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SŁOWO OD WÓJTA GMINY ZABÓR
Witam serdecznie Wszystkich Państwa!!

T

o już 22 wydanie naszego kwartalnika „Plotołamacz”. To już 22 raz piszę do Państwa słowo od
wójta i cieszę się bardzo z tego powodu, ponieważ poprzez ten kwartalnik mogę dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Gminy Zabór. Cieszę się
także z tego, że tym razem nie mamy żadnej pandemii
ale niestety życie jest nie przewidywalne, borykamy się
z innymi problemami, jak woja na Ukrainie, czy inflacja i drożyzna w kraju.
Skupmy się natomiast na tym co się dzieje u nas, czyli na terenie gminy Zabór. Pomimo bardzo trudnego
dla nas roku, staramy się realizować inwestycje i remonty zaplanowane w budżecie na ten rok. Wiem że
te inwestycje, które realizujemy są dla Państwa udręką,
ponieważ niekiedy przeszkadzają w Waszym normalnym funkcjonowaniu ale jak zawsze proszę Państwa
o wyrozumiałość. Przemęczymy się, a potem będzie
już tylko lepiej się żyło. Przedstawiam poniżej wszystkie inwestycje zaplanowane na ten rok i na jakim są
etapie w chwili obecnej:
1. Trwa budowa ulicy Wiśniowej w Droszkowie, ma
się ona ku końcowi. Termin zakończenia inwestycji wyznaczony jest na koniec listopada.
2. Wymieniono oświetlenie zewnętrzne na LED na
terenie całej gminy. Co prawda trwają jeszcze prace związane ze sterowaniem oświetlenia ale już
niebawem inwestycja będzie zakończona.
3. Budowa świetlicy w Przytoku jest już wykonana
w 85%. Trwają rozmowy z Wykonawcą w sprawie
drastycznych wzrostów cen na materiały budowlane. Mam nadzieję że wszystko skończy się dobrze
i mieszkańcy Przytoku pod koniec tego roku będą
cieszyć się pięknym nowym obiektem.
4. Rozbudowa biblioteki w Zaborze. Także ta inwestycja już jest mocno zaawansowana wewnątrz
i na zewnątrz. Zapewne Państwo zauważyliście, że
dzieje się tam wiele. Wykonawca brnie do zakończenia prac zgodnie z harmonogramem.
5. W tym tygodniu czyli 12 września dokonałem
odbioru boiska Orlik w Zaborze. Obiekt jest bardzo atrakcyjny i cieszę się, że już nasze pociechy
mogą z niego korzystać, a także wszyscy Ci, którzy
uwielbiają pobiegać za piłką.
6. W Zaborze także trwa inwestycja rozbudowy ulicy Witosa. W chwili obecnej kanalizacja deszczowa
już jest zakończona, trwają prace przy budowie parkingów i chodników. Pozostanie położenie nowego
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dywanika asfaltowego oraz montaż nowych opraw
LED.
7. Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Droszkowie.
Jesteśmy na etapie tworzenia Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który pozwoli nam na ogłoszenie
przetargu w celu wyłonienia wykonawcy.
8. W Droszkowie zakończyliśmy inwestycję budowy
sieci wodociągowej na ulicach Dębowej, Sosnowej
i Drobiarskiej.
9. Także w Droszkowie zakończyliśmy inwestycję
pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej ul.
Źródlana”.
10. Zakupiliśmy nową pompę do osadu, która zainstalowana jest na oczyszczalni ścieków w Zaborze.
11. Wykonaliśmy modernizację dachu w naszym budynku komunalnym w Zaborze na ulicy Gronowej
Powyżej wymienione inwestycje to koszt około 9 mln zł.
Chciałbym także Państwu przekazać informację
o inwestycjach, które realizowane są na terenie naszej gminy przez inne podmioty:
1. „Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z drogą dojazdową do mostu nr 282” – ta inwestycja już dobiega końca i planowane otwarcie
wyznaczone jest na koniec października tego
roku jak informuje portal „Lubuskie.pl”.
2. „Budowa sygnalizacji świetlnej na drodze 282
w miejscowości Droszków”. Trwa budowa
drugiego przejścia na wysokości kościoła w
Droszkowie. Wkład z budżetu Gminy Zabór
do budowy dwóch przejść to kwota powyżej
100 tys. zł
3. „Remont drogi powiatowej, relacji Milsko Dąbrowa”. Inwestycja realizowana przez starostwo zielonogórskie. Wkład z naszego budżetu
do remontu tej drogi to 560 tys. zł. Planowane
zakończenie tej inwestycji przewidziane jest do
końca września tego roku.
Tyle się dzieje jeśli chodzi o inwestycje w Gminie Zabór
ale oprócz inwestycji są jeszcze inne wydarzenia o których przeczytacie Państwo w dalszej części kwartalnika.
Życzę Państwu na zakończenie dużo zdrowia i uśmiechu na twarzach. Oczywiście zapraszam do kontaktu
ze mną jeśli macie Państwo taką potrzebę.
Robert Sidoruk

GMINA

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że od dnia 15 lipca 2022 r. uległ zmianie Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”.
Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania
otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).
Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych
oraz budynków nowobudowanych.
Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:
1. uprawnionych do podstawowego poziomu finansowania
- osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł - możliwe dofinansowanie do 30 tys. zł,
2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny
dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
lub 2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) - możliwe dofinansowanie do 37 tys. zł
oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 47 tys. zł
3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny
dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe)
lub 1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe) - możliwe dofinansowanie do 69 tys. zł
oraz dotacja z PREFINANSOWANIEM do 79 tys. zł.
Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła
na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy
oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Dotację można otrzymać m.in. na : docieplenie przegród budynku, zakup i wymianę stolarki okiennej
i drzwiowej, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła,
a także dokumentację projektową, audyt energetyczny.

Więcej informacji dotyczących Programu „Czyste Powietrze” uzyskają Państwo
w punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Gminy Zabór,
tel. 68 321 83 07 oraz na stronach:
https://portal.wfosigw.zgora.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
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W NASZEJ GMINIE TEŻ BĘDĄ ŚCIEŻKI ROWEROWE
Do tej pory w Gminie Zabór o ścieżkach rowerowych niewiele rozmawiano. Jak już temat się pojawił to na zasadzie zarzutów stawianych Wójtowi przez niektórych Radnych, że nic nie robi, że nie opracował koncepcji ścieżek, że nie dba o bezpieczeństwo rowerzystów. Zarzuty raczej kierowane osobowo do Wójta, nic nie wnosiły
w sprawie rozpoczęcia prac nad kompleksowym opracowaniem. Kompleksowych propozycji od Rady nie było.
Było tylko żądanie realizacji ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Droszkowem, a Kisielinem raczej związane
z zapewnieniem pieszym uczestnikom ruchu drogowego bezpieczeństwa, po oddaniu mostu w Milsku, niż turystycznego czy rekreacyjnego wykorzystania.
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Wójt też bronił się przed tematem argumentując zwłokę w działaniach budową obwodnicy i mostu w Milsku. Jak twierdził, zapewne ugruntowany zapewnieniami
Dyrektora ZDW, że do tematu
wrócimy jak powstanie obwodnica i most, ponieważ przy nowym
przebiegu obwodnicy ma być
ścieżka rowerowa, w najgorszym
wypadku asfaltowe drogi dojazdowe zlokalizowane tuż przy obwodnicy nadające się do jazdy
na rowerze.
Sytuacja nabrzmiała zwłaszcza, że
po mojej wizycie w biurze budowy
mostu i obwodnicy mieszczącym
się naprzeciwko gminy okazało się,
że żadnych ścieżek przy obwodnicy
nie będzie, a nawierzchnia dróg dojazdowych to tłuczeń. Komfort poruszania się po takich dogach rowerem
raczej żaden. Wtedy chodził mi już po głowie mały projekt sięgnięcia po środki z pożytku publicznego jakimi dysponował samorząd województwa na oznakowanie lokalnych szlaków do pieszego i rowerowego wykorzystania.
Po jednym z utarczek, na sesji czy komisji rady, pomiędzy wójtem a jednym radnym w sprawie nic nie robienia
w temacie ścieżek, złożyłem deklarację że przygotuję kompleksowe rozwiązania dotyczące ścieżek/ szlaków rowerowych oparte o planowane działania samorządu województwa i moją znajomość topografii gminy, układów
drogowych i oczekiwań mieszkańców.
Szybko powstała mapka gminy z naniesionymi rozwiązaniami krajowego szlaku rowerowego i naszych lokalnych
ścieżek rowerowych. Materiał został przedstawiony Wójtowi i po kilku uszczegółowieniach otrzymał pełną akceptację. Swoje opracowanie zawarte w prezentacji obrazującej powiązania z założeniami wojewódzkimi, a nawet
krajowymi przedstawiłem na Komisji Wspólnej Rady Gminy Zabór w kwietnia br. Już wówczas wiedziałem, że
Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs na działania sprzyjające rozwojowi infrastruktury i mobilności rowerowej
w regionie, adresowany do gmin i powiatów. Pod tym kontem została opracowana koncepcja. Wójt szybko złożył wniosek o dotację w kwocie 200 tys. zł na opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego budowy naszych lokalnych ścieżek rowerowych. Program jest oficjalnym dokumentem projektowym, na podstawie którego
można występować o środki zarówno z krajowych i unijnych funduszy. 8 sierpnia Urząd Marszałkowski ogłosił
wyniki konkursu i Zabór otrzymał dotację w kwocie 180 tys. zł. Kwota powinna wystarczyć na zrealizowanie
planowanego zakresu dokumentacji bez własnego wkładu. Jak dobrze pójdzie to już w grudniu br. będziemy
dysponować rzetelnym opracowaniem projektowym z szacunkową wyceną budowy 23 km ścieżek rowerowych.
Kilka sów o samych założeniach przebiegu naszych lokalnych ścieżek oraz szlaków rowerowych. Założenia obrazuje mapka z naniesionymi odcinkami w kolorach określających status poszczególnych odcinków. Całość opracowania została oparta o szlak rowerowy Odra-Velo o statusie krajowym i nasz lokalny układ drogowy. Pokazane
są odcinki (na czerwono), które gmina będzie musiała wykonać sama, co nie oznacza że za własne pieniądze,
w grę wchodzą środki z pomocy krajowej i UE. Odcinki (na żółto) są alternatywnymi, ich realizacja zależy od
terminu realizacji odcinków szlaku krajowego Odra-Velo. Jeżeli samorząd województwa przystąpi do realizacji
tego odcinka (na granatowo), mieszkańcy naszej gminy otrzymają dostęp do przepięknego przyrodniczo szlaku
rowerowego położonego w ciągu Odry z lokalnym wykorzystaniem. Nie będzie też trzeba realizować dużej części
odcinków alternatywnych. Jeżeli przedstawiona koncepcja zostanie zrealizowana możemy się stać rowerowym
Eldorado. Zaprezentowany układ pętli i zewnętrzne powiązania mogą w pełni zaspokoić potrzeby rekreacyjne
naszych, miejscowych mieszkańców, jak również zapewnić ciągłość szlaków dla turystów z zewnątrz. Poruszanie
się rowerem po ciekawym terenie, z ciekawą historią, w sąsiedztwie winnic, pasiek i oferowanych produktów
lokalnych, zapewne stanie się kolejnym produktem turystycznym Gminy Zabór.
Było kilka słów o dużych, strategicznych rozwiązaniach, o tych mniejszych polegających na oznakowaniu w terenie lokalnych szlaków, do pieszego i rowerowego wykorzystania, biegnących przez pola, lasy, po drogach pożarowych napiszemy wspólnie z Tadeuszem Karkoszem w następnym wydaniu Plotołamacza.
Czesław Słodnik
Plotołamacz 22/2022
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FUNDACJA SPORTOWA „SOKÓŁ”

Misją Fundacji jest rozwój fizyczny dzieci z małych
gmin wiejskich takich jak:
• Bojadła
• Trzebiechów
• Kolsko
• Zabór
Głęboko wierzymy, że chłopcy i dziewczynki w wieku
5-12 lat są na tyle uzdolnieni ruchowo, że są w stanie
rozwijać swoje zainteresowania sportowe. W Fundacji
Sportowej stawiamy na szeroko pojęty rozwój ruchowy,
ze szczególnym naciskiem na piłkę nożną. Kolejne sporty, które uprawiają dzieci w Fundacji to sztuki walki (karate lub Ju -Jitsu) oraz tańce towarzyskie. Naszym celem
jest wsparcie w wychowaniu dzieci z terenów wiejskich
a sport jest ku temu doskonałym sposobem, który uczy:
• Odpowiedzialności
• Współpracy w grupie
• Komunikacji

• Szacunku
• Zasad dobrego wychowania
• Punktualności
Jako Fundacja mamy do swojej dyspozycji grupę wykwalifikowanych trenerów piłki nożnej, sztuk walki
i tańca, którzy stoją na straży rozwoju fizycznego jak
i duchowego dzieci. Ogromnie wierzymy, że to my jako
dorośli kreujemy środowisko do rozwoju kolejnego
pokolenia, a więc kierujemy się zasadą nieustannego rozwoju kompetencji osobistych I zawodowych. W Gminie
Zabór działamy od kwietnia 2022 roku na boisku trawiastym oraz boisku szkolnym typu „Orlik” przy szkole
podstawowej. Wraz z rozwojem Fundacji coraz więcej
dzieci przychodzi na zajęcia. Wierzymy, że poprzez regularność, dyscyplinę i systematyczność większa grupa
dzieci będzie wychowywać się w duchu sportu co przyczyni się do zwiększenia świadomości odnośnie zdrowego stylu życia. Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek
i środę. Więcej informacji otrzymają Państwo:
Na Facebook - https://www.facebook.com/sokolfundacjasportowa
Strona www - https://fundacjasportowasokol.pl/
Trener Tomasz Pawliczak – tel. 607 457 102
Przy okazji ogromne podziękowania dla Wójta Gminy
Zabór, pana Roberta Sidoruka za wkład i przychylność w
organizacji szkolenia piłkarskiego w Gminie Zabór.

PODSUMOWANIE ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABORZE
Więcej relacji na ten temat znajduje się
na stronie szkoły oraz na Facebooku.

Za nami kolejny rok szkolny w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze. Po okresie izolacji związanej
z pandemia COVID-19 staraliśmy
się powrócić do normalnego funkcjonowania. W kalendarzu szkolnym
na powrót znalazły się imprezy, spotkania, konkursy i realizacja różnych
projektów. Nie tylko uczyliśmy, ale
także staraliśmy się zapewnić naszym uczniom możliwość zabawy
i wszechstronnego rozwoju. Uruchomiliśmy zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów: muzyczne,
plastyczne, sportowe, teatralne i kulinarne. Szczególnie te ostatnie cieszyły się dużym zainteresowaniem.

W minionym roku szkolnym wzięliśmy udział w rządowych projektach m.in. wspomagania uczniów po
pandemii oraz Laboratoria przyszłości. W ramach tego projektu szkoła
wzbogaciła się o sprzęt i wyposażenia na kwotę 60 tysięcy złotych
i w nowym roku szkolnym uruchomiona zostanie w szkole nowoczesna
pracownia do realizacji zajęć z techniki oraz dodatkowe zajęcia z programowania i kodowania.
Swoją wiedzą i umiejętnościami
uczniowie wykazywali się w różnego rodzaju konkursach plastycznych
i literackich. Zdobywali nagrody i wyróżnienia m.in. w konkursie organizowanym przez Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci. Krajową Odznakę Jakości otrzymaliśmy za projekt
„HTTPS - Handy Tools Teaching
Peer Support”. Kolejny raz uczniowie pokazali, że bez względu na wa-
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runki (zajęcia stacjonarne / zdalne)
DA SIĘ! To piękne podsumowanie
ostatnich dwóch lat pracy nad projektem . Bardzo dobrze zaprezentowaliśmy się w konkursie języka
angielskiego The Big Challenge.
Okazuje się, że języki obce w naszej
szkole to potęga. W konkursie kuratoryjnym laureatem konkursu z języka angielskiego został uczeń klasy
VIIIa Marek J., a finalistką konkursu
języka niemieckiego uczennica klasy
VIIIb Nikola M.
Mamy nadzieję, że w nowym roku
szkolnym również będziemy mogli świętować zwycięstwa naszych
uczniów. Bardzo zależy nam na ich
wszechstronnym rozwoju dlatego też
przygotowujemy się już do podejmowania różnorodnych działań. Zachęcamy więc do śledzenia naszej strony
internetowej, gdzie będziemy na bieżąco zamieszczać relacje z imprez.

GMINA

„Pasja w drewnie” dla dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie
„Pasja
w drewnie” realizuje 2 projekty dla młodzieży. Projekt „Młodzieżowe Lubuskie Warte Zachodu”
– zadanie finansowane ze
środków Województwa
Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich
Inicjatyw Młodzieżowych
oraz projekt „Edukacja, turystyka i kultura w Gminie
Zabór” – zadanie finansowane ze środków Gminy
Zabór. W ramach projektów odbywają się działania
z obszaru promocji ochrony środowiska, w tym wykorzystanie drewna jako
surowca naturalnego i odnawialnego, promocja
sztuki recyklingowej, wykorzystanie opakowań wielorazowego użytku. Odbywają się ekologiczne warsztaty rękodzielnicze, zajęcia edukacyjne „Ekologia”, spotkania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zajęcia z zakresu
turystyki, promocji gminy Zabór i kultury wyższej. Ogłoszony został ogólnopolski konkursu promujący recykling
„Przestrzenna Eko-praca plastyczna ” a 09 października 2022 r. odbędą się Obchody Światowego Dnia Drzewa.
Zarząd „Pasji w drewnie”
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WYDARZENIA

KGW ZABÓR
Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze w 2022 roku pozyskało środki na swoją
działalność i realizację projektów z Urzędu Gminy w Zaborze oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Równocześnie kontynuowano projekt z 2021 roku zawarty ze Stowarzyszeniem
LGD Między Odrą a Bobrem- Umowa o Powierzenie Grantu w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt pt. ,,W zgodzie z naturą” zakończono31 maja
2022 roku.
Z projektu LGD odbyło się kilka warsztatów, wycieczki rowerowe i spotkania:
1. Akcja sprzątania świata – 10 maja członkinie KGW sprzątnęły teren kąpieliska
na Wapniankach oraz 28 maja teren wokół amfiteatru i placu zabaw. Na zakończenie był grill, a konkurs dla dzieci z nagrodami przeprowadzono w świetlicy
zkolnej ze względu na bardzo silny deszcz.
2. Zorganizowana została wycieczka rowerowa na nową ścieżkę rowerową
Bobrowniki-Stany. W drodze powrotnej zatrzymałyśmy się w Agroturystyce
w Czarnej gdzie zjadłyśmy obiad. Wróciłyśmy zmęczone i obolałe ale ścieżkę
rowerową mamy zaliczoną.
3. Na warsztatach zielarskich poznawałyśmy zbierane w parku zioła pod okiem
profesjonalnej zielarki. Piekłyśmy też chleb z dodatkiem ziół, zrobiłyśmy pesto
z ziół oraz pastę z ciecierzycy. Warsztaty były bardzo ciekawe i pouczające.
4. Na kolejnych warsztatach uczyłyśmy się wyrobu świec naturalnych i mydła
naturalnego. Pod okiem instruktora zrobiłyśmy świece i mydło oraz poznałyśmy składniki i sposób ich przerabiania. W przyszłości możemy samodzielnie
zrobić świece i mydło naturalne.
5. Na zakończenie tego projektu była wycieczka rowerowa do Gospodarstwa
Rolnego w Proczkach. Na spotkaniu został omówiony i podsumowany zakończony projekt.
Dofinansowanie otrzymano z:
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w ramach
środków finansowych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”- realizacja w ramach operacji
pt. „Wsparcie dla lokalnych inicjatyw społecznych
na terenie działania LGD Między Odrą a Bobrem”.

Ze środków finansowych otrzymanych z Urzędu Gminy na projekt pn. ,,Organizacja przedsięwzięć mających na celu kultywowanie tradycji w Zaborze”, przygotowane zostały:
1. Zajęcia kulinarne z pieczenia chleba. Chleb z ziarnami był bardzo smaczny
i zostały tylko okruchy.
2. Zajęcia kulinarne na których zrobiłyśmy pyzy ziemniaczane z mięsem, które
również wszystkim smakowały.
3. Warsztaty z ozdób wielkanocnych – robiłyśmy palmy oraz ozdabiałyśmy jajka
metodą Decoupage.
4. Odbyły się też warsztaty smażenia kwiatów czarnego bzu i akacji w cieście naleśnikowym. Były bardzo smaczne.
Z dotacji otrzymanej z ARiMR zakupione zostały bilety na Koncert Wiedeński. Walce Johanna Straussa który odbędzie się 19 listopada w Zielonej Górze. Spędzamy przyjemnie i miło czas, a przy okazji dużo uczymy się i poznajemy
nowości.
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Zaborze
Krystyna Sapigórska
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WARSZTATY STOLARSKIE Z „PASJĄ W DREWNIE”

Stowarzyszenie „Pasja w drewnie” realizuje od 1 lipca do 20 listopada 2022 r. projekt „WARSZTATY STOLARSKIE
Z PASJĄ W DREWNIE”. W ramach projektu odbyło się ognisko inauguracyjne oraz trwają cały czas warsztaty stolarskie połączone z pogadankami dotyczącymi drewna jako surowca ekologicznego i odnawialnego. Projekt realizowany
dzięki Lokalnej Grupie Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze i Fundacji Rozwoju Holistycznego z Gorzowa
Wlkp. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
Zarząd „Pasji w drewnie”
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DOŻYNKI GMINNE

Dożynki Gminne, które odbyły się w tym roku w Milsku już za Nami. Święto Plonów rozpoczęło się Mszą Świętą, która poprowadził nowy Proboszcz Parafii Zabór oraz gościnnie były Proboszcz. Po mszy świętej dożynkowy korowód
udał się na boisk, gdzie Wójt przywitał wszystkich obecnych oraz zaproszonych gości. Po przywitaniu gości rozpoczął
się obrzęd dożynkowy podczas którego Starostowie Dożynek przekazali chleb włodarzowi gminy, a następnie wspólnie rozdali go zaproszonym gościom i uczestnikom święta. Pomimo kapryśnej pogody frekwencja dopisała. Jesteśmy
pełni podziwu dla Sołectw, które w tym roku spisały się na medal i przygotowały przepyszne potrawy oraz przepiękne
stoiska. Dziękujemy wszystkim Sołectwom za udział w Konkursie Sołectw i gratulujemy wygranych. Brawa dla Was za
rywalizację, uśmiech i dobrą zabawę. Byliście rewelacyjni! Podziękowania należą się również wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Dożynek - OSP Łaz, OSP Zabór, KGW Milsko-Wianki, dziękujemy zaproszonym gościom
za przybycie. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy pomimo niesprzyjającej aury byliście z Nami. Miejmy nadzieję, że
w przyszłym roku Gminne Dożynki będą równie udane!

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ZABÓR

10

WYDARZENIA

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CZARNEJ I SILNA LAWENDA !!!
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej
zorganizowało 10 lipca 2022 r. autokarowy wyjazd do plantacji „SILNA LAWENDA”, która znajduje się
w Silnej koło Pszczewa. Wycieczka
międzypokoleniowa odbyła się w ramach realizowanego projektu pn.
„Młodzieżowo i ekologicznie w Gminie Zabór”.
Plantacja „Silna Lawenda” składa się
z 10 500 roślin i rozpościera się na
ponad hektarze kwietnych ścieżek.
Uczestnicy wycieczki mieli możliwość bliskiego kontaktu z naturą,
spacerowali po lawendowych polach,
odpoczywali na leżakach, obejrzeli
zbiór lawendy oraz wzięli udział w pokazach wodno-parowej destylacji naturalnego olejku. Podczas wycieczki
zorganizowano spotkanie z historią,
które poprowadził leśnik, przyrodnik,
fotograf, dziennikarz, autor książek
i miłośnik historii Ziemi Międzyrzeckiej-Jarosław Szałata.
Przeprowadzone zostały również
warsztaty „Słowiańskie motanki”,
czyli motanie słowiańskich laleczek.
Odbyło się ognisko z poczęstunkiem,
była lawendowa lemoniada. Uczestnicy wyjechali z „Silnej Lawendy” z miłymi wspomnieniami oraz … z bukietami lawendy, olejkami, hydrolatami,
woreczkami z suszem, świecami. Pani
Iwona Piechota właścicielka „Silnej
Lawendy” pięknie nas ugościła za co
serdecznie dziękujemy i polecamy
to miejsce.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
w ramach Lubuskich Obywatelskich
Inicjatyw Młodzieżowych i sfinansowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
Szczegółowa fotorelacja na stronie
Facebook: https://www.facebook.
com/stowarzyszeniemilosnikowczarnej
Koordynator wyjazdu
Justyna Zakrzewska-Woźniak
FOT. JUSTYNA
ZAKRZEWSKA-WOŹNIAK
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Stowarzyszenie „ZA BOREM”. Aktywne wakacje
W lipcu i sierpniu zrealizowaliśmy cykl zajęć i
spotkań w ramach dwóch projektów:
„Dni innowacji Akademii Programowania i Robotyki” – zadanie realizowane w ramach projektu grantowego organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między
Odrą a Bobrem, pn. „Włączamy do działania”
sfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wydarzenia
związane z tym projektem zorganizowaliśmy
w trzech miejscowościach, w Łazie (gm. Zabór), Bełczu (gm. Bojadła) i Letnicy (gm.
Świdnica). Program tych spotkań obejmował
prezentację oferty edukacyjnej, pokaz sprzętu,
wymianę doświadczeń, wsparcie informatyczne. Partnerem projektu był Zakład Mediów i Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. W Łazie
odbyło się seminarium poświęcone planowanym pracom doktorskim i projektom edukacyjnym. Odczyty popularnonaukowe wygłosiły: Barbara Walas – „Miejsce mediów w życiu dziecka przedszkolnego”; Paulina Woźniak-Chojnacka – „Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) w pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie”; Aneta
Raczykowska – „Model edukacyjny STEAM a efekty uczenia się programowania i robotyki w szkole podstawowej”;
„Koncepcja raportu z diagnozy oczekiwań i postaw uczestników APiR, ich rodziców / opiekunów oraz wybranych
reprezentantów społeczności lokalnej”. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się wydruki na drukarce 3D Prusa
modeli opracowanych przez uczestników projektu.
„Wakacyjne warsztaty OZE dla dzieci i młodzieży” – sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach konkursu Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe. Zajęcia odbywały się w Łazie, Bojadłach i Letnicy. Uczestnicy zajęć poznawali odnawialne źródła energii (OZE) na przykładzie zestawu Horizon
FCJJ-37 „Energia odnawialna”, budowali konstrukcji przy wykorzystaniu LEGO® Energia Odnawialna, LEGO®
MINDSTORMS® EV3, Education, LEGO® Maszyny Proste, obejrzeli prezentację najciekawszych obiektów OZE
województwa lubuskiego oraz wzięli udział w konkursie z nagrodami.
W sierpniu rozpoczęliśmy realizację projektu „Warsztaty Akademii Programowania i Robotyki 2022” – sfinansowanego przez Urząd Gminy Zabór. W poprzednich latach zajęcia te odbywały się w Łazie, Dąbrowie, Czarnej i Droszkowie
– w tym roku rozpoczęliśmy w Zaborze. Z roku na rok cieszą się one coraz większym zainteresowaniem młodych
mieszkańców gminy.
Do końca roku prowadzić będziemy działania związane z projektem „Poznajemy lubuskie”, sfinansowane przez Urząd
Marszałkowski Województwa Lubuskiego w ramach konkursu Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe. Projekt polega na pozyskiwaniu materiałów fotograficznych i filmowych oraz ich publikowaniu na prowadzonych przez
Stowarzyszenie fanpage’ach: Gmina Zabór Zaprasza, Gmina Czerwieńsk Zaprasza, Gmina Sulechów Zaprasza, Gmina Trzebiechów Zaprasza, Zielona Góra Zaprasza, Łużyce Wschodnie.
We wrześniu wraz z grupą nieformalną „Matki z dziećmi” z Bojadeł, rozpoczniemy projekt edukacyjny dla dzieci
i młodzieży „HALO, otwórz oczy!”. Zadanie obejmuje cykl warsztatów prezentujących wybrane zagadnienia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego zachowania w różnych okolicznościach życia codziennego:
w gospodarstwie domowym (w tym rolniczym), na drodze i nad wodą. Jego realizacja jest możliwa dzięki środkom
pozyskanym w ramach konkursu „NOWEFIO-LUBUSKIE LOKALNIE” edycja 2022 organizowanego przez Stowarzyszenie LGD „Między Odrą a Bobrem” z Zaboru.
Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030”.
Zapraszamy również do śledzenia stron; www.zaborem.org.pl , www.facebook.com/StowarzyszenieZaBorem,
www.facebook.com/AkademiaProgramowaniaiRobotyki oraz aktywnego udziału w naszych projektach.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY ZABÓR

12

WYDARZENIA

Dołącz do nas! Klub Ju-Jitsu TORA Zabór zaprasza!

Wakacje i po wakacjach … Czas wrócić do treningów! Zapraszamy dzieci od 6 roku życia, młodzież i dorosłych do rozpoczęcia
wspaniałej przygody ze sportem. Szczegóły i wszelkie niezbędne
informacje znajdują się na plakacie.
Miło Nam poinformować i jesteśmy bardzo dumni, że Klub Ju-Jitsu TORA Zabór w tym roku został nominowany przez mieszkańców Gminy Zabór do Plebiscytu Gazety Lubuskiej w kategorii „DRUŻYNA ROKU” a Trener Radosław Tomiak w kategorii
„TRENER ROKU”. Klub jak i Trener w powiecie zielonogórskim
wygrali w swoich kategoriach i uczestniczyli w Uroczystej Gali
wręczenia wyróżnień w Międzyrzeczu – „ Cieszę się, że nasza praca z młodzieżą jest doceniona przez mieszkańców naszej Gminy,
dziękuję wszystkim w imieniu całego Klubu za Wasze wsparcie!”
– powiedział Trener Radosław Tomiak.
W okresie wakacji młodzież z naszego Klubu uczestniczyła
w obozie sportowym w Jastrowiu, gdzie szlifowała formę przed
zbliżającymi się Turniejami.
Co roku najważniejsze starty naszych zawodników wypadają na
końcówkę roku, dlatego już niebawem ruszamy z dalszym cyklem treningowym. Trzymajcie za nas kciuki!
Nie zastanawiaj się tylko dołącz do naszej sportowej rodziny!
Więcej informacji na naszej stronie www.torajj.pl lub Facebooku
www.facebook.com/jujitsutora.
Do zobaczenia! Sensei Radosław Tomiak

Z WIZYTĄ W PARTNERSKIEJ GMINIE NEUTREBBIN
20 czerwca br. odbyliśmy wizytę w partnerskiej Gminie Neutrebbin. Uczestniczyliśmy w Konkursie państwowym „Nasza wieś ma przyszłość”. Konkurs
dotyczy tętniących życiem wiosek, które oferują ludziom perspektywy.
W szczególności chodzi o społeczność wiejską, która w oparciu o odpowiednie warunki wyjściowe wspólnie kształtuje przyszłość, żyje osobistą odpowiedzialnością i zaangażowaniem oraz harmonizuje ludzi, przyrodę i środowisko. Tym razem w konkursie o tytuł zwycięzcy wzięły udział 63 wsie.
Gmina Neutrebbin zajęła 2 miejsce.
Natomiast w dniach 24-25 czerwca uczestniczyliśmy w Festynie. Pierwszy
dzień spędziliśmy na sportowo, ponieważ na boisku odbywały się mecze piłki nożnej. Naszą Gminę reprezentowali piłkarze prowadzeni przez Fundację
Sportową Sokół. Brawa dla piłkarzy, ponieważ zajęli pierwsze miejsce. Następnego dnia w centrum Neutrebbin odbyła się część artystyczna. Swoje
talenty na scenie prezentowali tamtejsi uczniowie oraz przedszkolaki. Gminę Zabór reprezentowały uczennice Szkoły Podstawowej w Zaborze przy
akompaniamencie Romana Walenciaka. Jako przedstawiciele urzędu odpowiadaliśmy na pytania zainteresowanych mieszkańców oraz promowaliśmy
naszą gminę rozdając materiały promocyjne.
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Młodzieżowo w SILGZ !!!

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Zabór w ramach wygranej dotacji „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe
w Gminie Zabór” zorganizowało 3 lipca
2022 r. wycieczkę autokarową do naturalnego gospodarstwa „Malinówka” w Drągowinie koło Nowogrodu Bobrzańskiego.
Na miejscu czekali na uczestników wycieczki właściciele z wieloma atrakcjami,
odbyły się m.in. warsztaty „Leśna banda”
podczas których dzieci i młodzież uczyli
się budować szałas w lesie oraz rozpalać
ogień za pomocą krzesiwa. Uczestnicy
szukali roślin jadalnych w lesie, z których
później przyrządzono pyszne pesto. Odbyły się również warsztaty „Glicerynowe
mydełka”. Był poczęstunek, w tym podpłomyki, kiełbaski, zupa i inne smakowite
przekąski. Uczestnicy zwiedzali gospodarstwo, karmili zwierzęta. Właściciele zorganizowali również wodną bitwę. Uczestnicy wyjechali z gospodarstwa z miodami,
„dzikimi” herbatkami, octem, „zasłoiczkowanymi” odsklepinami, dżemami. Dziękujemy za gościnę Państwu Świderskim.
Wyjazd odbył się w ramach Lubuskich
Obywatelskich Inicjatyw Młodzieżowych
i finansowany był ze środków Województwa Lubuskiego oraz ze środków SILGZ.
Szczegółowa fotorelacja na stronie Facebook:https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Inicjatyw-Lokalnych-Gminy-Zab%C3%B3r-106242451658588
Sekretarz SILGZ
Justyna Zakrzewska-Woźniak
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STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW DROSZKOWA
W dniach 11 i 18 lipca 2022 r. w ramach zadania publicznego „ Z AKTYWNOŚCIĄ NA TY” w świetlicy
w Droszkowie odbyły się fantastyczne warsztaty, których celem było pokazanie znanych warzyw i owoców
w nowym świetle. Zajęcia prowadziła
Rozetta Filipek pasjonatka zielonej
kuchni, zdrowego i pysznego jedzenia. Uczestnicy byli ciekawi i zaangażowani. Często „gwiazdą” tradycyjnych obiadów jest schabowy z buraczkami i ziemniakami. Prowadzącej zależało na obudzeniu ciekawości
smaków, na bazie tego co znamy, ale
z nutą czegoś nowego. To przyprawy
przecież odgrywają dużą rolę w smaku naszych posiłków. Oczywiście nie
tylko, ale mają duże znaczenie.
Na pierwszych warsztatach zrobiliśmy kotlety ze słonecznika, smakiem
dorównują niejednemu schabowemu:), buraczki w pięknym czosnkowo koperkowym różowym sosie,
oraz leciutką sałatkę z malutkich
pomidorków koktajlowych, z cudownie orzechową rukolą, kiełkami
rzodkiewki i prażonym słoneczni-

kiem. Było zdrowo, kolorowo i wesoło. Jemy również oczyma i warto
zadbać, by to co mamy na talerzu
kusiło nie tylko zachęcającym zapachem i wyglądem, ale i piękną gamą
kolorów.
Drugie spotkanie cieszyło się większym zainteresowaniem. Ciekawostką dla uczestników była owocowa
czekolada w formie pięknych kulek
„mocy”. Kto nie marzył jako dziecko,
by słodycze rosły na drzewach? A tu
niespodzianka- daktyl- słodki owoc,
do złudzenia smakiem przypominający toffi lub „krówkę”. Jest wspaniałą
bazą do musów, kremów, cukierków,
ciast, czy domowej , dużo zdrowszej
„nutelli”. Z jakąż uwagą nasi uczestnicy kleili swoje słodziutkie kuleczki!
A ile było radości i nowych smaków
- kuleczki cynamonowe, migdałowe,
orzechowe, kakaowe, kokosowe, waniliowe.. Wszyscy zabrali część do
domu, by podzielić się z domownikami.
Wieloletnie doświadczenie uczy
nas, że życie jest pełne smaków. „Cukierki” rosną na drzewach, a zwy-

kłe warzywa mogą stać się nowym
wykwintnym daniem, za przyczyną
ciekawych przypraw i odrobiny kreatywności. Otwierajmy się na nowe
ciekawe smaki, przecież życie jest
piękne, a my powinniśmy być go
ciekawi. Różnorodność smaków na
Droszkowskich spotkaniach może
być wspaniałym początkiem obudzenia takiej właśnie ciekawości.

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

W dniu 06 sierpnia 2022 r. w ramach zadania publicznego o nazwie „ Turystycznie, kreatywnie i zdrowo”
współfinansowanego przez Gminę Zabór odbyła się
jednodniowa wycieczka autokarowa do POCZDAMU, miasta wpisanego na Światową Listę Dziedzictwa
UNESCO – zwanego miastem ogrodów i pałaców.
Zobaczyliśmy przepiękne ogrody kompleksu pałacowo-ogrodowego SANSSOUCI i zwiedziliśmy Pałac
CECYLIENHOF, w którym w 1945 roku odbyła się
historyczna Konferencja Poczdamska. Odbyliśmy
przejazd przez rosyjską dzielnicę ALEKSANDRÓWKĘ oraz DZIELNICĘ HOLENDERSKĄ do malowniczego
centrum miasta. W centrum był czas wolny na kawę i coś do zjedzenia.
Organizację wycieczki Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa zleciło jako kompleksową usługę turystyczną dla Biura Mega Tours z Zielonej Góry z profesjonalnym przewodnikiem, któremu serdecznie dziękujemy za przekazanie
cennych informacji na temat zwiedzanych miejsc. Uczestnikami wycieczki było 51 osób w różnym wieku i z różnych
miejscowości jak Stary i Nowy Kisielin, Płoty, Zielona Góra Zabór, Tarnawa i Droszków, którzy przebywając wspólnie
mogli lepiej się poznać. Wszyscy uznali, że było miło oraz sympatycznie.
Wycieczka ta przyniosła dużo korzyści dla wszystkich osób biorących w niej udział. Poznanie na żywo ważnych miejsc
i wydarzeń historycznych dało wiele więcej niż zwykła lekcja historii. Warto oderwać się od kłopotów życia codziennego, to właśnie takie chwile dają nam siłę do dalszych zmagań. Do zobaczenie na kolejnej wycieczce.
Zofia Kulikowska
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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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