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Od celów użytkowych do rozrywkowych. Wapno nr 5
- niegdyś wyrobisko wapna rolniczego,
dziś idealne miejsce na odpoczynek.

Czytaj str. 8
Jej bajkowy świat.
Wywiad z Sylwią
Gromacką-Staśko,
lokalną artystką
i społeczniczką.
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Noc Kupały.
Lato oficjalnie
przywitane.

Czytaj str. 7

SŁOWO OD WÓJTA
Przed nami okres wakacji i urlopów. Jeśli wierzyć
prognozom pogody lato w tym roku zapowiada się
kapryśne. Mimo to, na wstępie życzę Państwu udanego
odpoczynku.
Tradycją stało się, że w każdym wydaniu samorządowego kwartalnika na drugiej stronie znajduje się
kilka słów ode mnie. To przede wszystkim, okazja
do podsumowania, co jak dotychczas udało się zrealizować z zaplanowanych działań, ale też możliwość
przedstawienia Czytelnikom bieżących informacji
dotyczących mieszkańców naszej gminy. Sama nazwa
biuletynu jest dość przewrotna, ale dokładamy wszelkich starań, abyście Państwo z chęcią po niego sięgali.
Mam więc nadzieję, że główny cel jaki przyświeca nam
przy tworzeniu wydania – cel informacyjny – pozostaje
osiągnięty.
Odnosząc się do tematu bieżących inwestycji, miło
mi poinformować, że lada dzień rozpoczną się: termomodernizacja budynków użyteczności publicznej;
modernizacja oczyszczalni ścieków, hydroforni i sieci
wodno-kanalizacyjnej; budowa siłowni zewnętrznych,
parkingów oraz dróg. Zapewne zrealizujemy też wiele
mniejszych inwestycji, które zazwyczaj w całości finansowane są z gminnego budżetu.
W tym wydaniu, chciałbym jednak skupić się na
innym niezwykle ważnym temacie. Niemal codziennie spotykam się z Państwa strony z pytaniami, czy
uda się poprawić w naszej małej ojczyźnie dostęp do
internetu. Po rozmowach, które trwały kilka miesięcy,
dzisiaj mogę podzielić się informacją, że pojawiło się
światełko w tunelu. Co prawda, piszę o sprawie dość
ostrożnie, bo znajduje się jeszcze w fazie projektu.
Cieszy mnie jednak sam fakt, że zewnętrzne firmy są
zainteresowane inwestycją.
Na terenie całej naszej gminy, instalację światłowodową będzie wykonywała firma Terra Telecom Sp.
z o.o. z Zielonej Góry. W chwili obecnej na ukończeniu znajduje się dokumentacja techniczna. Odbyły
się także rozmowy z firmą Enea Operator w sprawie
wykorzystania słupów energetycznych do podwieszenia światłowodów, zgoda została uzyskana. Okazało
się jednak, że cena jest zbyt wysoka. Jako gospodarz
gminy, postanowiłem włączyć się do negocjacji pomiędzy firmami. Udało się domówić kwestię rozliczenia
za dzierżawę słupów, oraz został wstępnie ustalony
termin i formy dotarcia do mieszkańców z propozycją
internetu.
Oferta dla mieszkańców ma składać się z 3 pakietów:
1. Internet światłowodowy 5G
2. TV światłowodowa
3. Pakiet TV światłowodowa+internet
Uważam, że komfortowy dostęp do internetu, to
niepowtarzalna szansa dla mieszkańców naszych wsi.
Chciałbym, aby ta inwestycja doszła do skutku, dlatego gmina będzie partycypowała w jej kosztach. Nie
wyobrażam sobie, żeby w XXI wieku, ktoś z Państwa
narzekał na brak kontaktu ze światem.
Pozostając więc w temacie, po ponad dwóch latach
pisania wiadomości drogą elektroniczną do operatorów
GSM, świadczących usługi sieci komórkowych w naszym kraju, kilka dni temu odezwał się do nas operator
T-Mobile, który wyraził chęć postawienia nadajnika
w Przytoku. Na chwilę obecną firma zadeklarowała postawienie masztu mobilnego, natomiast w późniejszym
czasie być może uda się wybudować prawdziwą stację
GSM. Ta inwestycja ma być uzależniona od częstotliBiuletyn Samorządowy Gminy Zabór
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wości korzystania z masztu mobilnego. Żywię jednak
nadzieje, że nie będzie „powtórki z rozrywki” sprzed
kilku lat, kiedy budowa masztu spełzła na niczym, bo
protesty mieszkańców zmusiły mojego poprzednika
do odstąpienia od inwestycji.
Można już korzystać z paczkomatu InPost, który
posadowiliśmy w centrum miejscowości Droszków.
Jest on duży, więc powinien spełnić oczekiwania
mieszkańców, którzy zdecydują się na właśnie taką –
nowoczesną formę dostawy i odbioru przesyłek.
Drodzy Mieszkańcy, cieszę się, że mogę podzielić się
z Państwem powyższymi nowinkami. One mocno zbliżają nas do współczesności, dzięki nim poprawia się
jakość życia. Wkrótce rozpocznie się też budowa mostu
na rzece Odrze w Milsku wraz z drogami dojazdowymi i obwodnicą Droszkowa. Wszystkie te małe i duże
inwestycje przyczynią się do wzrostu atrakcyjności
naszej małej ojczyzny.
Zapraszam do lektury niniejszego wydania.
Pozdrawiam
Robert Sidoruk
Wójt Gminy Zabór

AKTUALNOŚCI

Chcemy być urzędem przyjaznym dzieciom Gmina na szóstkę

Dlatego od kilku miesięcy
testujemy kącik maluszka.
Cieszy się on ogromnym
zainteresowaniem najmłodszych.

Urządzono go na pierwszym piętrze
budynku z myślą o dzieciach, które
wraz z rodzicami odwiedzają Urząd
Gminy w Zaborze. Na razie, kącik maluszka jest dość skromny – stół, dwa
krzesła, kredki i kolorowanki. Podczas,
gdy maluchy zajęte są rysowaniem, dorośli mogą przy stoliku obok skupić się
na wypełnianych wnioskach. Pomysł
stworzenia takiego miejsca powstał,
bo w naszej gminie mamy coraz więcej
dzieci. Rodzice przychodzą załatwić
sprawy związane z meldunkiem, dowodami osobistymi, złożyć wnioski

na 500+ i uzgodnić wiele innych urzędowych kwestii. Zazwyczaj potrzebują
kilku minut spokoju żeby wypełnić
dokument i zyskują je właśnie dzięki
kącikowi maluszka.
- Niektóre dzieci przynoszą do mnie
swoje rysunki, więc wydzieliłem na
nie w gabinecie specjalne miejsce. To
wyjątkowy punkt biura. Przypomina
mi o tym, że stworzenie kącika maluszka to krok do przodu w rozwoju
naszej instytucji – skraca czas pobytu
petentów w urzędzie i uprzyjemnia
tę chwilę najmłodszym. Myślimy
nad tym, aby po termomodernizacji budynku urzędu stworzyć kącik
z prawdziwego zdarzenia. Nie będzie
to łatwe, bo mamy ograniczoną przestrzeń – informuje Robert Sidoruk,
wójt gminy Zabór.

Wycinka po nowemu

Prezydent podpisał nowelizację
ustawy o ochronie przyrody, która
wprowadza nowe, zaostrzone
przepisy regulujące kwestię
usuwania drzew.

Zmiany dotyczą wycinki drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach
stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Zgodnie z aktualnie obowiązującą
treścią ustawy, nie trzeba będzie zgłaszać
w gminie wycinki drzew, których obwód
pnia na wysokości 5 cm nie będzie przekraczał: 80 cm – w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu
srebrzystego; 65 cm – w przypadku
kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego; 50
cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W pozostałych sytuacjach, zamiar
wycinki drzewa należy zgłosić w urzędzie gminy na specjalnym formularzu
podając swoje personalia oraz oznaczenie nieruchomości. Do zgłoszenia
trzeba dołączyć mapkę z zaznaczonym
miejscem, w którym rośnie drzewo
planowane do wycięcia. Od dnia złożenia dokumentu, gmina będzie miała 21
dni na oględziny drzewa, które ma być
usunięte i sporządzenie z tej czynności
protokołu. Wycinka będzie możliwa
dopiero w przypadku braku sprzeciwu
ze strony odpowiedniego organu (wójta,
burmistrza, prezydenta miasta).
W tym czasie, gmina sprawdzi, czy lo-

kalizacja drzewa nie obejmuje nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
czy drzewo nie jest uznane za pomnik
przyrody, albo czy nie leży na terenie
przeznaczonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego na
zieleń. Ewentualny sprzeciw w formie
decyzji zostanie wydany w ciągu kolejnych 14 dni od dokonania oględzin
drzewa. W przypadku, gdy gmina nie
zgłosi sprzeciwu do planowanej wycinki
(tzw. milcząca zgoda) właściciel będzie
mógł wyciąć zgłoszone drzewo.
Minister środowiska ma pół roku na
określenie w drodze rozporządzenia,
szczegółowych kryteriów na podstawie
których samorząd będzie mógł wydać
zakaz wycinki. Za usunięcie drzewa
bez zgody gminy, grożą dotkliwe kary
finansowe. Zgodnie z ustawą, stawki nie
będą mogły być wyższe niż 500 zł za 1 cm
obwodu usuwanego drzewa oraz 200 zł
za 1 m2 usuwanych krzewów.
Co ciekawe, w ustawie wprowadzono pięcioletni zakaz. Oznacza to, że
jeśli prywatna osoba wytnie drzewa,
a następnie w ciągu pięciu kolejnych lat
od dokonania oględzin przez urzędników z gminy, rozpocznie działalność
gospodarczą na nieruchomości objętej
wcześniejszą wycinką, zapłaci za nią.
Obowiązek pięcioletniego zakazu będzie
ciążyć także na nowym właścicielu. Aby
uchronić potencjalnego nabywcę przed
kupnem nieruchomości obciążonej zakazem prowadzenia na niej działalności
gospodarczej, nowela przewiduje prawo
wglądu do protokołu z oględzin.

Wzięliśmy udział w tegorocznej
edycji plebiscytu „Gmina na 6”
zorganizowanym przez „Gazetę
Lubuską” za co wydawnictwo
postanowiło nagrodzić nas
dyplomem. Wspólnie z 30 gminami
z województwa lubuskiego
uczestniczyliśmy w uroczystości
wręczenia nagród, która odbyła się
30 maja br. w Essenza Party Center
w Świdnicy. To była świetna okazja
do promowania walorów i osiągnięć
naszej małej ojczyzny.

WAŻNE TELEFONY

Urząd Gminy w Zaborze
tel. 68 321 83 00
Wójt Gminy Zabór
- Robert Sidoruk tel. 68 321 83 02
Ewidencja ludności, dowody
osobiste tel. 68 321 83 04
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zaborze tel. 68 321 83 05/06
Powiatowy Rzecznik Praw
Konsumenta tel. 68 452 75 18
NZOZ Praktyka Lekarza
Rodzinnego tel. 68 327 40 86
Urząd Pocztowy w Zaborze
tel. 68 321 81 10
Punkt apteczny „Nagietek”
w Zaborze tel. 68 321 84 11
Telefony alarmowe
Pogotowie 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
REDAKCJA:
Agnieszka Wolnicka
Urząd Gminy Zabór, ul. Lipowa 15,
66—003 Zabór, woj. lubuskie
tel. (068) 321 83 00, fax (068) 321 83 01
e-mail: ugzabor@gminazabor.pl
WYDAWCA: Gmina Zabór,
ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór
DTP: Radosław Szczepański
DRUK: Agencja ARTE Biała Podlaska
NAKŁAD: 1300 EGZ., kwartalnik,
gazeta bezpłatna
Plotołamacz 7/2016
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AKTUALNOŚCI

Segreguj śmieci, a unikniesz kary

Wybiórczo, ale cyklicznie pracownicy firmy
odbierającej odpady sprawdzać będą prawidłowość
ich segregacji.

O planowanych kontrolach informowaliśmy już
wcześniej na stronie internetowej Urzędu Gminy, za
pośrednictwem plakatów i poprzez system SMS. Czynności kontrolne odbywać się będą losowo, cyklicznie i bez
uprzedniego zawiadomienia. Dotyczyć one będą tylko
tych gospodarstw, których właściciele zadeklarowali chęć
segregowania odpadów. Należy więc pamiętać, żeby oddawać odpady komunalne zgodnie ze złożoną deklaracją
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami złożoną
w urzędzie.
Co będzie sprawdzane?
Pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne
będą weryfikować, czy w pojemnikach na odpady zmieszane nie znajdują się także te resztki, które podlegają
selektywnej zbiórce, np. papier, plastik, szkło, metal,
czy odpady ulegające biodegradacji. Z kolei, przy okazji
odbioru worków/pojemników z odpadami komunalnymi
selektywnymi sprawdzane będzie, czy zostały zachowane
zasady prawidłowej segregacji, np. czy w worku koloru
żółtego, przeznaczonym na plastik i metal nie znajduje
się szkło czy papier.
Zasady segregacji zostały wskazane m.in. w ulotkach,
które dystrybuowane były na przełomie 2016/2017 roku.
Przewodnik, jak prawidłowo segregować odpady można
również znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zabór (w zakładce: Co i jak załatwić ->
Gospodarka Odpadami –> Gospodarowanie odpadami
–> Aktualności -> Nowy system segregacji odpadów) lub
otrzymać w Urzędzie Gminy.
Jaka kara?
W sytuacji braku lub nieprawidłowej segregacji (wska-

zanej w deklaracji), właściciele posesji otrzymają pisma
informujące o odbytej kontroli i wykazanych zaniedbaniach wraz z informacją o dalszym postępowaniu.
W konsekwencji mieszkańcy i przedsiębiorcy, którzy nie
segregują śmieci mogą spodziewać się, że w drodze decyzji administracyjnej zostanie im podwyższona opłata za
wywóz odpadów komunalnych.
Dlaczego to takie ważne?
Prawidłowa segregacja odpadów „u źródła” ma istotne
znaczenie w procesie przetwarzania odpadów, który pozwala na skuteczny recykling. Dzięki starannej segregacji
możliwe jest przekazywanie dobrej jakości surowców do
ich przerobu i ponownego wykorzystania. Pozwala to na
uniknięcie znaczących podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez mieszkańców przy stale wzrastających wymaganiach, które mają
na celu dostosować gospodarkę odpadami w Polsce do
unijnych standardów. Segregacja wpływa na ograniczenie
zużycia zasobów naturalnych i zmniejszenie powierzchni
składowisk. Ponadto, co roku podnoszony jest tzw. poziom
recyklingu, jaki każda gmina musi osiągnąć. W przypadku
gdy poziom ten nie zostanie osiągnięty, na gminę zostaną
nałożone bardzo wysokie kary, co może skutkować nawet
kilkakrotnym podniesieniem cen za gospodarowanie
odpadów.
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złożyć deklarację o wysok minie 14 dni w przypadku:
ter
padami komunalnymi w homości pierwszego mieszkańca,
• zamieszkania na danej nierucdstawą ustalenia wysokości należnej
• z miany danych będących poodpadami komunalnymi,
opłaty za gospodarowanie , zmiany sposobu gospodarowania
• zmiany liczby mieszkańców
odpadami komunalnymi.

Obowiązek wywozu szamba
Wójt Gminy Zabór przypomina,
że zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
urząd prowadzi ewidencję
zbiorników bezodpływowych
na nieczystości płynne (szamb)
oraz ewidencję przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Właściciele posesji nieuzbrojonych
w kanalizację mają obowiązek usuwania nieczystości płynnych przez
wyspecjalizowane firmy. Dokumentem
potwierdzającym wywóz szamba jest
rachunek. W każdej chwili urzędnicy
mogą przeprowadzić kontrolę i wezwać
do przedstawienia dowodów, potwierdzających systematyczne i zgodne

z prawem pozbywanie się nieczystości
płynnych. Za brak rachunków można
zostać ukaranym grzywną.
Częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości określa Uchwała Rady Gminy
z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy, która
precyzuje, że wywóz szamba powinien
być dokonywany nie rzadziej niż dwa
razy w roku.

Biuletyn Samorządowy Gminy Zabór
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Atos, Kama,
Misia i Perełka
poszukują domu

Cztery psy rasy mieszanej
znalezione na terenie naszej gminy
czekają na nowych właścicieli.
Na stronie internetowej urzędu
w aktualnościach opublikowaliśmy
plakat ze zdjęciami czworonogów.
Psiaki są radosne, spokojne i ufne
w stosunku do ludzi oraz chętne do
zabawy. Osoba, która przygarnie
bezpańskie zwierzę na własność
otrzyma kwotę w wysokości 100 zł
wypłacaną przez okres 6 miesięcy,
Kontakt w sprawie tel. 68 321-83-07
lub osobiście w urzędzie pokój nr 26.

AKTUALNOŚCI

Nowy okres wnioskowy na świadczenia

Od 1 sierpnia 2017 r. można już składać
wnioski o świadczenie wychowawcze
oraz o świadczenie z funduszu
alimentacyjnego. Z kolei od 1 września
br. rozpoczyna się okres wnioskowania
na zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku
rodzinnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaborze informuje, że w związku ze zbliżającym się końcem trwających okresów
świadczeniowych, wnioski o przyznanie
świadczenia wychowawczego z programu „Rodzina 500 plus” oraz świadczenia
z funduszu alimentacyjnego na nowy
okres 2017/2018 przyjmowane będą
począwszy od miesiąca sierpnia 2017
roku. Przypominamy, że 1 września br.
rozpoczyna się także okres wnioskowy
na świadczenia rodzinne.
Jeśli zamierzacie Państwo wnioskować
o świadczenie wychowawcze oraz zasiłki
rodzinne wraz z dodatkami warto uczynić
to w tym samym czasie. Ułatwi to pracę
Ośrodka Pomocy Społecznej i w obu przypadkach, przyspieszy czas oczekiwania na
decyzję.
Z kolei, jeśli korzystacie Państwo tylko

ze świadczenia 500+ bez kryterium
dochodowego, czyli na drugie i kolejne
dzieci poniżej 18 roku życia, najszybszą
drogą złożenia wniosku jest bankowy
serwis transakcyjny. Wystarczy tylko
zalogować się do swojego elektronicznego
konta i wypełnić odpowiednią zakładkę.
Taki wniosek trafia na skrzynkę odbiorczą
organu właściwego do jego rozpatrzenia,
czyli do gminy na terenie której zamieszkuje wnioskodawca.
Zgodnie z ustawą, prawo do świadczenia wychowawczego oraz do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego ustalane jest
na okres od 1 października do 30 września
roku następnego, natomiast prawo do
zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku
rodzinnego ustalane jest od 1 listopada do
31 października roku następnego.
Papierowe formularze wniosków są
dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zaborze, ul. Lipowa 15, pok. nr 15. Elektroniczne wersje wniosków będą dostępne
na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Więcej informacji odnośnie świadczeń
udzieli Państwu pracownik OPS osobiście,
bądź telefonicznie pod numerem 68 321
83 05.

Chociaż nie bierze udziału w spektakularnych akcjach, dla każdego
mieszkańca powinien być policjantem pierwszego kontaktu.
Poznaj swojego dzielnicowego!

To oni pilnują porządku
na terenie gminy Zabór!

DZIELNICA NR 37
- post. Anna Karczewska
- od kwietnia 2017
tel. 690 106 573
tel. stacjonarny służbowy:
68 4761311
Łaz , Mielno, Milsko, Proczki,
Przytoczki, Rajewo, Tarnawa,
Wielobłota, Zabór.

DZIELNICA NR 38
- mł. asp. Wojciech Kołpaczek
tel. 519 534 806
tel. stacjonarny służbowy:
68 4761311
Czarna, Dąbrowa, Droszków,
Przytok.

Skorzystaj
z bezpłatnej porady
radcy prawnego

Prawnik pełni dyżur:
w każdą drugą i czwartą środę
miesiąca w godz. 15:30-16:30
Pok. nr 1, parter Urzędu Gminy
w Zaborze
W ostatnim kwartale Rada
Gminy Zabór podjęła następujące
uchwały:

XXV.171.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo
oświatowe na okres od 1.IX.2017 do
31.08.2019.
XXV.172.2017 w sprawie kryteriów
rekrutacji do klas pierwszych szkół
podstawowych i publicznych przedszkoli.
XXV.173.2017 w sprawie nadania
nazwy ulic na terenie miejscowości
Droszków.
XXV.174.2017 w sprawie sprzeciwu
wobec zapowiedzianych zmian prawa
samorządowego w Polsce.
XXVI.177.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2016 rok.
XXVI.178.2017 w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy za rok
2016.
XXVI.179.2017 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Zabór.
XXVI.180.2017 w sprawie ustalenia
wysokości i zasad wypłacania diet dla
przewodniczącego Rady Gminy, radnych, przewodniczących komisji rady
oraz sołtysów w Gminie Zabór.
XXVI.181.2017 w sprawie nadania
nazw ulic na terenie miejscowości
Droszków.
XXVI.182.2017 w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zabór.
XXVI.183.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium uwarunkowania i kierunków
zagospodarowania Gminy Zabór, dla
obszaru gminy w granicach administracyjnych.
XXVI.184.2017 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na
terenie Gminy Zabór oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków.
XXVI.186.2017 w sprawie opłaty
targowej
Plotołamacz 7/2016
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INWESTYCJE
Wyczekiwana od dawna droga ul. Okrężna i Wapienna
w Zaborze została oddana do użytkowania w kwietniu br.
Jest to kolejna z trzech dróg, które zakwalifikowały się
do uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Lubuskiego.
Inwestycja zrealizowana została w trybie „zaprojektuj
i wybuduj”. Zakres obejmował budowę drogi z kostki
brukowej o szerokości 5 metrów wraz z kanalizacją
deszczową i dojazdami do posesji oraz korektę lokalizacji
istniejących punktów oświetlenia drogowego.
W wykonaniu zadania pomógł również Starosta Zielonogórski, który na mocy porozumienia partnerskiego,
równolegle z inwestycją gminy wykonał z własnych
środków zjazdy z drogi powiatowej – ul. Chłapowskiego
na drogi gminne ul. Wapienną i Okrężną. Koszt zadania
ponad 270 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków
PROW 63,63%.
Już w lipcu mieszkańcy ul. Leśnej w Zaborze będą
mogli cieszyć się obecnie budowaną drogą o szerokości 5
metrów z kostki brukowej wraz z sięgaczami do bocznych
działek. Inwestycja realizowana jest w trybie „wybuduj”
w całości ze środków własnych gminy. Łączny koszt zadania wyniósł 246 tys. zł.
Obecnie w ciągu ul. Chłapowskiego w Zaborze na odcinku ok. 300 m w kierunku Czarnej trwa rozbudowa
oświetlenia ulicznego. Zakres obejmuje budowę sieci
zasilającej oraz montaż 12 sztuk opraw oświetleniowych
typu led. Jednak do momentu, kiedy lampy zaświecą
potrzebne będzie jeszcze trochę czasu, zanim ENEA
Operator wykona przyłącze zasilające. Rozbudowa

oświetlenia kosztuje 53 tys. zł. Źródłem finansowania
są środki własne gminy.
Do końca września 2017 r. planowane jest utwardzenie terenu istniejącego parkingu przy Urzędzie Gminy
w Zaborze. Zakres obejmował będzie utwardzenie terenu
parkingu o nawierzchni z kostki brukowej wraz z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz odwodnieniem
terenu.
W czerwcu br. wykonano również remonty bieżące
i naprawy dróg wewnętrznych:
1) Remont ul. Łąkowej w Zaborze – wykonanie drogi
z kruszywa kamiennego;
2) Remont ul. Morwowej w Zaborze - ułożenie nawierzchni bitumicznej;
3) Remont drogi w Łazie przy posesji 28-30- ułożenie
nawierzchni bitumicznej;
Gmina Zabór otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego dofinasowanie zadania
w ramach Programu pn.: „LUBUSKIE SIŁOWNIE POD
CHMURKĄ” na 2017 rok.
Przedsięwzięcie obejmuje budowę siłowni zewnętrznej
na terenie położonym w centralnej części miejscowości
Zabór przy ul. Akacjowej, obok boiska sportowego w Zaborze. Realizacja zadania ma na celu wspieranie promocji aktywności ruchowej i warunków rozwoju sportu
masowego oraz zapewnienie mieszkańcom możliwości
aktywnego spędzania wolnego czasu. Koszt budowy
siłowni 37 456,00 zł z czego 22 528,00 zł ze środków
własnych gminy, a 14 928,00 zł pochodzić będzie ze
środków województwa lubuskiego. Termin realizacji
siłowni to 21 lipca 2017 r.

Czy będzie obwodnica?
Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego pojawił się komunikat
dotyczący przetargu na budowę mostu wraz z dobrą
wiadomością dla droszkowian.
Cytując wypowiedź marszałek Elżbiety Anny
Polak: „wygląda na to, że starczy też pieniędzy na
obwodnicę Droszkowa. Będziemy mogli więc wykonać obwodnicę w całości”. Gotowość do wykonania
inwestycji budowy mostu przez rzekę Odrę w Milsku
wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 282 zgłosiło 10 wykonawców. Oferty zostały otwarte
29 maja, najniższa zaoferowana w przetargu cena wykonania inwestycji wynosi 73 mln zł, najwyższa 103,1
mln zł. Z kolei, zarząd województwa chce przeznaczyć
na zadanie blisko 109 mln zł.
Dla przypomnienia, pierwotnie cały ruch w kierunku na most w Milsku miał przebiegać dotychczasową
drogą wojewódzką nr 282 (stara trasa), która przecina
Droszków. Część mieszkańców wsi w obawie przed
natężonym ruchem samochodów i wzrostem poziomu
hałasu odnosiła się do pomysłu sceptycznie. Po konsultacjach dotyczących inwestycji budowy mostu, włodarz
gminy Zabór porozumiał się z prezydentem miasta
Zielona Góra. W konsekwencji postanowili po połowie
sfinansować ze środków pochodzących z budżetu samorządów, koncepcję programową budowy obwodnicy
Biuletyn Samorządowy Gminy Zabór

6

Po konsultacjach społecznych ustalono, że najlepszym
rozwiązaniem dla przebiegu obwodnicy Droszkowa jest wariant
czerwony
Droszkowa, wraz z jej projektem technicznym. Koszt
stworzenia dokumentów i przeprowadzenia niezbędnych konsultacji społecznych to ok. 200 tys. zł.
- Otwarcie ofert i wypowiedź Pani marszałek napawa optymizmem. W inwestycji budowy mostu
pominięto budowę obwodnicy Droszkowa z uwagi
na ograniczone środki. Teraz nasza walka o obejście
wsi wydaje się, że zmierza do końca – podsumowuje
wójt gminy Zabór.

Depesze z sołectw

Noc Kupały 2017

Święto ognia, wody, słońca i księżyca,
urodzaju, płodności, radości i miłości już
za nami. Lato oficjalnie przywitane.
Tegoroczne obchody nocy świętojańskiej zorganizowane zostały 24 czerwca przy zaangażowaniu
Stowarzyszenia Miłośników Czarnej, Sołectwa
Zabór, Teatru Zza Boru i Lubuskiego Centrum
Winiarstwa.
Uroczystość rozpoczął rodzinny piknik, a czas
uprzyjemniał przybyłym muzyczny zespół. Tuż po
zmroku uczestnicy zabawy przeszli w korowodzie
do Lubuskiego Centrum Winiarstwa. Nawiązując
do winiarskich tradycji Zaboru i historii pałacu,
przy największej lubuskiej winnicy odbył się krótki
plenerowy spektakl, w którym o względy Bachusa
ubiegały się dwie kobiety - winiarka i biała dama.
Później w klimacie ciepłej, letniej nocy panny puszczały wianki na wodę. Kulminacyjnym punktem
imprezy był pokaz sztucznych ogni. Obchody nocy Na imprezie pojawiła się
świętojańskiej zakończyła dyskoteka.
Natalia Madaj, polska
wioślarka, Złota Medalistka
Igrzysk Olimpijskich 2016
w Rio de Janerio

Harcerze upodobali sobie Droszków

Bliskość lasu, jeziora, ciekawe
miejsce biwakowe to wszystko
sprawiło, że drużyny harcerskie
chętnie odwiedzają wieś.

Jak co roku, do Droszkowa w okresie
wiosenno-letnim harcerze przyjeżdżają nie tylko na biwak. To tutaj, obcując
z naturą szkolą swoje umiejętności
i zaprawiają się w boju, ćwicząc na
przykład nocne warty przed letnimi
obozami. – Bardzo nas cieszy ich
wizyta, bo harcerze zawsze są chętni
nieść pomoc mieszkańcom naszej
miejscowości – mówi Dariusz Tar-

nas, sołtys Droszkowa.
Drużynom przybywającym do wsi
szczególnie spodobał się teren przy
szkole. Rozkładają namioty obok
stawu zlokalizowanego przy ulicy
Dębowej. W ubiegłym roku padł rekord – wokół akwenu zmieściło się
aż 25 namiotów. Był to hufiec z Poznania. W tym roku, od 19 do 21 maja
w Droszkowie stacjonowali harcerze
z okręgu wielkopolskiego, a od 9 do
11 czerwca gościły we wsi harcerki z 9
Drużyny Harcerek „Dukt Wiklina”.
Swój przyjazd zapowiadają kolejne
drużyny harcerskie.

Pojechali nad morze

Aż 52 osoby uczestniczyły
w pięciodniowej wycieczce z cyklu
„Zwiedzamy Polskę – Wybrzeże
Bałtyku 2017” zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej.

Mieszkańcy gminy Zabór pod czujnym okiem stowarzyszenia postanowili
rozpocząć wakacje i 14 czerwca 2017 r.
pojechali do Międzyzdrojów. To była
podróż międzypokoleniowa, podczas
której wycieczkowicze pieszo dotarli do
Zagrody Pokazowej Żubrów i Kawczej
Góry, zwiedzili też Gabinet Figur Woskowych i przespacerowali się Aleją Gwiazd.
W trakcie pobytu nad morzem odbyło się
ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek oraz rodzinne rozgrywki plażowe. Na
koniec, uczestnicy nadmorskiego wypadu
pojechali do Świnoujścia, w którym podziwiali eksponaty zgromadzone w Muzeum
Obrony Wybrzeża, w tym zwiedzili także
Fort Gerharda i Latarnię Morską.
Gadżety dla uczestników wycieczki
przekazali Wójt Gminy Zabór – Robert
Sidoruk i Starosta Powiatu Zielonogórskiego – Dariusz Wróblewski. Torby,
notesy i długopisy przydały się uczestnikom podczas podróży.
Wycieczkę do Międzyzdrojów koordynowała Justyna Zakrzewska-Woźniak, prezes SMC i Radna Gminy Zabór.
Część kosztów wyjazdu udało się pokryć
ze środków zebranych w trakcie loterii
fantowej „LOS SZCZĘŚCIA” (1000 losów), która odbyła się 28 sierpnia 2016 r.
podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych
w Zaborze.
W organizację loterii zaangażowanych
było wielu członków Stowarzyszenia Miłośników Czarnej i samych mieszkańców
Czarnej, którzy m.in. przekazali dary
na fanty, piekli ciasta, szukali sponsorów, sami zgłaszali się jako sponsorzy,
transportowali z Czarnej do Zaboru
stanowisko SMC, a potem je obsługiwali.
- Wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu Loterii Fantowej „Los
szczęścia”, tym samym przyczyniając
się do zorganizowania wycieczki do
Międzyzdrojów - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY – podsumowuje Justyna
Zakrzewska-Woźniak, w imieniu
zarządu stowarzyszenia.
Plotołamacz 7/2016
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GMINA

Od celów użytkowych do rozrywkowych

Jadąc z Zaboru do Czarnej po lewej stronie drogi zauważymy tablicę, która informuje, że skręcając w lewo
dojdziemy do terenu rekreacyjnego Rady Sołeckiej w Zaborze i zagospodarowanej na cele wędkarskie Wapnianki
nr 5. Z daleka widać akwen, rustykalną bramę powitalną,
wiatę czy parkingi.

Historia „wapnianek”

Wapno nr 5 to jedno z siedmiu wyrobisk po kopalni
kredy jeziornej eksploatowanej w okolicach Zaboru na
przestrzeni lat 1960-1980. - Wydobycie wapna rolniczego
było w tym czasie bardzo opłacalne, bo państwo w 50
proc. pokrywało koszty jego wydobycia i sprzedaży. Ale
trzeba też przyznać, że nie było to korzystne dla lokalnego
środowiska – zakłócało równowagę przyrodniczą, stwarzało problemy z melioracją itd., ale kto w tych latach
przejmował się ekologią - mówi Lech Merda, Przewodniczący Rady Gminy, który mieszka w Zaborze i zna historię
wyrobisk. W granicach gminy powstało wówczas aż siedem
wapnianek o łącznej powierzchni ponad 30 ha lustra wody.
Największa z nich wapnianka nr 3 liczy aż 9 ha.

Zmieniają się właściciele

W latach 90-tych ubiegłego wieku Polski Związek
Wędkarski w Zielonej Górze „przejął” od Skarbu Państwa
wapnianki o numerach 1,2,3,4 zlokalizowane przy odcinku
drogi Zabór – Proczki i gospodarzy na nich do dzisiaj. Wapnianki o numerach 6 i 7 przy trasie Zabór – Czarna zakupił
od niegdyś działającej Spółdzielni Usług Rozlicznych (SUR)
prywatny przedsiębiorca. - Prasa pisała, że miał ambitne
plany stworzenia centrum rekreacyjno – wypoczynkowego, głównie dla mieszkańców pobliskiej Zielonej Góry
czy Nowej Soli. Miała być plaża, kajaki, rowery wodne
i wędkarstwo. Z tych planów niewiele wyszło, właściciel
przebywa za granicą, tylko niekiedy widać tam pojedynczych wędkarzy - dodaje Lech Merda.
Natomiast Wapno nr 5, o pow. ok 4 ha, które częściowo
„leżało” na gruntach prywatnych nie wzbudziło zainteresowania ani Okręgu PZW ani innych i po zaprzestaniu
działalności SUR w Zaborze przeszło na własność gminy.

Drugie życie Wapna nr 5

Kiedy Koło PZW w Zaborze w 2005 r. podpisało z Urzędem Gminy umowę dzierżawną, celem organizacji łowiska
specjalnego dla wędkarzy, teren wokół stawu był zaniedbany, a sama wapnianka zarośnięta i bezrybna. Przez kilka lat
kolejne Zarządy Koła PZW Zabór poprzez czyny społeczne
doprowadzały teren do używalności - dokonano ręcznej rekultywacji, zaczęto zarybiać staw rybą pochodzącą z ośrodków hodowlanych. Ponadto, utwardzono 36 stanowisk
wędkarskich, zbudowano ławeczki, wiatę krytą gontem,
stoły, ławy, scenę drewnianą, zbudowano murowany grill
i palenisko, naprawiono drogę dojazdową. Prezes Klubu
Miłośników Fajki w Zielonej Górze Leszek Sosnowski
ku uciesze dzieci przekazał im do zabawy makietę statku
pirackiego. Ze względów formalnych Zarząd Koła zmuszony
został do rezygnacji z dzierżawy Wapna nr 5, co przypadło
na koniec 2011 r.
Biuletyn Samorządowy Gminy Zabór
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Zdjęcie autorstwa Michała Lechowicza, członka Rady Sołeckiej w Zaborze

Przepiękna, spokojna okolica, bliska odległość lasu,
zadbany teren - niegdyś wyrobisko wapna rolniczego,
dziś idealne miejsce na letni odpoczynek.

Co dalej ze staraniami wędkarzy?

Andrzej Bukowiecki, ówczesny wójt zarządził konsultacje z mieszkańcami sołectwa Zabór w wyniku których
Rada Gminy Uchwałą nr XXI.149.2013 z dnia 28 lutego
2013 r. w sprawie zmian w Statucie dodała do majątku sołectwa Zabór nieruchomość rolną razem z wapnianką nr 5.
Sołtys wsi Mariola Rabulińska w 2013 r. zawarła
umowę o współpracy z Zarządem Koła PZW w Zaborze,
któremu powierzyła ze względu na wędkarski charakter
terenu i wcześniej włożony wkład pracy - rolę gospodarza.
- Symbolicznym akcentem współpracy Rady Sołeckiej
i Koła PZW była pierwsza wspólna inwestycja, mianowicie
brama powitalna w stylu rustykalnym - dodaje Przewodniczący Rady Gminy.
Dzisiaj zadbany teren znakomicie służy wędkarzom, którzy zajmują się utrzymywaniem porządku (m.in. zarybianiem, czy wydawaniem i kontrolą pozwoleń). Na Wapnie nr
5 Koło PZW Zabór przeprowadza często zawody wędkarskie
nie tylko dla swoich członków.
Warunkiem powodzenia w utrzymaniu atrakcyjności
łowiska jest stałe zarybianie. - Warto nadmienić, że do
końca zeszłego roku wpuszczono do wapnianki ponad 3 tony
zakupionej ryby, głównie karpi, linów, płoci i innej. Oprócz
zawodów wędkarskich, czy wędkarstwa rekreacyjnego
Wapno nr 5 służy mieszkańcom sołectwa i nie tylko jako
teren rekreacyjno - wypoczynkowy, gdzie można wypocząć,
grillować itd. To tutaj od wielu lat odbywają się zawsze udane
imprezy z okazji Dnia Dziecka - dopowiada Lech Merda.

Kto może korzystać z Wapna nr 5?

Każdy. Jedynym warunkiem obowiązującym „turystę”
jest przestrzeganie regulaminu, który zamieszczony został
w aktualnościach na stronie internetowej naszego urzędu.
Jest on także dostępny na terenie akwenu. Trzeba pamiętać,
że ze względów bezpieczeństwa na „wapniance” obowiązuje
całkowity zakaz kąpieli i używania sprzętu pływającego.
Tekst opracowany dzięki wiedzy Lecha Merdy,
Przewodniczącego Rady Gminy
i Sekretarza Koła PZW Zabór

Złote Gody

Pół wieku razem

Kolejnych pięć par małżeńskich
z gminy Zabór zostało
odznaczonych medalem „Za
długoletnie pożycie małżeńskie”
przyznanym przez prezydenta
Polski. Tradycyjnie wręczył je
małżonkom wójt Robert Sidoruk.

„Przyrzekam, że uczynię wszystko,
aby nasze małżeństwo, było zgodne,
szczęśliwe i trwałe” – to słowa przysięgi małżeńskiej, które odznaczone
pary wypowiedziały 50 lat temu.

Jadwiga i Wiesław Dziobkowie,
Henryka i Edmund Mossetty,
Zofia i Edward Krajewscy, Janina
i Wiesław Szarpakowie oraz Bronisława i Ryszard Sidorukowie
mogą mówić o sukcesie, bo udało im
się przetrwać próbę czasu i dalej trwać
w obietnicy złożonej sobie pół wieku
wstecz.
30 maja 2017 r. prezydenckie medale
wręczył parom wójt. Tegoroczne obchody jubileuszu małżeństwa były dla
gospodarza gminy szczególne. – Miałem

przyjemność osobiście odznaczyć moich
rodziców. To wzruszająca chwila –
mówi Robert Sidoruk.
Jaka jest recepta na długoletni związek?
Małżonkowie zgodnie odpowiadali, że miłość to wzajemny szacunek,
życzliwość, troska o drugą osobę
i rozmowa.
Wszystkim parom gratulujemy wspaniałego Jubileuszu i życzymy kolejnych,
wspólnie spędzonych lat w zdrowiu
i szczęściu.

Jadwiga Dziobek
i Robert Sidoruk
Wójt Gminy Zabór

Zofia i Edward Krajewscy

Janina i Wiesław Szarpakowie

Henryka i Edmund Mossety

Bronisława i Ryszard Sidorukowie
Plotołamacz 7/2016
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Życie to pasja

Jest artystką, naszą lokalną.
Tworzy w nurcie sztuki naiwnej.
Maluje obrazy, których treść
jest fantastyczna, baśniowa.
Jej paleta barw jest wyjątkowa,
charakterystyczna tylko dla niej.
Wywiad z Sylwią Gromacką-Staśko,
malarką i społeczniczką.

Redaktor: Sylwia, jesteś mieszkanką Droszkowa - wychowałaś
się tutaj, czy reprezentujesz ludność napływową?
Sylwia Gromacka-Staśko: Tutaj się wychowałam, tutaj spędziłam
większość swojego życia. Ciekawa
świata, wyjechałam tylko na chwilę
do Hiszpanii, a okazało się, że spędziłam tam siedem lat. Ale wróciłam.
Mieszkam dokładnie w tym samym
miejscu, gdzie po wojnie osiedlili się
moi dziadkowie.

się z małej wioseczki w dzielnicę domków jednorodzinnych i willi. Kilka,
kilkanaście lat temu, gdzie by się nie
obejrzał wszędzie były gospodarstwa,
pola i pastwiska. Ludzie żyli zgodnie
z naturą i porami roku. Teraz Droszków jest zupełnie inny - nie ma łanów
zbóż, są przystrzyżone trawniki.
Interesujesz się historią wsi.
Zbierasz stare, oryginalne przedmioty i rodzinne pamiątki.
Jestem osobą sentymentalną, ale
i ciekawą człowieka, dlatego zarówno
historia życia moich dziadków, jak
i innych mieszkańców Droszkowa
zawsze mnie interesowała. Wciąż
lubię wyszukiwać starocie, odkrywać
nowe miejsca we wsi, zbierać informacje. To moje hobby poboczne, bo
od kilku lat, największą moją pasją
jest malowanie…
Czy to znaczy, że twoja przygoda z kolorem i bajkowym
światem zaczęła się stosunkowo
niedawno?
Już jako dziecko uwielbiałam rysować, malować, tworzyć. Mogę śmiało
stwierdzić, że już wtedy wiedziałam,
że chcę to robić. Nie pamiętam dokładnie ile miałam wówczas lat, przypuszczam, że był to wiek wczesnoszkolny,
jakieś 6-7 lat. Moje losy potoczyły się
jednak inaczej. Nie poszłam do szkoły
plastycznej, ale sztuka towarzyszyła
mi cały czas. Tak się układało w moim
życiu, że wielokrotnie dostawałam

Czyli Droszków jest twoim
miejscem na ziemi.
Jest dla mnie bardzo ważny. Mogę
śmiało powiedzieć, że jestem po prostu
mocno związana z ludźmi, którzy tutaj
żyją, z widokiem za oknem, z moim
własnym domem. Jestem świadkiem
zmian, które na przestrzeni ostatnich
lat dokonywały się w naszej wsi.
Jak bardzo zmieniła się miejscowość, w której mieszkasz?
Ogromnie. Droszków przekształcił
Biuletyn Samorządowy Gminy Zabór
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Zdjęcia pochodzą z archiwum prywatnego Sylwii Gromackiej-Staśko

Bajkowe opowieści

szansę i możliwość rozwijania zdolności plastycznych oraz manualnych.
A sprawność rąk odziedziczyłam
i uważam, że to jest mój największy
dar.
I tak z daru narodził się zawód.
Malarstwo jest moją pasją i ogromnie się cieszę, że mogę w życiu robić to
co naprawdę lubię. Oczywiście dużo
pracuję, tworząc i malując praktycznie codziennie. I z tej pracy narodził
się mój zawód.
Sylwia, twoje obrazy są utrzymane w tonie sztuki naiwnej,
w specyficznym klimacie, przesycone wyrazistą barwą i bajkową opowieścią. Czy to celowy
wybór, czy tak ci dyktuje podświadomość?
Tak jak przyszedł czas w moim
życiu na sztukę, tak z czasem przyszedł kolor a właściwie cała paleta,
tęcza barw. Miała to być krótka seria
płócienek z kolorowymi domkami
i uliczkami. A tak się zdarzyło, że
wciąż powstają nowe obrazy. To
już pokaźna kolekcja, która powstawała na przestrzeni 8 lat. Sam czas
wskazuje, że te magiczne, bajkowe
scenerie na moich płótnach narodziły
się razem z Milenką, moją córeczką.
Myślę, że jeszcze ładnych parę lat będą
powstawały w mojej pracowni.
Dzięki temu jesteś rozpoznawalna.
Tak, to prawda. Właśnie kolor, prosta
i infantylna kreska, bajeczny temat to
wszystko wyróżnia moją twórczość,
która już po pierwszym „rzucie oka”

Życie to pasja
powstały kolorowe i zabawne
obrazki - zapraszam serdecznie.

identyfikowana jest ze mną. Bardzo
mnie to cieszy, bo dzięki temu mogę
reprezentować nasz region i okolice.
Jak ludzie odbierają twoje
malarstwo i gdzie można je
zobaczyć?
Obrazy są bardzo dobrze przyjmowane zarówno w lubuskim,
w innych regionach kraju, jak i za
granicą. W tym roku będą ozdobą winobraniowych folderów,
więc będzie je można oglądać we
wrześniu w dużym formacie na
zielonogórskim deptaku. Jeszcze
w sierpniu moje prace zagoszczą
w pijalni wód w Dusznikach Zdroju,
w trakcie uroczystości związanych
z tegorocznymi obchodami 72.
Międzynarodowego Festiwalu
Chopinowskiego. Wciąż można zobaczyć obrazy na wystawie malarskiej
„Mila i Ja” zorganizowanej w Mediatece
„Szklana Pułapka” w Palmiarni. To kilka dzieł stworzonych wspólnie z córką
- ona szkicowała, a ja malowałam. Tak

Zdradź nam, gdzie znajduje się twoja pracownia?
Jak już wspomniałam wcześniej, tworzę i pracuję w Droszkowie. Tutaj mam swoją maleńką pracownię, oczywiście
bez szyldu, bo kto ma tu trafić,
to i tak mnie odnajdzie. A poza
tym, tytuł lokalnej artystki zobowiązuje, więc z moich usług
dekoracyjno-plastycznych
korzysta wielu mieszkańców
okolicy i nie tylko.
galerii, ogrodu sztuki z dużym
szyldem, które będzie otwarte zarówno dla mieszkańców, gości, jak
i turystów. Taki punkt na mapie
gminy, gdzie można zawsze wejść,
spotkać artystów przy pracy. Bo
ludzie sztuki będą gościć w mojej
zagrodzie coraz częściej.
Dziękuję za rozmowę. Życzę Ci,
aby twoje marzenie wkrótce się
urzeczywistniło.

Bo ty przecież potrafisz
pięknie stroić kościół na uroczystości, ale też dekorujesz butelki
z winem…
Lubię to robić. To też proces
twórczy, w którym często
poddaję się chwili. Spersonalizowane prezenty są w modzie.
Nie jesteś typem artystki,
która zamyka się w czterech
kątach własnego domu i nie
ma kontaktu ze światem. Lubisz ludzi, więc stale włączasz
się w organizację różnych
imprez.
Jak t ylko czas poz wala, staram się angażować
w życie społeczne i lokalne.
Sprawia mi to przyjemność,
inspiruje mnie do tworzenia.
Niestety, z racji wykonywanego zawodu coraz częściej
jestem „w terenie”, na wyjazdach, plenerach i imprezach
artystycznych.
Czy jest coś, o czym
marzysz?
Największym marzeniem,
zresztą związanym z moją
twórczością jest stworzenie
miejsca w stylu warsztatu,
Plotołamacz 7/2016
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Krzyżówka z hasłem
1.

2.
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3.
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Podpowiedzi:
1. H
 ermina Reuss-Hohenzollern, pani zaborskiego majątku była żoną eks cesarza niemieckiego Wilhelma II.
Którą z kolei?
2. Ile sołectw wchodzi w skład naszej gminy?
3. Z wyrobu jakiego trunku słynie województwo lubuskie?
4. W jakim XIX-wiecznym nurcie architektonicznym został wybudowany pałac w Przytoku?
5. Jak nazywa się rzeka, która płynie tuż obok miejscowości Tarnawa i Milsko?
6. Zabór Duży, bądź inaczej Liwno - jaki to rodzaj akwenu?
7. Ilu radnych liczy obecna kadencja (2014-2018) Rady Gminy Zabór?
8. J ak brzmi nazwisko niemieckiego botanika, działacza ochrony przyrody,którego imię pierwotnie nosił Dąb
Napoleona?
9. Kaiserberg - najwyższe wzniesienie w dawnym państwie stanowym Zabór, to inaczej ... Cesarza.
10. To nie wieś,
tylko
przysiółek,Gminy
bo gospodarstwa
zlokalizowane na jego terenie leżą poza zabudową
Biuletyn
Samorządowy
Zabór
stanowiącą integralną część wsi Przytok.
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