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SŁOWO OD WÓJTA GMINY ZABÓR
•

W Przytoku ku końcowi zbliża się inwestycja budowy
dróg ul. Makowej, Widokowej, Ruczajowej i Źródlanej.

•

Jesteśmy już po przetargu na budowę ul. Wiśniowej
w Droszkowie z kanalizacją deszczową, kanałem technologicznym i oświetleniem. Inwestycja ta jest prowadzona
w formule „zaprojektuj-wybuduj”, w chwili obecnej wykonawca jest na ukończeniu projektu.

•

Podpisałem umowę z Wykonawcą budowy ciągu pieszo
jezdnego na cmentarzu w Milsku.

•

Przystąpiliśmy do realizacji II etapu budowy sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Czarnej oraz oświetlenia drogowego.

•

Ogłoszony został przetarg na budowę Sali wiejskiej
w Przytoku, a także wkrótce ogłaszamy przetarg na rozbudowę biblioteki w Zaborze.

Złożyliśmy trzy wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, który ma na celu wsparcie dla gmin, w których
funkcjonowały PGR-y:
1.

Budowa parkingu przy cmentarzu w Zaborze oraz parkingu za kościołem w Zaborze wraz z zagospodarowaniem
terenu wokół kościoła.

2.

Oczyszczenie brzegowe jeziora Liwno i budowa kilkunastu pomostów dla wędkarzy oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora.

3.

Odtworzenie miejsc historycznych w gminie Zabór
poprzez odbudowę Dzwonnicy w Czarnej, Kobelki
w Droszkowie i góry Cesarza w Łazie.

Drodzy mieszkańcy Gminy Zabór!
Mamy już wiosnę, jak dla mnie to najpiękniejsza pora roku.
Wszystko budzi się do życia, a po zimnej zimie, ciepło
promyków słonecznych zachęca nas do prac na zewnątrz,
w ogrodach, na podwórkach i wokół posesji. Niestety, w życiu codziennym towarzyszy nam już od roku pandemia koronawirusa, która zmieniła diametralnie nasze życie. Walka
z covid-19, wciąż trwa. Jesteśmy w trakcie 3 fali. Kolejny
lock down i nie wiadomo jeszcze ile tych fal przed nami.
Szczepienia przebiegają bardzo opieszale, to nie wina punktów, które szczepią ale niestety małej ilości dostarczanych
szczepionek. Covid-19 zebrał już ogromne żniwo wśród
ludności, a pomimo to są jeszcze grupy ludzi, którzy nie
wierzą w to co się wokół nas dzieje. Przykre jest to, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć jak długo ten koszmar potrwa.
Póki co ludzie tracą pracę, firmy padają, gospodarka nasza
spowalnia i odbija się to na wszystkich. Apeluję o to, abyście
się Państwo szczepili, zachowywali dystans i zabezpieczali
się poprzez noszenie maseczek i dezynfekcję rąk. Unikajcie
niepotrzebnych spotkań, wyjść do sklepów i innych sytuacji, które skazują na kontakt z drugimi osobami. Bądźmy
ostrożni, czujni i silni, wówczas przetrwamy ten trudny czas.
Gmina Zabór także odczuwa skutki pandemii, poprzez
mniejsze wpływy z podatków do budżetu, rosnące zaległości za wodę i ścieki, za śmieci, a także niższą subwencję
oświatową o 32,86%. Zauważamy także znaczny wzrost cen
usług i materiałów w składanych ofertach.
Pomimo to staramy się realizować inwestycje zaplanowane na
ten rok i tak:
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Wstępną weryfikację wniosków dokonuje Wojewoda. Potem
trafią do Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, która została powołana przy Prezesie Rady Ministrów. „Nabór wniosków zostanie rozstrzygnięty tak szybko,
jak to tylko będzie możliwe” – zapowiada wiceszef MSWiA.
Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać środki zewnętrzne na
te inwestycję…
W każdym wydaniu „Plotołamacza”, staram się także odnieść
do inwestycji, które są przeprowadzane na terenie naszej gminy przez inne podmioty, także tym razem przekazuje Państwu
tę informację:
•

światłowód – Firma Orange realizuje rozprowadzanie
światłowodów po naszych miejscowościach. W Czarnej
mieszkańcy, którzy byli ujęci do podłączenia w pierwszym
etapie, mogą już zawierać umowy na usługę Internetu
światłowodowego, a już niebawem mieszkańcy kolejnych
miejscowości będą mieli taką możliwość. Po odbiorze zakończeniu I etapu, Orange przystąpi do realizacji II etapu,
czyli podłączanie gospodarstw, które złożyły deklaracje
dostarczane do nas do urzędu gminy. Dla mieszkańców,
którzy mają możliwość podpisania u mowy na świadczenie Internetu światłowodowego, firma Orange proponuje
następujące stawki:
•

Internet światłowodowy – 59 zł

•

Internet światłowodowy z abonamentem komórkowym – 79 zł

GMINA

•

•

Internet światłowodowy, telefon i TV – 99 zł

•

Internet światłowodowy, telefon, TV i abonament komórkowy – 109 zł

Budowa mostu w Milsku wraz z drogą dojazdową nr 282
do mostu – Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem. Zakończenie zadania i oddanie do użytku planowane jest na lipiec 2022 roku.

Terytorialnego w Polsce za rok 2019. Na 1547 gmin wiejskich,
gmina Zabór uplasowała się na 43 miejscu, natomiast w skali
województwa lubuskiego na 2 pozycji. Bardzo cieszę się z takiego dużego osiągnięcia, ponieważ jest to efekt ciężkiej pracy
Pracowników urzędu gminy, Rady a także Sołectw. Ta sytuacja
motywuje nas do dalszej pracy na rzecz rozwoju naszej małej
ojczyzny. Dziękuję Wszystkim za współpracę i zaangażowanie.

Kończąc już powoli słowo wójta do Mieszkańców w tym wydaniu kwartalnika, mam zaszczyt pochwalić się Państwu sukcesem jaki osiągnęliśmy w skali kraju, otóż Europejski Kongres Samorządów opracował Ranking Finansowy Samorządu

Robert Sidoruk
Wójt Gminy Zabór

Życzę
Życzę Państwu,
Państwu,
święta wielkanocne
abyaby
teteświęta
wielkanocne
wniosły do Waszych serc
wniosły
do Waszych serc
wiosenną radość i świeżość,
wiosenną
radość
i świeżość,
pogodę ducha,
spokój,
ciepło i
nadzieję.
pogodę ducha,
spokój, ciepło i
Wójt Gminy Zabór
nadzieję.
z Pracownikami
Wójt Gminy Zabór
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AKCJA STERYLIZACJA BEZDOMNYCH KOTÓW
Gmina Zabór w związku z pozyskanymi środkami z darowizn
(około 33 000 zł), część tych pieniędzy przeznaczyła na akcję
sterylizacji kotów bezdomnych z terenu Gminy.
W ekosystemie wiejskim, koty bytujące w piwnicach budynków, w budynkach gospodarczych, w stodołach, a także
w otoczeniu gospodarstw domowych, stanowią jego naturalny element, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu
się gryzoni. Dlatego ważne jest zapewnienie odpowiednich
warunków do bytowania między innymi poprzez ich dokarmianie, a także ograniczanie populacji dziko żyjących kotów.
Teoretycznie, para kotów, która regularnie się rozmnaża, może
przez okres 6 lat wraz ze swoim potomstwem doprowadzić do
powstania stada 420 000 kotów.
Kontrola rozrodczości kotów dziko żyjących jest bardzo ważna. Każdy zabieg sterylizacji to krok na przód na drodze do
rozwiązania problemu kociej bezdomności, a także problemu
przepełnionych schronisk.
Jeśli nie kontrolujemy rozrodu kotów, młode często padają
ofiarą głodu, chorób, wypadków oraz agresji ze strony innych
zwierząt. Ich populacja często przekracza granicę tolerancji
ekologicznej, czyli maksymalnej liczby kotów, które mogą na
danym terenie znaleźć pożywienie i schronienie.

Jednym z podstawowych sposobów regulacji kociego rozrodu
jest sterylizacja kotek bądź kastracja kotów. Jest to najbardziej
humanitarny i efektywny sposób ograniczenia populacji kotów bezdomnych. Oprócz tego, że zmniejsza liczbę rodzących
się kociaków, zabieg ten niesie ze sobą dodatkowe korzyści:
• znacznie wydłuża średnią długość życia kotów,
• poprawia stan zdrowia zwierząt,
• oszczędza kotkom trudów i niebezpieczeństw porodów,
a kociętom śmierci w męczarniach,
• eliminuje walki między zwierzętami,
• zwiększa przywiązanie kotów do danego miejsca,
• eliminuje przykry zapach,
• ogranicza uciążliwe krzyki kotek w rui.
Dzikie koty po zabiegu mogą zostać wypuszczone w miejsce
dotychczasowego bytowania. Nie jest prawdą, że koty po sterylizacji czy kastracji stają się „mniej łowne”, nie poradzą sobie
na „wolności”, że zmienia się im charakter.
Resztę otrzymanych środków Gmina Zabór przeznaczy na
rozbudowę Przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Zaborze
oraz poprawę jakości życia zwierząt w nim czasowo przebywających.

Kolorowe serce z Milska
dla Zuzi
Od niedawna przy sali wiejskiej w Milsku stoi pojemnik w kształcie serca, do którego można wrzucać plastikowe nakrętki. Pieniądze
z ich sprzedaży zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego
sprzętu oraz turnusy rehabilitacyjne dla Zuzi Milewskiej z Droszkowa, chorującej na Zespół Retta - rzadką nieuleczalną chorobę neurologiczną.
Wrzuć nakrętki do czerwonego serca w Milsku - pomóż Zuzi i środowisku!

Zapraszamy do sali wiejskiej w Milsku!

Pandemia bardzo ograniczyła różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia, ale nie stała się barierą do działań dla tych, którzy nie lubią
stać w miejscu i marnować czasu.
Do takich ludzi należy Sołtys i Rada Sołecka Milska, którym udało się wygospodarować 15 tysięcy z budżetu i dofinansować
remont sali wiejskiej. W czasie pandemii nie można było organizować żadnych imprez i uroczystości, więc odnowiono łazienki
, zmieniono oświetlenie, pomalowano małą i dużą salę oraz zakupiono nowe meble do kuchni. Teraz tylko czekać, aż usłyszymy
dobiegającą z sali muzykę i gwar biesiadujących tam ludzi. Sala jest gotowa do wynajęcia - zapraszamy!
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ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przypominamy o objazdowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, która odbędzie się w miesiącu
czerwcu 2021 r. w miejscowościach naszej gminy. Podczas zbiórki odbierane są z nieruchomości zamieszkałych następujące odpady:
a) odpady wielkogabarytowe t.j.:
•

meble: stoły, krzesła, szafy, komody, regały, tapczany,
łóżka, sofy, fotele, biurka, meble ogrodowe, szafki łazienkowe itp.

•

inne wyposażenie gospodarstwa domowego t.j.: wózki
dziecięce, foteliki samochodowe, zabawki dużych rozmiarów, deski do prasownia, stojaki na kwiaty, wieszaki
na ubrania, karnisze, żyrandole, dywany, wykładziny, materace, walizki, miski, wiadra, rowery, sztuczne choinki,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wszyst-

•

narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, wkrętarki, piły, maszyny do szycia, kosiarki do trawy, inne
narzędzia do spawania, nitowania, lutowania, gięcia,
piłowania, cięcia, skręcania itp. nie używane do prowadzenia działalności gospodarczej;

•

zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: gry wideo, kieszonkowe konsole do gier, rowery treningowe, bieżnie
elektryczne itp.;

•

przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty termometry elektryczne itp.

Informujemy również, iż w ramach objazdowej zbiórki, bezpośrednio z przed nieruchomości będą odbierane opony
od samochodów osobowych, rowerów, wózków, motorowerów i motocykli – max 8 sztuk z jednej nieruchomości.
Odpady należy wystawi przed posesję do godziny 6:00
rano.
Dodatkowo przypominamy, iż odpady budowlane i rozbiórkowe nie stanowią odpadów wielkogabarytowych i nie
zostaną odebrane podczas planowanej zbiórki. Ten rodzaj
odpadów przyjmowany jest bezpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
mieszczącym się w miejscowości Zabór przy ul. Kwiatowej.

Godziny otwarcia:
czwartek w godz. 08:00 – 16:00
sobota w godz. 10:00 – 16:00

kie urządzenia których prawidłowe działanie uzależnione
było od dopływu prądu elektrycznego z sieci, baterii lub
akumulatorów) t.j.:
•

•

•

urządzenia gospodarstwa domowego t.j.: chłodziarki,
zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, lampy, wentylatory
elektryczne, odkurzacze, piecyki elektryczne, żelazka,
blendery, miksery, roboty kuchenne, sokowirówki,
młynki do kawy, tostery, frytkownice, krajalnice, noże
elektryczne, wagi, zegary, suszarki do włosów, prostownice do włosów, masażery do ciała itp.;
sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: laptopy,
komputery (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), drukarki oraz urządzenia kopiujące, notebooki,
kalkulatory, maszyny do pisania, faksy, telefony (stacjonarne, komórkowe i bezprzewodowe), odtwarzacze
mp3 itp.;
sprzęt RTV: radia, telewizory, kamery wideo, sprzęt
hi-fi, odtwarzacze CD i DVD, głośniki, wzmacniacze
dźwięku itp.;
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PRZYPOMINAMY: Obsługa PSZOK
nie dokonuje rozładunku dostarczonych
odpadów, a jedynie wskazuje miejsce,
gdzie należy złożyć przywiezione odpady.

Ponadto przypominamy, że odpady części
samochodowych (odpady pochodzące
z demontażu, rozbiórki pojazdów, tj.: zderzaki,
fotele czy inne elementy pojazdu) mogą być odbierane tylko przez wyspecjalizowane
firmy w ramach prywatnych odbiorów,
gdyż nie są to odpady komunalne.

GMINA

Biblioteka i świetlica idą w parze

Sprawa rozwoju zaborskiej biblioteki była stawiana na świeczniku
już kilkakrotnie. Przede wszystkim rozwoju biblioteki, ponieważ
ośrodek kultury w Zaborze nigdy się nie przyjął. Rolę ośrodka
kultury miały pełnić wiejskie świetlice wspomagane przez stowarzyszenia i bibliotekę. Ten model tylko w części zapewniał społeczne potrzeby. Coraz częściej zaczęto mówić o przejmowaniu
przez biblioteki w Polsce szeroko rozumianej działalności kulturalnej. Przyszedł czas na rozszerzenie działalności naszej biblioteki. Przypisywanie zadań oraz podejmowanie kolejnych wyzwań
przez bibliotekę wymaga jednak większej bazy lokalowej, która
z racji wspólnej siedziby z bankiem i LGD Miedzy Odrą a Bobrem
jest ograniczona. Padł pomysł na nową siedzibę w budynku starej
szkoły. Podjęta przez wójta próba odkupienia budynku, pustostanu po byłej szkole spełzła jednak na niczym. Tym razem jak
i wcześniej, cena zaporowa proponowana przez właściciela powodowała, że do transakcji nigdy nie doszło. Pojawiła się propozycja
rozbudowy budynku biblioteki. Pomysł uzyskał akceptację wójta.
W tym samym czasie samorząd województwa lubuskiego ogłosił
konkurs na operacje typu: „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
kulturalne w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020”. Inwestycje w obiekty mogą być dofinasowane ze środków UE w kwocie do 500 tys. zł. a wniosek nie
może przekroczyć kwoty 1 mln zł.
Nie było łatwo! Wśród części radnych panował pogląd, że
pilniejszym zadaniem jest budowa nowej świetlicy wiejskiej
w Przytoku. W Przytoku świetlica wiejska istnieje od ponad 100

lat. Budynek w 2009r. przeszedł gruntowny remont, jednak obecny sąsiad skutecznie utrudnia/blokuje jakąkolwiek działalność,
stąd zdaniem niektórych radnych zachodzi konieczność budowy
nowego obiektu i jest to absolutny priorytet. Dopiero propozycja
złożenia dwóch wniosków na budowę świetlicy i rozbudowę biblioteki uzyskała akceptację wszystkich radnych. Gmina opracowała Programy Funkcjonalno- Użytkowe na oba obiekty i zostały
złożone dwa wnioski prze gminę i bibliotekę, jednak w ostatecznej
ocenie wnioski nie zostały zakwalifikowane. Tu kolejny szczęśliwy
dla obu inwestycji zbieg okoliczności, Wicemarszałek Stanisław
Tomczyszyn, widząc potrzebę inwestowania w obiekty kulturalne
na wsi składa deklaracje, że zrobi wszystko aby wszystkie złożone
wnioski dostały dofinasowanie. Gmina na świetlicę i biblioteka na
rozbudowę biblioteki podpisują w PROW umowy na dofinasowanie, każda z inwestycji może liczyć na 500 tys. dofinasowania,
zapewne trzeba będzie dołożyć drugie tyle, jak nie więcej.
Program Funkcjonalno Użytkowy zakłada dobudowę skrzydła
do istniejącego budynku biblioteki. Skrzydło będzie już pełnić
nowoczesną funkcję mediateki, powstanie antresola, a stara cześć
biblioteki zostanie gruntownie wyremontowana. W starym i dobudowanym budynku pojawi się nowoczesna kotłownia gazowa
wspomagana fotowoltaiką, zniknie dymiący kopciuch. Niebawem
ruszy procedura wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego
i robót. Niestety projekt nie obejmuje wyposażenia, trzeba będzie
poszukiwać kolejnych środków do sfinansowania nowoczesnego
wyposażenia mediateki w Zaborze. Tu też jesteśmy optymistami.
Czesław Słodnik – Radny
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WYDARZENIA

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
W okresie od października 2020 do kwietnia
2021 realizowany jest projekt „W poszukiwaniu
teatralnych i muzealnych skarbów”, organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zaborze oraz „Stowarzyszenie Za Borem”, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Zaborze. Projekt
został sfinansowany ze środków Fundacji PZU/
Partner Fundacja PZU w ramach konkursu dotacyjnego „Fundacja PZU z Kulturą”. Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III SP, obejmuje przedstawienie dzieciom dziedzictwa kulturowego według zasady „poznawanie przez działanie”. Dzieci wezmą udział
w wycieczkach do muzeów i teatru, podczas których będą uczestniczyć w kreatywnych
warsztatach dotyczących obejrzanego spektaklu/wystawy.
Dnia 10, 17 lutego i 3 marca 2021 r. odbyły się warsztaty w ramach tego projektu. Uczestnikami były po kolei – dzieci z I, II i III klasy SP w Zaborze. Warsztaty przeprowadziła
animatorka Kamila Winkler – instruktorka teatralna Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
Każde z dotychczasowych zajęć rozpoczynało czytanie fragmentów literatury dziecięcej,
związanej z tematem zajęć. Jedne z pierwszych zajęć dotyczyły teatru: rozpoczęły się od
pogadanki o teatrze, czym jest, co jest ważne w sztuce teatralnej, a także czym jest metafora, jakie jest znaczenie symboli, wyobraźni, dźwięku w teatrze.
Następnie dzieci wykorzystując własną kreatywność angażowane były w wykonanie plakatu obrazującego twory dziecięcej wyobraźni oraz lalek teatralnych – marionetek.
Przeprowadzone zostały również zabawy ruchowe, mające na celu rozwijać ekspresję ruchową i werbalną.
Widać było, że zajęcia sprawiają dzieciom wielką frajdę, a także budzą w nich ogromną
kreatywność.
Z przyjemnością zawiadamiamy, że biblioteka przystępuje do realizacji projektu „Liga
eSzkoła” – projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Jednym z głównych celów projektów Liga eSzkoła jest rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży
w wieku 10-18 poprzez prowadzenie zajęć w ramach certyfikowanego szkolenia e-Citizen ECDL oraz zajęć przygotowujących dzieci i młodzież do warsztatów robotyki
z LEGO Spike Prime, a także wyposażenie biblioteki w laboratorium robotyki niezbędne do zajęć z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty praktyczne będą realizowane w okresie
wrzesień 2021 – kwiecień 2022 r. Więcej szczegółów na temat projektu przekazywać
będziemy na bieżąco!
Biblioteka otrzymała dofinansowanie projektu Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze, w ramach operacji typu Inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nowa biblioteka z funkcją mediateki - poprzez modernizację swojej przestrzeni - ma
wydajniej służyć całej społeczności, stając się centrum dostępu do wiedzy i kultury na
miarę XXI wieku. Modernizacja i rozbudowa biblioteki ma się odbyć w ramach dotychczasowej lokalizacji, według standardów rekomendowanych przez operatorów programu Infrastruktura Bibliotek oraz zbieżnie
z założeniami zaprezentowanymi w publikacji „Nowe przestrzenie i nowe technologie. Dlaczego warto modernizować biblioteki?”, wydanej nakładem wydawnictwa naukowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych na temat istniejącego już
programu funkcjonalno-użytkowego nowej mediateki. Uwagi do ww. programu można składać w terminie do 31 marca 2021 r.
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biblioteka@gminazabor.pl.
Fragment programu funkcjonalno-użytkowego dostępny jest do wglądu w wersji rozszerzonej w bibliotece.
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Jeżeli sytuacja nam pozwoli (czyli jeżeli nie będzie wówczas zakazu organizowania imprez
kulturalnych), 28 maja w Lubuskim Centrum Winiarstwa odbędzie 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. Spotkanie
organizowane jest przez bibliotekę oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze, przy współpracy Lubuskiego Centrum Winiarstwa, w ramach projektu „Muzyczno-kulinarne podróże
kulturalne w gminie Zabór”. Projekt sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN.
Urząd Sołtysa jest mocno zakorzeniony w naszej kulturze
i sposobie zarządzania. Jest ściśle związany ze świadomością
mieszkańców wsi i nieodzownym jej elementem. Sołtysi pojawili
się już w średniowieczu i byli wyznaczani przez feudalnych panów. Do ich obowiązków należało m.in. zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej, byli też wiejskimi sędziami.
Otaczający nas świat ulega przemianom Tym samym, zmieniają
się potrzeby mieszkańców oraz otoczenie w jakim żyjemy. Przed
sołtysami stają nowe wyzwania. Dzisiaj sołtys pełni rolę lidera
swojej miejscowości. To nie tylko łącznik między gminą a mieszkańcami ale przede wszystkim sprawny organizator życia kulturalnego i gospodarczego, potrafiący słuchać i rozmawiać z ludźmi,
umiejący motywować do społecznego działania
11 marca 2021 roku obchodziliśmy Dzień Sołtysa w naszej Gminie. Obecnym na spotkaniu Sołtysom Wójt wręczył upominki
oraz wyraził słowa uznania za ich wkład oraz zaangażowanie w
pracę społeczną i rozwój Gminy. Podziękował także za współpracę, ponieważ dzięki Sołtysom łatwiej jest dotrzeć do mieszkańców, szczególnie w tym trudnym dla wszystkich czasie pandemii
Koronawirusa.

Wszystkim Sołtysom oraz Członkom Rad Sołeckich
z Gminy Zabór życzymy dużo zdrowia, satysfakcji z podejmowania kolejnych inicjatyw oraz dalszej owocnej pracy służącej rozwojowi sołectw i lokalnej społeczności, a także wielu
sukcesów i pomyślności w życiu osobistym.

Jesteśmy członkiem Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” !!
Założycielami Stowarzyszenia „Lubuskie Trójmiasto” są Włodarze Zielonej Góry, Nowej Soli oraz Sulechowa.
– Doświadczenia minionej perspektywy UE pokazują, że razem
możemy zrobić zdecydowanie więcej i skutecznie zabiegać o zewnętrzne środki wsparcia na realizację ważnych zadań samorządu
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na obszarach funkcjonalnych – podkreśla Edward Fedko, prezes Zarządu
Lubuskiego Trójmiasta.
Obok miast założycielskich Zielonej Góry, Nowej Soli oraz Sulechowa do Lubuskiego Trójmiasta przystąpiły kolejne Gminy:
Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Otyń, Świdnica i Zabór.
Które w chwili obecnej tworzą Zielonogórsko – Nowosolski Obszar Funkcjonalny, na którym z powodzeniem będzie można realizować inwestycje z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej
w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027. W grę wchodzą
setki milionów złotych.
Głównymi zadaniami do zrealizowania przez Lubuskie Trójmiasto jest:
•
•

•
•

Budowa szybkiej kolei trójmiejski relacji Sulechów – Zielona
Góra – Nowa Sól wraz z centrami przesiadkowymi.
Budowa zachodniej obwodnicy Zielonej Góry, omijającej
miejscowości Przylep, Płoty i Czerwieńsk, prowadzącej
przez most w Pomorsku i łączącej się docelowo z planowanym węzłem S3 Sulechów Północ.
Budowa 2 etapu obwodnicy południowej Zielonej Góry prowadzącej do węzła S3 w Niedoradzu.
Budowa ciągu komunikacyjnego południowej części Zielonogórsko – Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budowa sieci spójnych ścieżek rowerowych łączących miejscowości obszaru funkcjonalnego.
Wdrażanie rozwiązań usprawniających żeglugę na Odrze.
Realizacja projektów oświatowych przyczyniających się do
zwiększenia konkurencyjności ofert edukacyjnych placówek
oświatowych.
Realizacja projektów generujących pogłębioną, niekonkurencyjną specjalizację placówek służby zdrowia.
Realizacja projektów związanych z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych.
Realizacja projektów turystycznych i inwestycji infrastrukturalnych z zakresu turystyki.
Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wsparcia i rozwoju kapitału przyrodniczego (rewitalizacja terenów
zielonych}.
Gmina Zabór także uwzględniona jest w zadaniach głównych, ale także zgłosimy przy tworzeniu strategii dla regionu
Lubuskie Trójmiasto następujące zadania:
Budowa obwodnicy Droszkowa
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zabór a także w partnerstwie łączące ścieżki z innymi gminami.
Realizacja inwestycji gospodarki wodno-ściekowa
Budowa przystani na rzece Odrze
Rewitalizacja jeziora Liwno oraz terenów przyległych do jeziora, budowa pomostów, budowa ścieżki pieszo-rowerowej
wokół jeziora.
Budowa nowej remizy strażackiej

A także wiele innych inwestycji, które zostaną wybrane w trakcie
przeprowadzenia konsultacji do strategii, na które już teraz Państwa zapraszam. O terminie konsultacji będziemy Państwa informować na naszej stronie www a także Fb.
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NAJSTARSZA MIESZKANKA PRZYTOKU SKOŃCZYŁA 99 LAT.
Pani Wanda Stawowa w dniu 20 stycznia 2021 roku skończyła 99 lat. Jest najstarszą mieszkanką naszej gminy. Z inicjatywy Pani Sołtys Przytoku Haliny Ryś oraz Rady Sołeckiej, w tej niecodziennej okazji jubilatkę odwiedził także Wójt Gminy Robert Sidoruk, wręczył kwiaty oraz
złożył najserdeczniejsze życzenia za przeżyte lata życia oraz życzył kolejnych lat spokoju, radości
w gronie rodziny, a także w takim zdrowiu i formie jak w dniu urodzin.

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DROSZKOWA
realizuje projekt pt. „Opowieści o wirusie HAN”

prowadzony w ramach programu RÓWNAĆ SZANSE POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ
FUNDACJI WOLNOŚCI ADMINISRTOWANY PRZEZ POLSKĄ FUNDACJĘ DZIECI I MŁODZIEŻY.

Projekt rozpoczęliśmy z początkiem
miesiąca lutego 2021 r. spotkaniem
uczestników, na którym koordynator
zapoznał z celami programu „Równać
Szanse” i przedstawił cele w/w projektu,
jakie działania zostały w nim przewidziane oraz rolę młodzieży, gdyż do tej grupy
jest adresowany. Spotkanie to potraktowaliśmy jako zapoznawczo-integracyjne uczestników inaugurujące projekt.
Opiekun grupy wprowadził w tematykę
działań oraz przybliżył użycie w jego

nazwie określenia HAN jako akronimu słów : hejt, agresja i nietolerancja.
Celem projektu jest przygotowanie młodzieży do aktywnego włączenia się do
prac w grupach tematycznych poprzez
poradnictwo ekspertów. Wiodącym zadaniem projektu będzie praca młodzieży nad napisaniem własnego scenariusza
i przygotowanie przedstawienia teatralnego, które zostanie zaprezentowane dla
społeczności lokalnej. Spośród siebie
wyłonili osoby odpowiedzialne za wewnętrzną komunikację grupy (komunikator Messenger) oraz za dokumentację
przebiegu zajęć i ich upowszechnienie
na stronach internetowych.
Aktualnie jesteśmy już po dwóch spotkaniach warsztatowych poprowadzonych przez ekspertów. Warsztaty miały
charakter dyskusji z uczestnikami na
temat hejtu, agresji i nietolerancji w internecie i w ich środowisku oraz czynnego udziału tj. ekspresji scenicznej złych

emocji związanych z tematyką projektu
w pracy zespołowej grupy. Młodzież
poprzez zajęcia warsztatowe i wspólną zabawę mogła doświadczyć jak być
pewniejszym siebie, poznać swoje mocne i słabe strony oraz jak przezwyciężać
„wirusa HAN”. W przerwie zajęć był
zapewniony poczęstunek – pizza i napoje - kawa herbata itp. W miesiącu marcu
odbędzie się kolejny warsztat z aktorem
i reżyserem teatralnym. Bedą to ćwiczenia z uczestnikami poszczególnych elementów gry aktorskiej jak: mimika, gest,
ruch, słowo itp.
Uczestnicy projektu otrzymali gadżety
promocyjne programu „Równać Szanse” (koszulki, skarpetki, bidony i plecako-torby).
Projekt będzie trwał do końca miesiąca
lipca 2021 r. Będą to cykliczne spotkania grupy co dwa tygodnie.

Wszystkich chętnych w wieku 13 – 19 lat serdecznie zapraszamy do udziału
Koordynator projektu - Zofia Kulikowska

29.FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W tym roku, jak również w latach ubiegłych Mieszkańcy Gminy Zabór włączyli się całym sercem
w akcję pomagania. Tym razem 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany był
dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyce głowy. Forma tegorocznego finału, odbiegała
od poprzednich, ponieważ przez pandemię nie odbył się koncert ani licytacje. Udowodniliście jednak Państwo, że macie wielkie serca i nie zaszkodziło Nam to w zebraniu pokaźnej kwoty w wysokości 7478,28 zł!!
WIELKIE DZIĘKI DLA WAS MIESZKAŃCY GMINY ZABÓR!!!
Dziękuję również, cudownym Wolontariuszom, którzy swoim optymizmem, uśmiechem zachęcali do kwestowania, Komisji do liczenia pieniędzy, lokalnym artystom i wszystkim, którzy
Nam pomogli w organizacji. Liczymy, że za rok spotkamy się już w normalnym świecie, zdrowi, zaszczepieni i radośni, na koncercie 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Siemaaaa!!!!
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STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DROSZKOWA
Przyszło nam żyć ostatnio w bardzo
trudnym czasie, pandemia skutecznie ograniczyła naszą aktywność.
Jednak SMD znalazło sposób, by
chociaż na trochę o tym zapomnieć.
Możemy więc pochwalić się kilkoma
udanymi projektami zrealizowanymi
w 2020 r.

Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia
w projekcie pt. „Warsztaty twórczego
działania dzieci i młodzieży” w ramach
których odbyły się 22 warsztaty plastyczne i 7 fotograficznych. Dzięki nim dzieci
uczyły się kreatywności, poznawały nowe
materiały i techniki plastyczne, a młodzież
nauczyła się jak wykorzystać foto-efekty
przedmiotów codziennego użytku oraz
jak wykonać fotografie reporterskie.

W lipcu rozpoczęliśmy działania z projektu pt. „Z archeologią na Ty”. W ramach tego zadania odbyły się warsztaty
z archeologiem dr. Bartłomiejem Gruszką. Uczestnicy odwiedzili Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza
w Świdnicy, po czym zorganizowaliśmy
spotkanie integracyjne przy ognisku.
Podczas wycieczek pieszych zaplanowanych w tym projekcie zwiedzaliśmy miejsca badań archeologicznych w Przytoku
i w Droszkowie np. wzgórze „Kobelka”.
Odbyły się także warsztaty ceramiczne
prowadzone przez Sylwię Gromacką Staśko, gdzie każdy mógł własnoręcznie
wykonać np. kubek lub miskę. Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Dużą grupą odbiorców naszych działań są
seniorzy, dlatego jesienią w ramach projektu pt. „Turystycznie i integracyjnie
w plenerze” odbyła się wycieczka autokarowa do kaktusiarni w Żaganiu i gospodarstwa agroturystycznego w Drągowinie.
Uczestniczyli tam w warsztatach kulinarnych w plenerze. Częścią tego projektu
było też powstanie drewnianego witacza
Droszkowa w formie płaskorzeźby.

Kolejny projekt zatytułowany „Z przyrodą na Ty” obejmował wycieczkę rowerową do pszczelarni w Zaborze z prelekcją o
znaczeniu pszczół w przyrodzie. Odbyły
się warsztaty: plastyczny z malowaniem
toreb ekologicznych, kulinarny z przygotowaniem i degustacją ekologicznych
posiłków. Projekt zakończył wyjazd do
Ośrodka Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, w powiecie Międzychód, gdzie na warsztatach mogliśmy
zrobić drewniane stołki lub świeczki z wosku pszczelego. Częścią projektu był także
konkurs plastyczny na plakat o ochronie
środowiska oraz konkurs na EKO- Strój.
Jako działania promocyjne województwa
lubuskiego zakupiliśmy kubki z nadrukiem „LUBUSKIE Warte zachodu” i napisem „Niech nasz świat będzie kolorowy,
czysty i zdrowy”. Projekt sfinansowany ze
środków Województwa Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze
w obszarze na rzecz młodzieży pod tytułem
„Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”.
Na realizację niżej opisanych projektów pozyskaliśmy środki finansowe z pożytku publicznego Gminy Zabór.

Następny projekt pt. ”Bliżej siebie-na
styku pokoleń” był międzypokoleniowy. Uczestnicy skorzystali ze spotkań
z psychologiem na temat komunikacji
w rodzinie wielopokoleniowej i jak nawiązywać dobre relacje pomiędzy członkami
rodziny. Odbyły się również indywidualne
porady psychologa. Ponadto uczestnicy
wzięli udział w zajęciach na temat pozytywnego działania kamieni i rzadkich minerałów. Kulminacją była wycieczka do
Łagowa zwanego „Perłą Ziemi Lubuskiej”.
Dzięki tym spotkaniom więcej seniorów
zadeklarowało chęć uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach.
Na szczególną uwagę zasługuje realizacja
projektu pt. „Kroniki zaborskie cz.IIDroszkowski belweder” ,w ramach
którego odbyło się plenerowe widowisko
historyczno-kulturalne na wzgórzu „Kobelka” w Droszkowie w wykonaniu teatru
Zza Boru. Dzięki temu wydarzeniu mogliśmy lepiej poznać historię winiarstwa
w Droszkowie. Planujemy kolejną edycję,
aby przedstawienie tego typu wpisało się
w kalendarz corocznej cyklicznej organizacji wydarzeń nawiązujących do tradycji
winnych obchodów w Droszkowie.
Realizowane przez SMD projekty były
otwarte dla mieszkańców z terenu całej
Gminy Zabór oraz Miasta Zielona Góra
i różnych grup wiekowych.
Poza wyżej wymienionymi źródłami
pozyskania dotacji dodatkowo współfinansowaliśmy realizowane projekty oraz
angażowaliśmy wkład własny osobowy praca społeczna członków Stowarzyszenia
Miłośników Droszkowa.

Zapraszamy do uczestnictwa w planowanych kolejnych naszych projektach, mając nadzieję że każdy
znajdzie coś interesującego dla siebie.
Magdalena Kolman
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WAŻNE TELEFONY
Telefony alarmowe
Pogotowie 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
DZIELNICA NR 38 - zastępstwo sierż.
szt. Karolina Jabłonka, tel. 519 534 780
tel. stacjonarny służbowy: 47 79 51311
Obsługiwane miejscowości:
Czarna, Dąbrowa, Droszków, Przytok.
DZIELNICA NR 37 - zastępstwo sierż.
szt. Iwona Kaczmarek, tel. 519 534 711
tel. stacjonarny służbowy: 47 79 51311
Obsługiwane miejscowości: Łaz , Mielno, Milsko, Proczki, Przytoczki, Rajewo,
Tarnawa, Wielobłota, Zabór.
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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