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SŁOWO OD WÓJTA GMINY ZABÓR

Dobiega końca rok 2021.
Jaki był to rok? Pomimo nadal panującej pandemii, uważam
że dobry a to dlatego, ponieważ udało nam się zrealizować
praktycznie wszystkie inwestycje zaplanowane na obecny rok
a z oszczędności po przetargowych wykonaliśmy dodatkowe
zadania na które brakowało nam pieniędzy. Inwestycje, które
wskaże Państwu poniżej były realizowane praktycznie w każdej miejscowości należącej do Gminy Zabór:
1.

„Budowa sieci wodociągowej w m. Czarna - ul Sosnowa
(II ETAP)”- koszt inwestycji 90 000,00 zł.

2.

Budowa sieci wodociągowej w Droszkowie, Os. Słoneczne - koszt 569 947,00 zł.

3.

4.

5.

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci
wodociągowej w m. Droszków ul. Sosnowa i Drobiarska
– koszt 12 000,00 zł.
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sieci
wodociągowej w m. Przytok ul. Parkowa- koszt 6 000,00 zł.
Zakup pompy głębinowej na stację SUW w Droszkowiekoszt 17 655,00 zł.
Dokumentacja projektowa na budowę dwóch sygnalizacji świetlnych na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków - pomoc finansowa dla województwa
Lubuskiego – koszt 11 439,00 zł, realizacja wykonania
tych sygnalizacji realizowana będzie w roku 2022. Także wykonanie tej inwestycji będziemy współfinansować
w roku przyszłym.

6.

Budowa dróg wewnętrznych ul. Tylnej i Krótkiej wraz
z budową odwodnienia drogowego w miejscowości Zabór- koszt 725 500,00 zł. Ta inwestycja jest w trakcie realizacji.

7.

Budowa drogi gminnej - ul. Myśliwskiej wraz z drogami
wewnętrznymi w ciągu ul. Widokowej w m. Przytokkoszt 525 659,00 zł.

8.

Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w m. Droszków, gm.
Zabór z Funduszu Dróg Samorządowych, wraz z wykonaniem nawierzchni ul. Krótkiej w Droszkowie – koszt
1 976 905,00 zł. Ta inwestycja dopiero zaczyna być fizycznie realizowana, planowane zakończenie jest na czerwiec
2022.

9.

Budowa drogi - ul. Ogrodowej w Zaborze - koszt
280 000,00 zł.

10. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka drogi w m. Dąbrowa w kierunku do hydroforni 8 000,00 zł. Realizacja w roku 2022
11. Wykonanie dokumentacji na remont drogi wewnętrznej
dz. Nr 216 w m. Łaz (do winnicy)- koszt 5 000,00 zł.
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12. Wykonanie dokumentacji na przebudowę zjazdu z drogi
wojewódzkiej na drogę wewnętrzną dz. Nr 68 w m. Łaz
(do posesji nr 27)- koszt 2 000,00 zł.
13. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Polnej w Zaborze wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym- koszt 8000,00 zł
14. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi ul. Zacisze w Przytoku wraz z odwodnieniem i wykonaniem inwewstycji”- Wniosek został złożony do programu
Polski Ład
15. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Droszków ul.Żródlana ( I ETAP)”- koszt 500 000,00 zł.
16. Budowa parkingu przy cmentarzu w Zaborze- koszt
262 407,00 zł.
17. Wykonanie ciągu pieszo jezdnego na cmentarzu w miejscowości Milsko- koszt 55 000,00 zł.
18. Modernizacja i remont pomieszczeń Urzędu Gminykoszt 317 755,00 zł.
19. Modernizacja podłogi w Sali gimnastycznej w Szkole
Podstawowej w Zaborze - koszt 126 250,00 zł.
20. Zakup pompy z przekładnią do polielektrolitu (do przerobu ścieków na oczyszczalni ścieków w Zaborze) - koszt
11 000,00 zł.
21. „Modernizacja wjazdu do Punktu Selktywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnychw Zaborze wraz z montażem
szlabanu oraz rozbudową systemu CCTV ( monitoring
)”- koszt 27 300,00 zł. Realizacja tej inwestycji potrwa do
końca tego roku.
22. „Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego
w Gminie Zabór -LRPO I ETAP”- koszt 345 658,00 zł.
Ta inwestycja jest długoterminowa, ponieważ do wymiany istniejących opraw na oprawy LED mamy na terenie
gminy 605 sztuk i szacujemy, że zakończenie tych prac
nastąpi do końca roku 2022.
23. „Budowa oświetlenia drogowego w m. Czarna - ul. Sosnowa- koszt 65 000,00 zł.
24. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Dębowej w Droszkowie- koszt 44 500,00 zł.
25. Wymiana i przestawienie starych lamp w ciągu ul. Leśnej
w Przytoku (7szt) - koszt 18 000,00 zł.
26. Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie drogowe w Przytoku, ul. Sosnowa w trybie ZRID i budowę
drogi ul. Sosnowej - koszt 30 000,00 zł.
27. Przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
w budynku Przedszkola w Zaborze- koszt 40 000,00 zł.

GMINA

ul. Tylna w Zaborze

Parking przy Kaplicy w Zaborze

ul. Krótka w Zaborze

28. „Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Przytoku
(I ETAP)”- koszt 1 400 000,00 zł. W trakcie realizacji, planowane zakończenie czerwiec 2022.
29. Budowa piłkochwytów na terenie boiska przy świetlicy
wiejskiej w Łazie – koszt 24 800 zł.
30. Dokumentacja, Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze- koszt 1 400 000,00 zł.
31. Budowa placu zabaw w Droszkowie przy świetlicy wiejskiej - koszt 20 000,00 zł.
32. Budowa siłowni zewnętrznej oraz montaż dodatkowych
urządzeń do ścieżki zdrowia w Czarnej- koszt 15 000,00 zł.

Świetlica w Przytoku

33. Budowa siłowni zewnętrznej w Dąbrowie - koszt
12 000,00 zł.
34. Wykonanie dokumentacji technicznej na skatepark
/ pumptrack w m. Zabór, Przytok, Droszków- koszt
45 000,00 zł.
Tak jak Państwo zauważyli, troszkę tych inwestycji wykonaliśmy a niektóre są jeszcze w trakcie realizacji. Koszt wyżej wymienionych zadań przekracza kwotę 7 200 000,00 zł.
Chciałbym jeszcze poinformować Państwa o ważnej inwestycji dla Zaboru, czyli kompleksowy remont ul. Witosa. Na tą
inwestycję otrzymamy środki z „Polskiego Ładu” w wysokości
3 200 000,00 zł. Czekam na podpisanie umowy z Panem Wojewodą i po jej podpisaniu przystępujemy do ogłoszenia przetargu i realizacji tej inwestycji.

Kaplica w Zaborze

Życzyłbym sobie aby ten przyszły rok 2022 był także obfity
w inwestycję jak teraźniejszy, aczkolwiek przyszłość dla samorządów nie układa się ciekawie, jestem pełen obaw i niepewności co nas czeka, ale pomimo wszystko będziemy jako Urząd
wszystko robić aby tempo rozwoju naszej gminy nadal utrzymać na obecnym poziomie…
Robert Sidoruk
Przytok, os. Widokowe
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POSYPAŁY SIĘ PIENIĄDZE, BĘDZIE PEREŁKA!

Mieszkańcy przyzwyczaili się już do
informacji, że biblioteka w Zaborze
będzie rozbudowana, że powstanie zupełnie nowa część biblioteki – nowa
przestrzeń. Dotychczasowy montaż finansowy przewidywał dofinansowanie
w kwocie 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
co przy koszcie budowy, który po przetargu wyniósł ponad 1,4 ml zł. spowodowało zaangażowanie aż 900 tys. zł
z budżetu gminy. Wspólnie uznaliśmy,
że jest to dobry początek, że w końcu
po tylu latach nieudanego poszukiwania
nowej lokalizacji dla biblioteki udało się
rozpocząć proces znacznego powiększenia metrażu jedynej instytucji kultury
w gminie. W ramach projektu z programu PROW otrzymamy nową część budynku jednak byłyby to tylko gołe mury,
bez wyposażenia.
Nieformalna grupa która się zawiązała
w związku z rozbudową biblioteki nie
spoczęła na laurach. Od roku było wiadomo, że Instytut Książki ogłosi nabór
na budowę nowych i rozbudowę istniejących już bibliotek (program finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego). Nasza biblioteka idealnie
wpisywała się w ten program. Grupa
pod kierownictwem Pani Dyrektor zaczęła szybko przygotowywać wniosek.
Żeby otrzymać dofinansowanie trzeba
było spełnić określone kryteria prawie
w 100% - konkurencja ogromna. Zadanie
karkołomne, ale po kilku spotkaniach

grupy z projektantami, wypracowano
zarysy wniosku z dużą szansą na powodzenie. Przygotowany wniosek opiewał
na kwotę 3,3 mln zł. W ramach projektu
można było otrzymać dotację w maksymalnej kwocie 2,25 mln zł i tak też
się stało. W połączeniu z otrzymanymi
środkami z PROW łączna dotacja stanowi 2,75 mln zł. I tutaj trzeba powiedzieć,
co zrobimy za kwotę 3,3 mln zł.
Otóż będzie to: gruntownie wyremontowana istniejąca część biblioteki oraz
powiększenie powierzchni aż o 225 m2
(łączna powierzchnia nowej biblioteki
to 330 m2. Nowa przestrzeń biblioteczna
będzie mieścić się na dwóch kondygnacjach w pełni dostępnych dla przyszłych
użytkowników biblioteki. Dostępność
zostanie zapewniona poprzez windę
zlokalizowaną zaraz przy wejściu do
obiektu a dla młodszych użytkowników będą dostępne okazałe schody. Nie
bez znaczenia jest tu aranżacja obecnej
i nowo wygospodarowanej przestrzeni.
Nowoczesne i funkcjonalne meble biblioteczne, wypoczynkowe, wyposażenie do planowanych zajęć w ramach już
działających grup i kół zainteresowań jak
również dla tych, które dopiero powstaną po oddaniu do dyspozycji nowych
i w pełni wyposażonych pomieszczeń.
W obiekcie zostaną wyznaczone strefy
działalności bibliotecznej, które pozwolą na bezkonfliktowe realizowanie zadań
instytucji i współdziałanie różnych kół
i grup zainteresowań. W dobie informa-

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ZABÓR

4

tyzacji każdej dziedziny naszego życia
swój wkład będzie miała również nasza
biblioteka poprzez ogólnodostępność
narzędzi informatycznych dla użytkowników biblioteki oraz wszystkich
mieszkańców gminy. Bryła budynku,
szczególnie ta nowa (co prawda nie od
frontu) już robi ogromne wrażenie. Projektowany budynek biblioteki z piękną
elewacją przeszklonym szybem windy
będzie jednym z najpiękniejszych na
terenie gminy. Część budynku, w której
mieści się bank, LGD i obecna biblioteka
otrzyma nowoczesne ogrzewanie zasilane pompami ciepła i fotowoltaiką. Zniknie dymiący komin, rozwiązany zostanie
problem zalewnia dojścia do biblioteki podczas ulewnych deszczy, które
ostatnio zdarzają się dość często a w ramach robót zostanie rozebrane obecne
dojście do banku. Powstaną nowe schody, podjazd dla niepełnosprawnych,
a teren przed nowym obiektem zostanie
zagospodarowany. Natomiast zabraknie
parkingu dla użytkowników biblioteki,
banku i LGD. Problem ten już zgłosiliśmy Wójtowi ze wskazaniem nowych lokalizacji miejsc parkingowych przy ulicy
Stolarskiej i przy przystanku autobusowym. Wnioski te zostały zgłoszone do
przyszłorocznego budżetu. Na koniec
trzeba powiedzieć o zaawansowaniu
realizacji projektu. Przede wszystkim
została podpisana umowa z PROW
na dofinansowanie w kwocie 500 tys.
zł (środki UE) oraz umowa z Instytutem Książki (Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego) na kwotę
2,25 mln zł. W postępowaniach przetargowych wyłoniono wykonawcę, którym
została firma Zakład Remontowo Budowlany Piotr Poniedziałek, podpisana
została również umowa na realizację
zadania w formule zaprojektuj wybuduj.
Z informacji od wykonawcy wiemy, że
została opracowana dokumentacja projektowa i złożony został wniosek do starosty o wydanie pozwolenia na budowę.
Pierwsza łopata tuż, tuż!
Trzymamy kciuki!
Czesław Słodnik

GMINA

Jesienna Zaduma, RECITAL SZAPO NIGHT

20 listopada 2021 r. w Zaborze odbyła się okrągła, XX już
jubileuszowa edycja „Jesiennej Zadumy”. Była to prawdziwa
uczta dla ducha w tych trudnych czasach. Oprócz muzycznych uniesień widzowie mogli posłuchać wierszy Haliny Jerulank. Wokaliści Romana Walenciak, Anna Boguszyńska,
Judyta Herejczak, Piotr Walenciak, Hanna Walenciak, Antonina Walenciak przy akompaniamencie Doroty Sobotkiewicz
- instrumenty perkusyjne, Janusza Lewandowskiego – kontrabas, Juliana Tatarynowicza - akoredeon, piano, Konrada
Kasprowiaka - gitara, śpiew, Szymona Walenciaka - wiolonczela, Ignacego Walenciaka – skrzypce, Romana Walenciaka - gitara, śpiew wykonali piękne utwory, które wzbudziły
w nas refleksję, zadumę , ale również uśmiech. W tym roku
o dekorację sceny zadbała nasza lokalna artystka (malarka)
Sylwia Gromacka-Staśko a o relizację dźwięku Lubomir Rotko. przy organizacji koncertu Michał Lechowicz - wsparcie
organizacyjne. Na przybyłych gości czekała niespodzianka
– tort, który po zakończeniu koncertu wszyscy skosztowali. Podziękowania należą się wszystkim tym, którzy pomogli
w organizacji i przygotowaniu tego wspaniałego koncertu.

21 listopada natomiast z RECITALEM Szapo Night wystąpiła
zjawiskowa Małgorzata Szapował z doskonałym pianistą Albertem Bezdziczkiem. Dziękujemy Państwu za moc wrażeń,
wspaniały klimat i te muzyczne podróże po życiu kobiet i...
poniekąd mężczyzn.

LIDER III SEKTORA POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO W NASZEJ GMINIE.

31.08.2021 r. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, Starosta Zielonogórski Krzysztof
Romankiewicz oraz Prezes Rady Działalności Pożytku Publicznego Pani Romualda Jarecka - Cieślak uroczyście wręczyli statuetki oraz certyfikaty Lidera Trzeciego Sektora Powiatu
Zielonogórskiego. Nagrody te zostały przyznane już piąty raz
przez Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Zielonogórskiego.

Nagrodzone zostały osoby i organizacje, które działają, aktywują, rozwijają oraz wspierają lokalną społeczność. Miło
Nam poinformować, że nagrodzona została mieszkanka naszej
gminy, a konkretnie Droszkowa Pani Zofia Kulikowska, która
od ponad 16 lat prężnie działa w Stowarzyszeniu Miłośników

Droszkowa. Pan Wójt Robert Sidoruk pogratulował i podziękował Pani Zosi za determinację, samozaparcie, chęci do działania oraz trud włożony w wykonywaną pracę.

PRZEDSIĘWZIĘCIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI POD NAZWĄ: „POZNAJ POLSKĘ”
ZREALIZOWANE PRZEZ SP IM. JANA PAWŁA II W ZABORZE.
W październiku 2021 r. uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze
uczestniczyli w dwóch wycieczkach szkolnych zorganizowanych w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.
„Poznaj Polskę”, które jest częścią POLSKIEGO ŁADU.
Głównym celem projektu „Poznaj Polskę”
było wsparcie organów prowadzących
publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci
i młodzieży w realizacji zadań mających na
celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania
Polski, jej środowiska przyrodniczego,
tradycji, zabytków kultury i historii oraz

osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie
ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze
praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte
na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stwarza uczniom warunki do
zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
Na realizację tego przedsięwzięcia Gmina
otrzymała 80% dofinansowania w formie
dotacji celowej w kwocie 17 650 zł, które
przeznaczono na realizację jednodnio-

wej wycieczki szkolnej do Poznania oraz
trzydniowej wycieczki szkolnej do Krakowa. Podczas pobytu uczniowie klas I-III
poznali historię Poznania, zwiedzili Muzeum Ziemi w Poznaniu oraz Palmiarnię.
Natomiast uczniowie klas IV-VIII zwiedzili Ogród doświadczeń w Krakowie, Zamek Królewski na Wawelu, Sanktuarium
w Łagiewnikach, Muzeum Dom Rodzinny
Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Kopalnię soli w Wieliczce.
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OBCHODY ŚWIĘTA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
zakończenie wystąpił Teatr Zza Boru
i Teatr Terminus A Quo, który przedstawił „Kroniki Droszkowskie cz. 1”.

W sobotę 28 sierpnia 2021 r. w Zaborze
odbyło się Święto Województwa Lubuskiego. Impreza podzielona była na dwie
części. Pierwsza odbyła się w centrum
Zaboru, przy muszli koncertowej. Od

godziny 14 można było skosztować i kupić produkty regionalne, m.in. miody,
wędliny, sery, oleje. Na scenie wystąpił
zespół Gramofon, Przemysław Szczotko, Bolero, Mażoretki ze Wschowy a na

Drugą część Święta rozpoczęła Pani
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak przywitaniem
uczestników imprezy przy Lubuskim
Centrum Winiarstwa, następnie głos
zabrał Pan Wójt Gminy – Robert Sidoruk, Pan Seantor Wadim Tyszkiewicz
i Pan Poseł Waldemar Sługocki. Na scenie przed LCW odbyły się dwa koncerty: Misi Furtak oraz Anity Lipnickiej.

Stowarzyszenie „Pasja w drewnie”
Stowarzyszenie „Pasja w drewnie” w 2021 roku zrealizowało trzy projekty. Dotacja
w ramach Lubuskiej Odnowy Wsi pn. „Gmina Zabór z pasją w drewnie” otrzymana z
Województwa Lubuskiego. Projekt „Edukacja, turystyka i kultura w gminie Zabór” realizowany w ramach współpracy Gminy Zabór z organizacjami pozarządowymi. Wygrana dotacja w konkursie NOWEFIO lubuskie lokalnie - zadanie pn. „ZERO WASTE,
czyli nic się nie zmarnuje”, które sfinansowane zostało przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
W ramach realizowanych przedsięwzięć odbyły się m.in. warsztaty rękodzielnicze, na
których wykonano deski kuchenne, breloczki, plastry drewna z napisami, szkatułki, karmniki dla ptaków oraz kosze do segregacji odpadów. Zorganizowane zostały konkursy
oraz pogadanki. Odbyły się warsztaty stolarskie, kulinarne i krawieckie. Odbyły się również obchody Światowego Dnia Drzewa, na których sadzono dęby i lipy.
Uczestnikom dziękujemy za udział w poszczególnych przedsięwzięciach, a grantodawcom za otrzymane dotacje.
Zarząd Stowarzyszenia „Pasja w drewnie”
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór w 2021 roku realizowało dodatkowo projekt „Kajakiem zwiedzam lubuskie”. Środki finansowe pozyskano z LGD
„Między Odrą a Bobrem” – „Nowe FIO
Lubuskie Lokalnie”. W ramach projektu
odbył się spływ rzeką „Paklicą” i zapoznanie się z historią regionu. Również w tym
roku dzięki środkom z Województwa Lubuskiego oraz UG Zabór w współpracy
z Apis Fundacja przeprowadzono warsztaty i wykonano tablice promujące turystkę
w Gminie Zabór w ramach projektu „Turystyka Regionalna na terenie powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego”. Zapraszamy
do uczestnictwa w kolejnych projektach
realizowanych przez nasze Stowarzyszenie.
Prezes Stowarzyszenia
Dariusz Tarnas
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PIKNIK RODZINNY DLA EWY

4 września br. przy muszli koncertowej odbył się piknik charytatywny dla mieszkanki naszej gminy Ewy Mossetty Sidoruk. Ewa choruje na toczeń układowy a w listopadzie 2019
roku nagle zachorowała na wielopoziomowe zapalenie rdzenia
kręgowego z następowym porażeniem wiotkim kończyn dolnych. Dzięki podjętej natychmiastowej rehabilitacji Ewa zrobiła powolne, jednak bardzo zauważalne postępy. Pomagają Jej
bardzo turnusy rehabilitacyjne, jednak koszt jednego turnusu,

trwającego dwa tygodnie przewyższa kwotę 8 tys. zł. Stąd pomysł, aby wesprzeć Jej powrót do zdrowia organizując właśnie
ten piknik. Wśród wielu atrakcji znalazł się pokaz tańca, hałas
oraz „zadymę” zrobili motocykliści, odwiedził nas żużlowiec
Mateusz Tonder a licytacje wywołały mnóstwo śmiechu
i rywalizacji. W akcję włączyło się również OSP Zabór, która
wystawiła się ze stanowiskiem na pikniku, ale również zorganizowała akcję zbierania złomu na terenie gminy Zabór. Dziękujemy również KGW Zabór, Pani Sylwii Grzyb i jej pomocnikom oraz wszystkim którzy zorganizowali stoisko z losami
oraz tym, bez których ta impreza nie miałaby takiego cudownego finału. Dziękujemy także Panu Sołtysowi Michałowi Lechowiczowi, który zadbał o nagłośnienie i muzykę. Kolejny raz
udowodniliście, jak wielkie macie serca, że chcecie pomagać,
że nie jest Wam obojętna sąsiedzka tragedia. Rezultat przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki Wam udało nam
się zebrać ponad 30 tys. zł.
EWCIU!!! TRZYMAMY ZA CIEBIE KCIUKI I WIERZYMY, ŻE STANIESZ NA NOGI!

Projekty realizowane przez LGD Między Odrą a Bobrem w roku 2021.
cje w infrastrukturę kulturalną oraz
rekreacyjną- - alokacja środków finansowych przeznaczonych na nabór 800 000,00 zł.
Więcej informacji na stronie: www.miedzyodraabobrem.pl
ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA
WNIOSKÓW !

„NOWEFIO-lubuskie lokalnie”
Lokalnej Grupy Działania „Między
Odrą a Bobrem” w Zaborze dotyczy
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dnia 13 października 2021 r. Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem podpisało aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR.
W związku z tym budżet na poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
wzrósł o 443 000 euro i wynosi obecnie
2 423 000 zł !
Dodatkowe środki zostały przeznaczone na przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie
finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej - alokacja środków
finansowych przeznaczonych na nabór
- 1 631 629,00 zł oraz na przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie dla rozwoju integracji społecznej poprzez inwesty-

Ponadto Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem wraz z Fundacją
Rozwoju Holistycznego realizuje
projekt „NOWEFIO-lubuskie lokalnie”, jest to projekt realizowany
w latach 2021-2023. Polega na wsparciu organizacji pozarządowych młodych stażem działania (do 60 m-cy
od dnia rejestracji w KRS lub innym
rejestrze) oraz wsparciu grup nieformalnych z terenu województwa lubuskiego, przy wykorzystaniu formuły
małych grantów. W ramach projektu w
roku 2021 udzielono łącznie 92 mikrodotacje na łączną kwotę 545 479,70 zł
(w tym LGD MOaB dla subregionu zielonogórskiego udzieliło 47 mikrodotacji
o wartości 276 000,00 zł). W ramach
projektu uczestnicy mogą korzystać
także z animacji oraz wsparcia szkoleniowo-doradczego, a liderzy grup
i młodych organizacji – realizatorzy
projektów objęci są wsparciem edukacyjnym w ramach LUBUSKIEJ SZKO-

ŁY LIDERA. Środki finansowe przekazane w ramach projektu przeznaczone
są na doposażenie NGO oraz organizację inicjatyw oddolnych na terenie województwa lubuskiego.
Drugi realizowany projekt pn. „Własna firma – start dla młodych”
Stowarzyszenie LGD Między Odrą
a Bobrem wspólnie z LGD Zielone
Światło realizuje projekt pt. Własna
firma - start dla młodych - w ramach
Osi Priorytetowej: I Rynek pracy
otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2
Wsparcie dla osób młodych na
regionalnym rynku pracy, poddziałanie:
1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu własną działalność
gospodarczą do tej pory założyło 39
uczestników projektu, którzy otrzymali wsparcie w łącznej wysokości
898 950,00 zł, otrzymując także wsparcie pomostowe podczas 6-ciu pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejnych 31 osób
zostało pomyślnie zrekrutowanych do
projektu, obecnie są na etapie szkolenia
oraz pisania Biznesplanów.
Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubuskiego, młodych
osób do 30 r.ż., które utraciły zatrudnienie w wyniku pandemii COVID-19 po
1 marca 2020 r.
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P I K N I K W CZ A R NEJ
Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnej oraz Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Czarnej zorganizowały 21 sierpnia 2021 roku PIKNIK W CZARNEJ. Podczas imprezy odbyły się międzypokoleniowe warsztaty plastyczne
z Sylwią Gromacką-Staśko pn. „Malowanie polnych kamieni ”, zaplatanie
warkoczyków, słodki poczęstunek i bufet kawowy oraz ognisko z pieczeniem
kiełbasek.
Justyna Zakrzewska-Woźniak
-Opiekun PASZ w Czarnej
Gabriela Ośka
– Wiceprzewodnicząca KGW w Czarnej

OSP ŁAZ
Ochotnicza Straż Pożarna Łaz jest nową, ale prężnie rozwijającą się jednostką.
Istniejemy od 31.07.2021 r. i do tej pory zgromadziliśmy już ponad 40 członków.
Niemalże wszyscy nasi druhowie to osoby doświadczone jako strażacy Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej w innych jednostkach, ratownicy w Zespołach Ratownictwa Medycznego i Transportu Medycznego oraz
WOPR. Każdy z nas natomiast, bez wyjątku, jest osobą zaangażowaną w służbę
na rzecz lokalnej społeczności na wielu płaszczyznach.
Jako OSP przyświeca nam idea specjalizacji w zakresie ratownictwa przedmedycznego z elementami ratownictwa wodnego i technicznego.
Zaczynamy całkowicie od zera jeśli chodzi o zaplecze techniczne, ponieważ nie
mamy ani remizy, ani pojazdu ani sprzętu. Posiadamy jednak ogromną deteminację i staramy się robić wszystko, co w naszej mocy, aby naszą jednostkę odpowiednio wyposażyć. Mamy na tym polu już pierwsze sukcesy. Pozyskaliśmy już torbę
ratowniczą PSP R1 z wyposażeniem, która stanowi podstawowy ekwipunek do
udzielenia pomocy przedmedycznej. Marzy nam się oczywiście wóz bojowy oraz
remiza, ale wierzymy, że to tylko kwestia czasu.
Tymczasem na niektóre wspólne spotkania dojeżdżamy rowerami, bo organizujemy rajdy po pięknych okolicach w naszej gminie i mamy z tego tytułu mnóstwo
frajdy. A przy okazji dbamy o kondycję, by być w gotowości bojowej :)
Nasz największy kapitał to ludzie z pasją i kompetencjami. Podnosimy również
swoje kwalifikacje biorac udział w szkoleniach. W tym roku 5 członków OSP Łaz
ukończyło kurs podstawowy strażaka ratownika, w tym aż 3 kobiety! W najbliższym czasie inni druhowie również szykują się na specjalistyczne szkolenia techniczne i ratownicze.
Zajęliśmy 5 miejsce w turnieju tenisa stołowego, organizowanego przez Komendanta Miejskiego PSP Zielona Góra w Drzonkowie, co jak na pierwszy występ jest
dla nas świetnym wynikiem.
Nasze szeregi wciąż pozostają otwarte dla osób, którym bliskie są wartości niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w różnych warunkach. Zapraszamy również
młodzież od 12-go roku życia do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Mogą nas Państwo kojarzyć także z pikniku w Łazie na rzecz pomocy pogorzelcom, gdzie można było odebrać u nas tzw. Koperty życia. Migawki naszej działalności można na bieżąco obserwować na Facebooku.
Marta Merda
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Seniorzy z Gminy Zabór
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór od czerwca do grudnia 2021 roku
realizowało projekt „Seniorzy z Gminy Zabór”. Dotacja w kwocie 10.000 zł otrzymana od Zarządu Województwa Lubuskiego w ramach zadania publicznego: działalność
na rzecz osób w wieku emerytalnym została wydana m.in. na zorganizowanie wycieczki do Geoparku Łuk Mużakowa i Parku Mużakowskiego, warsztatów oraz
zawodów w płukaniu złota oraz cyklu zajęć, warsztatów, pogadanek w ramach Klubu
Seniora. Zadanie sfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego, Gminy Zabór
oraz SILGZ.
Koordynator projektu
Justyna Zakrzewska-Woźniak

Stowarzyszenie „ZA BOREM”.

Krótko o naszych działaniach w 2021 r.

O projektach realizowanych w 2021 r. informowaliśmy szerzej w poprzednim numerze PLOTOŁAMACZA (19/2021).
Przypominając, były to następujące projekty edukacyjne:
• „W poszukiwaniu teatralnych i muzealnych skarbów”.
realizowany we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Zaborze oraz partnerami: Urzędem Gminy Zabór,
Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Zaborze, Sołectwem Zaboru oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w Zaborze. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Fundacji
PZU/Partner Fundacja PZU w ramach konkursu dotacyjnego „Fundacja PZU z Kulturą”,
• „Edukacja STEAM” w ramach Świebodzińskiego Grantu
Oświatowego,
• „Warsztaty Akademii Programowania i Robotyki 2021”
dofinansowany przez Urząd Gminy Zabór w ramach zadania publicznego pn.: „Organizacja warsztatów komputerowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy”,
• „Poznajemy trzeci wymiar” sfinansowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego – zadanie Lubuska Odnowa Wsi,
• „Lubuskie OZE”, współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych.
W sierpniu wraz z grupą nieformalną PM TEAM pozyskaliśmy środki na realizację projektu „Doskonalenie umiejętności
zarządczych”. Projekt został sfinansowany przez Narodowy
Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Operatorami projektu „NOWEFIO–lubuskie lokalnie” jest Stowarzyszenie LGD
Między Odrą a Bobrem oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego. W listopadzie przeprowadziliśmy cykl warsztatów w sali
wiejskiej w Droszkowie prezentujących wybrane elementy
metodyk zarządzania projektami, zgodnych z PMBOK Guide

(ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge), dla osób planujących uczestniczyć w projektach oraz aplikować o granty.
Obecnie realizujemy projekt „Poznajemy odnawialne źródła
energii” w ramach grantu pn. „Wsparcie dla lokalnych inicjatyw społecznych na terenie działania LGD Między Odrą
a Bobrem”, który zakończymy w maju przyszłego roku. Projekt
przewiduje między innymi przeprowadzenie cyklu 4. dwudniowych warsztatów politechnicznych dla dzieci i młodzieży z obszaru LGD w małych miejscowościach Gminy Zabór
(do 500 mieszkańców) oraz zorganizowanie spotkania podsumowującego w miejscowości Łaz. Społeczności i organizacje lokalne oraz wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
współpracy przy organizacji atrakcyjnych i innowacyjnych
warsztatów edukacyjnych.
Zapraszamy również do śledzenia stron;
www.zaborem.org.pl,
www.facebook.com/StowarzyszenieZaBorem ,
www.facebook.com/AkademiaProgramowaniaiRobotyki
oraz aktywnego udziału w naszych projektach.
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Segregacja śmieci – kolory.
Prawidłowa segregacja śmieci powinna być absolutną podstawą funkcjonowania każdego domu. Stosowanie się do jej zasad od jakiegoś czasu jest również obowiązkiem, warto więc przypomnieć sobie, jak odpowiednio segregować śmieci.

Jednolity System Segregacji Odpadów – na czym polega?
Wprowadzony 1 lipca 2017 roku Jednolity System Segregacji Odpadów pozwolił na uporządkowanie zasad sortowania śmieci na terenie naszego kraju.
Określił również powszechnie obowiązujący system oznaczeń pojemników
i ich przeznaczenie. Ustanowił pięć frakcji odpadów, do których przyporządkowano po jednej określonej barwie pojemnika/worka.

Są to:

niebieski
(papier)

żółty

(metale i tworzywa
sztuczne, opakowania
wielomateriałowe)

zielony
(szkło)

brązowy

(odpady BIO)

czarny

(odpady
zmieszane)

Przypominamy
Pod koniec roku na terenie Gminy Zabór rozwożone są niebieskie worki do selektywnej zbiórki odpadów, przeznaczone
na odpady papierowe.
Otrzymany zapas worków przeznaczony jest na cały rok. Jednak jeśli w ciągu roku brakuje Państwu worków na tą frakcję,
kontaktujecie się Państwo z pracownikiem Urzędu Gminy i worki zostają zamówione i dostarczone na posesję.
Pozostałe frakcje odpadów powinny trafiać do pojemników do tego przeznaczonych. Natomiast, jeśli w jakimś miesiącu
okaże się, że zabraknie miejsca w pojemniku, należy zakupić we własnym zakresie worki na odpady o właściwym kolorze i
wystawić podczas zbiórki tej frakcji obok pojemnika.
Odpady danej frakcji w workach innego koloru nie są i nie będą odbierane przez firmę odbierającą odpady sprzed posesji,
np. odpady biodegradowalne umieszczone w żółtych workach.
Przypominamy, że do wystawianych pojemników/worków nie powinny trafiać odpady inne niż komunalne, np. odpady
budowlane, części samochodowe itp.
Szanowni Państwo
Informujemy, że w Urzędzie Gminy Zabór został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:00.
W trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o wcześniejsze umówienie terminu
spotkania pod numerem telefonu 68 321 83 07.
Więcej informacji dotyczących programu „Czyste powietrze” znajdą Państwo na
stronach:
https://portal.wfosigw.zgora.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
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UWAGA! WAŻNE!

Planowane zmiany w funkcjonowaniu PSZOK
Od 2016 r. przy ul Kwiatowej w Zaborze funkcjonuje gminny Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK. Właściciele
nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy, na których powstają
odpady komunalne, mogą oddać bezpłatnie, po samodzielnym dostarczeniu, odpady wskazane
w regulaminie, z zastrzeżeniem, że ponoszona jest opłata za
gospodarkę odpadami komunalnymi.
W związku z rosnącą ilością odpadów przywożonych do
PSZOK-u, aby uniknąć deponowania odpadów, przez osoby,
firmy i instytucje niepartycypujące w kosztach utrzymania
punktu, planowane jest na początku 2022 roku wprowadzenie nowych zasad przyjmowania odpadów. W tym celu przygotowano nowy regulamin jego działania.
Najważniejsze planowane zmiany to:
• konieczność osobistego stawienia się w PSZOK właściciela nieruchomości wraz z odpadami;
• konieczność okazania na wezwanie pracownika obsługującego SZOK dowodu osobistego oraz dokumentu
potwierdzającego, że odpady przywiezione są przez osobę do tego uprawnioną, tj.:
• od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej - dowód
uiszczenia opłaty za odbiór odpadów na konto Urzędu
Gminy w Zaborze za poprzedni miesiąc z widocznym
adresem zamieszkania,
• od mieszkańców zabudowy wielorodzinnej - dowód
uiszczenia czynszu w zabudowie wielorodzinnej za poprzedni miesiąc;
• w przypadku nieokazania na wezwanie wskazanych dokumentów pracownik obsługi PSZOK odmówi przyjęcia odpadów.
W celu weryfikacji osób przywożących odpady, przy szlabanie będzie znajdował się pracownik dokonujący kontroli.
Osoba negatywnie zweryfikowana nie będzie wpuszczona
na teren PSZOK. Przyjeżdzające auta będą wpuszczane pojedynczo.
Godziny otwarcia PSZOK:
czwartek w godz. 08:00 – 16:00
sobota w godz. 10:00 – 16:00
PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane wskazane w
Regulaminie jego funkcjonowania. Najczęściej są to: zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-rozbiórkowe, bioodpady,
opony, papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale.
W PSZOK nie są przyjmowane odpady zmieszane, odpady
budowlane zawierające azbest, papę, smołę i wełnę mineralną oraz części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory,
elementy karoserii, elementy tapicerki, itd., itp.).
O ostatecznym terminie wprowadzenia planowanych zmian
będziemy informować na naszej stronie internetowej i Facebooku.

Bozonarodzeniowe
warsztaty
rękodzielnicze
zKGW
Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnej
zorganizowało w grudniu 2021 r.
warsztaty rękodzielnicze
oraz warsztaty krawieckie.
W świetlicy wiejskiej w Czarnej
tworzone były m.in.
wianki i stroiki bożonarodzeniowe,
obrazy na dachówkach, lampiony
oraz poduszki i torby.
Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia
życzy przewodnicząca KGW
Henryka Zakrzewska

Projekt realizowany w ramach
przyznanej pomocy finansowej
przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
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PROJEKT „KSIĄŻKA DLA MALUCHA
– DROSZKOWSKIE PRZEDSZKOLAKI W KRAINIE LEKTUR”
Tej jesieni w Społecznym Przedszkolu w Droszkowie postawiliśmy na propagowanie czytelnictwa wśród naszych najmłodszych, realizując projekt „Książka dla
malucha – Droszkowskie przedszkolaki w krainie lektur”, realizowany przez grupę nieformalną „Rodzice małych czytelników”, pod patronatem Stowarzyszenia
Oświatowego „Przyjazna Szkoła”, sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.
W ramach projektu w każdej grupie wyposażono kąciki czytelnicze, tak aby nasi
wychowankowie mieli komfortowe miejsce do zatopienia się w oglądaniu ciekawych książeczek. Gościliśmy również rodziców naszych dzieci, którzy podzielili się
z nami swoimi ulubionymi lekturami dla dzieci i odczytali je w naszych grupach
przedszkolnych. W celu poczytania dzieciom odwiedziło nas również kilka osób
szczególnie ważnych w naszej wsi i gminie – sołtys Droszkowa Tomasz Kunc oraz
wójt Robert Sidoruk, który wraz z przewodniczącym rady gminy Zabór Dariuszem
Tarnasem odczytał „Dziecko Gruffala”.
Nasze przedszkole zorganizowało również spotkanie autorskie
z droszkowskim pisarzem – panem Sylwestrem Wysockim,
który, mimo tego iż na co dzień zmaga się z wyzwaniami jakie stawia przed nim niepełnosprawność ruchowa, w zeszłym
roku wydał swoją debiutancką powieść „Anioł trzeciego świata”. Dzieci, zaciekawione przede wszystkim tym jak wygląda
pisanie takiej powieści (bo na lekturę samej książki są jeszcze
za małe), przeprowadziły z autorem wywiad, którego fragmentami chcielibyśmy się z Państwem podzielić.

Skąd czerpie Pan pomysły na pisanie książek?
To bardzo dobre pytanie, pomysły przede wszystkim zbieramy
z otoczenia, możemy np. zainspirować się przeczytaną książką
lub obejrzanym filmem, każda rzecz, która Cię otacza może
być Twoją inspiracją. W moim przypadku była to „Boska komedia” Dantego.

powinno być. O ile byłem sobie w stanie wyobrazić jak będzie
wyglądać początek mojej powieści i jej znaczna część w środku, to samo zakończenie ukazało mi się dopiero na samym
końcu pisania.
Jak długo pisał Pan swoją powieść?
Proces pisania powieści jest dosyć złożony, musiałem też ją
odłożyć na jakiś czas by zająć się innymi sprawami, dlatego
jakbym miał wszystko podliczyć, to pisanie jej zajęło mi 3 lata.
A ile kosztuje wydanie takiej książki?
Jeżeli chciałbyś ją wydać w wersji papierowej i elektronicznej,
wersja elektroniczna jest oczywiście łatwo dostępna, to kosztuje to około 10 000 złotych. Jeżeli jednak chciałbyś kiedyś wydać książkę w formie e-booka, to kosztuje to pomiędzy 30005000 złotych.
Czy ma Pan swoją ulubioną książkę?
Właściwie to mam kilka ulubionych i trudno mi wybrać jeden
tytuł, ale gdybym miał je podać to byłyby to „Władca Pierścieni”, „Harry Potter”.

Czy będzie Pan pisał dalej?
Tak, będę pisał nadal książki. Tak jak wcześniej wspominałem
pracuję obecnie nad nowym materiałem, będzie to powieść
kryminalna z elementami science-fiction.
Skąd Pan wziął zakończenie historii przedstawionej
w „Aniele trzeciego świata”?
Jeśli chodzi o zakończenie nie jest to takie proste. W trakcie
pisania książki wiele rzeczy może ulec zmianie, a jeżeli chodzi
o zakończenie książki, to do końca nie byłem pewien jakie
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Katarzyna Bernaciak

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej zorganizowało 2 października 2021 roku plener
rzeźbiarski w Czarnej, podczas którego
rzeźbiarz Dominik Staśko stworzył ławkę
z winiarskim motywem. Ławka stała się
ozdobą terenu rekreacyjnego na boisku
wiejskim w Czarnej. Tego dnia odbyły się
również warsztaty rękodzielnicze, taneczne oraz stolarskie. Był słodki poczęstunek,
bufet kawowy oraz ognisko z pieczonymi
kiełbaskami. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Gminy Zabór oraz
środków własnych SMC.

II Gminny Plener Rzeźbiarski w Czarnej !!!

Koordynator projektu
– Justyna Zakrzewska-Woźniak

SMC i „LUBUSKA MŁODZIEŻ WARTA ZACHODU” !!!

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej realizowało od czerwca do grudnia 2021 r. projekt w ramach Lubuskich Obywatelskich
Inicjatyw Młodzieżowych. SMC dzięki otrzymanej dotacji zorganizowało wiele zajęć, warsztatów i inicjatyw, m.in. 7 sierpnia
odbyła się międzypokoleniowa wycieczka autokarowa do Gospodarstwa Naturalnego Malinówka oraz Kaktusiarni Żagań.
10 października odbył się piknik z okazji Dnia Zdrowia Psychicznego, na którym poruszane były zagadnienia z zakresu higieny
zdrowia psychicznego. Natomiast w listopadzie rozstrzygnięte zostały dwa konkursy ogłoszone w ramach projektu: „Żyj bez
nałogów”-ogólnopolski konkurs z zakresu profilaktyki zdrowia oraz konkurs ekologiczny-zbiórka zużytych nakrętek, baterii, puszek oraz płyt CD. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Województwa Lubuskiego, środków Gminy Zabór oraz
środków własnych SMC.
Koordynator projektu
– Justyna Zakrzewska-Woźniak

SMC pożegnało wakacje
w parku rozrywki „Majaland”!
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej zorganizowało 29 sierpnia 2021 roku całodniowy wyjazd do parku rozrywki
„Majaland” w Kownatach. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami mogli skorzystać z wielu atrakcji, jakie znajdują się
w parku, m.in. z rollecoastera Wikingów oraz Wilkołaka, Wielkiej Fali, Wodnej Bitwy, Karuzeli Kwiatów oraz Motyli.
Uczestnicy w liczbie 60 osób świetnie się bawili i miło spędzili ten sierpniowy dzień w Kownatach. Przedsięwzięcie
zostało sfinansowane ze środków Gminy Zabór oraz środków własnych SMC.
Koordynator projektu – Justyna Zakrzewska-Woźniak
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Z. Sośnickiej, „Kocham cię kochanie moje” Maanamu, „Co mi
Panie dasz” Bajmu, „Nie pytaj o Polskę” Obywatela G, „Szukaj
mnie” E. Geppert, „Sweet dreams” A. Lennox, „Human nature” M. Jacksona i wiele innych.
Zgromadzona publiczność doskonale się bawiła. Bardzo miło
było spędzić czas w towarzystwie tak utalentowanych artystów. By było jeszcze przyjemniej, na każdego z uczestników
spotkania czekał poczęstunek, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze.
Projekt został sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021 -2030.

2. 22 października b.r. biblioteka gościła doskonale wszystkim
znaną pisarkę tworzącą dla dzieci Renatę Piątkowską. W spotkaniu autorskim wzięły udział dzieci z I klasy Szkoły Podstawowej w Zaborze. „Nie ma nudnych dni”, „Opowiadania dla
przedszkolaków”, „Gdyby jajko mogło mówić i inne opowiadania”, „Z przysłowiami za pan brat”, czy „Twardy orzech do
zgryzienia”, to tylko niektóre z pozycji książkowych dla dzieci
autorstwa tej pisarki.

1. We wrześniu 2021 r. realizowany był projekt „Zaborskie
muzyczne podróże w przeszłość”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Grupę nieformalną pn. „Muzyczno-kulinarny
Zabór”. Operatorzy projektu – Stowarzyszenie LGD Między
Odrą a Bobrem oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego. Biblioteka była Partnerem projektu.
W ramach tej inicjatywy zostały zorganizowane dwa koncerty:
„Muzyka lat 90-tych” oraz „Muzyka lat 80-tych”. Na zaborskiej
scenie wystąpiły dwa zespoły:
„Clover Band”, w składzie: P. Tryniszewski, K. Pusowska,
D. Cetner, S. Zimniewicz
oraz
Jadwiga Macewicz, wraz z Albertem Bezdziczkiem – klawisze,
Konradem Kubasem – gitara, Sebastianem Bielskim – perkusja.
Obydwa koncerty przeniosły zgromadzoną publiczność
w niesamowitą podróż do przeszłości, Artyści wykonali covery w nowych aranżacjach największych przebojów lat 90-tych
i 80-tych, m. in. „Jedwab” Róż Europy, „Babę zesłał Bóg” Renaty Przemyk, „Moja i Twoja Nadzieja „ Hey, „Aleją gwiazd”
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Renata Piątkowska opowiedziała o warsztacie autora, oraz
o dro-dze, jaką musi przebyć pomysł na opowieść do tego, aby
stać się książką. Przede wszystkim jednak gorąco zachęcała do
czytania książek w ogóle. Z pomocą w tej aktywnej promocji
książki przyszła jej Pani Malwina Kożurno, lektorka, która
towarzyszy Pani Renacie w spotkaniach autorskich. Dzieci
z żywym zainteresowaniem słuchały czytanych (w sposób pełen ekspresji) fragmentów opowiadań. Pisarka opowiedziała
również o kilku bohaterach swoich książek, o tym, jak szuka
inspiracji do pisania. Szczególną uwagę poświeciła bohaterom
swoich opowiadań - zwierzętom, uczulając dzieci na krzywdę, jakiej często nasi czworonożni przyjaciele doznają. Dzieci
chętnie uczestniczyły w dyskusji, zadając autorce pytania oraz
opowiadając o własnych, czytelniczych gustach. Po spotkaniu
można było otrzymać od autorki wpis do książki.
Wydarzenie zorganizowano w ramach Dyskusyjnych Klubów
Książki., Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki.

3. W okresie od października do listopada 2021 realizowany
był projekt edukacyjny „Skarby jesieni”, organizowany przez
bibliotekę, we współpracy z Szkołą Podstawową w Zaborze.
Uczestnikami były dzieci z I, II i III klasy SP. Warsztaty przeprowadziła animatorka Kamila Winkler – instruktorka teatralna w Zielonogórskim Ośrodku Kultury. Jesień, to pora roku,
która pozwala wykorzystywać swoje dary w różny sposób. Jednym z nich był cykl zajęć plastyczno – manualnych z dziećmi
ze SP w Zaborze. Ta piękna, kolorowa pora roku zachęca do
ciągłego tworzenia - dlatego na warsztatach dzieci tworzyły
jesienne prace, różnymi metodami. Celem projektu było wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zmian zachodzących
w przyrodzie w okresie jesieni, integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa, wzajemnej
pomocy i zaufania, a także rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne.

4. Na początku listopada zostały zorganizowane 2 wydarzenia
kulturalne. Dnia 04 listopada b.r. w Lubuskim Centrum Winiarstwa odbył się spektakl „Paryskie Gavroche”, w wykonaniu
„Teatru 4 Kąty”, w składzie: Urszula Zdanowicz-Łabiak, Marcin Wiśniewski oraz Natasza Smirnova (fortepian). W trakcie
spotkania zostały wykonane piosenki z repertuaru m.in. Jacquesa Brela, Georgesa Brassensa oraz Edith Piaf, z tekstami przełożonymi na język polski.
Spektakl teatralny stylizowany był na próbę teatralną i całość
była utrzymana też w takiej aranżacji. Aktorzy zaprezentowali
klasykę piosenki francuskiej i w humorystyczny sposób przedstawili niedoskonałości oraz przywary ludzkie. Wykonawcy
zagrali interaktywne przedstawienie, do którego włączyli publiczność, zadawali pytania oraz zachęcali do wspólnego śpiewania piosenek.
Natomiast 05 listopada, również w Lubuskim Centrum Winiarstwa odbył się koncert patriotyczny „Tradycja w pieśniach”, w wykonaniu zielonogórskiego chóru „Con Spirito”,
przy akompaniamencie Juliana Tatarynowicza.
Zespół „Con Spirito” działa od 2014 r., ma na koncie ponad
100 koncertów w Polsce i zagranicą. Przez kilka lat działalności w chórze zgromadziła się grupa ludzi – pasjonatów muzyki
i wspólnego wielogłosowego śpiewania. Listopadowy koncert
stał się okazją do sięgnięcia do pieśni niepodległościowych
oraz partyzanckich. Publiczność mogła usłyszeć znane piosenki takie jak: „Warszawianka”, „Rota”, „Przybyli ułani”, „O mój
rozmarynie”, „Maki”, „Deszcz jesienny”, czy też „Modlitwa za
Polskę”. Na zakończenie chór zaprosił zgromadzoną publiczność do wspólnego zaśpiewania pieśni patriotycznej „Piękna
nasza Polska cała”. Tekst tej pieśni wychwala polskie krajobrazy, kulturę i tradycje. Wspólnie została zaśpiewna również
pieśń wojskowa „Wojenko, wojenko”, która znalazła szczególne
miejsce w sercach żołnierzy polskich.

5. Biblioteka przystąpiła 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 są już realizowane. W każdą środę odbywają się zajęcia z dziećmi, które zgłosiły się do projektu.

6. Z przyjemnością zawiadamiamy, że kończymy proces informatyzacji biblioteki. Wszystkie dostępne woluminy oraz
audiobooki są wprowadzone do systemu bibliotecznego PROLIB. Oznacza to, że czytelnicy mają możliwość wyszukiwania
zbiorów logując się do konta INTEGRO , a jest w czym wybierać - stan księgozbioru na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi
16 826 woluminów oraz 230 egzemplarzy zbiorów multimedialnych. W tej chwili pracownicy biblioteki na każdą książkę
naklejają nalepki z kodami, ułatwiającymi skanowanie.

Informatyzacja
Miło nam poinformować, że biblioteka zakończyła
ważny etap procesu informatyzacji – w tej chwili
do bazy internetowej zostały zainwentaryzowane
wszystkie egzemplarze naszego księgozbioru. Z katalogu
Informacje o zbiorach i miejscu ich udostępniania,
uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej
Górze, pracującą w systemie PROLIB, w formacie
Marc21 i zawierającą 542 649 opisów bibliograficznych.

Księgozbiór biblioteki to:
literatura piękna dla dorosłych:
115 528 wol.
literatura piękna dla dzieci:
46 436 wol.
literatura popularno-naukowa i naukowa:
242 228 wol.

Oba koncerty zdobyły gorące recenzje publiczności i na pewno na długo zapisze się w pamięci.
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WAŻNE TELEFONY
Telefony alarmowe
Pogotowie 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
DZIELNICA NR 38 - mł. asp. Radosław
Olczyk, tel. 519534806, tel. stacjonarny
służbowy: 47 79 51311, adres e-mail:
dzielnicowy.zielonagora38@go.policja.gov.pl
Obsługiwane miejscowości:
Czarna, Dąbrowa, Droszków, Przytok.
DZIELNICA NR 37 - zastępstwo mł. asp.
Radosław Olczyk, tel: 519534806
tel. stacjonarny służbowy: 47 79 51311
adres e-mail: dzielnicowy.zielonagora37@
go.policja.gov.pl, 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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