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Gmina Bojadła

Rok 2021 był kolejnym rokiem pandemii
COVID-19 i niestety już wiemy, że także
nie ostatnim. Był to rok trudny, momentami dramatyczny, pandemia i związany
z nią szereg obostrzeń, w tym nauka zdalna
w szkołach. Skutki pandemii odczuwamy
nie tylko w sferze prywatnej, rodzinnej, społecznej, ale również w sferze gospodarczej.
Mam tu na myśli, między innymi, przerwane łańcuchy dostaw towarów, kryzys energetyczny, gospodarczy i wszelkie związane
z tym trudności i obawy. Niemniej rok 2021
to także rok, w którym rozpoczęły się powszechne szczepienia przeciw COVID-19.
Na terenie naszej gminy zorganizowany został Gminny Punkt Informacyjny – w Urzędzie Gminy, a także stały punkt szczepień
w NZOZ Przychodnia Lekarska Dermed w Bojadłach. W celu zwiększenia dostępności
szczepień dla mieszkańców gminy, otwarty
został czasowy punkt szczepień w Doszel
Centrum Medyczne sp. z o.o. W tym miejscu
kieruję serdeczne podziękowania dla całego
personelu pracującego w tych punktach za
ich wysiłek, pracę, a jednocześnie stworzenie
mieszkańcom możliwości zaszczepienia się na
terenie naszej gminy. Dziękuję też wszystkim
osobom i instytucjom, szczególnie OSP w Bojadłach, OSP w Klenicy, KGW „Bełczowianki”
w Bełczu oraz KGW w Klenicy za pomoc w walce z trwającą pandemią. Bez Waszej pomocy
walka ta byłaby o wiele trudniejsza.
Mimo trwającej pandemii udało się zrealizować następujące zadania. W roku 2021
dzięki środkom między innymi z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych wyremontowaliśmy łazienki w Przedszkolu Samorządowym w Bojadłach, zmodernizowaliśmy
pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Klenicy oraz przebudowaliśmy drogę gminną
w Pyrniku. Na przebudowę drogi udało nam
się pozyskać również środki z Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg. W celu poprawy
bezpieczeństwa wspólnie z Samorządem
Województwa Lubuskiego doświetliliśmy
przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Klenicy. Ponadto, w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, udzieliliśmy
wsparcia finansowego dla naszych jednostek OSP na zakup niezbędnego sprzętu
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i wyposażenia. Dołożyliśmy również niewielką cegiełkę do zakupu ciężkiego samochodu
ratowniczo-gaśniczego przez Komendę
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Warto przy tej okazji wspomnieć
o środkach pozyskanych przez GOK w Bojadłach dzięki projektowi pn.”Cyfrowa Ewolucja
Kultury” na zakup niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działań w formie cyfrowej lub online, otrzymaniu dwóch grantów
z Fundacji Orange na doposażenie w sprzęt
komputerowy i roboty Photon Pracowni
Orange, otrzymaniu sprzętu komputerowego i zestawów Lego na realizację projektu
„Liga eSzkoła” oraz Bibliotekę Publiczną
w Bojadłach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup nowych
książek. Dodatkowo Szkoła Podstawowa
w Bojadłach oraz Szkoła Podstawowa w Klenicy otrzymały środki na realizację programu
Laboratoria Przyszłości, którego celem jest
budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach jego
realizacji szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego
niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Kolejne
projekty, których realizacja rozpoczęła się
w zeszłym roku skierowane są również do
naszych dzieci. Pierwszy projekt pod nazwą
„Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki”,
realizowany jest przez Przedszkole Samorządowe w Bojadłach. Drugi z nich - pod
nazwą „Oferta edukacyjna SP w Bojadłach
i SP w Klenicy stawia na uczniów” realizują
szkoły podstawowe. Środki na te projekty
pozyskaliśmy z RPO Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Podobnie, jak
w latach ubiegłych, realizowaliśmy projekt
dotyczący usuwania wyrobów zawierających azbest oraz projekt dotyczący usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu
naszej gminy. Środki na ten cel pozyskaliśmy z NFOŚiGW. Planujemy kontynuację
tych zadań w roku 2022. W maju 2021
roku podpisałem porozumienie z WFOŚiGW
w Zielonej Górze, na mocy którego w urzędzie rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W punkcie tym mieszkańcy gminy
mogą otrzymać nie tylko informacje dotyczące zasad funkcjonowania programu, ale
także pomoc w wypełnieniu niezbędnych
wniosków i dokumentów, bez konieczności
wyjazdu do Zielonej Góry.
Na zakończenie przedstawię w paru zdaniach plany dotyczące roku 2022. Jak wszyscy wiemy, w sierpniu tego roku Samorząd
Województwa Lubuskiego planuje oddać do
użytku most przez rzekę Odrę w miejscowościach Milsko-Przewóz. Jest to długo wyczekiwana inwestycja nie tylko przez nas, ale
także przez cały region województwa. Dzięki
tej inwestycji liczymy na impuls gospodarczy, który przyczyni się do szybszego rozwoju gospodarczego i społecznego naszej
gminy i całego regionu. Most znacznie skróci
drogę do Zielonej Góry, która stanowi dla
nas ważne centrum gospodarcze, społeczne, edukacyjne, kulturalne i sportowe. Liczę
również na szybką realizację kolejnej inwestycji związanej z nowym mostem, a miano-

wicie budowy obwodnicy Bojadeł i Kartna.
O planach związanych z tą inwestycją będę
Państwa na bieżąco informował. Wspólnie
z Gminą Sulechów oraz Gminą Trzebiechów
zabiegamy o dokończenie remontu DW 278
do Sulechowa. Ponadto, w tym roku Powiat
Zielonogórski planuje budowę 4km dróg na
terenie Bojadeł, w ramach programu pn.
„Scalanie gruntów obrębu Bojadła” dofinansowanego z PROW 2014-2020. Nasz
budżet zaplanowany został na poziomie
ok. 20 mln zł, z czego ok. 5 mln dotyczy
zaplanowanych inwestycji. Pierwsza dotyczy budowy drogi gminnej Bełcze Susłów
o wartości 3 mln zł, z czego udało nam się
uzyskać 2,85 mln zł z Rządowego Programu
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Druga to przebudowa drogi Sosnówka Pólko o wartości 1 mln zł. Tutaj również
pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości
950 tys. zł. z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
W bieżącym roku planujemy dokończyć
trwającą inwestycję dotyczącą uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na
terenie Gminy Bojadła. W ramach tego zadania - o łącznej wartości ok. 1,5 mln zł planujemy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz budowę wodociągu dla
zapewnienia wody mieszkańcom wsi Pyrnik
i Młynkowo. Również w tym przypadku pozyskaliśmy dofinansowanie z PROW 20142020 w wysokości 825.071,00zł a także
658.715,00zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ostatnim zadaniem zaplanowanym
w budżecie jest realizacja projektu „Budowa
placu zabaw w miejscowości Bojadła jako
miejsca integracji społecznej mieszkańców”
o wartości 191.000,00 zł, z czego dofinansowanie z PROW 2014-2020 wynosi
64.905,00zł. Są to zadania, na które mamy
podpisane umowy na dofinansowanie lub
otrzymaliśmy promesy wstępne dotyczące
finansowania inwestycji. Mam nadzieję, że
sytuacja gospodarcza w Polsce i możliwości finansowe gminy (zadłużenie na dzień
31.12.2021r. wynosi 7.654.099,00zł) pozwolą nam zrealizować zaplanowane inwestycje. Od 13 stycznia 2022 roku – na mocy
porozumienia z Powiatem Zielonogórskim
– w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach
funkcjonuje punkt doradztwa obywatelskiego, w którym mieszkańcy mogą uzyskać
poradę prawnika. Zachęcam do korzystania
z tej możliwości.
W tym miejscu pragnę jeszcze raz wszystkim podziękować za wszelką pomoc i wsparcie otrzymane w naszej pracy na rzecz Państwa i Naszej Gminy. Szczególnie dziękuję za
pomoc w walce z pandemią. Życzę Państwu
zdrowia, wszelkiej pomyślności, wyrozumiałości, wzajemnego szacunku i stabilizacji
w życiu, zarówno prywatnym, jak i społecznym. Niech rok 2022 będzie rokiem, w którym pokonamy pandemię i wszelkie inne
kryzysy. Dbajmy o siebie i o innych. Zapraszam Państwa do zapoznania się z biuletynem, w którym staraliśmy się podsumować
rok 2021.
Wójt Gminy Bojadła
Krzysztof Gola

POŻEGNANIE
PANA MARIANA KORTUSA – HONOROWEGO
OBYWATELA GMINY BOJADŁA
Benefis był wydarzeniem wyjątkowym dla naszego pana
Mariana, podczas którego wystąpili jego uczniowie, zresztą
obecni dziś tutaj, którym miłość do muzyki zaszczepił właśnie
On – Mistrz. Dawna orkiestra mandolinowa przez niego prowadzona wówczas ożyła. Był bardzo dumny, widząc swoich
wychowanków na scenie.
Albert Einstein powiedział: „Są dwie drogi, aby przeżyć życie.
Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak,
jakby cudem było wszystko”.
Dla pana Mariana cudem była przestrzeń muzyczna, bez której
nie mógł funkcjonować. Kochał muzykę, ale kochał też życie,
ludzi. Kochał też szkołę, z którą był związany przez wiele lat.
Pan Kortus – człowiek, dla którego priorytetem zawsze było
muzyczne wychowanie młodych mieszkańców gminy, był
nie tylko doświadczonym pedagogiem, ale przede wszystkim
osobą o wielkim sercu, wykazującą się nieskazitelnym taktem,
kulturą osobistą, szacunkiem do drugiego człowieka, empatią
i bogactwem duchowym.
Zawsze służył dobrą radą i ciepłym słowem.
W dniu 30.05.2014 r. podczas Benefisu podsumowującego
Jego działalność otrzymał tytuł „Przyjaciela Kultury”.
Z ogromnym smutkiem w dniu 9 grudnia 2021 roku pożegnaliśmy naszego Przyjaciela - Pana MARIANA KORTUSA, znakomitego muzyka, nauczyciela, Honorowego Obywatela Gminy
Bojadła, przede wszystkim wspaniałego człowieka. Pan Marian odszedł nagle w dniu 3 grudnia 2021 roku. Podczas ostatniego pożegnania, nie mogąc przejść obojętnie obok tego, co
się stało, zdecydowałam się na wygłoszenie krótkiego wspomnienia dotyczącego naszego Przyjaciela. Mowę tę zamieszczam więc poniżej.
Pan Marian był prawdziwym przyjacielem, mentorem, niezastąpionym dla mnie, jak i dla wielu. To również doświadczony pedagog, osoba o ogromnej wrażliwości muzycznej.
W pracy zawodowej okazał się ofiarnym, pełnym własnej inwencji propagatorem kultury i edukacji muzycznej w szkole
i środowisku gminnym, w regionie. Ponadto zawsze cieszył się
i cieszy nadal zaufaniem dzieci, młodzieży oraz szacunkiem
i poważaniem wśród dorosłych mieszkańców gminy. Zawsze
był chętny do aktywnego uczestnictwa w pracach społecznych środowiska lokalnego.
Na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Rada Gminy
w Bojadłach w dniu 30 maja 2014 r. podjęła uchwałę dotyczącą nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bojadła
panu Marianowi Kortusowi. Jak dotąd – jedynemu. Uroczyste
wręczenie aktu odbyło się podczas Benefisu Pana Kortusa,
zorganizowanego tego samego dnia w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bojadłach. Wyrażam szczere przekonanie, iż ten
zaszczytny tytuł przypadł osobie, która na niego w pełni zasługiwała.

Zawsze ciepło witany gość naszego domu.
Wierny słuchacz.
Punktualny widz naszych wydarzeń. Zawsze obecny.
Dusza człowiek.
Niezastąpiony organista...
Wciąż skromny, samowystarczalny.
Honorowy Obywatel Gminy Bojadła.
Dla kultury w naszej gminie zrobił z pewnością wiele.
Z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bojadłach pan Kortus związany był od rozpoczęcia jego działalności. Nigdy nie odmówił
pomocy merytorycznej przy realizacji kulturalnych przedsięwzięć w gminie. Jeszcze w październiku tego roku wspierał
wiele naszych działań, przy czym zawsze służył dobrą radą
i ciepłym słowem. Tytuł „Przyjaciela Kultury” nadany mu
również podczas Benefisu był tylko symbolem naszej ciągłej
współpracy. Ona była zawsze.
Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim
i przyjaciołom. Odejście pana Kortusa jest ogromną stratą,
z którą trudno nam się pogodzić.
To „dobry duch” kultury w naszej gminie zawsze wspierający podejmowane przez nas inicjatywy. Za to wszystko Panie
Marianie w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy kieruję
następujące słowa: „Dziękujemy i … do zobaczenia!”.
Aleksandra Szubert
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Zrealizowane inwestycje w gminie Bojadła w 2021 r.
W 2021 roku na ternie gminy Bojadła zrealizowane zostały między innymi takie inwestycje jak:
•

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pyrnik. Przebudowa polegała na
równaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,5 do 5,00 metrów
składającej się z warstw: profilującej
gr 5 cm i warstwy ścieralnej gr. 4cm. Długość nowej nawierzchni drogi wynosi
604 mb. Gmina otrzymała dofinansowanie na wykonanie tego zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wyniosła
372 230,96 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 183 581,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych 188 649,96 zł.

•

Remont węzłów sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Bojadłach. Remont zdecydowanie poprawił
funkcjonalność i estetykę czterech węzłów sanitarnych na I i II kondygnacji budynku. W ramach zadania wykonano prace
polegające na wymianie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wymianie armatury sanitarnej i wodociągowej, montażu nowych opraw sufitowych, wykonaniu ścianek działowych, skuciu istniejących płytek posadzkowych,
wykonaniu wylewki samopoziomującej, oblicowaniu ścian płytkami ceramicznymi, ułożenie płytek posadzkowych, zamontowaniu ścianek systemowych oddzielenia kabin wc. oraz wymianie stolarki drzwiowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 147 506 zł.
Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 147 506 zł.
•
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Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Klenicy. Celem modernizacji była poprawa funkcjonalności i
estetyki pomieszczeń węzłów sanitarnych oraz zaadoptowanie nowych pomieszczeń na potrzeby stołówki, świetlicy i administracji szkoły. Prace obejmowały: demontaż
stolarki drzwiowej, rozbiórkę okładzin podłogowych, demontaż boazerii, rozbiórkę części ścian działowych, demontaż armatury sanitarnej, demontaż części instalacji
kanalizacyjnej i wodociągowej, skucie glazury i terakoty,
demontaż instalacji elektrycznej i co., wykonanie nowych
instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, co., wykonanie posadzek, ścian działowych, okładzin
ściennych i posadzkowych, malowanie, montaż ścianek
systemowych oddzielenia kabin wc oraz stolarki drzwiowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 160 636,11 zł.
Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w wysokości 160 636,11 zł.

•

•

Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr
278 w miejscowości Klenica przy ul. Bolesława Chrobrego (przy szkole,
km 43 + 277). Całkowity koszt zadania wyniósł 22 011,00 zł. Województwo Lubuskie przekazało Gminie Bojadła dotację celową na
dofinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości 50% kosztów tj. 11 006,00zł, koszt własny wyniósł 11 005,00zł. Wykonawcą
robót była ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ze Szczecina. Doświetlenie
przejścia polegało na montażu dodatkowych źródeł światła w rejonie przejścia po każdej ze stron, usytuowanych od strony najazdu.

Rozpoczęcie realizacji operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Bojadła poprzez budowę
sieci wodociągowej oraz budowę oczyszczalni przydomowych”
Do końca roku wykonane zostały cztery przydomowe oczyszczalnie a na cztery kolejne trwają czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Bojadła – Pyrnik jest na etapie wyboru wykonawcy.
Na realizację tych inwestycji Gmina Bojadła otrzymała pomoc finansową z PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63%
kosztów kwalifikowanych co stanowi kwotę 825 071,00 zł.

•

Zakup budynku mieszkalnego w Klenicy i dostosowanie go na dwa
mieszkania komunalne dla
dwóch rodzin repatriantów. Zakup, dostosowanie
i wyposażenie mieszkań sfinansowane zostało w 100%
przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
w formie dotacji celowej
w kwocie 350 000,00 zł.

Ryszard Piwowar

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz cała społeczność
uczniowska składają serdeczne podziękowania Rodzicom uczniów naszej szkoły za całoroczne zaangażowanie, trud i serce włożone w zbiórkę pieniędzy przeznaczonych na doposażenie stołówki i świetlicy szkolnej.

Swoje podziękowanie kieruję też do wszystkich pracowników szkoły, którzy w jakikolwiek sposób, poprzez swoje podjęte i zrealizowane inicjatywy, przyczynili się do
zebrania dodatkowych funduszy na rzecz doposażenia
stołówki i świetlicy szkolnej.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do zebrania funduszy pozwalających na stworzenie miejsca do spędzania czasu po lekcjach i spożywania posiłków. Szczególne podziękowania
kierujemy do:
•
Państwa Agnieszki Pendowskiej – Zielonka i Tomasza Zielonka,
•
Pani Darii Łoś i Pana Marcina Duszyńskiego,
•
Państwa Elwiry i Marcina Strawa,
•
Pani Malwiny Naskręt,
•
Pana Jerzego Łosia,
•
Pani Jadwigi Kupskiej,
•
Pani Honoraty Kowalskiej,
•
Pani Aleksandry Szubert – Dyrektora GOK w Bojadłach,

Dzięki wsparciu wszystkich Państwa udało się zrealizować nasze zamierzenia mające na celu stworzenie jak
najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju
naszych uczniów. Dzięki niezwykłym pomysłom, ciężkiej
pracy, zaangażowaniu i poświęceniu udało się poprawić
warunki do nauki i pracy.

•

oraz Pani Haliny Sochackiej – Sołtys wsi Klenica
i Koła Gospodyń Wiejskich w Klenicy.

Jesteśmy bardzo wdzięczni, że zawsze mogliśmy liczyć
na Państwa zrozumienie, wsparcie i ofiarność.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomagają i wspierają działalność naszej
szkoły. Dzięki Waszemu wsparciu możemy systematycznie udoskonalać naszą placówkę, po to, aby nasi wychowankowie czuli się w niej jak najlepiej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klenicy
Marcin Cieślik
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ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2022 R.
Od 2022 r. producenci rolni ubiegający się
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej otrzymają większy zwrot podatku.
Wnioski o zwrot podatku można składać
w dwóch terminach:
•

od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r.
należy wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r.
do 31 stycznia 2022 r., lub

•

od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022
r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r.
do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Według nowych regulacji roczny limit ustala się w sposób następujący:
•
kwoty stanowiącej iloczyn
stawki zwrotu podatku na
1 litr oleju napędowego,
liczby 110 oraz powierzchni
użytków rolnych będących
w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego
określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego
roku, oraz
•
kwoty stanowiącej iloczyn
stawki zwrotu podatku na
1 litr oleju napędowego, liczby
40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego
w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym
rok, w którym został złożony
wniosek o zwrot podatku.
Stawka zwrotu podatku pozostaje bez zmian w wysokości 1,00 zł
na 1 litr oleju zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na
1 litr oleju w 2022 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz.2266).
Więcej informacji dotyczących
zwrotu podatku akcyzowego,
a także wzór wniosku dostępny
na stronie internatowej https://
www.gov.pl/web/rolnictwo/
zwrot-podatku-akcyzowego,
bądź w Urzędzie Gminy Bojadła –
pokój numer 1.
Danuta Zientek
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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
W listopadzie 2021r. Gmina
Bojadła otrzymała wsparcie
finansowe w formie dotacji celowej ze środków budżetu państwa udzielone
w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia
do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021-2025”.

Dofinansowanie w wysokości 4 000,00 zł otrzymała Szkoła
Podstawowa w Klenicy. Przy udziale własnym w wysokości
1 000,00 zł całkowity koszt zadania wyniósł 5 000,00 zł.
Otrzymane środki przeznaczono na zakup 219 książek, w tym
nowości wydawniczych oraz lektur szkolnych, realizację wydarzeń promujących czytelnictwo oraz zakup oprogramowania
do biblioteki szkolnej. W IV kwartale 2021 r. szkoła realizowała
różnorodne działania promujące czytelnictwo i umożliwiające
uczniom poznanie rozmaitych pozycji ze świata literatury.
Ewelina Borówczak

Laboratoria Przyszłości
uczniów. W ramach jego realizacji szkoły otrzymują wsparcie
finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego
do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Środki na zakup wyposażenia wybranego z katalogu opracowanego na potrzeby realizacji programu otrzymały:
1. Szkoła Podstawowa w Bojadłach - 60 000 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Klenicy - 30 000 zł.

W dniu 26 listopada 2021r. Gmina Bojadła otrzymała 90 000 zł
na realizację programu „Laboratoria przyszłości”.
Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest
budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród

Dzięki otrzymanemu wsparciu do 1 września 2022r. do szkół
trafią m.in.:
•
Drukarki 3D z akcesoriami,
•
Zestawy FORBOT do kursu Arduino,
•
Sprzęty do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć
(aparaty, mikrofony, oświetlenie, gimbale, statywy, blendy),
•
Sprzęty i pomoce (lutownice, stół laboratoryjny, tablice
magnetyczne, zestawy edukacyjne i konstrukcyjne).
Ewelina Borówczak

Słoneczny mural
Nasza szkoła w Klenicy została upiększona i rozweselona dzięki muralowi, który powstał na ścianie, z tyłu budynku. Malowidło to pasja
żywych i ciepłych kolorów niosąca marzenia wakacyjne... Mural wg
projektu p. Wioletty Cepowskiej, powstał w ramach zajęć rozwijających uzdolnienia artystyczne prowadzone w naszej szkole. W jego
realizacji pomogły również uczennice (obecnie absolwentki naszej
szkoły) Agata Stefańczyk i Aleksandra Wydra.
Wioletta Cepowska

Projekt Liga eSzkoła NUTS 3 – Zielonogórski.
Zajęcia z e-Citizen i programowania robotów Lego Spike.
Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach zakwalifikował się do projektu „Liga eSzkoła”
i rozpoczął jego realizację 15.10.2021r. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży,
w wieku 10-18 lat w naszej gminie. Cel projektu to udzielenie pomocy dzieciom
i młodzieży w osiągnięciu kompetencji cyfrowych oraz wprowadzenie do GOKu nowej
oferty edukacyjnej związanej z informatyką i robotyką. W ramach projektu GOK otrzymał
bezpłatnie wyposażenie laboratorium robotyki. Na zajęciach organizowanych przez
GOK wkraczamy w barwny świat programowania i mechaniki. Podczas zajęć uczestnicy
wykorzystując pomoce dydaktyczne zdobywają wiedzę z zakresu informatyki oraz
programowania. Największym zainteresowaniem jednak cieszy się część praktyczna
zajęć, gdzie dzieci budują urozmaicone projekty z klocków Lego.
Uczestnicy doskonale radzą sobie ze stawianymi wyzwaniami. Skonstruowali wiele projektów robotów pełnych innowacji i prawdziwej myśli racjonalizatorskiej. Budowali także
nowe typy urządzeń, które potrzebne były do zastosowania na macie przejazdowej.
Najwięcej emocji wśród uczestników wzbudza wprowadzanie w ruch elementów robotów.
Z pewnością po zakończeniu projektu, otrzymane zestawy Lego, wykorzystamy do prowadzenia warsztatów dla kolejnych grup dzieci i młodzieży, aby każdy kto interesuje się
informatyką i robotyką mógł poszerzyć swoją wiedzę.
Paulina Wita, Referent GOK w Bojadłach
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Oj, działo się, działo!

W Szkole Podstawowej w Klenicy nie ma nudy. Każdy miesiąc
przynosi coś nowego. Oto niektóre z wydarzeń jakie miały
miejsce w ostatnich miesiącach.
Dzień kropki – uczniowie, nauczyciele, mury szkoły a nawet
szkolne podwórko zostało zaatakowane przez kropki!Pojawiły się dosłownie wszędzie: na bluzkach, spodniach, twarzach,
w zeszytach. Były tańce w kręgu, zabawy w kole.
Na lekcjach języka polskiego uczniowie niejednokrotnie byli
zdumieni tym, co zobaczyli. Analiza wiersza przy pomocy klocków lego - dlaczego nie?!
Dzień Edukacji Narodowej – tego dnia spotkaliśmy się wraz
z zaproszonymi gośćmi w sali wiejskiej, gdzie obejrzeliśmy
przygotowane przez SU przedstawienie pt.”Zasadził dyrektor rzepkę w ogrodzie”. Po reakcji widzów – śmiech i gromkie
oklaski- stwierdziliśmy, że przedstawienie było udane. Tulipany, które otrzymali nauczyciele, zostały zasadzone w szkolnym ogródku.

Dzień postaci z bajek – Myszka Miki, Kaczor Donald, księżniczki, rycerze zagościli 5 listopada w naszej szkole. Wśród
przygotowanych przez nauczycieli zabaw, znalazło się miejsce
na tańce z muzyką filmową w tle.
Dzień misia – tego dnia uczniowie naszej szkoły obejrzeli filmy edukacyjne na temat dobroczynnego wpływu miodu na
nasz organizm. Odbył się też konkurs z wiedzy o miodzie,
a na szkolnym korytarzu pojawił się miś, który obdarowywał
uczniów słodkim poczęstunkiem.
6 grudnia – Samorząd Uczniowski przygotował przedstawienie pt. „Współpraca popłaca”, po którym w sali wiejskiej pojawił się święty Mikołaj wraz z elfami. Dzieci, aby otrzymać upominek, musiały wykonać różne zadania, takie jak: śpiewanie
piosenek, szukanie ukrytych na sali reniferów.

W dniu 17 grudnia 2021 roku uczniowie klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Klenicy w świąteczny nastrój wprowadzili wszystkich
uczniów szkoły oraz grono pedagogiczne na przedstawieniu świątecznym pod tytułem „Święta są wśród Nas”. Przy śpiewie
kolęd, muzyce, bajecznej scenerii i ozdabianiu pierników, które zostały przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Klenicy,
czas upłynął w cudownej atmosferze.

„W małej szkole wielka sztuka! Wyróżnienie
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym.”
W Szkole Podstawowej w Klenicy prowadzone są zajęcia rozwijające uzdolnienia artystyczne. Uczestniczą w nich dzieci z klasy 0, I, IV, i V. Chętni uczniowie mogą rozwijać swoje pasje plastyczne, jak również włączają się w działania edukacyjne tworząc estetyczny
wizerunek naszej szkoły. Takim wyzwaniem plastyczno-edukacyjnym jest malowanie
szkolnych wieszaków. Zostały one ozdobione motywami malarskimi, nawiązującymi do
twórczości Wassilego Kandinsky’ego czy Joana Miró. Nasza uczennica, Jolanta Kaczyńska
zdobyła też wyróżnienie w XXX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Kalendarz 2022.
Gratulujemy i życzymy wszystkim młodym twórcom sukcesów artystycznych!
Wioletta Cepowska
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BIBLIOTEKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BOJADŁACH
- MIEJSCE, GDZIE ROZWIJANE SĄ PASJE CZYTELNICZE.
Z biblioteki szkolnej na początku roku korzystali przede wszystkim najmłodsi czytelnicy, czyli uczniowie z klas I - III. Powrócili oni do nauki stacjonarnej
w szkole po dłuższej przerwie (nauczaniu zdalnym). Z myślą o nich odbyła
się akcja czytelnicza: Bilet powrotny do biblioteki. Miała ona zachęcić dzieci
do powrotu do biblioteki i czytania. Uczniowie otrzymali bilety na których
umieszczono ikonki z kategoriami książek do przeczytania (np. książki przygodowe, przyrodnicze, detektywistyczne, komiksy i inne). Po przeczytaniu
wskazanej pozycji uczniowie przyklejali na bilet naklejkę. Po zapełnieniu
całego biletu wszyscy otrzymali upominki i dyplomy. Dzieci z klas I – III
mogły uczestniczyć w konkursie plastycznym: Walentynki z wierszami Jana
Brzechwy. Najlepsze prace wysłano na ogólnopolski konkurs plastyczny:
Mój Brzechwa. Naszą szkołę reprezentowały prace: Angeliki Łoś, Mai Nikon
i Szymona Rypuły. Chętni uczniowie mogli wykazać się talentem poetyckim w konkursie na najpiękniejszy wiersz o miłości lub przyjaźni. Najlepszy
wiersz napisała uczennica klasy VII Aleksandra Olifierczuk.
Pasowanie na czytelnika odbyło się, gdy uczniowie klasy I poznali wszystkie literki i nauczyli się czytać. Dzieci poznały bibliotekę, jej zbiory i zasady wypożyczania książek. Następnie wzięły udział w uroczystości:
Pasowanie na czytelnika. Uczniowie podzieleni na drużyny rozwiązywali
zagadki, krzyżówki, układali puzzle, odpowiadali na pytania, uczestniczyli
w literackim biegu patrolowym i ognisku. Na zakończenie wszystkie dzieci zostały pasowane na czytelników biblioteki i otrzymały pamiątkowe
książki z fundacji: Mała książka, wielki człowiek. Pomimo pandemii nasza
szkoła kolejny raz brała udział w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom - Cała Polska Czyta Dzieciom pod hasłem: Lubimy czytać polskich autorów. W przygotowanie akcji zaangażowali się uczniowie z klas VI - VIII
i to oni przygotowali i przedstawili utwory Jana Brzechwy i Juliana Tuwima we wszystkich grupach przedszkolnych i klasach I-III. Odbył się także
konkurs fotograficzny: Zabierz książkę na majówkę. Po wakacjach uczniowie z klas VIII uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii: Narodowe Czytanie.
W tym roku czytaliśmy: Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Odbyła
się także coroczna impreza czytelnicza: Noc bibliotek pod hasłem: Czytanie
wzmacnia, podczas której uczniowie uczestniczyli w literackim biegu patrolowym, prezentowali ulubione książki i obejrzeli film: Biuro Detektywistyczne.
W październiku uczestniczyliśmy w II międzynarodowej edycji bicia rekordu w czytaniu na przerwie: Przerwa na czytanie. Chętni uczniowie czytali
na przerwie wybrane przez siebie książki. Dzieci z klasy I i II uczestniczyły
w zajęciach: Tydzień pluszowego misia. Z tej okazji słuchały opowiadań, historii, bajek o misiach, rysowały misie, tworzyły pacynki, maskotki, opowiadały
o ulubionych pluszakach. Odbył się również konkurs plastyczny: Baśnie
i legendy z całego świata. Najpiękniejsze prace wykonali: Zofia Posłuszna,
Wojciech Szczepankiewicz i Adam Posłuszny. Uczniowie z klas IV- VI mogli
uczestniczyć w konkursie ze znajomości książki: Akademia pana Kleksa. Konkurs odbył się w formie teleturnieju: Jeden z dziesięciu. Najlepszą znajomością lektury wykazali się: Miłosz Wawrzusiszyn, Wiktor Czyżewicz i Michalina
Wojtkowiak.W przedszkolu przez cały rok odbywają się: Spotkania z książką.
We wszystkich grupach przedszkolnych, raz w tygodniu, czytane są baśnie,
bajki, opowiadania dla najmłodszych. Trwa też konkurs na najlepszego czytelnika. Do tej pory najwięcej książek wypożyczyła uczennica klasy VIII Wiktoria Augustyniak, która przeczytała 38 książek.

Akcja czytelnicza: Przerwa na czytanie.

Klasa II na zajęciach: Tydzień pluszowego misia.

Mateusz Kustosik i Piotr Piosik czytają w przedszkolu:Cała Polska Czyta Dzieciom.

Promowanie czytelnictwa odbywa się we współpracy z nauczycielami i wychowawcami świetlicy. Wszystkie działania przypominają dzieciom o książkach i bibliotece. Wciągają w świat literatury i zachęcają do czytania. Akcje
czytelnicze są odskocznią od cyfrowej rzeczywistości.
Ewa Rozmyslowska-Rypuła
nauczycielka - bibliotekarka
w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach

Praca w grupach- Pasowanie na czytelnika.
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INNOWACYJNE DZIAŁANIA W PRZEDSZKOLU
CZYLI LOGORYTMIKA PRZEDSZKOLAKA.
Od października 2021r. w Przedszkolu Samorządowym w Bojadłach, w najmłodszej grupie przedszkolnej „ Biedronki”, prowadzone są innowacyjne zajęcia z logorytmiki, które mają na
celu przede wszystkim:
•
podniesienie jakości edukacji przedszkolnej,
•
wdrażanie do harmonijnego rozwoju dzieci,
•
umożliwienie dzieciom rozwijania
wszystkich sfer edukacyjnych,
•
rozwijanie umiejętności prawidłowej
komunikacji z otoczeniem,
•
kształtowanie prawidłowej wymowy,
eliminowanie zaburzeń mowy,
•
profilaktyka w zakresie dbałości o wymowę i język,
•
prawidłowy rozwój fizyczny,
•
rozwijanie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej.
Podczas tych zajęć najmłodsze przedszkolaki uczą się reakcji na muzykę, dźwięk, słowo, rozwijają słuch fonematyczny tak potrzebny w nauce czytania. Ponadto przy dźwiękach muzyki ćwiczą swoje narządy mowy, uczą się prawidłowo wymawiać głoski,
wyrazy, zdania. Najwięcej przyjemności dostarczają dzieciom zabawy integracyjne ze śpiewem z wykorzystaniem chusty i gumy
animacyjnej oraz instrumentów muzycznych. Połączenie ćwiczeń logopedycznych z zabawami rytmicznymi wywołuje wśród
najmłodszych przedszkolaków zadowolenie, radość i chęć dalszego działania.
Marta Szczepankiewicz
nauczycielka w Przedszkolu Samorządowym w Bojadłach

„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”,
CZYLI JAK PRZEDSZKOLAKI W BOJADŁACH
UCZĄ SIĘ BYĆ PRAWDZIWYM PATRIOTĄ .
Od września 2021 r.. w Przedszkolu Samorządowym w Bojadłach realizowana jest IV edycja międzynarodowego projektu patriotycznego „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”, którego
patronem honorowym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
W realizację zadań projektowych zaangażowane są wszystkie grupy przedszkolne. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie
szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości
narodowej, poznanie historii, tradycji, architektury swojego
regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca.
Założenia projektu stały się inspiracją do działania, poznawania tego, co jest najpiękniejsze w naszych polskich
tradycjach. Przedszkolaki w ramach projektu zrealizowały
zadania, które dały im oraz nauczycielom uczestniczącym
w projekcie wiele radości. Bojadelskie przedszkolaki wykonały m.in. kodeks patrioty, zaprojektowały ekotorbę patriotyczną, upiekły pyszny chleb według tradycyjnej receptury,
sadziły drzewa, zorganizowały kąciki patriotyczne w salach
przedszkolnych, uczestniczyły w wycieczce po najbliżej okolicy i poznawały zabytki własnego regionu, uczyły się tradycyjnych zabaw ludowych, oraz kolęd i pastorałek, wykonały
czerwone korale i patriotyczną fotobudkę, uczyły się hymnu,
zorganizowały i uczestniczyły w zbiórce słodkich kubeczków
dla dzieci z Domu Dziecka w Klenicy. Jednym z najważniejszych zadań projektu było wykonanie herbu naszej miejscowości. W związku z tym zadaniem ogłoszony został konkurs
na wykonanie herbu Bojadeł.
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W zadanie to zaangażowane były dzieci wraz z rodzicami. Patronem konkursu był Wójt Gminy Bojadła, który
razem z Panią Dyrektor i przedstawicielem Rady Rodziców wybrali najciekawsze projekty. Wszyscy uczestnicy
konkursu zostali wyróżnieni, najciekawsze prace zostały nagrodzone. Wykonanie dotychczasowych zadań stało
się inspiracją do realizacji kolejnych i
kolejnych pięknych biało-czerwonych
działań. Ważne, aby rozkochać się
w naszej ojczyźnie, pokazać to, co
w niej najpiękniejsze, poznać historię
i tradycje. Z pewnością realizacja tego
projektu pozostawi w sercach dzieci
i nauczycieli wyjątkowe wspomnienia
i przeżycia.
Marta Szczepankiewicz
nauczycielka w Przedszkolu
Samorządowym w Bojadłach
Od 1 września 2021 r. w Przedszkolu Samorządowym w Bojadłach realizowany jest projekt „Gmina Bojadła stawia na przedszkolaki!”, wdrażany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości
edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości
edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzięki realizacji tego projektu w sposób istotny rozszerzyła się oferta zajęć
dodatkowych oferowanych przez placówkę - rozwijających kompetencje
kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy. Dzieci
ze wszystkich grup uczestniczą w zajęciach z kodowania, w zajęciach rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, rozwijających artystycznie oraz w zajęciach rozszerzających naukę języka angielskiego. Dodatkowo - do wszystkich tych zajęć zakupione zostały bardzo ciekawe pomoce
i wyposażenie , m.in. roboty Photony, co sprawiło, że udział w zajęciach
jest dla dzieci jeszcze bardziej atrakcyjny. Niewątpliwym atutem udziału
w projekcie była możliwość przeprowadzenia szkoleń dla kadry pedagogicznej, co przełożyło się bezpośrednio na wzrost kompetencji i umiejętności nauczycielek do prowadzenia zajęć projektowych.
Zajęcia projektowe będą realizowane do 31.07.2022r., całkowita wartość
projektu: 126 516,63 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 107 539,13 zł.
Joanna Aniśkiewicz
z-ca dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach

Gmina Bojadła | 11

„Oferta edukacyjna SP w Bojadłach i SP w Klenicy
stawia na uczniów!”
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bojadłach oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Klenicy w roku
szkolnym 2021/2022 mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, realizowanych w ramach projektu:
„Oferta edukacyjna SP w Bojadłach i SP
w Klenicy stawia na uczniów!”
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020,
Działanie 8.2. Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych. Poddziałanie 8.2.1. Wyrównywanie
dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz
dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych -projekty realizowane poza formułą ZIT.
Projekt realizowany jest od 01 września 2021r. do 30 czerwca
2022r.

przyrody, biologii, chemii, języka niemieckiego, języka angielskiego, TIK.
Szkoły wzbogaciły się także o ciekawe pomoce i wyposażenie,
które jest wykorzystywane na zajęciach (tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne: korpus człowieka, laptop, projektor,
bryły, plansze matematyczne, mikroskop).
Całkowita wartość projektu wynosi: 175 719,00 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE: 149 361,15 zł.

Głównym celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji
kluczowych naszych uczniów, a także umiejętność uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy i właściwej realizacji tego
celu zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia dydaktyczno
– wyrównawcze i rozwijające zainteresowania z matematyki,

Joanna Aniśkiewicz z-ca dyrektora
Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach
Marcin Cieślik dyrektor Szkoły Podstawowej w Klenicy

Wolontariat w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach.

Bal Wszystkich Świętych

Odwiedziny w Domu Pomocy
Społecznej z okazji Tygodnia Seniora

Z wizytą świąteczną w Bełczu.

Pandemia Covid 19 i jej skutki nie zgasiła w członkach Szkolnego Koła
Caritas chęci niesienia bezinteresownej pomocy innym ludziom. W minionym roku kalendarzowym i szkolnym , pomimo zdalnej nauki i izolacji nie zapomnieli o swojej misji. Na różne sposoby pomagali innym
mniej lub więcej. Wiosną czynnie zaangażowali się w zbiórki funduszy
dla malutkiej, chorej na SMA Ani z Zielonej Góry. Zbierali środki finansowe, włączali siebie i swoich bliskich do internetowych licytacji na ten
cel. Włączali się w pomoc również dla małego Michałka z Klenicy , który
uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Pomagali w organizacji festynu charytatywnego, który odbył się na terenie szkoły w czerwcu.
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Kartki i słodycze dla podopiecznych DPS
z okazji Tygodnia seniora

W nowym roku szkolnym już od jesieni rozprowadzali cebulki żonkili na rzecz zielonogórskiego Hospicjum-, biorąc udział
w akcji - Pola Nadziei. W szkole koordynowali akcję: „Podaj mydło”, podczas której zebrali ok. 40 kg mydła, które zostało przekazane poprzez Fundację Redemptoris missio do afrykańskich
krajów.
Wśród innych wolontarystycznych akcji na uwagę zasługuje organizacja Balu Wszystkich Świętych, który po raz pierwszy odbył się w szkole z okazji Święta Wszystkich Świętych. Uczniowie
prowadzili zabawy dla młodszych kolegów oraz zbierali środki
finansowe na pomoc innym. Wspólnie bawili się w przebraniach
za Świętych Kościoła powszechnego, których losy poznali. Jesienią odwiedzili z życzeniami Nauczycieli - emerytów, z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Nie zapomnieli także o pensjonariuszach
Domu Pomocy Społecznej w Bełczu, do których ze słodyczami
i życzeniami udali się przedstawiciele koła. Jak zawsze miło
przyjęci, złożyli życzenia z okazji Tygodnia Seniora.
W listopadzie na terenie szkoły Szkolne Koło Caritas podjęło się
zbiórki karmy dla podopiecznych zielonogórskiego schroniska
dla zwierząt. Akcja zakończyła się sukcesem, ponieważ zebrano ponad 140 kg karmy, którą uczniowie-wolontariusze dzięki
pomocy swoich rodziców osobiście zawieźli do schroniska.

Festyn charytatywny „Nowe życie dla Michałka”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pomogli w zbiórce żywności
w Tygodniu Życzliwości, która trafiła do uczniów i rodzin z naszej
okolicy. Nie zapomnieli także o odwiedzinach w Domu Pomocy
Społecznej i przekazali mieszkańcom słodycze, kartki zrobione
z tej okazji i życzenia świąteczne.
Członkowie Szkolnego Koła Caritas, to uczniowie z różnych klas.
Raduje serce ich zapał, pomysłowość i szczera chęć niesienia
pomocy innym ludziom i mieszkańcom naszej planety, w tym
czworonogom. Największym jednak powodem do radości dla
opiekunów młodych wolontariuszy jest fakt, że dołączają do
koła coraz młodsze dzieci, nawet z klas 4. Swoją inicjację przeżywali 5 grudnia, w Światowy Dzień Wolontariatu, w niedzielę,
kiedy otrzymali z rąk ks. Proboszcza Legitymacje wolontariusza.
Niech nie gaśnie w nich dobroć, której chcą dla innych w nadziei,
że i do nich kiedyś wróci. Bo pomagać zawsze warto…. :)

Wizyta w Schronisku OTOZ Animals w Zielonej Górze

Maria Chorostecka-Paluch i Małgorzata Markowska,
nauczycielki w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Bojadłach,
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Wydarzenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojadłach
z Filią w Klenicy
Podziel się książką
Serdecznie dziękujemy za przekazanie darów książkowych.
Świąteczna akcja biblioteczna pod hasłem „Podziel się książką” została zorganizowana dla biblioteki im . Tarasa Szewczenki w mieście Chmielnicki na Ukrainie.

Wielkie Litery.
Wielkie Litery Książki z dużą czcionką trafiły do księgozbioru
Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach.
Wszystkich czytelników i czytelniczki z Gminy Bojadła i okolic
zapraszamy do wypożyczania

Sto lat! Sto lat! 13 lat DKK!!!
Dyskusyjny Klub Książki to projekt Instytutu Książki i Bibliotek
Wojewódzkich. Adresowany do wszystkich czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, w których można rozmawiać
o czytanych książkach, wymieniać się spostrzeżeniami, dzielić
refleksjami, dyskutować o literaturze, pisarzach.
Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach z filią w Klenicy od
13 lat prowadzi dwa Dyskusyjne Kluby Książki dla dzieci i dorosłych. Inicjatorką naszego DKK dla Dorosłych była Pani Regina Słowińska. Pierwsze spotkanie DKK odbyło się 30 maja
2008 roku.

Światowy Dzień Pluszowego Misia
Nasza Biblioteka po raz kolejny świętowała Urodziny Pluszowego Misia!!!Była gimnastyka z misiami, bajeczka o misiu, misie patysie, misiowy masaż oraz misie na słodko.
Bardzo dziękujemy za wspólną zabawę!!!!

Światowy Dzień Jeża!
W ubiegłym tygodniu GBP Publiczna w Bojadłach z filią w Klenicy zorganizowała Międzynarodowy Dzień Jeża. W zajęciach
uczestniczyły dzieci z klasy trzeciej ZE w Bojadłach, dzieci
z Przedszkola Samorządowego w Bojadłach oraz dzieci z klasy
pierwszej SP w Klenicy. Dzieci, dzięki zajęciom, dowiedziały się
rożnych ciekawostek na temat jeży. Wysłuchały bajki terapeutycznej nawiązującej do tematyki zajęć, wzięły udział w jeżowych zabawach, oraz wykonały owocowego jeżyka co miało
zachęcić do zdrowego sposobu odżywiania . Bardzo dziękujemy, że możemy promować czytelnictwo wśród najmłodszych.
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Academica
Biblioteka Publiczna w Bojadłach serdecznie zaprasza do korzystania z Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Academica.
Z Academici można skorzystać w naszej bibliotece głównej
w Bojadłach . Jest ona darmowa i umożliwia korzystanie ze
zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Academica to dostęp
do 3 444 216 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Są to:
monografie, podręczniki akademickie, artykuły z czasopism
fachowych, literatura piękna.
Aby skorzystać z oferty, należy zapoznać się z regulaminem
Cyfrowej Wypożyczalni Międzybibliotecznej Książek i Czasopism Naukowych Academica.
Zapraszamy do biblioteki i skorzystania z oferowanych zasobów.

Narodowe Czytanie
18 września 2021 roku w Pałacu Myśliwskim Radziwiłłów
w Klenicy odbyło się VI Narodowe Czytanie. W tym roku mieliśmy przyjemność przeczytać „ Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim
osobom czytającym: Pani Justynie, Pani Reginie, Pani Anecie,
Pani Joannie, Pani Elwirze, Pani Wiktorii, Pani Grażynie, Pani
Joannie i Pani Monice, jak i przybyłym gościom. Dziękujemy
Również Panu Bogdanowi za udostępnienie pałacu i jego przepięknego wnętrza, w którym mogliśmy poczuć się wyjątkowo.
„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr,
które posiada, ale jego czynów. Nieważne jest to co się ma,
ale czym się dzieli z innymi.”
- Jan Paweł II

Książkowojaże
Jeszcze do niedawna wysyłaliśmy z urlopów pocztówki z pozdrowieniami. Ten zwyczaj w ostatnich latach, zastąpiły wiadomości elektroniczne, a my chcielibyśmy, by widokówki znów
wróciły do łask.
Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji „Książkowojaże”, którą
z pomysłu portalu Lustro Biblioteki organizuje nasza biblioteka. Wystarczy zaadresować zakupioną lub zrobioną samodzielnie kartkę, a następnie wysłać ją na adres biblioteki.
Wasze pocztówki zamieścimy w formie wystawy w bibliotece
głównej pod koniec wakacji.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Poezji.
Dożynkowy wieniec, wianki, bukiety....
Dożynki w sposób symboliczny kończą żniwa, wieńcząc tym
samym roczny cykl prac polowych. Święto to wyraża podziękowanie za szczęśliwe zbiory i prośbę o urodzaj w przyszłych
latach.

Wakacjada
Wakacjada z Biblioteką dobiegła końca. Cieszymy się bardzo za
tak liczny udział w zajęciach, za wspólną zabawę i za wspólnie
spędzony czas. Ostatni dzień spędziliśmy wspólnie biesiadując przy ognisku/ Dzięki uprzejmości strażaków z OSP Klenicy
i Pani Janiny Filipczak mogliśmy na placu przy remizie strażackiej spędzić naprawdę miłe chwile we wspólnym gronie. Jeszcze raz dziękujemy za super spędzony czas.

Spotkanie autorskie z Zofią Mąkosą
W czerwcowe popołudnie Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach gościła pisarkę Zofię Mąkosę - autorkę cyklu „Wendyjska winnica”. Dwukrotną laureatkę Lubuskich Wawrzynów
Literackich za dwie pierwsze części swojej sagi.
Mieliśmy już przyjemność spotkać się z Panią Zofią w filii
w Klenicy w 2017 roku - gdy debiutowała pierwszym tomem
pt. „Cierpkie grona”. Już wtedy zapowiadała kontynuację powieści. Dziś liczy ona trzy tomy. Nasz gość wyczerpująco opisał
miejsce i czas akcji swojej trylogii. Opowiedział także o swoim dotychczasowym życiu. Mieliśmy także możliwość poznania dalszych planów literackich autorki. Każdy z uczestników
z pewnością dowiedział się interesujących faktów o obyczajach kulturze i zasadach, praw minionych czasów. Serdecznie
dziękujemy za inspirujące spotkanie.
Wszystkie trzy części trylogii Zofii Mąkosy są dostępne w naszych placówkach bibliotecznych. Zachęcamy do wypożyczania , gdyż są to pozycje książkowe warte polecenia.

„Lubimy czytać polskich autorów”

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach z Filią w Klenicy wzięła udział w XX Ogólnopolskim Czytaniu Dzieciom pn. „Lubimy
czytać polskich autorów”. Akcja odbywała się w dniach 7,9 i
11 czerwca 2021r.. Cykl zajęć składał się z trzech dni czytania
polskich autorów połączonych z warsztatami. Nasza biblioteka
spotkała się z trzema grupami wiekowymi z Przedszkola Samorządowego w Bojadłach. Pierwszego dnia dzieci wysłuchały wiersza Juliana Tuwima „ Lokomotywa” a następnie wspólnie wykonały lokomotywę z kartonów dowolnie ozdobionych
przez przedszkolaki. Każdy wagon mieścił” pasażerów”. Na
koniec każde dziecko mogło wsiąść do swojego wagonu i udać
się w podróż w nieznane…

Drugi dzień to podróż w Góry! Dzieci wysłuchały ponadczasowej bajki o Reksiu, który wybrał się w góry. Na warsztatach
malowaliśmy krajobraz górski na folii. Powstały piękne kolorowe pejzaże górskie.
Trzeciego dnia udaliśmy się na spotkanie z pszczołami. Dzieci
dowiedziały się jak wygląda pszczoła z książki Pawła Sochy „
Pszczoły” . Wykonały pszczółki z balonów a następnie zbudowały ul.
Była to naprawdę super dawka wiedzy i zabawy dla przedszkolaków .
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz wychowawcom grup.
Do zobaczenia za rok!

10 czerwca w bibliotece w Klenicy
gościł Pan Poeta- bajkopisarz.
Uczestnikami spotkania były dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Klenicy oraz dzieci z Przedszkola Niepublicznego Kraina Marzeń.
Autor przyjechał z walizką pełną skarbów i wielkim workiem
tęczowych balonów .
Poeta przedstawił bajkę o kurze, co była na diecie, którą dzieci
mogły same nakarmić, oraz kaczce, co przebrała miarkę. Dzieci
zostały zaproszone do wspólnych zabaw oraz wykonały swoje
pacynki, bohaterów przedstawionej bajki.
Autor zabrał dzieci w podróż nad morze, gdzie dzieci mogły
usłyszeć jego szum.
Na koniec spotkania każde dziecko mogło kupić książkę z dedykacją od autora.
Dzieciaki uśmiechnięte i naładowane pozytywną energią pożegnały się z Panem Poetą i biblioteką.
Spotkanie odbyło się w ramach DKK dla Dzieci finansowane ze
Środków Instytucji Kultury.

VI edycja akcji
„Cała gmina czyta dzieciom”
W ramach promocji czytelnictwa Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach z filią w Klenicy w maju realizowała trzy akcje czytelnicze głośnego czytania pod hasłem „Cała Gmina
Czyta Dzieciom”. Tym razem czytaliśmy bajkę pt. „Stoliczku
nakryj się”
Czytanie dzieciom jest bardzo ważne dla ich prawidłowego
rozwoju i funkcjonowania, dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do upowszechniania czytelnictwa.
Wszystkim zacnym aktorom serdecznie dziękujemy!

21 lutego przypada
Międzynarodowy Dzień
Języka Ojczystego.
Z tej okazji po raz czwarty mogliśmy na Skype gościć naszych
rówieśników z Ukrainy. Nasze spotkanie odbyło się w Szkole
Podstawowej w Klenicy. Udział wzięły dzieci klasy III. Po miłym powitaniu mogliśmy się pochwalić naszą piękną mową
ojczystą przedstawioną w wierszach, piosenkach i książkach.
Nie zabrakło również rozmów o kuchni polskiej , walorach krajobrazowych naszej gminy. Uczniowie z Ukrainy z klasy IV D
w mieście Chmielnicki, również przygotowali program artystyczny pokazujący piękno języka ukraińskiego.
Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.
Dziękujemy i do usłyszenia wkrótce.
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SZCZEPIMY SIĘ Z KGW

Dnia 25 września KGW Bełczowianki w Bełczu zorganizowały Festyn w Ramach Narodowego Programu Szczepień „SZCZEPIMY
SIĘ Z KGW”. Celem przedsięwzięcia było udostępnienie punktu szczepień mieszkańcom gminy i nie tylko (12 osób skorzystało
ze szczepienia i dostało pamiątkowe upominki) jak i wiele innych atrakcji, które były darmowe m.in. strefa gastronomiczna przygotowana przez członkinie koła, animacje dla dzieci, przejazdy bryczkami, zumba dla dzieci i dorosłych, ognisko, a całej imprezie
towarzyszyła oprawa muzyczna. Lubimy wspólnie działać dla naszych mieszkańców i gdy tylko nadarzyła się okazja do zorganizowania kolejnego przedsięwzięcia, nie wahałyśmy się ani chwili a udało się to dzięki pomocy i zaangażowaniu naszej małej
społeczności.

Za nami Kolejny Rok
działalnosci naszej
Jednostki OSP w Bojadłach
Rok cięzki i wyjatkowo pracowity ze względu na obecną pandemię COVID 19 .
Przez cały rok uczestniczyliśmy we wszystkich działaniach na terenie Gminy służąc pomocą przeciwdziałaniu skutkom pandemii od informowania mieszkańców
o zachowaniu środków ostrożności do dostarczania środków ochrony osobistej
takich jak maseczki oraz w pomocy w przetransportowaniu starszych osób do
Punktu szczepień.
Poza wyjazdami do akcji ratowniczo-gaśniczych braliśmy udział pomagając w 29
Finale WOŚP. Wraz z wolontariuszami kwestowaliśmy zbiórkę do puszek objeżdzając teren gminy. Braliśmy udział w akcji Mikołaj, w której strażacy pomagali
Mikołajowi dotrzeć z prezentami do wszystkich dzieci naszej Gminy.
Mikołaj razem z naszymi dzielnymi druhami odwiedził miejscowości: Przewóz,
Młynkowo, Pyrnik, Wirówek, Kartno i Bojadła.
Mimo wszystkich trudności w 2021 roku dla naszej jednostki OSP w Bojadłach
pozyskaliśmy nowy sprzęt ,wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej.
Miłym prezentem i niespodzianką było przekazanie na własność Samochodu
Kwatermistrzowskiego - Busa Marki FORD z jednostki PSP w Sulechowie oraz
Łodzi z przyczepką, która została przekazana w użyczenie od Straostwa Powiatowego w Zielonej Górze.
Również dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach projektu „Mały Strażak” zakupiliśmy 10 nowoczesnych hełmów bojowych marki Rosenbauer.
Wartość projektu to 18 000 zł 75% dofinansowanie (13 500,00 zł) i reszta 25%
wkład własny (zapewnione środki z Budżetu Gminy 3 000,00 zł + środki własne
OSP 1 500,00 zł)
Ochotnicza Straż Pożarna w Bojadłach otrzymała także wsparcie, jak co roku,
z krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego za przekazane środki w kwocie
5 000,00zł z puli Covidowej zakupiono: 2 kpl. ubrań bojowych, + 4 000,00 zł za
które zakupiono kpl. fantomów szkoleniowych do udzielenia pierwszej pomocy
„RKO“ oraz kwotę 1970 ,00 zł na zakup obuwia lekkiego .
Pozyskano także środki z 1% w kwocie 376,96 zł.
Tradycyjnie przy okazji podsumowań dziekujemy wszystkim podmiotom i osobom
z którymi współpracowaliśmy w minionym roku . Zyczymy Wam i sobie aby Rok
2022 był spokojniejszy od minionego .
Prezes OSP w Bojadłach
Krzysztof Cieślik
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KULTURA W CZASIE PANDEMII

Pandemia miała bardzo istotny wpływ na dotychczasową
działalność w naszej instytucji w zakresie animacji kultury i
edukacji kulturalnej.
Od momentu wprowadzenia pierwszych obostrzeń i zamknięcia instytucji kultury, próbowaliśmy odnaleźć się w nowej
rzeczywistości i szukaliśmy własnego sposobu na funkcjonowanie, aby towarzyszyć mieszkańcom w tym niepewnym
czasie. Podejmowaliśmy szereg prób, którymi chcieliśmy
zachęcić naszych odbiorców do aktywności, do skorzystania
z naszej oferty. Szczególnie skupiliśmy się na grupie dzieci
i młodzieży, często w naszych propozycjach zachęcając ich
do aktywności ruchowej, podejmowania działań ekologicznych, a jednocześnie do poznawania lokalnego dziedzictwa
i odkrywania własnych pasji, talentów. Świetnie sprawdziły się
zabawy terenowe, zawierające również elementy edukacyjne
(usystematyzowanie wiedzy o zabytkach lokalnej architektury, pomnikach przyrody, a także wiedzy nt. niematerialnych
zasobów kultury). Staraliśmy się zaangażować całe rodziny
do aktywności. Przygotowywaliśmy konkursy tematyczne,
nawiązujące do twórczości, którymi mieszkańcy mogli podzielić się z innymi. Wytwory tych pasji publikowaliśmy w sieci
(oficjalny fanpage na FB). Ograniczał nas jednak brak sprzętu
i odpowiedniego wyposażenia cyfrowego, ale także brak
umiejętności i wiedzy w zakresie działań on-line, marketingu
w sieci, nawiązywania kontaktu z młodymi odbiorcami i utrzymania ich zainteresowania.
Zaangażowaliśmy się również w działania pomocowe na terenie naszej gminy. Koordynowaliśmy akcję szycia i rozdawania
maseczek wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Bojadła.
W zakresie edukacji kulturalnej musieliśmy zawiesić zajęcia:
nauki gry na instrumentach, wokalne, twórcze i pozostałe.
Zawieszenie ich było dla nas i mieszkańców wielką stratą, ze
względu na brak kontaktów bezpośrednich, możliwość wspólnego rozwijania pasji i talentów, integracji międzypokoleniowej. Zrezygnowaliśmy z cyklicznych warsztatów, spotkań
w poszczególnych sekcjach. Odwołaliśmy zaplanowane wydarzenia kulturalne, koncerty, spotkania, dożynki, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom gminy i odbiorcom
naszej oferty.
Pomimo trwającej pandemii i ograniczeń z tego wynikających,
podczas wakacji zorganizowaliśmy wydarzenie pn. WAKACJADA na terenie gminy. Wszystkie działania odbywały się
w plenerze. Zajęcia były skierowane do dzieci, w tym zajęcia

kulturalne, plenery malarskie, kreatywne zajęcia plastyczne,
podróże po gminie w poszukiwaniu dziedzictwa, itp. Brak wyposażenia cyfrowego i do prowadzenia działań w formie on-line był dla nas największą przeszkodą, która uniemożliwiała
nam dotarcie do wszystkich zainteresowanych grup. Nasi pracownicy/instruktorzy korzystali również z prywatnych zasobów podczas pracy (laptopy, smartfony do rejestracji działań
animacyjnych). Pandemia spowodowała przede wszystkim
odpływ dorosłych odbiorców, zmniejszyła też uczestnictwo
seniorów, szczególnie tych przebywających w placówce opiekuńczej (DPS w Bełczu).
Pandemia całkowicie zmieniła formułę naszej pracy i działania w zakresie kultury. Do tego momentu opieraliśmy się na
bezpośrednich relacjach i kontaktach, z niewielkim wykorzystaniem mediów społecznościowych. Pandemia pokazała
nam inny kierunek, który jawi nam się również atrakcyjnie, ale
wymaga zmian i inwestycji.
Aleksandra Szubert
Dyrektor
GOK w Bojadłach
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Jubileusz Małżeństw 2021
W grudniu 2021r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bojadłach odbyła się
uroczystość 50 – lecia pożycia małżeńskiego. W tym roku medalem „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” od
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
odznaczeni zostali Państwo, którzy
związek małżeński zawarli w 1970
roku:
•
Czesława i Fryderyk Blitek
•
Teresa i Zygmunt Bojko
•
Stefania i Kazimierz Cepowscy
•
Halina i Ireneusz Kowalewicz
•
Lila i Jan Piasta
•
Krystyna i Tadeusz Wydra

oraz Państwo, którzy związek małżeński zawarli w 1971 roku:
•
Janina i Ryszard Czeszyk
•
Teresa i Ryszard Hojka
•
Jadwiga i Bernard Kubik
•
Czesława i Zygmunt Suchora
•
Krystyna i Henryk Wyrwa
•
Maria i Władysław Zientek
Gratulujemy Wszystkim Państwu
pięknego Jubileuszu życząc zdrowia
i pomyślności na dalsze lata!!!

ROK 2021 - PEŁEN WYZWAŃ DLA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH
W KLENICY oraz SOŁECTWA KLENICA

Rok 2021 był dla KGW w Klenicy z pewnością bardzo aktywny. Starając się
pozyskać dodatkowe środki finansowe,
a także realizując zadania statutowe,
członkinie KGW podjęły się organizacji
wielu inicjatyw na rzecz rodzin społeczności lokalnej.
Już na początku roku, KGW zaangażowało się w gminne działania ogólnopolskiej akcji charytatywnej Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ponadto,
KGW - w trosce szczególnie o najmłod-

szych mieszkańców samej Klenicy i okolicznych miejscowości - zorganizowało
szereg inicjatyw właśnie dla tej grupy.
Był to między innymi Dzień Dziecka
w dniu 17.06.2021 na boisku sportowym (podczas imprezy odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek i inne kulinarne przysmaki). Kolejnym większym
wydarzeniem był festyn pn. „Szczepimy się z KGW” w ramach profilaktyki
i promocji szczepień przeciw Covid-19,
na organizację którego koło pozyskało środki finansowe w kwocie 8000 zł.
W ramach wydarzenia przygotowano
moc atrakcji i animacji dla dzieci oraz
bogate stoiska gastronomiczne dla
uczestników. W organizację włączyły
się m.in. Szkoła Podstawowa w Klenicy,
Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach
oraz inni partnerzy.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym z zewnątrz koło wsparło doposażenie sali wiejskiej w Klenicy poprzez
zakup profesjonalnego oświetlenia.
Zarówno KGW, jak i Sołectwo Klenica
poprzez przekazanie fantów wsparły
akcję charytatywną dla małego Michałka, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi.
Koniec roku, pomimo trwającej wciąż
pandemii koronawirusa był równie intensywny. Sołectwo przy udziale KGW
zorganizowało ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ w dniu 23.11.2021 r.. Przyłączyło
się również do niesienia pomocy dla
pogorzelców w Kijach poprzez ulepienie
pierogów, z których sprzedaży dochód
trafił do potrzebujących.

OSP KLENICA

Nasza jednostka w 2021 roku uczestniczyła w 48 zdarzeniach
o charakterze ratowniczo-gaśniczym. Były to pożary, wypadki,
wiatrołomy oraz 5 dniowe poszukiwania zaginionych osób.
Z powodu pandemii nasze działania na rzecz mieszkańców naszej gminy były bardzo ograniczone, mimo to braliśmy udział
w gminnym finale WOŚP oraz corocznym spotkaniu z Mikołajem
organizowanym przez GOK. Zorganizowaliśmy piknik rodzinny
z okazji Dnia Strażaka, w którym bardzo licznie uczestniczyli
mieszkańcy naszej gminy, a także okolic. Ponadto odbyła się
Wigilia dla członków naszej jednostki oraz osób, które nas
wspierają. Odbyło się również zebranie wyborczo-sprawozdawcze, na którym wyłoniono nowy zarząd naszej jednostki.
Za pozyskane środki z WFOŚGiW, KSRG oraz Gminy Bojadła
zakupiliśmy m.in. wytwornice piany PRO-PAK, lancę komino-
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wą, opryskiwacz plecakowy, hełmy, mundury, węże pożarnicze oraz kasetony do ich transportu, prądownice, mostki przejazdowe, rękawice specjalne, kominiarki. Z własnych środków
zakupiliśmy silnik zaburtowy.
Dzięki zaangażowaniu radnej powiatu zielonogórskiego Aleksandry Szubert oraz członka zarządu powiatowego Mirosława
Andrasiaka udało się pozyskać torbę PSP R-1 z terapią tlenową. Wszystkim druhom oraz osobom wspierającym naszą
jednostkę bardzo dziękujemy.
Naczelnik OSP Klenica
Stanisław Filipczak

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła

Informuje, iż wzorem lat ubiegłych
przypominam o możliwości skorzystania
z kolejnej edycji zadania polegającego
na usuwaniu wyrobów zwierających
azbest z terenu Gminy Bojadła.
W ramach programu w latach 2016
– 2021 usunięto już 145,358 Mg wyrobów zawierających azbest z te-

renu Gminy Bojadła. Tylko w ubiegłym roku usunięto 12,908 Mg wyrobów zawierających azbest z 12 nieruchomości na terenie gminy. Koszt
całego
przedsięwzięcia
wyniósł
8 464,79 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery zł siedemdziesiąt dziewięć gr).
Zadanie zostało w 100 % sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
w formie dotacji dla Gminy, w kwocie
8 464,79 zł

Ponownie zachęcam do skorzystania
z możliwości usunięcia azbestu z posesji
zlokalizowanych na terenie Gminy Bojadła. W tym celu należy złożyć wstępny
wniosek o dofinansowanie usunięcia
wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy Bojadła do końca marca 2022.
Informuję także o możliwości zapoznania się z informacjami dotyczącymi
szkodliwości azbestu dostępnymi na
naszej stronie internetowej oraz BIP
w zakładce „Azbest”, a także na tablicy ogłoszeń znajdującej się w holu Urzędu Gminy
Bojadła przy ulicy Sulechowskiej 35.
Danuta Zientek

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW
POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Informuję, że Gmina Bojadła w ubiegłym
roku zrealizowała program pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach i typu Big Bag” ogłoszony
przez NFOŚiGW, którego głównym celem było zagospodarowanie odpadów
z tworzyw sztucznych z rolnictwa ta-

kich jak: folie rolnicze, siatka i sznurek do
owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag. W ramach programu unieszkodliwiono 8,29 Mg odpadów
pochodzących z gospodarstw rolnych.
Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł
4 144,98 zł (cztery tysiące sto czterdzieści cztery zł dziewięćdziesiąt osiem gr)
i został w 100 % zrealizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

Ponadto Gmina Bojadła uzyskała pozytywną ocenę dotyczącą realizacji programu pn. „ Usuwanie odpadów z folii
rolniczych, siatki i sznurka do owijania
balotów, opakowań po nawozach i typu
Big Bag” na rok 2022. W ramach programu planuje się usunięcie 28,800 Mg
odpadów pochodzących z gospodarstw
rolnych.
Danuta Zientek

„CYFROWA EWOLUCJA KULTURY”
wyposażeniu; zwiększy się potencjał zasobów kadrowych
GOK w zakresie nowych umiejętności i kompetencji; oferta
działań kulturalnych oraz w zakresie edukacji kulturalnej zostanie uatrakcyjniona i poszerzona o nowe formuły działań.

Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach w terminie 01.07.2021
do 30.06.2022 realizuje projekt pt. „Cyfrowa ewolucja kultury” w ramach projektu systemowego Konwersja cyfrowa domów kultury ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury.
Kwota dofinansowania uzyskanego przez naszą instytucję to
84 100,00 zł. Celem projektu jest nabycie nowych kompetencji i umiejętności przez pracowników GOK, które pozwolą na
animowanie działań kulturalnych w lokalnej społeczności oraz
rozwijanie edukacji kulturalnej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez udział pracowników w kompleksowym systemie
szkoleń oraz doposażenie GOK w niezbędne do prowadzenia
działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy. Projekt ma na celu również zwiększenie dostępności
działań GOK, w tym edukacji kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami. W rezultacie realizacji projektu zwiększy się
potencjał techniczny GOK dzięki nowoczesnemu cyfrowemu

Dzięki realizacji projektu pracownicy GOK otrzymają dostęp do
nowoczesnego sprzętu, programów, narzędzi. Umiejętności
związane z ich obsługą zostaną wykorzystane do tworzenia
oferty GOK (nowe zajęcia, konkursy, nagrywanie podcastów,
spotkania online z autorami/artystami/ lokalnymi liderami/
pasjonatami/ludźmi utalentowanymi, mobilne gry terenowe
w oparciu o lokalne dziedzictwo kulturowe i zasoby naturalne,
itp.). Nowe umiejętności cyfrowe w zakresie wykorzystania
narzędzi posłużą do własnych poszukiwań nowych rozwiązań. Dodatkowo działamy w ramach Zrzeszenia Lubuskich
Instytucji Kultury w regionie lubuskim, które dostarcza nam
nowych brodźców i pomysłów na rozwój (wspólne szkolenia
w zakresie kompetencji cyfrowych dla animatorów służące
organizacji wspólnych przedsięwzięć jak: Lubuskie Konfrontacje Artystyczne w obszarze muzyki, plastyki, tańca, recytacji,
filmu, plastyki, itd.).
Aleksandra Szubert
Dyrektor
GOK w Bojadłach
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GMINNY PUNKT

KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
CZYNNY:
Poniedziałek
14.00 – 16.00
wtorek, piątek 7.15 - 9.15
Środa, czwartek 12.00 – 14.00

Istnieje możliwość umówienia wizyty w innym dogodnym dla
Państwa terminie
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizacje domu.
www.czystepowietrze.gov.pl
https://portal.wfosigw.zgora.pl/

Nieodpłatna Pomoc
Prawna i Poradnictwo
Obywatelskie
Od 13 stycznia 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury
w Bojadłach została uruchomiona
Nieodpłatna Pomoc Prawna i Poradnictwo Obywatelskie
Usługa świadczona będzie na parterze
budynku naprzeciwko Gminnej Biblioteki.
ul. Boczna 1A 66-130 Bojadła

W każdy czwartek w godzinach od 1400 do 1800
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne
poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie
fizycznej, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady
Aby zarezerwować wizytę należy:
- dokonać rezerwacji telefonicznej
pod numerem tel. (68) 45 35 201.
Terminy i godziny, w których
przyjmowane są rezerwacje telefoniczne to:
poniedziałek: 7.30-16.00
wtorek-czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-15.00; lub
•

drogą elektroniczną na adres e-mail:
pomocprawna@powiat-zielonogorski.pl
lub

•

poprzez moduł zapisów publicznych systemu
do obsługi NPP i NPO dostępny pod adresem:
https://np.ms.gov.pl/lubuskie/zielonogórski

URZĄD GMINY W BOJADŁACH
ul. Sulechowska 35 , 66-130 Bojadła
tel.: 68 352 33 32, 68 352 33 69, fax. 68 329 76 17
urzad@bojadla.pl
www.bojadla.pl

