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SŁOWO OD WÓJTA GMINY ZABÓR

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zabór !
Ostatnio jak do Państwa pisałem w naszym kwartalniku, byliśmy w stanie pandemii COVID- 19. Dzisiaj nadal jesteśmy
choć tak jakby zaliczyliśmy tę chorobę do innych, które na
nas czyhają. Wprawdzie już obostrzenia zostały całkowicie
zniesione, ale ja nadal Państwa uczulam i proszę o ostrożność.
Maseczka na twarzy w miejscu o dużym zaludnieniu nikomu
ujmy nie przyniosła i nie przyniesie. W szczególności zalecam
zakładanie maseczek na twarz w przychodniach, szpitalach czy
klinikach, wszędzie tam gdzie każdy przychodzi po pomoc do
lekarzy z różnymi dolegliwościami. To w tych miejscach najłatwiej można zarazić się, nie tylko covidem!
Dzisiaj przerażeni jesteśmy bardziej tym, co się dzieje u naszych sąsiadów na Ukrainie. Od 24 lutego br. trwa tam zbrojna
agresja Rosji na Ukrainę, gdzie w dzisiejszych czasach wydawało już się to niemożliwe, niewyobrażalne. Wojna ta spowodowała masowy napływ uchodźców, którzy zalali nasz kraj
w ilości ponad 2,5 miliona ludzi. Na terenie naszej gminy
mamy około 100 uchodźców, którzy w 90% zakwaterowani są
w gospodarstwach domowych, a 10% zamieszkuje pomieszczenia przygotowane przez gminę. Na co dzień urząd nasz tętni wzmożoną pracą związaną z wydawaniem numerów PESEL
dla uchodźców z Ukrainy, organizowaniem im pracy, kierowaniem dzieci do szkół i przedszkoli, sprawowaniem opieki nad
nimi w każdej dziedzinie. Rada Gminy na nadzwyczajnej Sesji
Rady Gminy, w dniu 4 kwietnia podjęła uchwałę, która pozwala nam na przyjęcie wsparcia finansowego od rządu i wypłatę środków dla każdego Ukraińca, który jest zarejestrowany
w systemie i posiada numer PESEL.
To, co nas otacza w kraju i na świecie, każdy z Państwa widzi
i obserwuje. Ja natomiast chciałbym wrócić do naszego podwórka zwanego „Gmina Zabór”. Pomimo dodatkowych wyzwań, staramy się żyć normalnie, realizować zadania, które są
ujęte w budżecie na rok 2022. Przyznam, że wyjątkowo trudne
jest w tym roku to zadanie i jak to się mówi, jak nie wiadomo
o co chodzi to chodzi o kasę. „Polski Ład”, który wszedł w życie
od 1 stycznia tego roku, pozbawia nas wpływów do budżetu
o kwotę 1,6 mln zł. Jak wszyscy Państwo wiecie inflacja idzie
w górę w galopującym tempie, co skutkuje tym że zabezpieczone środki w budżecie na inwestycje w roku 2022 nie wystarczają w dużych ilościach. Średnio zauważamy braki finansowe w wysokości 25, 30%. Pomimo tych trudności staramy
się nie zwalniać i poniżej przedstawiam inwestycje, które realizujemy a także te, na które złożyliśmy wnioski o dofinansowanie w programie „Polski Ład” i „PGR”:
1.

Trwają prace przy budowie ulicy Wiśniowej i Źródlanej
w Droszkowie,

2.

Wykonano łatanie dziur na gorąco na ulicy Słonecznej
w Droszkowie, (odcinek od ul. Działkowej w stronę firm),
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3.

Trwa budowa świetlicy w Przytoku,

4.

Rozpoczęto prace budowlane biblioteki w Zaborze,

5.

Podpisano umowę na modernizację orlika w Zaborze,

6.

Zabór ul. Polna, przystępujemy do ogłoszenia przetargu
w formule zaprojektuj i wybuduj. Planujemy rozpoczęcie
prac na wrzesień br. Rozliczenie początek przyszłego roku

7.

Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na LED na terenie Gminy Zabór. Podpisałem umowę z wyłonionym
w przetargu wykonawcą, firmą ITI NET z Zielonej Góry.
Planowana dostawa opraw na kwiecień i przystąpienie do
wymiany.

8.

Rozstrzygnął się przetarg na „Rozbudowę drogi gminnej
nr 007002F (ul. Witosa) wraz z budową odwodnieniai
oświetlenia drogowego oraz rozbudową dróg gminnych
nr 007010F (ul. Akacjowej) i nr 007014F (ul. Leśnej)
w zakresie wlotów skrzyżowania, w miejscowości Zabór.
Wartość inwestycji ponad 4 mln zł.

9.

Rada Gminy podjęła uchwały o wsparciu Powiatu zielonogórskiego w wysokości 514 500,00 zł na budowę drogi
relacji Milsko-Dąbrowa, oraz na dofinansowanie Województwa Lubuskiego na wykonanie sygnalizacji świetlnej
na drodze wojewódzkiej nr 282 w miejscowości Droszków w wysokości 157 385,00 zł. Trzeba tutaj zauważyć,
że nie są to zadania nasze jako gminy, natomiast prawda
jest taka, że bez naszego wsparcia nie były by wykonane te
inwestycje.

Do „Polskiego Ładu”, zostały złożone następujące wnioski:
•

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków
w gminie Zabór - ETAP I na kwotę 4. 940. 000 zł

•

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Droszków
w gminie Zabór - ETAP II na kwotę 8. 550. 000 zł

•

Edycja PGR - Budowa dróg – ul. Słonecznej, Piaskowej
i Gajowej w m. Przytok, gm. Zabór na kwotę 1.750.000,00zł

Chciałbym już na zakończenie uczulić Państwa na bardzo
ważną kwestię, która niestety pojawia się coraz częściej, a jest
bardzo niepokojąca. Otóż mam na myśli wędrujących ludzi,
którzy pukają do Waszych drzwi i mówią niestworzone rzeczy na zasadzie „gdzieś dzwoni, tylko nie wiadomo w którym
kościele”. Proszę Was, zadzwońcie do urzędu, do mnie na nr
500727460 i zapytajcie, o co chodzi a ja udzielę Wam prawdziwych informacji i wówczas podejmiecie decyzję, czy podpisać
petycję czy też nie. Podobnie jest z pismami w postaci odwołań, które znajdujecie w swoich skrzynkach na listy, proszę także o telefon w celu wyjaśnienia.

GMINA

Zmiany w funkcjonowaniu PSZOK
Najważniejsze zmiany to:

Jak już informowaliśmy w grudniowym
Plotołamaczu, w związku z rosnącą ilością odpadów przywożonych do gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-u,
aby uniknąć deponowania odpadów,
przez osoby, firmy i instytucji niepartycypujące w kosztach utrzymania punktu, wprowadzamy nowe zasady przyjmowania odpadów. W tym celu przygotowany został nowy regulamin jego
działania przyjęty Uchwałą NR
XXXIV.229.2021 Rady Gminy Zabór
z dnia 20 grudnia 2021 r.
Nowe zasady funkcjonowania gminnego
PSZOK-u przy ul Kwiatowej w Zaborze
obowiązywać będą od 3 marca 2022 roku.

•

konieczność osobistego stawienia
się w PSZOK właściciela nieruchomości wraz z odpadami;

•

konieczność okazania na wezwanie
pracownika obsługującego PSZOK
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 cellu 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:
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 budowlany zawierające azbest, papę, smołę i wełnę mineralną oraz części samochodowe (np. szyby,
zderzaki, reflektory, elementy karoserii,
elementy tapicerki, itd., itp.).

Plastik nie do pieca, piec nie do plastików
Przypominamy mieszkańcom, by zamiast spalać, segregowali odpady
Nie spalaj plastików – powstające w dymie pyły i szkodliwe substancje to zagrożenie dla ludzi i środowiska. Zbieraj plastikowe odpady selektywnie – to cenny
surowiec do recyklingu. Spalanie odpadów w domowych piecach stanowi
jedną z głównych przyczyn złego stanu powietrza w naszym kraju.
„Europejskie statystyki po raz kolejny pokazały, że Polacy oddychają powietrzem bardzo złej jakości, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Poprzez naszą
kampanię przypominamy mieszkańcom, że odpady tworzyw są zbyt cenne,
by je marnować. To wartościowy surowiec do recyklingu. Tymczasem przez
brak efektywnej segregacji śmieci „plastiki” wciąż trafiają na wysypiska, czy
do domowych palenisk. Spalane tam przyczyniają się do powstawania smogu. Spalający plastiki w domowych piecach i kotłowniach, zwiększają emisje
pyłów zawieszonych i benzo(a)pirenu, czyli tych składników smogu, które
mają najbardziej szkodliwy wpływ na układ oddechowy.
Polska znajduje się w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza. Na większości terytorium Polski przeważający udział w zanieczyszczeniu powietrza ma tzw. niska emisja, czyli emisja spalin z domowych palenisk i kotłowni. Szczególnie
widoczne jest to dla takich zanieczyszczeń powietrza, jak zawieszone pyły
PM2,5 (udział niskiej emisji ponad 52%) lub rakotwórczego benzo(a)pirenu (udział niskiej emisji 91%).
Do zwiększenia skali tych szkodliwych emisji przyczynia się w dużym stopniu spalanie odpadów w domowych paleniskach.
Wszyscy mieszkańcy powinni mieć świadomość, że nie ma racjonalnego uzasadnienia dla spalania odpadów w przydomowych
piecach i kotłowniach.

Plotołamacz 21/2022

3

GMINA

ZABORSKI PRODUKT TURYSTYCZNY

Refleksja: Zabór pomimo, że
posiada wiele walorów turystycznych między innymi: winnice, pasieki, barokowy zamek,
neorenesansowy pałac i zabytkowe kościoły, urokliwe otoczenie lasów, oczek wodnych
z jeziorem oraz pofałdowany
teren, nie potrafił zatrzymać turysty na dłużej niż jeden dzień.
Turyści w niewielkim stopniu korzystają z noclegów a przyczyną
jest ich niewielka ilość oraz brak konkretnej oferty i wypromowania tego komponentu turystyki. Coraz częściej słyszy się od
jednodniowych turystów trafiających do Zaboru, że chętniej zatrzymaliby się na dłużej ale jak mówią nie ma gdzie. Z drugiej strony podczas rozmów z mieszkańcami doszliśmy do wniosku, że
chętnie wynajmą wolne pokoje, bo dzieci wyjechały, bo w dużych
poniemieckich domach dużo miejsca ale nie wiedzą jak można to
wszystko zorganizować.
Stan ten zamierzamy zmieniać, poprzez opracowanie pakietu
turystycznego polegającego na współpracy winiarzy, pszczelarzy,
lokalnych wytwórców żywności i rękodzieła oraz artystów. Przygotowana baza noclegowa w powiązaniu z atrakcjami zapewni
właścicielom noclegów obłożenie na cały rok a wytwórcom zbyt
na swoje produkty.

Tego zadania podjęła się grupa zapaleńców skupionych przy
APIS FUNDACJI. Fundacja złożyła wniosek w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego na inicjatywy
turystyczne pn. Zaborska Sieć Pakietów Turystycznych.
Oferta została przyjęta do realizacji z dofinansowaniem w kwocie
6,5 tys. zł. Jednak przyznane środki nawet w połowie nie zabezpieczały budżetu zaplanowanych przedsięwzięć. Fundacja zwróciła
się do Wójta Gminy Zabór o pomoc. Wójt poparł inicjatywę i jak
twierdził, od dawna nosił się z zamiarem określenia i wypromowania Zaborskiego Produktu Turystycznego i taką nazwę uzyskał
projekt. Gmina przekazała środki w ramach pożytku publicznego
w kwocie 7,5 tys.
Podjęte działania w projekcie finansowanym już z dwóch źródeł
dotyczyły: zorganizowania spotkań osób zainteresowanych turystyką w naszej gminie, opracowania elektronicznej i drukowanej
mapy terenu z infrastrukturą i atrakcjami turystycznymi (noclegi,
winnice, pasieki, zabytki, żywność, rękodzieło i produkty artystyczne), wydania tabliczek informacyjnych umieszczonych na
obiektach uczestniczących w projekcie, wykonania portalu internetowego do prezentacji Zaborskiego Produktu Turystycznego. Do szybkiego odnajdywania w wirtualnej przestrzeni zaborskiego produktu został wygenerowany kod Qr zamieszczany na
materiałach zarówno wirtualnych i tych drukowanych. Dzięki
uprzejmości Wójta produkt stał się wizytówką na oficjalnej stronie internetowej gminy i poprzez odnośnik natychmiast łączy się
ze stroną internetową Zaborskiego Produktu Turystycznego.
Projekt wywołał szeroką dyskusję o znaczeniu turystyki w rozwoju Gminy Zabór. Połączył różne środowiska, które postrzegają
turystykę jako wiodący kierunek rozwoju. Oferenci różnych usług
turystycznych zlokalizowanych na terenie gm. Zabór poznali się
a niektórzy nawiązali nawet dalszą współpracę.
Mówiąc o zaborskim produkcie należy również wspomnieć
o współpracy NGO (organizacje pozarządowe) z naszej gminy.
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W tym samym czasie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór złożyło projekt do Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego o podobnej, turystycznej tematyce. Współpraca APIS Fundacji
ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór polegała
na wspólnych spotkaniach i przekazaniu do wykorzystania, opracowanej przez fundację, mapy terenu naszej gminy z obiektami
i atrakcjami turystycznymi. Stowarzyszenie wydrukowało mapy
i ustawiło w każdym sołectwie okazałą tablicę. Wszystko to działo
się w pandemicznym okresie ograniczeń jednak efekty są, te wirtualne w postaci strony internetowej oraz te w przestrzeni jak tablice informacyjne w każdym sołectwie.
Na uwagę zasługuje wyjątkowa promocja projektu zawarta nie
tylko w mediach społecznościowych, ale również na wydanych
pocztówkach, na razie z trzema widokami. Każda wydana pocztówka ma nadrukowany kod Or do szybkiego łączenia ze stroną
internetową. Spora część pocztówek trafiła do Urzędu Gminy
Zabór i z pewnością posłuży do promowania gminy podczas festynów i gminnych imprez. Pocztówki otrzymał również zaborski
zamek i centrum winiarstwa. W tym miejscu należy wspomnieć
o LGD Między Odrą a Bobrem, kolejna organizacja NGO, która
przyczyniła się finansowo do sukcesu projektu poprzez sfinansowanie wydanych pocztówek.
Zakończenie 2 projektów i prawidłowe rozliczenie otrzymanych
środków od Samorządu Województwa Lubuskiego oraz Gminy
Zabór, realizowanych przez APIS Fundację i Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór świadczy o owocnej współpracy
NGO z JST w naszej gminie.
W sprawie turystyki w Gminie Zabór zapewne nie jest to ostatnie
słowo APIS Fundacji. W tegorocznych naborach zostały złożone
kolejne wnioski o środki na realizację turystycznych pomysłów,
ale o tym po korzystnych rozstrzygnięciach. Trzymamy kciuki!!!
Czesław Słodnik

GMINA

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DROSZKOWA.

W dniach od 24.01.2022 do 28.01.2022 tj. w drugim tygodniu ferii trwających
w województwie lubuskim Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa zrealizowało dla dzieci w wieku 6 – 12 lat zadanie publiczne pod hasłem „ ODLOTOWE
ZIMOWE ZAJĘCIA INTERGRACYJNE” sfinansowane przez Gminę Zabór.

Poszczególne działania odbywały się:
1) w Zielonej Górze:
• wycieczka na salę zabaw „HOP SIUP”;
• wycieczka do kina Cinema City na film familijny pt. „Wiki i jej sekret”;
2) Na Sali środowiskowej w Droszkowie w formie:
• gier dydaktycznych i zabaw ruchowych z elementami integracji sensorycznej przy muzyce;
• konkursu plastycznego pt. „MOJE WSPOMNIENIA Z SALI ZABAW”;
• warsztatów kulinarnych promujących zdrowy tryb życia – przygotowywanie
kolorowych kanapek, sałatki owocowej i deseru;
• pogadanek na temat przeciwdziałania uzależnieniom.
Zajęcia integracji sensorycznej polegały z zabawie ukierunkowanej, obejmującej
szeroką gamę aktywności i ćwiczeń, które wyzwalały konkretne reakcje, możliwości stworzenia czegoś nowego, własnego i unikatowego. Takie działania stanowiły wyzwanie dla dzieci i przekładały się na podniesienie samooceny oraz
budowanie poczucia własnej wartości uczestników.
W projekcie wzięło udział 17 dzieci z terenu Gminy Zabór. Zajęcia cieszyły dużym zainteresowaniem. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały nagrody rzeczowe, upominki i pamiątkowe dyplomy.
Koordynatorem wszystkich działań projektowych i jednocześnie prowadzącą
zajęcia była Katarzyna Kitlińska posiadająca wyższe wykształcenie pedagogiczne i doświadczenie w pracy zespołowej oraz odpowiednie kwalifikacje integracji
sensorycznej.
Zofia Kulikowska
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NAGRODA ZA PRACĘ SPOŁECZNĄ
DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W STOWARZYSZENIU
MIŁOŚNIKÓW CZARNEJ !!!
W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyła się uroczysta gala, na której
byli obecni przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz samorządu terytorialnego
z województwa lubuskiego. Impreza odbyła się z okazji Jubileuszu Związku Lubuskich
Organizacji Pozarządowych, a podczas jej trwania wręczono nagrody uznania za pracę
i zaangażowanie w realizację działań na rzecz społeczności lokalnej. Wśród wyróżnionych organizacji i społeczników z całego województwa lubuskiego nagrodzeni zostali
z terenu gminy Zabór: Justyna Zakrzewska-Woźniak w kategorii Osoba ZLOP oraz
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej w kategorii Organizacja ZLOP. Statuetkę
w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Czarnej odebrała prezeska SMC Gabriela Ośka,
a Laury 25-lecia ZLOP wręczał prezes ZLOP Romuald Malinowski.
Gabriela Ośka, prezes SMC

JUBILEUSZ 100-LECIA
MIESZKANKI PRZYTOKU
Miło nam poinformować, że Pani Wanda Stawowa – mieszkanka
Przytoku obchodziła swoje 100 urodziny!
Jubilatkę w dniu jej święta odwiedził Wójt Gminy Zabór Robert
Sidoruk, Sekretarz Gminy, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
oraz Sołtys i przedstawiciel rady sołeckiej Sołectwa Przytok.
Pan Wójt w imieniu własnym oraz całej społeczności gminy złożył najserdeczniejsze życzenia wręczył list gratulacyjny, bukiet
róż oraz prezent. Nasza Jubilatka otrzymała także listy z życzeniami od Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka.
Pani Wanda mieszka w Przytoku od 1945 roku. Jest pogodna i pełna optymizmu. Na nic nie narzeka i cieszy się każdą chwilą.
Jej receptą na długowieczność są dobre żywienie, dobry humor, życzliwość wśród najbliższych. Energii i pogody ducha można
Jej pozazdrościć.
Jeszcze raz życzymy naszej Jubilatce dużo zdrowia, oraz przeżycia kolejnych pięknych rocznic.

GRANT NA KOMPUTERY DLA DZIECI PRZYZNANY.
Gmina Zabór otrzymała dofinansowania w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.
Wniosek złożony przez gminę Zabór został zaakceptowany i zgodnie z opublikowaną listą przyznano grant w wysokości 292
300 zł, który zostanie przeznaczony na zakup komputerów stacjonarnych, laptopów oraz tabletów dla uczniów z rodzin byłych
pracowników PPGR.
Obecnie Gmina oczekuje na podpisanie umowy o powierzenie grantu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Po otrzymaniu
środków finansowych, rozpocznie się procedura wyboru wykonawcy - zgodnie z ustawą PZP, w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na zakup sprzętu wskazanego we wniosku. Na realizację projektu Gmina ma 10 miesięcy od dnia
podpisania umowy.
Pragniemy poinformować, że ze wszystkimi osobami, które złożyły poprawne wnioski i spełniły warunki formalne konkursu,
będziemy komunikować się PO PODPISANIU UMOWY o powierzeniu grantu i przekazaniu gminie środków finansowych na
realizację zadania.
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Jubileusz Półmaratonu PRZYTOK
W 2004 roku Półmaraton PRZYTOK
został wyróżniony przez Lubuski Klub
Biegacza – organizatora VI Grand Prix
Województwa Lubuskiego w Długodystansowych Biegach Ulicznych i Przełajowych, natomiast w 2005 roku uzyskał
prestiżowe wyróżnienie za wzorową
organizację – „FILIPIDES 2005” w kategorii imprez kameralnych, przyznane
przez kapitułę ogólnopolskiego serwisu
internetowego „Maratony Polskie”.

23 kwietnia już po raz dwudziesty odbędzie się Półmaraton PRZYTOK
organizowany przez Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej
w Zielonej Górze. Bieg powstał niejako
„na zamówienie” zielonogórskich biegaczy długodystansowych, którzy chcieli
rywalizować na trasie dłuższej, niż odbywający się w Zielonej Górze „Nocny
Bieg Bachusa”.
Wspomina Prezes Lubuskiego TKKF
Wacław Hansz:
„Będąc w Przytoku pod koniec 2002 r. zapytałem ówczesnego dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Bogdana Szafrańskiego, czy w okolicy znalazłaby się
trasa na półmaraton. Wsiedliśmy do auta
z Andrzejem Szarpakiem, i pojechaliśmy
drogami, którymi dziś biegają uczestnicy Półmaratonu. Tak więc za „współautorów” trasy
można uznać wspomnianych panów. Kilka
miesięcy później, 29 marca 2003 r. o godz.
11 na starcie pierwszego biegu stanęło 55
zawodników. Zwyciężył Leszek Bebło, dwukrotny olimpijczyk z Barcelony i Atlanty”.
Bieg odbywa się przy ograniczonym ruchu na atestowanej trasie okrężnej prowadzącej drogami asfaltowymi z Przytoku przez Droszków, Czarną, Zabór, Łaz
do Przytoku. Różnica poziomów wynosi około 56 m. Na trasie są dwa punkty
z napojami w miejscowościach Czarna
i Zabór. Start i meta znajdują się w parku pałacowym przy Młodzieżowym

Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku. Dzięki życzliwości
Starosty Zielonogórskiego, zapleczem
organizacyjnym imprezy są obiekty
sportowe Ośrodka.
Impreza odbywa się pod honorowym
patronatem Wójta Gminy Zabór Roberta Sidoruka. Prowadzone są indywidualne klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych.
Zwycięzcy otrzymują puchary, medale
i nagrody rzeczowe. Wyróżniani są również najlepsi lubuszanie i mieszkańcy
Gminy Zabór, najstarszy zawodnik
i zawodniczka, zawodnik który zajmuje
13 miejsce oraz ostatni, który ukończy
bieg. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pamiątkowe medale. Od kilku lat
zawodniczki kończące bieg otrzymują
wiązanki kwiatów od mieszkańca Przytoku Bernarda Bielenia.
W 2011 r. trasa Półmaratonu PRZYTOK uzyskała atest PZLA. Rekordzistą
trasy wśród mężczyzn jest Łukasz Hryciuk (1:12:55), a wśród kobiet Danuta
Pietruszyńska (1:24:30), która dotychczas triumfowała sześciokrotnie. Dwukrotnie zwyciężały Agnieszka Mizera,
Lucyna Poznańska oraz Justyna Smażewska. W klasyfikacji mężczyzn trzykrotnie najlepszy był Marcin Zagórny,
a dwukrotnie Łukasz Hryciuk, Dawid
Pigłowski i Norbert Smuda.

W latach 2007 – 2011 imprezami towarzyszącymi biegowi był festyn „Powitanie wiosny” organizowany przez miejscowy Parafialny Zespół CARITAS przy
Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny przy finansowym wsparciu
Urzędu Gminy Zabór oraz biegi „Za liderem” i biegi przełajowe dla dzieci ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych
z terenu Gminy Zabór.
W 2011 r. Andrzej Tomasik i Łukasz
Woźnicki, dziennikarze Gazety Wyborczej przeprowadzili akcję, w ramach
której w lutym i w marcu odbyła się seria
treningów przygotowujących zarówno
początkujących, jak i zaawansowanych
biegaczy do startu w półmaratonie.
W treningach brały udział 104 osoby,
a w dniu 9 kwietnia w barwach „Drużyny Gazety” wystartowało ponad 70
osób. Akcja spowodowała znaczny
wzrost liczby uczestników, a szczególnie kobiet. Rekord (367 biegaczy) padł
w 2013 r.
Od 2020 r. organizatorów Półmaratonu
wspomaga Stowarzyszenie „Ruczajowe”
w Łazie, organizując dla zawodników
punkt odświeżania na trasie oraz poczęstunek na mecie biegu.
Zgłoszenia do tegorocznego biegu
oraz opłaty startowe przyjmowane
będą do dnia 15 kwietnia 2022 r. elektronicznie poprzez stronę internetową
http://www.maratonczykpomiarczasu.
pl oraz za pomocą usługi Przelewy24.pl.
Szczegóły można znaleźć w regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej
Lubuskiego TKKF: http://tkkf.zgora.
pl. Organizatorzy serdecznie zapraszają
do czynnego udziału oraz do dopingu na
trasie.
Jerzy Sobich
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STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DROSZKOWA
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ z 2021 roku
Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa pomimo trwającej trudnej sytuacji pandemicznej w 2021 r. zrealizowało niżej wymienione projekty:

NAZWA I ADRESACI PROJEKTU

„Opowieści o wirusie HAN”
-realizatorzy projektu dzieci
i młodzież w ramach programu
„RÓWNAĆ SZANSE”

„Czas na wspomnienia i marzenia”
– seniorzy oraz dzieci i młodzież

„Koncert muzyki dawnej
- Przedsionek Raju 2021”
Mieszkańcy Gminy Zabór,
powiatu zielonogórskiego
i Miasta Zielona Góra
„Plener malarsko-rzeźbiarski”
Dzieci i młodzież

OKRES
REALIZACJI

01.02.202131.07.2021

01.04.202131.12.2021

15.04.202130.10.2021

15.04.202130.10.2021
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KWOTA DOTACJI/
GRANTU [ZŁ] OD
KOGO

REZULTATY PROJEKTU

8.500,00
– Polska Fundacja
Dzieci i Młodzieży
ze środków Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności

Przygotowanie i wystawienie
w dniu 02.07.2021 przedstawienia
na Sali wiejskiej w Droszkowie

2.500,00
Gmina Zabór

-Wycieczka do Drezna w dniu
17.08.2021 - Wieczór z Poezją w dniu
25.10.2021 w Sali w Droszkowie
z udziałem przedstawicieli
Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów
w Zielonej Górze

4.000,00
Gmina Zabór

Koncert utworów muzycznych
VIVALDIEGO, BACHA
i TELEMANNA
w dniu 11.09.2021 w Kościele w Przytoku

1.700,00
Gmina Zabór

Wykonanie 2 drewnianych rzeźb
postaci bajkowych z ławeczkami;
pomalowany płotek na placu zabaw
przy szkole w Droszkowie

WYDARZENIA

NAZWA I ADRESACI PROJEKTU

OKRES
REALIZACJI

KWOTA DOTACJI/
GRANTU [ZŁ] OD
KOGO

REZULTATY PROJEKTU

„Kroniki droszkowskie – cz.I”
Mieszkańcy Gminy Zabór,
powiatu zielonogórskiego
i Miasta Zielona Góra

15.05.202131.10.2021

4.000,00
Gmina Zabór

Widowisko kostiumowe
historyczno-kulturalne w dniu
28.08.2021 w muszli koncertowej
w Zaborze, powtórzone
w dniu 17.10.2021 w Sali
w Droszkowie

„Warsztaty artystyczno-plastyczne
dla dzieci” z terenu Gminy Zabór

20.05.202131.12.2021

2.000,00
Gmina Zabór

25 warsztatów art.-plastycznych ; konkurs plastyczny pt. ”Moje wymarzone
wakacje”

01.06.202131.12.2021

12.000,00
– Urząd
Marszałkowski Woj.
Lubuskiego
w Zielonej Górze

Warsztaty: z psychologiem,
dietetykiem, rehabilitantem;
2 wycieczki rowerowe,
wycieczka autokarowa
do gospodarstwa agroturystycznego
w Lubiechni Wielkiej;

„Integracja grupy młodzieży
realizującej projekt
„Opowieści o wirusie HAN”

11.06.202113.06.2021

799,00 w ramach 1%
- Związek Lubuskich
Organizacji
Pozarządowych
w Zielonej Górze

Wyjazd do Kowar
i zwiedzanie okolic

„Eko-Gaiki”
projekt międzypokoleniowy

18.06.202115.09.2021

1.500,00
– Gmina Zabór

3 eko-gaiki obsadzone ozdobnymi
drzewkami, - budki lęgowe,
karmniki dla ptaków w Droszkowie

10.000,00
– Lokalna Grupa
Działania Między Odrą
a Bobrem w Zaborze

2 spotkania integracyjne,
budki lęgowe dla ptaków i zapylaczy,
drewniana ławka rzeźbiona z dwoma
śmietnikami, tablica drewniana
edukacyjno-przyrodnicza
na wzgórzu „Kobelka”

„Nakręceni na zdrowie”
Mieszkańcy Gminy Zabór,
powiatu zielonogórskiego
i Miasta Zielona Góra

„ Chronimy zielone płuca
Droszkowa”
Projekt międzypokoleniowy

01.07.202130.11.2021

43.999,00
Zofia Kulikowska
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PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZABORZE

W IV kwartale 2021 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze zrealizowało kilka ciekawych spotkań i warsztatów.

PIERWSZY PROJEKT:
Umowa o Powierzenie Grantu w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach Projektu Grantowego zawartego przez Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem. Projekt pt.: „W zgodzie
z naturą”.
Termin zakończenia tego projektu przesunięto do końca maja
2022 r.
Na 8 zajęć i warsztatów zrealizowano tylko 2 warsztaty.
1) Warsztaty zielarskie prowadziła profesjonalna zielarka
Irena Woźniak.
Tematem przewodnim były kiszonki z warzyw. Poznałyśmy
tajniki przygotowania kiszonek oraz poznałyśmy ich wpływ na
nasze zdrowie.
Każda z uczestniczek zajęć zrobiła po 3 słoiki kiszonek i po kilku dniach można było je wypróbować i ocenić ich smak.
2) Warsztaty z wykorzystania miodu odbyły się w Zaborze
– Pszczelarnia Słodnik.
Było ciekawe wprowadzenie w życie i zwyczaje pszczół oraz
opowiadanie o roślinach miododajnych. Wykład obejmował
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też rodzaje miodu i ich walory zdrowotne.
Odbyła się również degustacja różnych miodów.
Spotkanie bardzo ciekawe.

DRUGI PROJEKT:
Organizacja Przedsięwzięć mających na celu
kultywowanie tradycji w Zaborze.
Projekt finansowany przez Urząd Gminy
w Zaborze.
1) Zajęcia z przygotowania pierników robiłyśmy
samodzielnie. Po zrobieniu ciasta piernikowego wycinałyśmy foremkami różne kształty. Było
przy tym dużo wesołej zabawy. Następnie ozdabiałyśmy pierniki.
2) Zajęcia z samodzielnego przygotowania stroików świątecznych. Powstały ciekawe kompozycje każda inna i każda ciekawa. Uwidoczniły się
ukryte talenty.

TRZECI PROJEKT:
Projekt LGD Między Odrą a Bobrem pt.: „Doposażenie KGW w Zaborze” sfinansowane
przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze
środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021- 2030.
Projekt przeznaczony dla młodych organizacji
pozarządowych. Z tych środków zakupiono namiot imprezowy (4mx6m), zestaw piknikowy
2 kpl. ( stół składany oraz dwie ławki), 20 szt. fartuchów i logo do tych fartuchów oraz stojak reklamowy. Zakupiony sprzęt posłuży organizacji
do uczestnictwa w lokalnych imprezach oraz do
promocji Koła.
W 2022 roku odbyły się dwa ciekawe zajęcia.
Projekt sfinansowany przez Urząd Gminy
w Zaborze pt. „Organizacji przedsięwzięć
mających na celu kultywowanie tradycji
w Zaborze”
1) Zajęcia kulinarne – pyzy ziemniaczane z mięsem. Było trochę zabawy ale się udały i smakowały wyśmienicie.
2) Warsztaty z Sylwią Gromadzą-Staśko – ozdabianie jajek ze styropianu metodą decupage.
Każde jajko było inne i każde ładne.
Dzięki pozyskanym funduszom i organizacji ciekawych zajęć kulinarnych i warsztatów wyciągamy ludzi z domu. W grupie jest weselej.
Przewodnicząca KGW w Zaborze
Krystyna Sapigórska
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Stowarzyszenie „ZA BOREM”. Nowy rok, nowe projekty.

W styczniu i lutym zrealizowaliśmy cykl warsztatów
dla dzieci i młodzieży w ramach projektu „Poznajemy
odnawialne źródła energii”. Realizacja zadania była
możliwa dzięki środkom, które pozyskaliśmy z programu grantowego pn. „Wsparcie dla lokalnych inicjatyw
społecznych na terenie działania LGD Między Odrą
a Bobrem” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą
a Bobrem” z Zaboru. Zajęcia odbyły się w miejscowościach: Łaz (dwukrotnie), Czarna i Milsko. Wzięło
w nich udział 60 uczestników. Program zajęć obejmował m.in. odnawialne źródła energii (OZE) na przykładzie zestawu Horizon FCJJ-37 „Energia odnawialna”, budowę konstrukcji przy wykorzystaniu LEGO®
Energia Odnawialna, LEGO® MINDSTORMS® EV3
Education, LEGO® Maszyny Proste, poznanie wpływu
pszczół na środowisko, pokaz projektowania i druku
3D. Cykl warsztatów zakończyło spotkanie podsumowujące. Partnerami projektu było Sołectwo Łaz oraz
Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W bieżącym roku będziemy realizować kolejne projekty edukacyjne m.in. „Dni innowacji Akademii Programowania i Robotyki” – dofinansowany przez LGD
„Między Odrą a Bobrem”, „Warsztaty Akademii Programowania i Robotyki 2022” - Urząd Gminy Zabór,
„Wakacyjne warsztaty OZE” i „Poznajemy lubuskie”
– Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Czekamy na rozstrzygnięcie kolejnych konkursów.
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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Dzień Sołtysa

W piątek 11 marca br. w Gminie Zabór po raz kolejny obchodzono Dzień Sołtysa. Z tej okazji w urzędzie gminy zorganizowano
spotkanie z Sołtysami. Pan Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy złożyli sołtysom życzenia oraz wyrazili słowa uznania i podziękowania za wkład pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w rozwój Gminy Zabór. Pan Wójt pogratulował
nowo wybranej Pani Sołtys z Czarnej objęcia funkcji oraz dużej ilości oddanych na nią głosów. Reszta spotkania upłynęła w miłej
atmosferze przy słodkim poczęstunku.

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej
zorganizowało

od stycznia do marca 2022 r.
ZIMOWY WYPOCZYNEK
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY !

W ramach realizowanego projektu
przeprowadzone zostały
międzypokoleniowe warsztaty rękodzielnicze
dla dzieci i młodzieży, które prowadziła
Sylwia Gromacka-Staśko.
W projekcie wzięło udział 80 osób.
Warsztaty zrealizowane zostały
w Czarnej, Dąbrowie, Droszkowie i Zaborze.
Koordynatorką projektu była
Justyna Zakrzewska-Woźniak.

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW CZARNEJ

zorganizowało
PODSUMOWANIE AKCJI EKOLOGICZNEJ
ZBIÓRKA NAKRĘTEK, PUSZEK,
BATERII I PŁYT CD
PODCZAS SPOTKANIA ROZDANE ZOSTAŁY
NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU,
A ZBIÓRKA ZUŻYTYCH PRZEDMIOTÓW ZOSTAŁA
PRZEKAZANA DLA ZUZI MILEWSKIEJ
NA CELE CHARYTATYWNE.
Przedsięwzięcie finansowane
ze środków Gminy Zabór
w ramach współpracy

z organizacjami pozarządowymi

Projekt współfinansowany ze środków GMINY ZABÓR,
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz ze środków własnych SMC.
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze informuje,
że w okresie od 29.01.2021 r.
do 31.12.2022 r. realizuje operację „Przebudowa
i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze”. Celem operacji jest stworzenie mieszkańcom gminy Zabór wysokiej jakości warunków do realizacji inicjatyw społecznych oraz do korzystania z różnorodnej oferty kulturalnej, użytkowania
zbiorów bibliotecznych, w tym multimedialnych – w nowoutworzonej mediatece – poprzez przebudowę i rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze.

5.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” na operacje typu „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
2.

W 2021 roku biblioteka otrzymała 2.250.000 zł kolejnego
dofinansowania projektu „Zaprojektowanie i zrealizowanie rozbudowy i przebudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą” (ten projekt jest rozszerzeniem
zakresu pierwszego projektu rozbudowy) – w ramach
programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
2.0 Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. Infrastruktura
Bibliotek 2021-2025.

3.

W związku z rozbudową biblioteki, od 28 lutego wypożyczalnia funkcjonuje w nowej lokalizacji - gabinet naprzeciwko sekretariatu w Szkole Podstawowej w Zaborze.
Zapraszamy codziennie oprócz śród od godziny 13:00 do
15.45. W środy od 13.00 do 19.00.

4.

Biblioteka realizuje projekt „Liga eSzkoła” – współfinansowany 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
projektu 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. W każdą środę odbywają
się zajęcia z dziećmi, które zgłosiły się do projektu.
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11 lutego br. w Zaborze zaprezentowany został spektakl
„Fiksum-dyrdum z PRL”, podczas którego widzowie zostali przeniesieni do epoki socrealizmu. W zaborskiej sali
wystąpił Literacki Kabaret HALLO. A w programie: perypetie z pralką „Franią”, pierwsza kobieta w kosmosie,

wieniec papieru toaletowego zamiast goździka ( w formie
przeprosin żoneczki przez skruszonego męża) , wezwanie
do złożenia konstruktywnej samokrytyki, trud i znój cenzora zmagającego się z oceną poezji, fruwające do rąk publiki wierszowane „altruitki” drukowane na herbatnikach
petit-beurre, produkt „rumopodobny”, siatka rajstop do
repasacji, czapka radzieckiego generała, ale i eleganckie
cylindry, nowa wersja „gołąbka pokoju”– skecze, piosenki, elementy choreografii... Oj, działo się, działo!....Podczas wystąpienia zaprezentowane zostały autorskie skecze Włodka Edelmana i Halinki Bohuty-Stąpel (oboje są
laureatami wielu ogólnopolskich konkursów literackich i
satyrycznych), a piosenkami oczarowała widzów perfekcyjna wokalistka Ola Matusiak-Kujawska.
6.

Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze, 25 lutego b.r. dzieci z klas I-III SP w Zaborze uczestniczyły w super interaktywnej zabawie wraz z Teatrem Idy
Ochockiej z Zielonej Góry.

WYDARZENIA

Piratka Ida zabrała dzieci w podróż przez ocean, a atrakcjom nie było końca. Statek piracki z pełną załogą przepłynął z uśmiechem przez ocean. Najpierw statek piracki
zawitał na Wyspę Morskich Igrzysk, gdzie młodzi piraci
uczestniczyli w wyścigu płetwonurków, zdobywając zaszczytne złote i srebrne medale. Następnym przystankiem
był Biegun Polarny. Dla rozgrzania piraci mieli do wykonania kilka konkurencji, m.in. taniec walca na łyżwach,
jazda na nartach, skoki narciarskie, jazda na sankach oraz
kulig z reniferami.
Na koniec pirackiej przygody uczniowie zwiedzili Podwodny Świat Oceanu, gdzie szukali muszelek i słuchali
pięknych melodii, wydobywających się z nich.
No i oczywiście, jak przystało na prawdziwych piratów, te
wszystkie aktywności odbywały się z uśmiechem na twarzach oraz piosenką na ustach „Płynie nasz statek wzburzonym morzem...”. Wszystkim dzieciom bardzo podobało się spotkanie z teatrem.
7.

W okresie od lutego do czerwca 2022 r. realizowany jest
projekt edukacyjny „Książkoludki” organizowany przez
bibliotekę, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Zaborze. Uczestnikami są dzieci z I, II i III klasy SP. Warsztaty
prowadzi animatorka Kamila Winkler – instruktorka teatralna w Zielonogórskim Ośrodku Kultury. Każdy warsztat rozpoczyna się od wspólnego czytania książki, zgodnej
z tematyką bieżących zajęć. Następnie dzieci uczestniczą
w interaktywnych warsztatach plastyczno-manualnych.
Celem projektu jest wyposażenie uczniów w wiedzę na
temat zmian zachodzących w przyrodzie, 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.

8.

W marcu zostały zorganizowane 2 wydarzenia kulturalne.
Dnia 9 marca b.r. w Sali Wiejskiej w Zaborze odbył się
koncert Maćka Tachera. Artysta – pochodzący z Koszalina, mieszkający w Toruniu wokalista, kompozytor, autor
tekstów i producent. Dawniej wokalista britpopowego
zespołu Manchester, z którym wydał trzy płyty, a także
zdobył m.in. nagrodę TopTrendy, otrzymał nominację do
Fryderyka, supportował Roda Stewarta, występował na
estradzie sopockiej Opery Leśnej i na festiwalu w Opolu.

9.

Natomiast 18 marca w Lubuskim Centrum Winiarstwa
odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Fedorowiczem, podczas którego miała miejsce promocja książki, która dostała się do finału Literackiej Nagrody „Nike”
2021 r. - „Zaświaty. Opowieści o nieprzemijaniu”. Publikacja składa się z różnych opowieści będących literackim
przetworzeniem historii poszczególnych winiarzy, którzy
zasłużyli się w rozwoju winiarstwa w naszym regionie.
Głównym bohaterem powieści jest August Grempler,
który zasłużył się w regionie produkcją win musujących.
Autor z zaangażowaniem opowiadał o historii regionu, historii uprawy winorośli, a także snuł gawędę o rodzinach
zajmujących się tą pracą. Krzysztof Fedorowicz – jest pisarzem, poetą, dziennikarzem, winiarzem, wielokrotnym
laureatem konkursów literackich. Jest autorem wierszy
i powieści m.in.: „Martwa natura”, „Podróż na zachód,
podróż na wschód”, „Imiona własne”, „Grünberg”. Za
książkę „Zaświaty. Opowieści o nieprzemijaniu” otrzymał Lubuski Wawrzyn Literacki 2020 w kategorii Proza.
Robert Makłowicz w recenzji „Zaświatów…” napisał:
,,Jest to opowieść o nieprzemijaniu. Wielu jest winiarzy
na świecie, lecz tylko niektórzy wytwarzają naprawdę dobre wina. Wielu ludzi pisze książki, lecz niewiele z nich
zasługuje na przeczytanie. Krzysztof Fedorowicz od lat
wytwarza świetne wina, a teraz napisał wybitną książkę.
Takie rzeczy się niemal nie zdarzają” – w myśl tej recenzji
zachęcamy do przeczytania książki, dostępnej do wypożyczenia w naszej bibliotece.

Projekt Maćka Tachera to autorski, solowy zamysł. Choć
niektórzy nazywają jego muzykę romantycznym folkiem,
pozostaje otwarty na różne gatunki, sięgając czasem po
motywy jazzowe, innym razem po mocniejsze brzmienia.
W trakcie spotkania w Zaborze zostały wykonane piosenki m.in. „Białe ptaki”, „ Z Tobą nie zginę”, „Dziewczyno
z wydm” z głębokimi, filozoficznymi tekstami mającymi
skłonić odbiorców do życiowych refleksji.

Plotołamacz 21/2022
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WAŻNE TELEFONY
Telefony alarmowe
Pogotowie 999
Policja 997
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i
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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

Wójt Gminy Zabór
Robert Sidoruk
z Pracownikami

REDAKCJA:
Urząd Gminy Zabór, ul. Lipowa 15,
66-033 Zabór, woj lubuskie
WYDAWCA:
Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór
REDAKCJA: Iwona Adamiak
DTP: Wydawnictwo Precjoza
Druk: DRUKARNIA CHROMA
NAKŁAD: 1300 EGZ., kwartalnik,
gazeta bezpłatna

