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Pewn¹ ciekawostk¹ mo¿e byæ fakt, ¿e wœród 8796 upra- Nie wnikaj¹c w zasady funkcjonowania lubuskiego i wielko-
wnionych organizacji obywatelskich znajdziemy zaledwie kil- polskiego Urzêdu Marsza³kowskiego i motywy poszczegól-
kanaœcie Lokalnych Grup Dzia³ania i jedn¹ (!) Lokaln¹ Grupê nych urzêdników, nie uda³o nam siê w roku 2016 wejœæ w per-
Ryback¹, co stanowi ok. 5 % wszystkich funkcjonuj¹cych na spektywê UE lat 2014-2020, jednak to nie zatrzyma³o naszej 
terenie kraju, ju¿ od 16 lat, tego typu podmiotów. Zwa¿ywszy, dzia³alnoœci, dzia³amy spo³ecznie, ze sk³adek cz³onkowskich, 
¿e wiêkszoœæ z nich to organizacje nienastawione na zysk, 1 % i niewielkich darowizn nadal mogliœmy organizowaæ 
rezygnacja z jednego ze Ÿróde³ finansowania dzia³añ statu- bezp³atne turnusy m³odzie¿owe i fundowaæ stypendia. Z cza-
towych przez 95 % organizacji obywatelskich musi mieæ jakiœ sem przyszli nowi ludzie, pojawi³y siê nowe pomys³y, w kilku 
powód. Z takim pytaniem zwróciliœmy siê do Prezesa lubusko- programach dotacyjnych uzyskaliœmy wsparcie pomocowe, 
wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Obra przygotowujemy siê do kolejnych inicjatyw. Plany na rok 2021 
- Warta, Bernarda Doro¿a³y: Panie Prezesie, o co chodzi? mamy ju¿ niemal gotowe, parafrazuj¹c Kazimierza Górskiego 

Bernard Doro¿a³a: Trudno mi powiedzieæ, ka¿de stowarzy- "tak zagramy, jak nam przeciwnik (COVID-19) pozwoli". 
szenie zosta³o powo³ane do rozwi¹zywania zdefiniowanych Nadal bêdziemy wspieraæ ksiêgowo i szkoleniowo kilkadziesi¹t 
lokalnie problemów, przy u¿yciu dostêpnych œrodków i metod. organizacji obywatelskich w regionie, uczyæ serowarstwa, wêd-
Kilka lat temu ¿artowaliœmy na posiedzeniu Zarz¹du LGR, ¿e liniarstwa i sztuki kulinarnej opartej na naszych rybach, nie jest 
niechêæ LGDów do uzyskiwania statusu OPP mo¿e wynikaæ nam ju¿ obcy temat rêkodzie³a ze sztuk¹ wikliniarsk¹ na czele. 
z koniecznoœci corocznego ujawniania informacji o tym np. ile W roku bie¿¹cym maj¹ powstaæ pierwsze du¿e elektrownie 
zarabia prezes, jego zastêpca, sekretarka itp. Nasze dzia³ania s³oneczne w ramach wspó³tworzonego przez nas Nadobrzañ-
w zakresie zarz¹dczym opieraliœmy i opieramy na pracy spo- skiego Klastra Energii Odnawialnej, setki ma³ych instalacji,  
³ecznej, osoby, które zatrudniamy, maj¹ konkretne zadania do których zakup wspieraliœmy koordynuj¹c zakupy grupowe ju¿ 
wykonania, musz¹ np. obs³u¿yæ merytorycznie konkretny pro- wp³ywa pozytywnie na stan œrodowiska naturalnego w regionie, 
jekt, utrzymaæ schronisko m³odzie¿owe w Pszczewie (woj. a ju¿ rozmawiamy o turbinach wiatrowych i wodnych. Mamy 
lubuskie), prowadziæ kampaniê medialn¹, czy te¿ wspieraæ licz- równie¿ szczêœcie do polityków, w roku 2016 poznaliœmy Pose³ 
n¹ grupê organizacji obywatelskich. To moje zdanie, niemniej Martê Kubiak i Pos³a Jacka Kurzêpê, niezwyk³e osoby potrafi¹-
ka¿de stowarzyszenie niech samo wypowie siê w tym temacie. ce pomóc niemal w ka¿dej sprawie, od zakupu gêsi do utwo-

Nie pozostaje mi w zwi¹zku z tym zapytaæ o to, co robicie? rzenia setek ma³ych zagród przydomowych, a¿ do odbudowy 
BD: Od roku 2009 dzia³alnoœæ Stowarzyszenia Lokalna urz¹dzeñ piêtrz¹cych wodê o wartoœci kilkunastu milionów 

Grupa Rybacka Obra - Warta koncentruje siê na terenie jede- z³otych, których rozpoczynaj¹c¹ siê realizacjê bêdziemy obser-
nastu gmin pogranicza lubusko-wielkopolskiego (gminy Ble- wowaæ na naszych rzekach jeszcze w roku bie¿¹cym. Z nadziej¹ 
dzew, Miêdzyrzecz, Pszczew, Przytoczna, Trzciel - woj. lubus- na odbudowê kszta³cenia œredniego szko³y rybackiej w Siera-
kie, Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Miedzichowo, Miêdzychód, kowie bêdziemy kontynuowaæ Rybacki Program Stypendialny 
Sieraków, Zb¹szyñ - woj. wielkopolskie.) obszarowo wskazany oraz organizowaæ bezp³atne turnusy dla dzieci i m³odzie¿y. 
obszar pokrywa siê w znacznej czêœci z granicami dawnego Dziêki Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich, 
wielkopolskiego powiatu miêdzyrzeckiego powsta³ego 2 paŸ- w tym roku podczas jedenastu 7-dniowych turnusów wypo-
dziernika 1791 roku na mocy Uchwa³ Sejmu Wielkiego, co czywaæ bêdzie kilkaset m³odych osób. Na koniec chcia³bym 
inspiruje nas do dzia³añ z myœl¹ o przysz³oœci i œwiadomoœci¹ dodaæ, ¿e jeden z cz³onków zarz¹du, Kamil Sieratowski zosta³ 
o odpowiedzialnoœci za ludzi, którzy tworzyli nasze pañstwo od przez nas zg³oszony do prac w Radzie Dzia³alnoœci Po¿ytku 
czasów Piastowskich. Z wa¿niejszych tematów wskazaæ nale¿y Publicznego VI kadencji, dziêki czemu równie¿ i my mo¿emy 
lata 2011-15 kiedy to równie¿ dziêki pracy spo³ecznej cz³on- mieæ i wiedzê i wp³yw na wszystko to, co dotyczy spo³e-
ków i cz³onkiñ naszego stowarzyszenia, za niebagateln¹ kwotê czeñstwa obywatelskiego obecnie i w przysz³oœci. Koñcz¹c, 
ok. 52 milionów zrealizowano ok 400 zadañ inwestycyjnych zachêcam wszystkich i do obserwowania naszych poczynañ i do 
w regionie, jeszcze do dziœ na licznych obiektach zabytkowych, w³¹czenia siê w ¿ycie naszego stowarzyszenia, z nowymi, rów-
u¿ytecznoœci publicznej czy te¿ koœcio³ach, mo¿na dostrzec nie¿ niekonwencjonalnymi pomys³ami obywatelskimi.
tabliczki pami¹tkowe z niebiesk¹ rybk¹. Ka¿dego dnia w naszej 
dzia³alnoœci pamiêtamy o tych, którzy tu ¿yli przed nami, którzy Kamil Sieratowski
¿yj¹ obecnie i tych, którzy przejm¹ po nas nasz¹ ma³¹ ojczyznê. Zb¹szyñ

Lokalna Grupa 
Rybacka

10 lutego br. Dyrektor Narodowego Instytutu 
Wolnoœci – Centrum Rozwoju Spo³e-
czeñstwa Obywatelskiego, na podstawie 
danych otrzymanych z Ministerstwa Spra-
wiedliwoœci, zaktualizowa³ wykaz organizacji 
po¿ytku publicznego uprawnionych do 
otrzymania 1% podatku dochodowego od 
osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku.
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Kapitu³a pod przewodnictwem prof. dr hab. Ma³gorzaty znane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. 
Miko³ajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego do Nagrody Piotra Gliñskiego wrêczy³ wicewojewoda lubuski dr Wojciech 
Literackiej im. Andrzeja K. Waœkiewicza, spoœród 10 zg³oszeñ, Perczak. Z okazji 100-lecia ZLP z³oty medal przyznany przez 
nominowa³a trzy osoby. Nagrodê g³ówn¹ (statuê i honorarium) prezesa Zarz¹du G³ównego ZLP Marka Wawrzkiewicza 
otrzyma³a Agnieszka Ginko za tomik wierszy "Modlitwa spod odebra³ Eugeniusz Kurzawa, który przez niemal 20 lat pe³ni³ 
znaku Ryb", a wyró¿nieni zostali: dr Kamila Gieba za mono- funkcjê prezesa zielonogórskiego Oddzia³u ZLP.
grafiê "Lubuska literatura osadnicza jako narracja za³o¿y- W czasie gali odby³a siê promocja filmu dokumentalnego 
cielska regionu" i Marcin Radwañski za powieœæ kryminaln¹ o Mieczys³awie J. Warszawskim pt. "Goœæ samego siebie" 
"Kolekcjoner". Nagrody wrêczy³ prezes honorowy Oddzia³u zrealizowanego przez Roberta Rudiaka z ZLP i Justynê 
ZLP Eugeniusz Kurzawa. Poniatowsk¹ ze Studia Filmowego "Paradoks" oraz promocja 

Ponadto po raz drugi ju¿ przyznano Laury im. Janusza najnowszego numeru kwartalnika "Pasje Literackie" - pisma 
Koniusza - w dziedzinie literatury - statuetkê otrzyma³a poetka wydawanego przez Oddzia³ ZLP i Wojewódzk¹ i Miejsk¹ 
Jolanta Pytel z okazji jubileuszu 50-lecia twórczoœci artys- Bibliotekê Publiczn¹ im. C. Norwida, którego redaktorem 
tycznej, a Laur w dziedzinie kultury odebra³ Ryszard B³a¿yñski, naczelnym jest Marcin Radwañski.
wydawca ksi¹¿ek i tomików poezji oraz czasopisma "Na W ramach œwiêta literackiego, w obecnoœci wiceprezydenta 
Winnicy", prezes Towarzystwa Mi³oœników Zielonej Góry miasta Zielona Góra Dariusza Lesickiego, dokonano tak¿e 
"Winnica". Laury wrêczy³a Donata Wolska - córka patrona ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej Janusza Koniusza, znajduj¹cej 
nagrody. siê na elewacji budynku przy al. Niepodleg³oœci 35 w Zielonej 

W trakcie gali odznaczeniami pañstwowymi i resortowymi Górze, w którym mieszka³ pionier lubuskiej literatury.
uhonorowano tak¿e pisarzy-cz³onków ZLP. W³adys³aw Klêpka  
odebra³ br¹zowy Medal "Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis", a Robert Rudiak
odznaki honorowe "Zas³u¿ony dla Kultury Polskiej" odebrali prezes ZO ZLP
Katarzyna Jarosz-Rabiej i Alfred Siatecki. Odznaczenia przy- w Zielonej Górze

Nagrody dla literatów

12 lutego br. w Muzeum Ziemi Lubuskiej odby³a siê XI gala Zwi¹zku Literatów Polskich wrêczenia Nagrody 
Literackiej im. A. K. Waœkiewicza i Lauru im. J. Koniusza za rok 2020, która odby³a siê pod patronatem 
honorowym Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego.
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21-22 paŸdziernika 2021 r. w Centrum Konferencyjnym Browary 
Warszawskie odby³o siê ogólnopolskie spotkanie z udzia³em 
wolontariuszy, organizacji pozarz¹dowych, instytucji publicznych 
zaanga¿owanych w dzia³ania wolontariackie i spo³ecznikowskie.

III Forum Wolontariatu
Podczas zdarzenia odby³y siê spotkania, debaty, warsztaty, By³ te¿ Otwarty 

których celem by³o umo¿liwienie zdobycia wiedzy i dosko- Warsztat Rowerowy ja-
nalenie form kooperacji z chêtnymi do pracy spo³ecznej. ko jedno z dzia³añ Sto-
Uczestnicy, poza czêœci¹ teoretyczn¹, brali udzia³ w dzia³aniach warzyszenia Mierz Wy-
praktycznych w czasie wizyt studyjnych w placówkach wspó³- soko. Ten oryginalny 
pracuj¹cych z wolontariuszami. By³o to okazj¹ do wymiany pomys³ mia³ swoje po-
doœwiadczeñ, praktyk, podzielenia siê wiedz¹ i pomys³ami. cz¹tki w 2017 roku pod-

Goœciem Forum by³ prof. Piotr Gliñski, Wiceprezes Rady czas dzia³alnoœci Klubu 
Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Spor- M³odzie¿owego na War-
tu, Przewodnicz¹cy Komitetu ds. Po¿ytku Publicznego a orga- szawskiej Pradze.
nizatorem by³o biuro programu "Korpus Solidarnoœci – Pro- W trakcie tej wizyty wybrano siê do Centrum Aktywnoœci 
gram Wspierania i Rozwoju Wolontariatu D³ugoterminowego Miêdzypokoleniowej "Nowolipie", którego misj¹ jest kreo-
na lata 2018-2030" realizowanego przez Narodowy Instytut wanie, wspó³tworzenie dzia³añ na rzecz wzmacniania aktyw-
Wolnoœci - Centrum Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego. noœci seniorek i seniorów oraz grup miêdzypokoleniowych na 

Oprócz sta³ych punktów programu Forum, takich jak: terenie Warszawy.
wizyty studyjne czy sesje warsztatowe z praktykami, znalaz³y Biblioteka Publiczna w dzielnicy Wawer w ramach "Ochot-
siê dwie nowoœci. Zainaugurowano seriê spotkañ: ników warszawskich" realizuje w Wawrze Program rozwoju 

- Korpus Cafe, gdzie podczas dyskusji mówiono o tym "Co wolontariatu w bibliotekach m.st. Warszawy. Biblioteka Publi-
dalej z wolontariatem po pandemii?" czna w dzielnicy Wawer wspó³pracuje z grup¹ 70 wolontariuszy 

-Narzêdziownik, czyli prezentacja narzêdzi i form z  lokalnych szkó³ podstawowych.
przekazu, które mog¹ byæ pomocne przy codziennej pracy Kolejn¹ wizytê z³o¿ono w Muzeum Powstania Warszaw-
koordynatora wolontariatu. skiego, które usytuowane na warszawskiej Woli jest miejscem 

Oprócz dyskusji i warsztatów zorganizowano 5 udanych pe³nym pasji. Wolontariat w Muzeum ma charakter miêdzypo-
wizyt w miejscach, gdzie dzia³aj¹ wolontariusze. koleniowy, a grono wolontariuszy liczy ponad 200 osób. Insty-

Uczestnicy byli w £azienkach Królewskich - Pa³acu na Wy- tucja wspó³pracuje zarówno z licealistami, jak i z seniorami. 
spie poznaj¹c charakterystykê dzia³añ wolontariackich w tak 
niepowtarzalnej instytucji. 

Upominki dla uczestników Forum

Wojciech Jachimowicz
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Przerwy i podsumowania na konferencjach bywaj¹ bogate w zdarzenia 
kulinarne. Na zlecenie organizatorów mistrzowie kuchni przygotowuj¹ 
wystawne produkcje. Ju¿ samo udekorowanie dañ i przek¹sek na pocz¹tku jest 
dzie³em sztuki. Oczywiœcie, w trakcie korzystania z obfitoœci sto³u pierwotny 
urok powoli zanika, ale pierwsze wra¿enie jest wydarzeniem wysoce 
estetycznym. Uwiecznione na fotografii po pewnym czasie staje siê jedyn¹ 
pami¹tk¹ po bogactwie dekoracji.

W takich sytuacjach o jedzeniu nie mo¿e byæ mowy, bo lista dañ jest tak 
bogata, ¿e mo¿liwa jest jedynie wybiórcza degustacja.

Dobór naczyñ jest równie¿ pewn¹ sztuk¹, a obecne mo¿liwoœci zaopa-
trzenia siê w ciekawe,  b³yszcz¹ce serwisy i lustrzane pó³miski s¹ jedynie 
ograniczone zasobnoœci¹ portfela fundatora.

Wspomnienie wystawnoœci pozostaje jednak niezatarte, a podziw dla 
pomys³owoœci i kunsztu autorów potraw jest nie do zapomnienia.

ZJ

Kulinarne fantazje

Fraszki Ludomiry Zarêbskiej
Rozum potrzebny od zaraz Biali i chrzeœcijanie
Do polityki potrzeba rozumu, bêd¹ w rezerwatach.
a nie rozwrzeszczanego 
wulgarnego t³umu. Wielki cz³owiek

Nawet najwiêksze zero na œwiecie
Wysokie loty dowartoœciuje siê w Internecie.
Gdyby g³upota lataæ umia³a Oczerni, bluŸnie wyzwisk stekiem
dziœ w powietrzu by by³a i wtedy siê poczuje wielkim 
opozycja ca³a. cz³owiekiem.

Powrót do normalnoœci Szpan g³upoty
Z¿ymaj¹ siê w Brukseli euro- Co jakiœ czas nowy idiota szpanuje
Judasze, i istnienie pandemii na œwiecie 
bo polska prasa wraca w rêce neguje.
nasze. I mówi z nonszalancj¹, ¿e to lekka 

choroba,
Na w³asne ¿yczenie dopóki nie dopadnie takiego jak on 
Jak tak dalej pójdzie, ¿³oba.
to po kilku latach

Kiedy latem wysychaj¹ wszystkie ka³u¿e w okolicy ptakom brakuje wody. 
Sadzawki i oczka wodne niekoniecznie nadaj¹ siê, aby pi³y z nich ptaki. 
Zazwyczaj zaroœniête s¹ miejscem gdzie chêtnie poluje domowy kotek œledz¹c 
³atwy ³up ptasi. Dlatego w wielu przydomowych ogrodach instalowane s¹ 
specjalne, czasem ozdobne poide³ka dla ptaków. Te konstrukcje wykonane ze 
stali, kamienia czy cegie³ s¹ wysokie i ustawione na otwartej przestrzeni tak, 
aby pij¹ce tam ptaki widzia³y najbli¿sz¹ okolicê i w razie niebezpieczeñstwa 
(kociego) mog³y szybko odfrun¹æ. 

Poide³ko dla ptaków

Poide³ko dla ptaków w ogrodach 
Dworu w Szybie

Red. 
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