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„Pierwszy żłobek w Gminie Zabór!”

1

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Droszków ul. Porzeczkowa

2

Budowa sieci wodociągowej wraz z dokumentacją techniczną
w miejscowości Przytok ul. Źródlana, Ruczajowa, Myśliwska,

3

Budowa chodnika wraz z oświetleniem
w ciągu ul. Zielonogórskiej w miejscowości Droszków (DINO)

4

Remont nawierzchni drogi do miejscowości Proczki

5

Przebudowa pomieszczeń w budynku komunalnym w Zaborze przy ul. Akacjowej
na utworzenia Klubu Dziecięcego ( rządowy program Maluch+)

6

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zaborze

7

Wykonanie oświetlenia drogowego
w miejscowości Droszków ul. Zielonogórska w kierunku do DINO

8

Uzupełnienie brakujących punktów oświetlenia ulicznego
- Przytok ul. Kisielińska i Sosnowa

9

Rozbudowa oświetlenia drogowego
w ciągu drogi w miejscowości Droszków ul. Dębowa (I Etap )

10

Rozbudowa oświetlenia drogowego
w miejscowości Milsko w pasie drogi gminnej- działka Nr 63/3

11

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w Droszkowie

12

Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Zabór

Ponadto do 30 czerwca 2020 roku planuje się wykonanie inwestycji
w ramach niewygasających wydatków.
1

Budowa drogi w miejscowości Droszków ul. Działkowa

2

Rozbudowa drogi w miejscowości Droszków ul. Sosnowa
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W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 w ramach Działania 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat Gmina Zabór jest realizatorem projektu pn:
„Pierwszy żłobek w Gminie Zabór!”
Pozyskane dofinansowanie, pozwala przy wypełnianiu założeń projektu, finansować w znacznej części
funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Zaborze, a zatem opiekę dla 15 dzieci przez okres 24 miesięcy.
Początek uruchomienia klubu dziecięcego planujemy na 2.01.2020 r.
Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Zabór.

POŻEGNANIE LATA W ZABORZE
28 września 2019 roku w Zaborze w godz.12-15 odbył się piknik na pożegnanie lata „ Bezpieczne lato, bezpieczny powrót
do domu „ zorganizowany przez Sołectwo Zabór i Proczki oraz
Stowarzyszenie Bezpieczna i Aktywna Gmina Zabór. Piknik
został zorganizowany w ramach Projektu Podziel się wiedzą
oraz dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich w ramach zadania Startuj z FIO-Nowy Początek! Na przybyłych czekało wiele atrakcji m.in. pokaz umiejętności tresowanych psów, nauka pierwszej pomocy, konkurs
w strzelaniu, pokaz zdolności strażaków, chętni mogli posiedzieć
w wozie policyjnym oraz strażackim. Nie zabrakło pysznego
słodkiego poczęstunku w postaci ciasta, kawy,herbaty, soków
i owoców. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny „Pocztówka z wakacji”. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody. Zwyciężczyni otrzymała voucher na lot z Zielonej Góry do Warszawy i z powrotem. Wszystkim dzieciakom biorącym udział
w konkursie plastycznym oraz uczestnikom konkursu w strzelaniu gratulujemy a Organizatorom dziękujemy za cudowną
zabawę.

ROZDANO STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE
11 października 2019 roku w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze Wójt Gminy Zabór rozdał stypendia
za wyniki w nauce za drugi semestr roku
szkolnego 2018/2019. Aby otrzymać
stypendia trzeba było uzyskać średnią
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania. Nagrodzonych zostało 26 uczniów. Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszego
zapału, chęci do nauki oraz samych sukcesów.
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SUKCES NAUCZYCIELI Z SP IM. JANA PAWŁA II W ZABORZE.
ETWINNING: WHERE EDUCATION MEETS DEMOCRACY.

Obchody DNIA NIEPODLEGŁOŚCI w Gminie Zabór

stał pobłogosławiony przez księdza proboszcza Tomasza Sałatkę z parafii św.
Józefa w Zaborze.

W jakim społeczeństwie będą żyły nasze dzieci? Jak będą uczestniczyć w jego
działaniach? Odpowiedzi musimy szukać w ich edukacji. Odegra ona kluczową
rolę w kształtowaniu przyszłego świata
i jego obywateli. To w szkołach dowiedzą się jak aktywnie i demokratycznie
być jego częścią. eTwinning, Europejska
Społeczność Szkół, od 2005 roku pomogła pond 700 tysiącom nauczycieli i milionom uczniów współpracować w europejskich projektach, angażujących ich
różnice kulturowe i budujących fundamenty ich europejskiego obywatelstwa.

Podczas Europejskiej konferencji
eTwinning ponad 500 nauczycieli spotkało się w Mandelieu-la-Napoule, we
Francji, aby wspólnie zastanowić się nad
rozwijaniem i promowaniem demokratycznego uczestnictwa w pracy szkół,
rozwijaniem umiejętności, postaw,
wartości i odpowiedniego nastawienia
uczniów, dzięki którym będą aktywnie
uczestniczyć w budowaniu demokracji.
Niezwykle istotne jest w tym procesie
odpowiednie przygotowanie nauczycieli do podjęcia tego wyzwania. Wykład,
prezentacje, 50 sesji warsztatowych – to

wszystko zostało opracowane z myślą
o czekających ich zadaniach.
Głównym punktem wieczoru była jednak ceremonia rozdania nagród w konkursie europejskim.
Wśród laureatów na scenie pojawiły
się także projekty z udziałem polskich
eTwinnerów: Zwycięzcami kategorii
specjalnej Język angielski: była Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze z projektem Be a buddy, not a bully!
prowadzonym przez Monikę Mojsiejonek i Kamila Matrasa. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

PIĘTNASTA PREMIERA TEATRU ZZA BORU
W sobotę 28 września 2019 roku w sali wiejskiej w Zaborze Teatr Zza boru wystawił „Sowi
Dom” na podstawie sztuki Athola Fugarda
„Droga do Mekki” w reżyserii Jana Andrzeja
Fręsia. O światło,dźwięk i projekcje zadbał
Tadeusz Karkosz, o inscenizację Dagmara
Łanucha,o tłumaczenie Małgorzata Semil.
W sztuce wystąpili Lucyna Korczowska jako
Helen Martin, Irena Karkosz jako Elsa Barlow
oraz Jan A. Fręś jako Marius Bylevelt. Była to
piętnasta premiera Teatru Zza boru. Widzowie nagrodzili aktorów owacjami na stojąco.
Po sztuce na wszystkich czekał poczęstunek
przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zaborze.
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Stowarzyszenie Miłośników Czarnej
w ramach LUBUSKICH OBYWATELSKICH INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH zorganizowało obchody Dnia
Niepodległości, które odbyły się 9 listopada 2019 r. w świetlicy wiejskiej
w Czarnej. W programie były warsztaty
niepodległościowe, malowanie twarzy
w barwy narodowe, niepodległościowy kącik foto, finały konkursów SMC
oraz słodki poczęstunek. Uczestnicy
obchodów otrzymali również niepodległościowe kotyliony przekazane przez

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego. Odbył się również marsz z
flagami Polski ze świetlicy wiejskiej na
teren rekreacyjny w Czarnej, gdzie nastąpiło uroczyste wyniesienie flagi Polski na nowo powstały maszt. W tej doniosłej chwili uczestniczyli mieszkańcy
naszej gminy, w tym Wójt Gminy Zabór
Robert Sidoruk, Radna Powiatu Zielonogórskiego Gabriela Maciejewska,
Radny Gminy Zabór Czesław Słodnik.
Na koniec obchodów zarówno maszt
flagowy oraz cały teren rekreacyjny zo-

Zorganizowanie obchodów Dnia Niepodległości oraz montaż nowego masztu flagowego w Czarnej możliwy był
dzięki dotacjom pozyskanym przez
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz z Urzędu Gminy
w Zaborze. Upominki dla uczestników
konkursów przekazało Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze oraz Park
Trampolin „Skokoloco” z Zielonej Góry.
Koordynator projektu
wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zabór
Justyna Zakrzewska-Woźniak

UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY W DOSZKOWIE
W czwartek 21 listopada 2019 r. miało miejsce uroczyste otwarcie - długo wyczekiwanej przez mieszkańców - nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej
w Droszkowie. Świetlica została wybudowana w ramach realizacji zadania pn. dofinansowanie ze środków UE na operacje typu „Inwestycje w obiekty
pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020. Podczas otwarcia obecni byli zaproszeni goście oraz mieszkańcy Droszkowa. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Zabór
Robert Sidoruk, Sołtys Sołectwa Droszków Agnieszka Bardelas, Przewodniczący Rady Gminy Zabór Dariusz Tarnas oraz wykonawca Piotr Poniedziałek. Uroczyste otwarcie świetlicy uświetnił występ dzieci z przedszkola i szkoły
w Droszkowie pod kierownictwem Pani Lucyny Czech oraz młoda artystka Natalia Zielonka. Na przybyłych gości czekał pyszny
poczęstunek przygotowany przez Pana Macieja Ostrowskiego. Mamy nadzieję, że świetlica będzie odpowiednim miejscem do
organizowania wydarzeń artystycznych, kulturalnych i integracyjnych oraz animowania społeczności wiejskiej w Droszkowie.
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PROJEKTY

SEMINARIUM SPORTÓW I SZTUK WALKI

Jesteś osobą bezrobotną - ten projekt JEST DLA CIEBIE !!!

W dniach 19-20 października 2019 roku w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaborze odbyło
się Seminarium Sportów i Sztuk Walki z projektu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego „LUBUSKA ODNOWA WSI”. Licznie przybyli
zawodnicy szkolili się pod okiem Mistrzów w dziedzinie sztuk walki. Podziękowania za pomoc oraz
wsparcie przy organizacji imprezy otrzymali Pani
Dyrektor Elżbieta Matras oraz Pan Wójt Robert Sidoruk.
Dwudniowe szkolenia zakończyło wspólne randori.

WARSZTATY W ZABORZE I TARNAWIE
W ramach projektu zrealizowano w gminie Zabór 3 warsztaty
(Zabór-sala wiejska, Zabór-Szkoła Podstawowa i Tarnawa-sala wiejska). 3 warsztaty odbyły się także w Gminie Świdnica.
1. Warsztat: ekologiczne kosmetyki i środki czystości.
Warsztat odbył się w świetlicy wiejskiej w Tarnawie 22 i 23
listopada. Uczestniczyło w nim 20 osób. Uczestnicy warsztatów samodzielnie przygotowali: mydło (3 rodzaje: lniane,
waniliowo-kakaowe, różane i fantazyjne), oraz proszek do
prania. Każdy z uczestników dostał wcześniej przygotowane
przepisy na inne kosmetyki i środki czystości do samodzielnego wykonania w domu. Na zakończenie warsztatów każda
osoba zabrała ze sobą przygotowane samodzielnie mydło oraz
słoik własnego domowego proszku do prania.

gramu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Uczestnicy projektu mogą podnieść
swoje kwalifikacje i mają możliwość
udziału w następujących kursach zawodowych:

2. Warsztaty: rodzinny recykling.

Realizator: Stowarzyszenie Ducatrix
Tytuł projektu: Moja rodzina jest ekologiczna - promocja proekologicznych postaw wśród rodzin zamieszkujących obszary
wiejskie.
Tematyka ekologiczna została wybrana jako angażująca całe
rodziny, ponieważ dotyczy środowiska w którym żyjemy,
w którym dorastają nasze dzieci. Dążenie do zrównoważonego
rozwoju w ramach gospodarstwa domowego nie jest mrzonką,
ale ma wymiar ekonomiczny i społeczny. Kształtuje postawy
ekologiczne, ale i uczy jak oszczędzać pieniądze i oszczędzać
posiadane zasoby.
Realizacja zadania w ramach projektu dofinansowanego ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (ze
środków przyznanych Stowarzyszeniu LGD MoAB i Fundacji
Rozwoju Holistycznego).
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Warsztaty miały miejsc 22 października w Szkole Podstawowej w Zaborze. Uczestnikami warsztatów były dzieci z III
klasy. Animatorki naszego Stowarzyszenia poprowadziły
zajęcia, podczas których dzieci przygotowały własnoręcznie
przedmioty ze „śmieci”, nadając im drugie życie i pokazując
ich wartość wynikającą z możliwości ponownego wykorzystania. Dzieci wykonały m.in. zabawki, przybory do szkoły
i do wykorzystania w domu, np. w kuchni, w ogrodzie. Oprócz
tego podczas zajęć rozmawialiśmy o tym, czym jest niemarnowanie, jak ograniczyć śmieci w domu i w szkole, jak można
wykorzystać wielokrotnie, np. szklany słoik czy gilzy po papierze toaletowym.
3. Warsztaty: zero waste w każdym domu.
Warsztaty odbyły się 5 października na sali wiejskiej w Zaborze. Warsztaty polegał na przeprowadzeniu drużynowej
rodzinnej gry ekologicznej. Gra polegała na wykonywania
przygotowanych wcześniej zadań nawiązujących do filozofii
i założeń ZERO WASTE (1. odmawiaj 2. ograniczaj 3. użyj ponownie 4. segreguj i przetwarzaj 4. kompostuj 5. Naprawiaj).
Uczestnicy wykonywali kilka zadań m.in. posegregowanie odpadów różnego typu (przypisanie ich do właściwych frakcji),
znalezienie nowych zastosowań do różnych śmieci, np. nakrętek od butelek, rozwiązanie eko- krzyżówki a na koniec rodzinne drużyny przygotowały śmieciowe „przydasie”.

Punkt Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Czarnej i Przytoku oraz Związek
Lubuskich Organizacji Pozarządowych
zapraszają do udziału w projektu „Lepsze jutro II” – Zadanie 3. Integracja społeczna. Projekt współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Pro-

•

prawo jazdy kat. C,

•

kurs Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy,

•

pracownik
administracyjno-biurowy,

•

sprzedawca,

•

ECDL-certyfikat
umiejętności komputerowych,

•

specjalista ds. finansów,

•

specjalista ds. księgowości,

•

opiekun osób starszych,

•

operator koparko-ładowarki,

•

operator wózków widłowych,

•

magazynier,

•

florysta.

Uczestnikami projektu mogą być osoby
długotrwale bezrobotne; nieprzerwanie
przez 12 miesięcy przez ostatnie dwa
lata, lub osoby poniżej 25 lat – bezrobotne nieprzerwanie przez 6 miesięcy.
Dodatkowym wsparciem dla uczestni-

ków są następujący specjaliści: informatyk, psycholog, prawnik, specjalista
ds. wizerunku. Uczestnicy edukują się
i integrują podczas wspólnych wyjść do
teatru, filharmonii, kina oraz na basen
i kręgle. Na uczestników czeka również
letni wyjazd integracyjno-aktywizujący.
W poprzedniej edycji uczestnicy Punktu A.S.Z. z Czarnej zdobyli kwalifikacje
pracownika obsługi biura oraz operatora koparko-ładowarki. Uczestniczyli
w warsztatach krawieckich, plastycznych, rękodzielniczych, fotograficznych,
sportowych. Brali również udział w spotkaniach z prawnikami, informatykami,
specjalistami od wizerunku oraz z psychologiem. Kilkukrotnie byli w kinie,
teatrze, filharmonii oraz na kręglach i na
basenie. Uczestniczyli również w letnim
wyjeździe do Lubniewic.

Opiekunowie P.A.S.Z.
z Czarnej i Przytoku
Justyna Zakrzewska-Woźniak
zlop.paszczarna@gmail.com
Edyta Koselnik-Winowicz
zlop.paszprzytok@gmail.com
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Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
- działania społeczne Stowarzyszenia z Czarnej

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej zorganizowało w 2019
roku następujące wycieczki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wycieczkę dla dzieci i młodzieży do sali zabaw
„Hop Siup” – 14.01.
wycieczkę dla dzieci i młodzieży
do Teatru Lubuskiego na spektakl „Trzy świnki” – 15.01.
wycieczkę dla dzieci i młodzieży do papugarni „Rio”
oraz do Cinema City na bajkę „Ralph Demolka
w Internecie” – 16.01.2019
wycieczkę dla dzieci i młodzieży do Parku edukacyjno-rozrywkowego „Deli” koło Poznania – 18.01.
międzypokoleniową wycieczkę do kina na film
„Planeta Singli 3” – 23.02.
międzypokoleniową wycieczkę do zamku Książ
w Wałbrzychu – 01.05.
wycieczkę dla dzieci i młodzieży do parku trampolin
Skokoloco i Ogrodu Botanicznego
w Zielonej Górze – 15.06.
międzypokoleniową wycieczkę
do Pragi w Czechach – 13.07.
wycieczkę dla dzieci i młodzieży do Parku Rozrywki
„Majaland” w Kownatach koło Torzymia – 31.08.
międzypokoleniową wycieczkę do Poczdamu
w Niemczech – 28.09.
wycieczkę dla seniorów do Teatru Lubuskiego
na spektakl „Zielony Gil” – 01.12.

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej zorganizowało w 2019
roku następujące imprezy, pikniki, warsztaty, itp:
•
•

Noworoczne spotkanie opłatkowe – 6.01.
Warsztaty rękodzielnicze z artystą

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grzegorzem Hadzickim „Karmniki dla ptaków” – 17.01
Wystawę fotografii „Młodzi Lubuszanie dla Niepodległej
Polski” w Urzędzie Gminy w Zaborze – 09.02.
Całoroczną akcję „Eko-akcja. Zbiórka makulatury 2019”
Całoroczną akcję „Eko-akcja. Zbiórka nakrętek 2019”
Całoroczną akcję charytatywną na rzecz Zuzi Milewskiej
– zbiórka nakrętek, baterii, płyt CD.
Akcję „Bądź lokalnym patriotą” - stworzenie pieczęci
SMC, Sołectwa Czarna, Logo Gminy Zabór – 30.03.
Wiosenny piknik Stowarzyszenia Miłośników
Czarnej – 30.03.
Piknik ekologiczny SMC „Czysta Czarna 2019” – 16.04.
Wystawę prac fotograficznych członków SMC pn. „15
rocznica wstąpienia Polski do UE” w Mediatece
„Szklana Pułapka” w Palmiarni Zielonogórskiej – 04.06.
Piknik „Dzień Dziecka z SMC” – 15.06.
Akcję bookcrossingowa w Czarnej: „Ogólnopolskie święto wolnych książek 2019”– stworzenie półek bookcrossingowych na terenie rekreacyjnym w Czarnej – 15.06.
Loterię fantową „Los szczęścia 2019” – 30.06.
Imprezę winobraniową „SMC Ladies Night 2019”
– 13.09.
Pogadankę z couchem i prawnikiem na temat
wykluczenia społecznego osób starszych – 10.10.
Senioralne warsztaty rękodzielnicze z artystkami
Sylwią Gromacką-Staśko i Kariną Wiką – 16.10.
I Gminny Piknik Senioralny – 26.10.
Obchody Dnia Niepodległości w Czarnej – 09.11.
„Bezpieczny senior”
– pogadankę Policji z seniorami – 05.12.
Bożonarodzeniowe warsztaty piernikowe – 10.12.
Spotkanie wigilijne – 20.12.
Zarząd SMC

KARTA ZABORZANKA 50+
5 grudnia obchodziliśmy MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA. Wolontariusze działają m.in. w stowarzyszeniach, fundacjach, kołach gospodyń wiejskich, sołectwach. Jedną
z organizacji non-profit działających na terenie naszej gminy jest
Stowarzyszenie Miłośników Czarnej. SMC w roku 2019 napisało
12 wniosków o dotacje, z czego wygrało 8. Suma dotacji pozyskanych na realizację celów SMC wyniosła 36 400 zł. Stowarzyszenie uzyskało 2 dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w ramach Lubuskich Obywatelskich Inicjatyw
Młodzieżowych: „Młode społeczeństwo obywatelskie w Unii
Europejskiej”, „Młodzi Zielonogórzanie świadomymi Europejczykami”, 1 dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim: „Obchody Dnia Seniora w gminie Zabór” – dotacje z Urzędu Marszałkowskiego łącznie wyniosły 26 500 zł. Stowarzyszenie Miłośników Czarnej otrzymało również 5 dotacji
z Urzędu Gminy w Zaborze: „Ferie w gminie Zabór”, „Młodzi
mieszkańcy gminy Zabór świętują 15 rocznicę wstąpienia Polski
do Unii Europejskiej”, „Park rozrywki MAJALAND – wakacyjna
wizyta w miejscu, gdzie dofinansowanie pozyskano z funduszy
UE”, „Eko-Miłośnicy z gminy Zabór 2019”, „Obchody Dnia Seniora w Gminie Zabór” – łączna kwota dotacji z Urzędu Gminy
w Zaborze to: 9 900 zł
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Jerzy Martyńczuk - wiceprezes
Justyna Zakrzewska-Woźniak
- koordynator projektów
Gabriela Ośka - prezes
Weronika Kapusta - skarbnik

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej zorganizowało w ciągu
2019 roku 32 inicjatywy oddolne:
•
•
•
•
•
•
•
•

11 WYCIECZEK AUTOKAROWYCH
5 AKCJI O CHARAKTERZE EKOLOGICZNYM,
CHARYTATYWNYM I CZYTELNICZYM
4 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
4 PIKNIKI PLENEROWE
3 WARSZTATY Z ZAKRESU RĘKODZIELNICTWA
2 POGADANKI ZE SPECJALISTAMI
2 WYSTAWY FOTOGRAFII
1 LOTERIĘ FANTOWĄ

Szanowni Mieszkańcy, uruchamiamy Program Aktywni Zaborzanie,
który w chwili obecnej dedykowany jest dla Mieszkańców powyżej 50
roku życia i nosi nazwę „Aktywni Zaborzanie 50+”. Wnioski można pobrać ze strony Urzędu Gminy oraz w sekretariacie. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Zaborze w sekretariacie, pierwsze piętro pokój nr 11. Informujemy, że program rusza od 2 stycznia
2020 roku, tak więc dopiero od tego momentu aktywna będzie karta,
którą Państwo otrzymacie. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo
w zakładce Aktywni Zaborzanie na stronie www.gminazabor.pl Informacje o partnerach biorących udział w programie oraz proponowanych przez nich zniżkach zostaną zamieszczone do końca roku.

Sportowy turniej charytatywny
10 listopada przedstawiciele Urzędu Gminy w Zaborze uczestniczyli w sportowym turnieju charytatywnym w Świdnicy. Cel
był szczytny, wspomagaliśmy wójta gminy Świdnica w walce
z ciężką chorobą. Dziękujemy ślicznie Organizatorom, czyli
gminie Świdnica, drużynom z gmin sąsiednich: Czerwieńsk,
Kargowa, Nowogród Bobrzański, oraz reprezentacji z Powiatu
za rywalizację i sportowego ducha walki. Podziękowania należą się również OSP Zabór, która zebrała i przekazała pieniądze
dla wójta. W drugiej części podczas wieczornej licytacjach
i koncertu zespołu Cadillac także pomagaliśmy Organizatorom. A wszystko to dla Pana Krzysztofa. Bądź Silny i Dzielny!!!!!

Plotołamacz 15/2019

9

WYDARZENIA

WYDARZENIA

OBCHODY DNIA SENIORA W GMINIE ZABÓR

GRUPA TEATRALNA „KLEPSYDRA”
WE WROCŁAWIU

Stowarzyszenie Miłośników Czarnej organizuje od września
do grudnia OBCHODY DNIA SENIORA W GMINIE ZABÓR. Na przestrzeni dwóch miesięcy corocznie obchodzimy
trzy święta senioralne (Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, Europejski Dzień Seniora oraz Ogólnopolski Dzień Seniora). W ramach projektu odbyły się już senioralne spotkania

integracyjne, kulinarne, komputerowe, nordic walking, a także
świąteczne warsztaty piernikowe. Zorganizowane zostały także senioralne warsztaty rękodzielnicze i spotkanie seniorów
z Policją pn.„Bezpieczny senior”. Była również pogadanka
z trenerem personalnym na temat przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz pogadanka seniorów
z prawnikiem na temat niebezpieczeństw wynikających z zawiłości prawa. Odbył się I Gminny Piknik Senioralny w Czarnej. Zorganizowany został także autokarowy wyjazd do Teatru
Lubuskiego na spektakl. Zasięg obchodów wykracza poza naszą gminę, a nawet powiat, bo senioralne warsztaty rękodzielnicze w ramach realizowanego projektu odbyły się również
u naszych sąsiadów w Niedoradzu. Obchody senioralne finansowane są ze środków Województwa Lubuskiego, Gminy Zabór oraz Stowarzyszenia Miłośników Czarnej.
Koordynator projektu,
wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zabór
Justyna Zakrzewska-Woźniak

Pracowite półrocze w „ZA BOREM”
Stowarzyszenie „ZA BOREM” zakończyło realizację zadania publicznego współfinansowanego przez Gminą Zabór pod
tytułem „Warsztaty Akademii Programowania i Robotyki”. W maju, czerwcu
i wrześniu odbyły się weekendowe zajęcia
dla dzieci i młodzieży w miejscowościach
Czarna, Dąbrowa i Łaz. Uczestnicy zajęć poznawali zestawy LEGO® MINDSTORMS® EV3 Education, budowali roboty i je programowali.
W ostatnim dniu sierpnia i wakacji na
zaproszenie Pani Dyrektor Aleksandry
Szubert z GOK w Bojadłach, uczestniczyliśmy w Dożynkach Powiatowo-Gminnych w Klenicy gdzie mogliśmy przedstawić naszą ofertę edukacyjną. Promocji
Stowarzyszenia służył również pokazowy
warsztat dla uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 7 im. Mikołaja Kopernika
w Zielonej Górze, który przeprowadziliśmy na zaproszenie Pani Jolanty Filipiuk.
We wrześniu i październiku, występując jako patron grupy nieformalnej „Arduino Team” realizowaliśmy projekt pn.
„Poznajemy Arduino”. Było to możliwe
dzięki mikrodotacji jaką otrzymaliśmy
w konkursie „STARTUJ Z FIO - NOWY
POCZĄTEK” organizowanego przez
Stowarzyszenie „Między Odrą a Bobrem”
wspólnie z Fundacją Rozwoju Holistycznego z Gorzowa Wlkp. W ramach zadania
zakupiliśmy sprzęt Arduino oraz przeprowadziliśmy szkolenie dla członków grupy

nieformalnej, członków i sympatyków
stowarzyszenia, osób zainteresowanych
tematem. Uczestnicy spotkania, zapoznali się z zestawami mikrokontrolerów
Arduino wraz z dodatkowymi elementami jak multimetry, zestawy elementów
półprzewodnikowych, kabelki, silniczki,
kółka, czujniki, wyświetlacze i inne części.
Poznali podstawy programowania oraz
przygotowali materiały szkoleniowe, które
będą pomocne w dalszych działaniach stowarzyszenia i Akademii Programowania
i Robotyki. Sprzęt Arduino zademonstrowaliśmy również uczestnikom warsztatów
Akademii Programowania i Robotyki,
które odbywały się w miejscowości Łaz.
Arduino jest otwartą platformą programistyczną, dzięki której można budować
i programować urządzenia elektroniczne,
została przygotowana z myślą o majsterkowiczach, hobbystach i konstruktorach
robotów.
Na początku września w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze podpisaliśmy umowę na wsparcie w ramach
zadania publicznego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Lubuska Odnowa Wsi”,
organizowanego przez Województwo Lubuskie. Pozyskane środki przeznaczyliśmy
na wzbogacenie naszej bazy sprzętu edukacyjnego, między innymi dokupiliśmy
zestawy LEGO® MINDSTORMS® EV3
Education Expansion Set oraz współpracujące z nimi zestawy LEGO® Edukacja -
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Przed rozpoczęciem spektakli odbyła się skromna
część oficjalna – powitanie uczestników, widzów
oraz prezentacja multimedialna walorów Gminy
Zabór.

Energia odnawialna. Dzięki tym ostatnim
będziemy mogli na naszych przyszłych
warsztatach zająć się zagadnieniami związanymi z energią odnawialną, ochroną
środowiska, przeciwdziałaniem zmianom
klimatu. Są to zestawy edukacyjne wyposażone w panel słoneczny, łopatki turbiny,
silnik/generator, diody LED, przewody
oraz miernik i magazyn energii LEGO®
Energy Meter, które pozwalają na wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie energii. Dzięki tym zestawom dzieci
i młodzież będą poznawać zagadnienia
związane z OZE (Odnawialne Źródła
Energii), dostawami energii, jej transferem, gromadzeniem, wymianą i konsumpcją.
Podsumowaniem naszej blisko trzyletniej
działalności jest artykuł naukowy autorstwa członków naszego Stowarzyszenia
prof. Euniki Baron-Polańczyk i dr Anety
Klementowskiej pt. „Hybrydowe metody
kształcenia na przykładzie zrealizowanych
projektów”, który został zamieszczony
w czasopiśmie „Społeczności lokalne”
nr 03/2019 wydanym przez Uczelnię Jana
Wyrzykowskiego w Polkowicach.
Zapraszamy do odwiedzin na facebooku,
fanpage’u naszego Stowarzyszenia i Akademii Programowania i Robotyki gdzie
można zapoznać się z relacjami z naszych
działań oraz planami nowych przedsięwzięć.

W dniach 3 i 4 grudnia 2019 r. nasza
Grupa Teatralna „Klepsydra” gościła we
Wrocławiu na warsztatach teatralnych
organizowanych przez Liceum Ogólnokształcące XXX i Zespół Szkół nr 6.
Mentorami działalności teatralnej liceum są pani Agnieszka Kowal oraz pan
Paweł Skonieczny – organizatorzy Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów Szkolnych INTEGRA.

W ramach warsztatów
cała społeczność szkolna
zobaczyła dwa spektakle
„Transakcja” (scenariusz
i reżyseria Paweł Skonieczny) przygotowana
przez uczniów Koła Teatralnego XXX Liceum
i monodram „Jutro” (scenariusz i reżyseria Roman
Walenciak) przygotowany przez Koło Teatralne
„Klepsydra”. Obydwa prezentowane spektakle były
premierowe. „Transakcja”
to historia pewnej społeczności, którą
w swą wirtualną sieć wplątały dwa
czarne charaktery. Uwikłane postacie
za późno zorientowały się, że nie tylko
Oni patrzą w zasoby SIECI, ale i SIEĆ
patrzy na Nich. Bezcenna jest jednak refleksja nad tym, co robimy na co dzień
w internecie. Niezwykle atrakcyjną formę spektakl zawdzięcza pomysłowości
wykonawców i reżysera pana Pawła Skoniecznego.

Monodram „Jutro” to historia dziewczyny, która spędza swój czas na dłubaniu
słonecznika na przystanku autobusowym w pewnej wsi. Wokół niej nic się
nie dzieje - nuda i brak perspektyw
denerwuje bohaterkę, ale nic nie robi,
aby to zmienić. Pojawiają się marzenia
o wielkim świecie, udział w castingach,
rolach filmowych i dobrobycie wszelakiej postaci. Wszystko to jednak jest tylko ułudą. W prawdziwym życiu trzeba
naprawdę zmobilizować się do działania,
a nie tylko narzekać i czekać na zmiany.
W rolę wiejskiej dziewczyny wcieliły
się dwie aktorki Zuzanna Marchewka
(premiera) i Otylia Nowotna. Spektakl
w wykonaniu Otyli stał się punktem
wyjścia do warsztatów teatralnych,
w których uczestniczyło ponad 40 zainteresowanych osób. Grupa Teatralna
„Klepsydra” uczestniczyła również w panelu dyskusyjnym i wymianie doświadczeń w Centrum Multimedialnym.
Serdeczne przyjęcie i bardzo owocna
wymiana doświadczeń artystycznych
i organizacyjnych niezwykle zachęca nas
ku temu, by kontynuować współpracę.
Zespoły umówiły się, że na wiosnę ponowimy spotkanie w szerszym gronie
- tym razem w Zaborze.
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY

Nowe zasady gospodarowania odpadami
już wkrótce

Jak już wcześniej informowaliśmy nowelizacja Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010) wymusza wprowadzenie zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Trwają właśnie prace nad przygotowywaniem
projektów uchwał, które muszą być dostosowane do zmienionych przepisów. W związku z tym, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to od 1 kwietnia przyszłego roku w gminie
Zabór wejdą w życie nowe przepisy, wprowadzające zmiany
w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.
Od tego momentu każdy będzie miał obowiązek segregowania
wytwarzanych odpadów. Osobno segregujemy papier, szkło,
metale, plastiki i opakowania wielomateriałowe (zbierane razem) oraz odpady ulegające biodegradacji. Wszyscy
mieszkańcy, którzy zadeklarowali wcześniej brak prowadzenia
selektywnej zbiórki będą zobowiązani złożyć nową deklarację. Właściciele nieruchomości, których to dotyczy zostaną
poinformowani o tym obowiązku w specjalnym piśmie.

Zmianie ulegnie również wysokość opłaty śmieciowej. Poprzedzimy ją drobiazgowymi wyliczeniami i analizami. Niestety
trzeba liczyć się z tym, że stawki wzrosną. Zmiana ta spowodowana jest znaczącym wzrostem cen paliwa, energii oraz płacy
minimalnej, koniecznością spełnienia wyższych wymogów
recyklingowych narzuconych przez przepisy Unii Europejskiej, podwyższeniem stawek tzw. opłaty marszałkowskiej oraz
szeregiem nowych przepisów (dotyczących standardów bezpieczeństwa, kontroli wizyjnej składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów) . Zgodnie z wymogami prawa opłaty za
gospodarowanie odpadami mogą być wykorzystane wyłącznie
na ten cel. Gmina na tym nie zarabia. Równocześnie system
powinien się bilansować, co oznacza, że koszty nie mogą być
wyższe od uzyskiwanych z tego tytułu dochodów, a ewentualny
deficyt pokrywany jest innymi źródłami dochodów. Wzrost
opłat za gospodarowanie odpadami to kwestia, z którą mierzą
się w tej chwili wszystkie samorządy w Polsce.

Właściciele nieruchomości, którzy nie będą wywiązywać się
z obowiązku selektywnej zbiórki, zostaną obciążeni podwyższonymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W tym celu urząd będzie sprawował kontrolę
nad wywiązywaniem się mieszkańców z obowiązku segregacji
odpadów.
Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,
stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, określi Rada Gminy Zabór, w wysokości nie
niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej.
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Szanowni Mieszkańcy,
Apelujemy, aby worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które dostarcza firma odbierająca
odpady z naszej gminy, były używanie tylko

TRANS-FORMACJA - Marcin Wijatyk

Ołobok ul. Słoneczna 17 , 66-213 Skąpe, NIP: 927-116-81-82
Tel: 68 444 75 76, Mobile: 725 402 111 , E-mail: logistykatransformacja@o2.pl

i wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem,
tzn. do worka:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY ZABÓR
ZABÓR, PROCZKI, ŁAZ, WIELOBŁOTA

Do gromadzenia odpadów biodegradowalnych służą brązowe pojemniki do tego
przeznaczone. Natomiast, jeśli są one niewystarczająco duże, należy zakupić we własnym zakresie
worki brązowe na tego typu odpady i wystawić podczas zbiórki tej frakcji.

Nie są przyjmowane:
•
•

Informujemy jednocześnie, że odpady selektywnie zebrane
w workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki innej
frakcji nie będą odbierane przez załogi śmieciarek, np.
odpady biodegradowalne wystawione w workach żółtych nie
zostaną odebrane.

•

piątki

Popiół dla osób zdeklarowanych

zmieszane odpady komunalne,

(pojemniki na tą frakcję mieszkańcy
zapewniają sobie we własnym zakresie)

odpady pochodzące z demontażu, rozbiórki
pojazdów, tj.: zderzaki, fotele czy inne elementy
pojazdu (za wyjątkiem czystych opon),

odpady w ilościach i charakterze wskazującym na to,
iż pochodzą z działalności gospodarczej lub rolniczej.

Grudzień

2020
Odpady
biodegradowalne

Listopad

Segregowane
Szkło

Październik

czwartki

Wrzesień

Segregowane (plas�k, metal,
tworzywa sztuczne/papier)

Sierpień

środy

Lipiec

(pozostałość po segregacji)

Czerwiec

zielonego – szkło.

Odpady
komunalne zmieszane

Maj

żółtego – plastiki, metale
i opakowania wielomateriałowe,

Kwiecień

że w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) Gminy Zabór
zlokalizowanym w Zaborze przy ul. Kwiatowej
(teren byłej kotłowni) przyjmowane są wyłącznie
odpady posegregowane. Szczegółowy Regulamin
PSZOK dostępny jest na stronie internetowej
Gminy Zabór i w Punkcie.

Marzec

ROK

Luty

PRZYPOMINAMY,

Styczeń

niebieskiego – wrzucamy papier,
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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY ZABÓR

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY ZABÓR

DROSZKÓW, CZARNA, NAD STAWAMI
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14

13

11

13
27

10
24

9
23

6
20

4
18

1
15
29

13
27

10
24

7
21

5
19

2
16
30

14
28

16

13

12

9

7

4

2
30

27

24

22

19

17

24
piątek

21
piątek

20
piątek

czwartek

czwartek

czwartek

czwartek

czwartek

czwartek

czwartek

czwartek

czwartek

17

14

13

10

8
22

5
19

3
17
31

14
28

11
25

23

20

18

17

14

13

10

23

20

18

poniedziałki

Segregowane (plas�k, metal,
tworzywa sztuczne)/papier
czwartki

Segregowane
Szkło
Odpady
biodegradowalne

2020

23

piątki

Popiół dla osób zdeklarowanych

Popiół dla osób zdeklarowanych

Grudzień

sobota

23

Listopad

11

czwartek

20*

Październik

4
piątek

czwartek

28

Wrzesień

15

6
piątek

30

10

Sierpień

26

Lipiec

6

3

Czerwiec

7

6

Maj

10

9

(pozostałość po segregacji)

Kwiecień

27
piątek

18

1
29

Odpady
komunalne zmieszane

Marzec

piątki

28
piątek

14

3
17

1
15
29

ROK

Luty

Odpady
biodegradowalne

2020

31
piątek

16

6
20

Grudzień

Segregowane
Szkło

19

8
22

Listopad

czwartki

20

11
25

Październik

23

Wrzesień

Segregowane (plas�k, metal,
tworzywa sztuczne/papier)

14
28

Sierpień

wtorki

2
16
30

Lipiec

5
19

Czerwiec

7
21

Maj

10
24

Kwiecień

(pozostałość po segregacji)

11
25

Marzec

14
28

Luty

Odpady
komunalne zmieszane

Styczeń

ROK

Styczeń

PRZYTOK, RAJEWO, TARNAWA, MIELNO, MILSKO, DĄBROWA

(pojemniki na tą frakcję mieszkańcy
zapewniają sobie we własnym zakresie)

21

25

16

13

10

8

5

3

piątki

Odpady
wielkogabarytowe

29

poniedziałek

* - przesunięcia spowodowane np. świętami
POJEMNIKI/WORKI W DNIU WYWOZU PROSZĘ WYSTAWIAĆ DO GODZINY 6:00 (RANO)

Plotołamacz 15/2019
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WAŻNE TELEFONY
Telefony alarmowe
Pogotowie 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Urząd Gminy w Zaborze
tel.: 68 321 83 00
Wójt Gminy Zabór
- Robert Sidoruk
tel.: 68 321 83 02

Ośrodek Pomocy Społecznej
tel.: 68 321 83 05/06

Punkt Apteczny „Nagietek”
tel.: 68 321 84 11

Ewidencja ludności, działalność
gospodarcza, dowody osobiste
tel.: 68 321 83 04

Urząd Pocztowy w Zaborze
tel.: 885 900 587

NZOZ Praktyka Lekarza
Rodzinnego
tel.: 68 327 40 86

Adam Orzechowski
Konserwator WOD-KAN
tel.: 734 426 362

REDAKCJA:
Urząd Gminy Zabór, ul. Lipowa 15,
66-033 Zabór, woj lubuskie

DTP: Wydawnictwo Precjoza

WYDAWCA:
Gmina Zabór, ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór

NAKŁAD: 1300 EGZ., kwartalnik, gazeta bezpłatna

REDAKCJA: Iwona Adamiak

Druk: DRUKARNIA CHROMA

