycznie i integracyjnie w plenerze” w dniu 10 października 2020 r. zorganizowało wyjazd autokarowy, w którym uczestniczyło 40 osób w różnym wieku.
Wsparcia finansowego na ten cel udzieliła gmina Zabór. Program wycieczki
obejmował dwa główne punkty: największą w Polsce kaktusiarnię Zdzisława
Kondratowicza w Żaganiu oraz gospodarstwo agroturystyczne „Malinówka” w
Drągowinie, w gminie Nowogród Bobrzański. Na początku zawitaliśmy do kaktusiarni, w której znajdowało się około dwieście tysięcy sztuk kaktusów. Właściciele
oprowadzili nas po swoim kaktusowym królestwie i opowiedzieli o ich odmianach i pielęgnacji. Na koniec każdy uczestnik otrzymał na pamiątkę po jednym
kaktusie. Następnie pojechaliśmy do gospodarstwa agroturystycznego o apetycznie brzmiącej nazwie „Malinówka”. Gospodarze serdecznie powitali nas poczęstunkiem. Na tzw. szwedzkim stole znajdowały się oryginalne smakołyki wpisane
na listę potraw regionalnych i ministerialnych np. smalec z fasoli, pyszny chleb na
zakwasie, różne herbatki ziołowe itp. Po tej uczcie zmysłów, podążając szlakiem
rodziny gospodarzy poszliśmy na długi spacer na leśną polanę, gdzie pasło się
stado owiec wrzosówek i kozy. Gdy wróciliśmy gospodyni zaproponowała nam
warsztaty i pokazała jak zrobić magnesik pszczółkę. Nasyceni pięknem przyrody,
z uśmiechem na ustach wróciliśmy do domu.
Katarzyna Kulikowska
Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa pragnie poinformować, że w dniu 15
grudnia 2020 r. uzyskało wiadomość o przyznaniu dotacji w Regionalnym Konkursie Grantowym 2020 Programu Równać Szanse na złożony projekt pt. „ Opowieść o wirusie HAN”. Projekt ma być realizowany przez młodzież w przedziale
wiekowym 13 – 19 lat w okresie od 1 lutego 2021r . do 30 lipca 2021 r. Celem
projektu jest zorganizowanie warsztatów i spotkań tematycznych pod kierunkiem
profesjonalistów w zakresie przygotowania przedstawienia teatralnego przez młodzież.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy młodzież do udziału w tym przedsięwzięciu.
Więcej szczegółów podamy po otrzymaniu stosownej umowy na w/w zadanie.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mailowy: zofia.kulikowska@neostrada.pl
lub sgromacka@interia.pl
Zofia Kulikowska

ZŁOTE GODY W GMINIE ZABÓR
28 września 2020 roku osiem par z naszej gminy: Henryk i Anna Zuchniewicz, Stanisław i
Stanisława Szylkin, Stefan i Danuta Rypuła,
Zbigniew i Hanna Marchewka, Bogdan i Krystyna Maliccy, Władysław i Genowefa Kapusta,
Ryszard i Zofia Franiszyn, Stanisław i Barbara
Domaradzcy obchodziło Złote Gody, czyli
50 lecie pożycia małżeńskiego. Pan Wójt oraz
Przewodniczący Rady Gminy Zabór wręczyli wszystkim parom odznaczenia, dyplomy z
gratulacjami, medale oraz kwiaty. Uroczystość
uświetnił występ uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze.
Wszystkim jubilatom życzymy zdrowia, radości, pogody ducha, oraz szczęśliwej podróży do kolejnych jubileuszy.
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WAŻNE TELEFONY

Punkt konsultacyjny
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Zaborze
Od stycznia 2021 roku w świetlicy w Droszkowie
dyżur pełni terapeuta uzależnień
w ramach Punktu Konsultacyjnego.
Punkt udziela wsparcia osobom:
• Dotkniętym przemocą lub uzależnieniami w rodzinie,
• Doznającym przemocy w rodzinie,
• Uzależnionym, stosującym przemoc,
• Będącym w kryzysie,
• Pragnącym uzyskać wiedzę i rozwiązać problemy.
Cel działalności:
Zdiagnozowanie problemów w zakresie uzależnień
i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy
i udzielenie wsparcia osobom i rodzicom korzystającym.

Telefony alarmowe
Pogotowie 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Dzielnicowa (Łaz, Mielno,
Milsko, Proczki, Przytoczki,
Rajewo, Tarnawa, Wielobłota, Zabór)
mł. asp. Magdalena Tomaszewska
tel. 68 476 13 11, 690 106 573
Dzielnicowy (Czarna,
Dąbrowa, Droszków, Przytok)
asp. Wojciech Kołpaczek,
tel. stacjonarny służbowy:
47 79 51311, 519 534 806
Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 68 321 83 05/06
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
Ewidencja ludności, działalność
gospodarcza, dowody osobiste
tel.: 68 321 83 04
Urząd Gminy w Zaborze
tel.: 68 321 83 00
Wójt Gminy Zabór
- Robert Sidoruk
tel.: 68 321 83 02
Adam Orzechowski
Konserwator WOD-KAN
tel.: 734 426 362
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