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Jaki był rok 2020? Jedno
można stwierdzić, że nie
był to czas normalny.
W marcu ubiegłego roku
do Polski dotarł koronawirus i nasze życie
wywrócił do góry nogami. Wprowadzono obostrzenia, nakazy, ograniczenia. W szkołach
rozpoczęła się nauka
zdalna, odwołano szereg imprez kulturalnych,
sportowych, zawieszono działalność punktów handlowych i usługowych, różnych instytucji itd. Skutki
pandemii odczuliśmy i odczuwamy nadal praktycznie w każdej
sferze naszego życia – prywatnej i zawodowej; wiele zmieniło się w naszym otoczeniu. Zmierzyliśmy się z tymi zmianami
i sądzę, że na dobrym poziomie. W związku z tym dziękuję
za wytrwałość, wyrozumiałość i cierpliwość, a szczególnie
za każdą, nawet najmniejszą pomoc niesioną drugiemu człowiekowi w tym trudnym czasie. To między innymi dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu pracowników urzędu, OPS-u,
GOK-u, Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach, członkiniom Koła
ZERiI w Bojadłach, Domu Dziecka w Klenicy, a także innym
prywatnym osobom, firmom oraz jednostkom OSP udało się
uszyć i dostarczyć mieszkańcom gminy ok. 3500 maseczek
ochronnych. Za każdą pomoc jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJĘ.
Mimo trwającej pandemii oraz ograniczonych możliwości finansowych budżetu Gminy Bojadła (zadłużenie 8 mln zł),
w roku 2020 przebudowaliśmy dwie drogi w Bojadłach i jedną drogę w Klenicy. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach programu
rządowego „Posiłek w domu i szkole” wyremontowaliśmy
i wyposażyliśmy kuchnię Szkoły Podstawowej w Bojadłach.
Dofinansowaliśmy również przebudowę drogi powiatowej
Bojadła - Bełcze. Ponadto wyremontowaliśmy dach jednego
z budynków Szkoły Podstawowej w Klenicy. W ramach pomocy rządowej dla szkół podstawowych, zakupiliśmy za łączną
kwotę 90 tyś. zł sprzęt komputerowy do nauki zdalnej. 31 lipca 2020 r. podpisałem umowę z Samorządem Województwa
Lubuskiego na dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014-2020 zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bojadła”,
w którym kwota dotacji wynosi 825 tys. zł, z czego całkowity
koszt zadania to 1,6 mln zł. W ramach zadania w pierwszym
etapie rozpoczęliśmy budowę 8 przydomowych oczyszczalni
ścieków. Drugi etap to budowa wodociągu przesyłowego wraz
ze zbiornikiem wyrównawczym i stacją pomp dla mieszkańców Pyrnika i Młynkowa. Wspólnie z KGW „Młynkowianki”
wyremontowaliśmy salę wiejską w Młynkowie, natomiast
dzięki wsparciu KGW w Klenicy zamontowaliśmy nagrzewnicę
na sali wiejskiej w Klenicy. Wspomoże ona ogrzewanie pomieszczenia, z korzyścią zarówno dla uczniów szkoły na lekcjach wychowania fizycznego, a także dla innych użytkowników sali. Kolejna wspólna inwestycja to doświetlenie przejścia
dla pieszych w Bojadłach przy ulicy Sulechowskiej (Samorząd
Województwa Lubuskiego). Warto również wskazać, iż dzięki wsparciu Gminy Bojadła-OSP w Bojadłach i OSP w Klenicy
zostały wyposażone w sprzęt pożarniczy (dotacja Gminy ok.
4 tys. zł dotacja z KSRG ok. 16 tys. zł). W tym miejscu należy
również wspomnieć o wspólnej inicjatywie przeprowadzonej
z Fundacją Pałac Bojadła pn. „Wolontariat dla dziedzictwa
2020”. W ramach akcji grupa wolontariuszy uczestniczyła
w porządkowaniu parku, który jest własnością Gminy Bojadła.
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Szczególnie cieszą wspólne działania podjęte z sołectwami, Kołami Gospodyń Wiejskich, jednostkami OSP i Fundacją
Pałac Bojadła. Jest to przykład solidarności i wspólnej troski
o Naszą Gminę. Liczę, iż w przyszłości dalej będziemy realizowali wspólne projekty.
W ubiegłym roku zakończył się pierwszy etap gazyfikacji Bojadeł. Z informacji otrzymanych od inwestora tj. PSG Sp. z o.o.,
drugi etap przedsięwzięcia planowany jest na lata 2021-2022.
Zgodnie z planem inwestora, nitka gazociągu dotrzeć ma do
ulic: Sławskiej (wysokość nr 1 do 9), Wąskiej, Sulechowskiej
(wysokość od Agroturystyki do „Kapliczki” oraz od Banku do
Urzędu Gminy), Kościelnej (wysokość nr 1 do 9), Kościuszki
(wysokość Banku Spółdzielczego) oraz Bocznej (wysokość nr
1 do 6).
Równie ważnym projektem, który zakończył się w 2020 roku
(30 grudnia) jest projekt realizowany przez Powiat Zielonogórski pn. „Scalanie gruntów obrębu Bojadła” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2014-2020. Projekt ten
powiązany jest z prowadzoną przez Samorząd Województwa
Lubuskiego budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej
nr 282 wraz z mostem przez rzekę Odrę. Decyzją z 7 sierpnia 2020 roku Minister Rozwoju umorzył postępowanie odwoławcze od decyzji Wojewody Lubuskiego z 19.11.2019r.
zezwalającej na przeprowadzenie inwestycji drogowej, co
pozwoliło na wznowienie i dokończenie prac scaleniowych.
W ramach prac poscaleniowych w miejscowości Bojadła,
w okresie 2021-2022 roku zostanie wykonanych ok. 4km dróg
wewnętrznych. Zakończony projekt scalania gruntów (zmiana właścicieli i numeracji działek ewidencyjnych), pozwoli na
rozpoczęcie przez Samorząd Województwa Lubuskiego prac
polegających na opracowaniu koncepcji obwodnicy Bojadeł.
Z informacji otrzymanych z Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Zielonej Górze, wiosną tego roku planowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących obwodnicy
Bojadeł.
Budżet na rok 2021 ustalony został na poziomie – dochody 17,4 mln zł, wydatki 17,9 mln. zł. Ok. 30% to wydatki na
oświatę i wychowanie (wydatki 6 mln zł a subwencja oświatowa wynosi 2,6 mln zł). Następne 30% to wydatki związane
z pomocą społeczną (6mln zł). Pozostała część to wydatki
związane z funkcjonowaniem gminy, w tym planowane inwestycje. W bieżącym roku planujemy przebudować drogę
w Kartnie i drogę w Pyrniku. W lipcu 2020 złożyliśmy wnioski
o dofinansowania inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie
konkursu. Łączny koszt przebudowy dróg to 1,3 mln zł. Planujemy również rozpocząć budowę wodociągu przesyłowego
wraz ze zbiornikiem wyrównawczym i stacją pomp dla mieszkańców Pyrnika i Młynkowa o wartości 1,4 mln zł. Ponadto,
w miarę posiadanych środków finansowych i ewentualnym
wsparciu środków zewnętrznych, chcemy remontować kolejne budynki użyteczności publicznej. Jeżeli tylko będzie taka
możliwość, spotkam się z Państwem na zebraniach wiejskich, na których bezpośrednio będziemy mogli porozmawiać
o Naszej Gminie.
Na koniec zapraszam Państwa do zapoznania się z Biuletynem
Informacyjnym, w którym staraliśmy się podsumować miniony 2020 rok. Dziękuję wszystkim za pomoc, za wyrozumiałość
i za wsparcie, jakie otrzymujemy w naszej codziennej pracy na
rzecz Naszej Małej Ojczyzny. Życzę Państwu w tym trudnym
czasie przede wszystkim zdrowia, bo to ono jest najcenniejsze.
Życzę dużo cierpliwości i zrozumienia, szacunku i rozsądku we
wzajemnych relacjach. Dbajmy o siebie i o innych. Szanujmy
się i nie walczmy ze sobą. Razem możemy więcej!!!
Krzysztof Gola, Wójt Gminy Bojadła

Inwestycje w gminie Bojadła
w 2020 r.
montażu żeliwnej instalacji kanalizacyjnej i wykonaniu
nowej z rur PVC, całkowitą wymianę instalacji elektrycznej
z osprzętem, modernizację instalacji ciepłej i zimnej wody,
wykonanie okładzin ścian o posadzek, roboty malarskie.
Zakupione zostały nowe urządzenia i sprzęty na wyposażenie kuchni właściwej i pomieszczeń kuchennych. Całkowity koszt remontu wraz z kosztem zakupu wyposażenia wyniósł 145 426,25 zł, wkład własny 60 426,25 zł,
dofinansowanie z programu rządowego „Posiłek w domu
i szkole” 80 000,00 zł.

Rok 2020 jest okazją do podsumowania co udało się w tym
roku zrealizować a co nie. W ubiegłym roku na ternie gminy
Bojadła zrealizowane zostały między innymi takie inwestycje jak:

•

•

•

•

Dofinansowanie do modernizacji drogi powiatowej nr
1024F w miejscowości Bełcze. Wysokość dotacji przekazanej dla Powiatu Zielonogórskiego wynosi 50 000 zł.

•

Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 278 w Bojadłach na ul. Sulechowskiej (przy przedszkolu). Całkowity koszt wykonania
doświetlenia 21 586.50 zł, dotacja celowa otrzymana
z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie kosztów
realizacji zadania 10 794,00 zł.

•

Wykonanie remontu w świetlicy wiejskiej w Młynkowie
polegającego na ociepleniu ścian i utwardzeniu placu.
Materiały zakupione zostały przez KGW „Młynkowianki”
w kwocie 3000 zł.

•

Przełożenie pokrycia dachowego z wymianą ołacenia,
wzmocnieniem krokwi i założeniem nowego orynnowania
na budynku szkolnym w Klenicy, w którym mieści się kotłownia obsługująca szkołę. Koszt remontu 25 830,00 zł.

•

Montaż nagrzewnicy na sali wiejskiej w Klenicy. Koszt
zakupu nagrzewnicy w kwocie 3000 zł pokryło KGW
w Klenicy.

•

Wykonanie różnych prac remontowych w Szkole Podstawowej w Klenicy, Bojadłach oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach.

•

Przystąpienie do budowy ośmiu przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, w których nie ma kanalizacji, wyłonienie wykonawcy oraz podpisanie z nim
umowy. Koszt inwestycji wynosi 136.530 zł brutto. Dofinansowane z PROW na lata 2014-2020 w wysokości
70.629 zł

Przebudowa dróg gminnych w Bojadłach obejmująca ulice Kresową i Cichą. Przebudowa polegała na wykorytowaniu, wykonaniu podłoża, warstwy konstrukcyjnej, podsypki i ułożeniu warstwy wierzchniej z polbruku. Długość
przebudowanych dróg wynosi 563 m, koszt przebudowy
442 060,30 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 278 420,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w Klenicy obejmująca ulicę Podwalną. Przebudowa polegała na wykorytowaniu,
wykonaniu podłoża, warstwy konstrukcyjnej, podsypki i ułożeniu warstwy wierzchniej z polbruku. Długość
przebudowanej drogi wynosi 499 m, koszt przebudowy
516 039,07 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 354 425,00 zł.

Remont kuchni w SP Bojadłach w budynku przedszkola. Remont polegał na wymianie stolarki drzwiowej
w pomieszczeniu kuchni, skuciu płytek ściennych, de-
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OSP w Klenicy

Rok 2020 rozpoczęliśmy od aktywnego udziału w 28 finale
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Na przełomie maja oraz kwietnia realizowaliśmy program
zainicjowany przez Zarząd Województwa Lubuskiego mający
na celu pomoc seniorom w czasie pandemii. Za kwotę 10.000
złotych przygotowaliśmy 75 pakietów pomocowych, które
dostarczyliśmy seniorom mieszkającym w naszej gminie oraz
zakupiliśmy dla strażaków naszej jednostki maseczki, gogle
oraz kombinezony ochronne.
W czerwcu przystąpiliśmy do programu „Mały Strażak” który
był finansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Z pozyskanej dotacji wysokości 25000 złotych zakupiliśmy sprzęt ochrony osobistej (mundury, hełmy).
Z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pozyskaliśmy poza coroczną dotacją za rok 2019 która wyniosła

6063 złotych. Kupiono sprzęt ochrony osobistej oraz łączności, a także materiały na remont dachu oraz ocieplenie remizy,
otrzymaliśmy dodatkowe 16149 złotych za które został kupiony zestaw narzędzi hydraulicznych
Przez Gminę została zakupiona przyczepa podłodziowa
o wartości 3700 złotych.
Otrzymaliśmy również wsparcie w formie dotacji o wartości
3450 złotych od oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej
Górze oraz 3000 złotych od gminy na zakup sprzętu ochrony
osobistej.
Z własnych środków sfinansowaliśmy zakup koszulek oraz
emblematów imiennych za 801 zł.
Uczestniczyliśmy aktywnie w dystrybucji maseczek ochronnych oraz wspomagaliśmy mieszkanki naszej gminy zaangażowane w akcję „Szlachetna Paczka”. Ten pracowity rok zakończyliśmy 57 wyjazdami do różnego rodzaju zdarzeń.

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW
POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

W ubiegłym roku Gmina Bojadła podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn.

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach o typu BIG BAG”. Jednak
ze względu na to, iż bardzo szybko skończył się krajowy limit
pomocy de minimis, nie można było zrealizować programu do
końca 2020 r.
Zadanie zostało przesunięte do realizacji na początek roku
2021 r. Do końca stycznia planuje się usunięcie z terenu Gminy
Bojadła ok. 10,96 Mg odpadów z działalności rolniczej. Całość zadania zostanie w 100% pokryta ze środków NFOŚRiGW
w Warszawie w formie dotacji po zrealizowaniu zadania.

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY BOJADŁA
ska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w formie dotacji dla
Gminy, w kwocie 9 395,77 zł.
Informuję o możliwości skorzystania z kolejnej realizacji zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zwierających azbest
z terenu Gminy Bojadła. Przypomnijmy, iż w ramach realizacji
programu w ubiegłym roku usunięto 15,08 Mg wyrobów
zawierających azbest. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł
9 395,77 zł   (słownie: dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt
pięć zł siedemdziesiąt siedem)).
Zadanie zostało w 100 % sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
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Zachęcam również w tym roku do skorzystania z kolejnej edycji. W tym celu należy złożyć wstępny wniosek o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy
Bojadła do końca marca 2021 r. Więcej informacji pod nr tel.
68 329 76 12 – pokój nr 1.
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.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2021 R.
Uwaga rolnicy! Informujemy o możliwości ubiegania się o zwrot
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zainteresowani rolnicy powinni złożyć wniosek o zwrot podatku do Urzędu Gminy Bojadła w nieprzekraczalnym terminie od
1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. wraz z fakturami (lub ich
kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 sierpnia 2020
r. do 31 stycznia 2021 r.
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej na
rok 2021 r. w kwocie 1,00 zł, czyli:
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

https://www.portalwrc.pl/images/thumbnails/images/news3/764-fill

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.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W AKCJACH HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI
Szanowni Mieszkańcy!
Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w akcji „ODDAJ KREW”,
którą organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach wraz
z Regionalnym Ośrodkiem Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Zielonej Górze. 13 stycznia 2021 roku (środa) w godzinach
9.00 – 12.00 na placu za GOK (teren placu targowego) odbyła
się pierwsza taka akcja w tym roku.

każdej miejscowości, zazwyczaj poprzez sołtysów. Najlepiej
wcześniej zgłosić się do nas telefonicznie tel. 68 352 34 40,
bądź drogą elektroniczną e-mail: gok@bojadla.pl. Jednak jeśli
ktoś z Państwa podejmie decyzję w ostatniej chwili, nie będzie to stanowiło problemu. Zawsze można zdecydować się
w ostatniej chwili.
Akcja ta jest bardzo ważna szczególnie w czasie pandemii,
z którą zmierzamy się od wielu miesięcy. Wielu z nas, członków naszych rodzin i osób z bliskiego otoczenia dotknęła
choroba spowodowana wirusem COVID-19. Ten bardzo trudny czas spowodował, że mniejsza ilość osób może oddawać
krew. Potrzeby krwi jednak są nadal. Dlatego tak ważna jest
ta akcja. Jeśli sami nie możemy oddać krwi z różnych przyczyn,
zachęćmy do udziału naszych bliskich, sąsiadów, znajomych.
Zależy nam bardzo, aby ta informacja dotarła do jak największej liczby osób. Nie bójmy się pomagać!
Aleksandra Szubert

Szczegóły dotyczące akcji zamieszczone będą na plakatach,
które systematycznie przekażemy w miarę możliwości do
DATA

MIEJSCOWOŚĆ

13.04.2021 (wtorek)
13.07.2021 (wtorek)
13.10.2021 (środa)

BOJADŁA

Poniżej harmonogram kolejnych akcji „ODDAJ KREW, URATUJ
ŻYCIE”, zaplanowanych na 2021 rok w Bojadłach.
ADRES
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOJADŁACH
UL. BOCZNA 1A, 66-130 BOJADŁA

NARODOWE CZYTANIE
5 września 2020 r. zaprosiliśmy mieszkańców gminy Bojadła na kolejną, piątą już edycję akcji NARODOWE CZYTANIE, pod patronatem Pary Prezydenckiej. Tym razem czytaliśmy BALLADYNĘ Juliusza Słowackiego.
W tegorocznej edycji czytali:Grażyna Śledź, Marta Piotrowska, Lucyna Małkiewicz, Magdalena Kramska, Aleksandra Szubert,
Monika Mitulska, Joanna Demska-Marczenia, Genowefa Jankowska, Aneta Kamińska, Wioletta Cepowska, Maria Chorostecka
–Paluch.
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„WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 1024F
na odcinku Bojadła-Bełcze” oraz inne drogi powiatowe na terenie gminy Bojadła

Rok 2020 był z pewnością znaczący dla Gminy Bojadła i jej mieszkańców w zakresie infrastruktury dróg powiatowych. Dzięki złożonemu przez Powiat Zielonogórski wniosku „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła-Bełcze”, w 2019 roku zawarto umowę z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych
oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. 2020 rok obejmował realizację robot budowlanych. Całkowity koszt inwestycji to
1.552.704 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 50%, czyli 776.351, wkład własny Powiatu
Zielonogórskiego to 726.353 zł, natomiast Gminy Bojadła 50.000 zł.
Zakres zadania to wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na odcinku 4.430 mb, tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 278
w miejscowości Bojadła do miejscowości Bełcze.
Realizacja zadania obejmowała następujące działania:
•

I odcinek w m. Bojadła km 0+000 – km 1+460: wzmocnienie nawierzchni na istniejącej szerokości, wykonanie peronu chodnikowego przy projektowanym wyniesionym przejściu dla pieszych, wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kompletnym oznakowaniem pionowym i poziomym, montaż poręczy ochronnych przed wejściem do sklepu, wyznaczenie miejsc
postojowych + wraz z miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

•

II odcinek Bojadła – Bełcze km 1+460 – km 4+430: wzmocnienie nawierzchni na istniejącej szerokości, utwardzenie pobocza (utwardzenie materiałem kamiennym oraz sprysk).

Dzięki realizacji zadania w zdecydowanym stopniu poprawi się bezpieczeństwo osób korzystających z przedmiotowej drogi, ponieważ przede wszystkim mieszkańcy gminy, a także osoby spoza gminy, które dojeżdżają do zakładów pracy zlokalizowanych
w miejscowości Bełcze, a nawet Kargowa, będą mogli komfortowo i bezpiecznie do nich dotrzeć.
W sprawie dróg powiatowych nr 1024F Bojadła – Pyrnik oraz nr F1177 Pyrnik – Młynkowo, ze względu na znaczącą potrzebę
społeczną poprawiającą poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu zielonogórskiego, a także bardzo złe uwarunkowania
infrastrukturalne, w maju 2020 roku złożyłam wniosek o naprawę nawierzchni tych dróg, z natychmiastowym uwzględnieniem
naprawy drogi powiatowej nr F1177 w miejscowości Młynkowo/gmina Bojadła. Naprawy wymagają praktycznie całe odcinki
tych dróg lub ich zdecydowana większość, natomiast w samej miejscowości Młynkowo, droga składa się w przeważającej większości z ubytków, uszkodzeń, wyrwisk. Do swojego wniosku załączyłam stosowne uzasadnienie. W dniu 15.06.2020 roku odbyło
się spotkanie w tej sprawie, w którym wzięłam udział wraz z Panem Mirosławem Andrasiakiem - Członkiem Zarządu Powiatu,
Panią Agnieszką Stelmasik – Dyrektorem Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg, Panem Jarosławem Judzińskim – inspektorem nadzoru budowlanego, Panem Krzysztofem Golą - Wójtem Gminy Bojadła oraz Panem Jerzym Wodzisławskim –
Radnym Gminy Bojadła.
Mam głęboką nadzieję, iż kwestia naprawy dróg na odcinkach Bojadła – Pyrnik oraz Pyrnik - Młynkowo będzie tematem dalszych ocen i rozstrzygnięć, w zależności od możliwości finansowych Powiatu Zielonogórskiego i ewentualnego współfinansowania inwestycji przez Gminę Bojadła.
W minionym roku niejednokrotnie wnioskowałam również o naprawę nawierzchni drogi powiatowej nr 1189F w miejscowości
Siadcza/gmina Bojadła. Zły stan nawierzchni jest – podobnie jak w przypadku wspomnianym powyżej – na całym odcinku tej
drogi aż do miejscowości Karszyn, ale fatalne warunki dla uczestników ruchu w samej miejscowości wymagają stale podjęcia
koniecznych działań naprawczych. Jednak udało się, przy czynnej współpracy z panią Mariolą Głogowską - sołtys miejscowości
Siadcza interweniować w sprawie niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, uschniętych
konarów i drzew, które na nasz wniosek, po dogłębnej weryfikacji i uzyskaniu wymaganych zezwoleń, Zielonogórski Zarząd Dróg
Powiatowych zlecił do usunięcia i zadanie zostało zrealizowane.
Aleksandra Szubert
Radna Powiatu Zielonogórskiego
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TANYA VALKO
AUTORKA BESTSELLEROWYCH: „Arabskiej sagi” i „Azjatyckiej sagi” 24
września b.r. spotkała się z czytelnikami w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Bojadłach. Pisarka ukończyła orientalistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Była nauczycielką w Szkole Polskiej w Libii.
Przez wiele lat pracowała jako asystentka ambasadorów RP w krajach
muzułmańskich. Mieszkała w Libii, Arabii Saudyjskiej, a obecnie w Indonezji. Jej marzeniem od zawsze było pisarstwo. Książki wydaje pod pseudonimem. Jest autorką książek o Libii: Libia od kuchni, Życie codzienne
w Trypolisie oraz Sahara – ocean ciszy. Jej zainteresowania zdrowym
stylem życia zaowocowały książkami: W 2010 r. ukazał się jej debiut
powieściowy Arabska żona, która stała się bestsellerem oraz początkiem Arabskiej sagi. Po sukcesie arabskiej sagi Tanya Valko rozpoczęła następny cykl powieściowy pod zbiorczym tytułem Azjatycka saga
(Okruchy raju, Miłość na Bali). Na spotkaniu pisarka w barwny sposób
opowiedziała słuchaczom o kulturze, stylu bycia i sytuacji kobiet w krajach muzułmańskich.. Wiele z opowiadanych podczas spotkania historii można odnaleźć na kartach powieści Tanyi Valko, które
są dostępne w bojadelskiej bibliotece.
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki we współpracy z Instytutem Książki i Narodowym
Programem Rozwoju Czytelnictwa.

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
kich zadaniach pomagały nam Panie
opiekujące się grupami przedszkolnymi.
Mamy nadzieję , że w przyszłym roku
już Dzień Pluszowego Misia odbędzie
się w realu i będziemy mogli spotkać się
z najmłodszymi tak jak w poprzednich
latach…

25 Listopada 2020 w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Bojadłach z Filią w Klenicy
obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia
on-line ,ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w naszym kraju.
Nasza Biblioteka łączyła się z Przedszkolem Samorządowym w Bojadłach
oraz z Przedszkolem Niepublicznym
Kraina Marzeń w Klenicy. Przygotowane
zadania dla najmłodszych cieszyły się
dużym zainteresowaniem. We wszyst-

Miło nam poinformować, że dzięki
udziałowi w konkursie Biblioteka Bezglutenowa wzbogaciliśmy nasze księgozbiory o kilka publikacji na temat celiakii i diety bezglutenowej.
Aby zdobyć wydane przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie
Bezglutenowej materiały musieliśmy
wykonać zadanie. Wygrane w konkursie książki już wkrótce będą dostępne
w naszych wypożyczalniach.
Projekt powstał z inicjatywy Good Books
oraz Polskiego Stowarzyszenia Osób

z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej, we
współpracy z Justyną Tarkowską (pracownia graficzna Mile Widziane).
Celem projektu jest rozpowszechnianie
wiedzy na temat celiakii i diety bezglutenowej poprzez bezpłatne udostępnianie bibliotekom wydawnictw o tej
tematyce.
W naszej bibliotece zainteresowani tym
tematem, na półce z książkami o dietach, znajdą również publikacje dla osób
na diecie bezglutenowej.
A są to:
1.
2.
3.
4.

M. Oworuszko „Ola, Franek i Gucio
Gluten”
J. Tarkowska „Co je Jan?”
”Dziecko na diecie bezglutenowej”
Praktyczny poradnik dla rodziców
Praktyczny poradnik „Celiakia i dieta bezglutenowa”

DODATKOWY SPRZĘT KOMPUTEROWY W PRACOWNI ORANGE
W drogim półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach brał udział w konkursie „Dodatkowe wyposażenie Pracowni
Orange” ogłoszonym przez Fundację Orange z siedzibą w Warszawie. Projekt ten został pozytywnie oceniony - czego efektem
było usytuowanie GOK-u w Bojadłach wśród czołowych 17 instytucji z Polski.
W dniu 10 listopada 2020 roku podpisana została umowa na doposażenie naszej Pracowni Orange w Bojadłach. Dzięki temu
otrzymaliśmy nowy sprzęt komputerowy - laptopy z pełnym oprogramowaniem wraz dodatkowymi akcesoriami.
Cele projektu: upowszechnianie dostępu do nowych technologii w małych miastach i wsiach, w których zlokalizowane są Pracownie Orange, rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców społeczności lokalnych (dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów),
podnoszenie kompetencji cyfrowych osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie Pracowni Orange (pracowników GOK) oraz
umożliwienie Pracowniom korzystania z nowszego oprogramowania oraz wyposażenie Pracowni w nowy sprzęt komputerowy.
Z niecierpliwością czekamy, aż ponownie otworzymy dla naszych mieszkańców pomarańczowe drzwi Pracowni, gdzie będziecie
mieć możliwość skorzystania z nowego sprzętu.
Aleksandra Szubert
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach
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AUTOBIOGRAFIA”
MICHALINY WISŁOCKIEJ

SPOTKANIE DWÓCH
PARTNERSKICH BIBLIOTEK
Po trzech latach spotkań on-line, 27 lutego br. w Warszawie
odbyło się spotkanie robocze pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach oraz Biblioteki im. Tarasa Szewczenki w Chmielnickim na Ukrainie. Spotkanie odbyło się
w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Jego celem była
wymiana doświadczeń oraz określenie dalszych kierunków
współpracy obu bibliotek.

FERIE Z BIBLIOTEKĄ 2020 R.

To książka w której ciekawie opisane są wspomnienia.
Michalina Wisłocka szczerze opisuje swoje życie. Autorka „Sztuki kochania” w swoich wspomnieniach zabiera
nas w podróż do miejsc, które ukształtowały jej osobowość. Opisuje także osoby z najbliższego otoczenia. Sporo miejsca poświęca drzewu genealogicznemu swojej
rodziny. Jest to opowieść pełna ciepła, emocji i poczucia
humoru. Przedstawia ludzi, miejsca i zdarzenia, które
ukształtowały doktor Michalinę Wisłocką. Czytelniczki
jednogłośnie stwierdziły, że dzięki tej opowieści mogły
powspominać czasy PRL, o których autorka z dowcipem
i lekkością opowiada, a jednocześnie odczuły niedosyt
tej historii....
Spotkanie odbyło się w ramach comiesięcznych spotkań
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Polecamy warto przeczytać !

Jak co roku, dzieci mogły spędzić tydzień ferii zimowych w bibliotece. W tym roku zajęcia odbyły się w dniach 27-31 stycznia.
Podczas tych kilku dni uczestnicy mogli pochwalić się przede
wszystkim swoimi zdolnościami manualnymi i plastycznymi.
Wykonaliśmy kolorowe kalendarze na 2020rok oraz kartki walentynkowe. Lepiliśmy także różne stworki i przedmioty z masy
solnej. Nie zabrakło także pracy z książką- „Zabawny ptaszek”
, który zainspirował nas to wykonania pięknych papug zdobionych kolorowymi piórkami. Dzieci zrobiły także pokarm dla
ptaszków, który został powieszony w parku przy placu zabaw.
Dziękujemy wszystkim dzieciom za uczestnictwo. Zapraszamy
w wakacje.

LISTOPADOWE CZYTANIE
KOŁYSANEK – PRZYTULANEK
i Grudniowa bajka

Ze względu na restrykcje związane z Covid 19, w każdy
czwartek na profilu FB biblioteki w Bojadłach i w Klenicy
dla dzieci z Gminy Bojadła były czytane bajeczki.
W ramach czwartkowych czytań on-line, w grudniu czytaliśmy bajkę pt. „Dziadek do orzechów”, tłumaczenie:
J. Kramsztyk

M JAK MADAGASKAR

23 stycznia br. gościliśmy w naszej bibliotece p. Krzysztofa Boczkowskiego, mieszkańca Bojadeł. Nasz gość miał przyjemność
opowiedzieć uczniom klas I, II oraz III Szkoły Podstawowej w Klenicy o swoich wyprawach na Madagaskar. Relacja Pana Krzysztofa była wzbogacona prezentacją multimedialną oraz pamiątkami
z podróży.
Bardzo serdecznie dziękujemy za interesujące spotkanie oraz udostępnienie pięknych zdjęć oraz pamiątek.
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„DOTYCHCZASOWY DOM DZIECKA W KLENICY
PLACÓWKĄ POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO”
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom
pieczy zastępczej m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dotychczas Powiat Zielonogórski zlecał prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Wrocławska. Jednak zgodnie ze złożonymi deklaracjami Zgromadzenie mogło
prowadzić placówkę opiekuńczo-wychowawczą – Dom Dziecka w Klenicy
jedynie do dnia 31.08.2020 r., natomiast podczas przeprowadzania ostatniego konkursu na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Zgromadzenie było jedynym podmiotem aplikującym o realizację tego zadania.
Wobec braku podmiotu, który podjąłby się prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w dłuższej perspektywie oraz
w związku z koniecznością zapewnienia pieczy zastępczej dzieciom wymagającym umieszczenia w tego typu placówkach, koniecznym było powołanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Zielonogórskiego oraz powołanie centrum obsługi, które zapewnia wspólną obsługę tworzonym placówkom. Dlatego też, od 01.09.2020
roku dawny Dom Dziecka w Klenicy funkcjonuje już jako Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Klenicy oraz Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Klenicy. W kwestii formalnej budynek został zakupiony przez Powiat Zielonogórski.
Jako Radna Powiatu dziękuję Staroście Zielonogórskiemu za podjęcie konsekwentnych działań w tej sprawie, natomiast radnym
za przychylność. Ogromnie się cieszę, że Dom Dziecka w Klenicy – choć teraz w dwojakiej formie ze zmienioną nazwą – nadal funkcjonuje. Należy tutaj dodać, że funkcjonuje wzorowo. Niejednokrotnie przebywając w tym miejscu tracę poczucie czasu
właśnie z tego względu, gdyż panuje w nim wspaniała atmosfera. Świetny zaangażowany zespół to baza, dzięki której Siostrze
Anieli Kucińskiej – dyrektor placówek, zarządzanie nimi sprawia radość. Składowa wielu znaczących, pozytywnych sygnałów
odnoszących się do działalności placówek przekłada się w dużym stopniu na bardzo pozytywną opinię – w moim przekonaniu
– z pewnością zasłużoną. Dzieci i młodzież przebywające w placówkach mają właściwą, ukierunkowaną opiekę, wsparcie sióstr
oraz wspaniałych wychowawców. Poza ciepłem własnego ogniska rodzinnego mają zapewnione właściwie wszystko i czują się
tam dobrze.
Reasumując pragnę podkreślić, że pomimo różnych czynników niezależnych, Powiat Zielonogórski ma własną jednostkę budżetową, która wpisuje się w jego zadania własne. Sukcesem jest również dotychczasowa współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr
Maryi Niepokalanej – Prowincja Wrocławska, dzięki której nadal z dużym zaangażowaniem pracują siostry i dotychczasowy
zespół pracowników.
Aleksandra Szubert
Radna Powiatu Zielonogórskiego

„PIĘKNO LASÓW W GMINIE BOJADŁA”

„Piękno lasów w Gminie Bojadła” to tytuł konkursu fotograficznego organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach,
tym razem z zakresu fotografii. Przy współpracy z Nadleśnictwem Sulechów zachęciliśmy mieszkańców gminy Bojadła, ale również inne osoby, do poznania walorów przyrodniczych niezwykłych miejsc otaczających naszą małą ojczyznę. Województwo
lubuskie to jedno z najbardziej zalesionych regionów Polski, stąd też podjęliśmy tę tematykę w naszych działaniach. Zamysłem
było również to, aby uwrażliwić odbiorców wystawy – która była kontynuacją tego przedsięwzięcia – na piękno ukazane obiektywem aparatu.
W komisji oceniającej zgłoszone prace znaleźli się przedstawiciele Nadleśnictwa Sulechów - pani Anna Godlewska – Kiewlicz
oraz Leśniczy Leśnictwa Bojadła pan Mateusz Kaźmierczak, Wójt Gminy Bojadła pan Krzysztof Gola oraz pracownik Urzędu Gminy pani Danuta Zientek, Kierownik zespołu „Bojadlanie” i jednocześnie sołtys Kartna pani Janina Binkowska, a także przedstawicielki Koła Fotograficznego FOTOKADR z UTW w Sulechowie – kierownik pani Bogusława Szyjka i pani Irena Smolik. Wszyscy
uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody, ufundowane przez Nadleśnictwo Sulechów.
Aleksandra Szubert
Dyrektor GOK w Bojadłach

Gmina Bojadła | 9

„MYŚLIWSKA PACZKA” w Gminie Bojadła
Pomagać można na wiele sposobów. Czasem jest to tylko dobre słowo, gest, wyciągnięta dłoń, a czasem po prostu inne działanie na rzecz drugiego człowieka.
W dniu 18 grudnia 2020 roku miałam nieopisaną przyjemność towarzyszyć przedstawicielom Zarządu Koła Łowieckiego
„ DZIK” Zielona Góra: Łowczemu - panu
Stefanowi Utracie, Prezesowi - panu Markowi Gągorowskiemu oraz Skarbnikowi
Koła - pani Helenie Nesterowicz w akcji
charytatywnej „Myśliwska paczka”, organizowanej przez Polski Związek Łowiecki. Myśliwi z KŁ „DZIK” Zielona Góra, w ramach tej akcji zakupili laptopa, który trafił
do Marka Sakowicza, mieszkańca Klenicy w gminie Bojadła. Zostałam poproszona przez przedstawicieli Koła o wskazanie
osoby, do której w tym roku myśliwi skierują swoją pomoc. Zdaję sobie sprawę z tego, że osób potrzebujących w gminie
jest wiele, natomiast bez wahania wybrałam właśnie Marka Sakowicza. Świąteczna niespodzianka przygotowana przez Koło
Łowieckie «Dzik» okazała się niejako prezentem na podwójną okoliczność, ponieważ kilka dni temu Marek obchodził swoje 27
urodziny. W dniu wręczenia «myśliwskiej paczki» wspaniali rodzice Marka - Małgorzata i Andrzej Sakowicz ciepłym przyjęciem
wyrazili swoją wdzięczność.
Osobiście jestem wzruszona, szczęśliwa i bardzo wdzięczna Zarządowi Koła za włączenie mojej osoby w to piękne działanie. Bardzo DZIĘKUJĘ za zaufanie. Z Kołem Łowieckim „Dzik” współpracuję już od kilku lat i niejednokrotnie współpraca
ta była zakończona sukcesem. Ogromnie się cieszę, że myśliwi - poza statutowymi zadaniami - podejmują wiele innych
inicjatyw na rzecz innych. Pięknie jest pomagać, a dowodem tego jest z pewnością niniejsza akcja.
Więcej informacji i osobny artykuł na stronie Polskiego Związku Łowieckiego Oddziału w Zielonej Górze, na której zamieszczony został artykuł o tej akcji (http://www.zielonagora.pzlow.pl).
Aleksandra Szubert
Radna Powiatu Zielonogórskiego
Fot. Koło Łowieckie DZIK ZIELONA GÓRA

GMINNE MIKOŁAJKI 2020
Radość naszych najmłodszych mieszkańców stanowi niewątpliwie ważny
kierunek w działaniach naszej instytucji i lokalnego samorządu.
Tradycją w Gminie Bojadła są OBJAZDOWE MIKOŁAJKI, które w 2020 roku
wypadły akurat w niedzielę 6 grudnia. Oczywiście, z uwagi na obecną sytuację związaną z pandemią, rozdanie paczek naszym milusińskim odbywało się rotacyjnie, w określonych godzinach, z zachowaniem dystansu
społecznego, obowiązkowo z zakryciem nosa i ust. Podobnie jak w latach
ubiegłych, Mikołaj z Mikołajką i niezastąpionymi pomocnikami – strażakami z OSP Bojadła i OSP Klenica, dotarł do dzieci w każdym sołectwie
gminy Bojadła. Przemiło spędziliśmy czas w niejednej miejscowości,
wśród szczęśliwych, uśmiechniętych dzieciaczków. To niewątpliwie jest
dla wszystkich zaangażowanych w tę akcję najlepszym podziękowaniem
i stanowi motywację do dalszych działań na rzecz dzieci.
Nasze podziękowanie pragnę też skierować do rodziców i dziadków,
którzy towarzyszyli naszym najmłodszym w dotarciu do wyznaczonych
miejsc zbiórki w poszczególnych miejscowościachi. Wójtowi Gminy Bojadła i sołtysom dziękujemy za wsparcie finansowe.
Niestety – w tym roku nie można było zorganizować imprezy wiodącej
z występami artystycznymi czy też teatrzykiem, który każdego roku wpisywał się w napięty gminny harmonogram tego święta. Jednak uważam,
że bardzo istotnym był sam fakt podjęcia się organizacji tego wydarzenia,
gdyż dla wszystkich, a przede wszystkim dzieci – ten wspólnie spędzony,
fantastyczny dzień był namiastką „normalności”, której tak bardzo nam
teraz wszystkim brakuje…
Aleksandra Szubert
Dyrektor GOK w Bojadłach
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OFERTA KONKURSOWA GOK W CZASIE PANDEMII

Pandemia koronawirusa, która pojawiła się w 2020 roku miała wpływ
na zmianę formy pracy wszystkich
instytucji kultury, stąd też GOK również skupił się na działaniach on-line, które mogły być prezentowane
w Internecie.
Jednym z takich działań był konkurs „GMINĘ BOJADŁA KOJARZĘ Z...“.
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie
oraz ich przedstawicielom za piękne
prace, w każdej z nich można było zobaczyć, w jak ciekawy
i kreatywny sposób autorzy nawiązali do tematu konkursu.
Największą liczbę polubień podczas głosowania publiczności
na fanpage GOK w Bojadłach uzyskała praca Oli i jej mamy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody, również
nie mogło zabraknąć pamiątkowych zdjęć.
Prace konkursowe wykonali:
•
Aleksandra Kamińska (Przedszkole Samorządowe w Bojadłach) z mamą Agnieszką,
•
Karol Rynek (Zespół Edukacyjny w Bojadłach)
•
Bartosz Strawa (Szkoła Podstawowa w Klenicy)
•
Jagoda, Oliwia, Cezary Binkowscy (Zespół Edukacyjny
w Bojadłach) i Krystian Kaszewski (Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca“ w Klenicy)
•
Martyna Brembor (Zespół Edukacyjny w Bojadłach)
•
Zofia i Adam Posłuszny (Zespół Edukacyjny w Bojadłach)
Kolejny miniony konkurs w naszej ofercie 2020 to „Elektroniczna kartka wielkanocna”. Jego laureatami zostali: Ksenia Dunajska i jej kartka zwyciężyła w głosowaniu publiczności, Klara
i Marianna Kubickie, Paulina Gola i Lena Gola. Zwycięska praca
znalazła się na oficjalnych życzeniach Wójta Gminy Bojadła,
opublikowanych na stronie Gminy Bojadła z okazji Świąt Wielkanocnych.

Wykorzystania umiejętności plastycznych, a nawet technicznych, wymagał konkurs „Recyklingowe zabawki”. Pierwsze
dyplomy i nagrody za udział w nim trafiły do grupy sześciolatków ze Szkoły Podstawowej w Klenicy. Spotkała nas radość
i zadowolenie z ich strony, czego dowiodły uśmiechy namalowane na ich twarzyczkach . Przemiłą niespodzianką od dzieci dla nas były piękne, zrobione od serca kartki świąteczne.
Z zachowaniem środków ostrożności, dzięki uprzejmości wychowawcy pani Aleksandry Szczygieł, odbyło się spotkanie
z najmłodszymi podopiecznymi Szkoły Podstawowej w Klenicy. Pozostali laureaci odbierali swoje nagrody indywidualnie
w siedzibie GOK. Dziękujemy.
Konkurs plastyczny „Podziękowanie za pracę w czasie pandemii” zainspirował młodych mieszkańców powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego. Wpłynęły do nas różne prace zarówno
od młodszych, jak i starszych uczestników. Przy wykorzystaniu swoich umiejętności pięknie podziękowali pracownikom
różnych służb za ich poświęcenie. Wszystkie prace zostały
nagrodzone jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 2020
roku.
Rok 2020 zakończony został konkursem otwartym skierowanym wyłącznie do grup przedszkolnych placówki publicznej
i niepublicznej z terenu gminy Bojadła. Dotyczył wykonania
przez przedszkolaków grupowych kartek o tematyce bożonarodzeniowej. Wszystkie grupy wykazały się zaangażowaniem,
czego efektem były przepiękne prace, które kolejno zostały
opublikowane na Fb GOK. Wpłynęły od nas prace z następujących grup:
•
•
•
•
•

grupa „Leśne Ludki” z Niepublicznego Przedszkola Kraina
Marzeń w Klenicy
Grupa „Krasnale” z Niepublicznego Przedszkola Kraina
Marzeń w Klenicy
Grupa 3, 4 - latków z Przedszkola Samorządowego
w Bojadłach
Grupa 4, 5 – latków z Przedszkola Samorządowego
w Bojadłach
Grupa 6 – latków Przedszkola Samorządowego w Bojadłach.

Bardzo dziękujemy wychowawcom za wsparcie i zaangażowanie w działaniach.
Aleksandra Szubert
dyrektor GOK w Bojadłach
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Projekt Programowanie - ekologia na co dzień
Pracownia Orange w Bojadłach działająca w Gminnym Ośrodku
Kultury w Bojadłach wzięła udział w naborze na granty do projektu „Programowanie – ekologia na co dzień”. Gminny Ośrodek
Kultury w Bojadłach znalazł się wśród nielicznych wybranych
instytucji, które otrzymały granty na zestaw (roboty Photon)
i zawarł umowę w dniu 13 sierpnia 2020 r.
Pracownicy brali udział w wydarzeniach online pn. „Ekologia
z Photonem”, które odbyły się w dniach 7 i 14 grudnia 2020 roku.
Wykonywali ćwiczenia praktyczne odnośnie obsługi programu
oraz robota, zapoznali się ze scenariuszami zajęć z zakresu ekologii, dzięki którym w najbliższym czasie w roku 2021 odbędą się
warsztaty dla uczniów z gminy Bojadła.
Projekt adresowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych. Cały kurs będzie składał się z dziesięciu 45-minutowych lekcji, których tematy są następujące: eko pokaz mody, ekologiczne miasto, sortowanie śmieci, jak oszczędzać światło,
transport publiczny, spotkanie w lesie, gra ekologiczna, quiz przyrodniczy, malowanie liści czy samochody na prąd. W tym projekcie dzieci ze wsparciem trenera będą poznawać świat poprzez obserwację i eksperymentowanie.
Planujemy ruszyć z warsztatami w kwietniu tego roku, jeśli nic nie stanie nam na przeszkodzie  Roboty Photon będą również
wykorzystywane podczas trwania różnego rodzaju zajęć dla dzieci organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach.
Katarzyna Fabiś
referent
Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach

WAKACJADA z GOK-iem 2020
Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach
każdego roku organizuje WAKACJADĘ
w formie stacjonarnej w Bojadłach oraz
objazdowej, docierając do poszczególnych sołectw. W roku 2020, ze względu
na trudny czas spowodowany obostrzeniami ze względu na pandemię, ta forma
wypoczynku skierowana do najmłodszych
mieszkańców naszej gminy odbyła się
w sposób szczególny, stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Zajęcia ruchowe, sportowe,
muzyczne lub plastyczne, odbywały się
głównie na świeżym powietrzu. Uczestnicy musieli zachowywać dystans społeczny, ale nie stanowiło to bariery w przeprowadzaniu działań pracowników GOK.
WAKACJADA odbyła się w dniach:
•
13.07 - 24.07 - Bojadła
(dwa tygodnie)
•
27.07 – Bełcze
•
29.07 – Siadcza
•
30.07 – Pyrnik
•
31.07 – Kartno
•
04.08 – 07.08 – Klenica (tydzień)
•
10.08 – Młynkowo
•
11.08 - Przewóz
Bardzo dziękujemy sołtysom wszystkich
sołectw za udostępnienie świetlic i mediów. Dzięki współpracy z Państwem,
udało się spowodować wiele dziecięcych
uśmiechów. Dziękujemy również najmłodszym za frekwencję na zajęciach.
					
		
Aleksandra Szubert
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach
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WYCIECZKA DO „MAJALAND KOWNATY”

Jedną z propozycji form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy, która znalazła się w ofercie Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach, była wycieczka do parku rozrywki „Majaland Kownaty”. Pomimo niesprzyjającego czasu pandemii, przy zachowaniu szczególnych zasad ostrożności, w dniu 3 sierpnia 2020 roku udało się bezpiecznie zorganizować to przedsięwzięcie.
Ogromnie się cieszę, że pomimo bardzo trudnego czasu, w jakim znalazła się Polska i inne kraje, wielu mieszkańców gminy
Bojadła skorzystało z wyjazdu. Zadbaliśmy o możliwość wyjazdu dzieci, młodzieży, ale również ich opiekunów, stąd też wycieczka okazała się ciekawym doświadczeniem dla rodziców i dziadków, które nabrało niewątpliwie integracyjnego charakteru.
W wyjeździe wzięli udział także nasi niezastąpieni wolontariusze, stanowiący dla nas dodatkowe wsparcie w opiece nad najmłodszymi.
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za udział i świetną dyscyplinę. W bieżącym roku szykujemy dla Was równie ciekawą
propozycję.
Aleksandra Szubert
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach

Relacja z 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
– „TAK GRALIŚMY W NASZEJ GMINIE...”
Gmina Bojadła corocznie wspiera ideę Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Tak było i 12 stycznia 2020 r.. Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach przy współpracy z:
•
Ochotniczą Strażą Pożarną w Bojadłach,
•
Ochotniczą Strażą Pożarna w Klenicy,
podjął się wyzwaniu, jakim było zorganizowanie zbiórki pieniędzy na
terenie naszej gminy oraz imprezy towarzyszącej, w roku 2020 w sali
wiejskiej w Klenicy.
Impreza odbyła się również dzięki niezastąpionym Jurkowi Guzikowskiemu oraz Markowi Hojce, którzy każdego roku wspierają nas
muzycznie oraz panu Arkadiuszowi Sowińskiemu. Za zaangażowanie
dziękujemy sołectwom i kołom KGW, które nas wsparły. Wielkie dzięki
za wielkie serce!!!
Dziękujemy wszystkim, którzy wystąpili na rzecz WOŚP. W ramach imprezy odbyły się:
•
występy uczniów Szkoły Podstawowej w Klenicy,
•
występy dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca”
w Klenicy,
•
pokaz Klubu Tańca Towarzyskiego OSKAR pani Teresy Dobrowolskiej,
•
pokaz grupy latino BAILA,
•
prezentacje wokalne: Weroniki Kubik, Oliwii Szlak, Joanny Pasek,
Joanny Tymczy.
Kochani! Zagraliśmy pięknie!
Kwota, jaką Gmina Bojadła zebrała naszymi wspólnymi siłami to:
21 675,51 zł i 5 Euro !
Dziękujemy wszystkim wspaniałym wolontariuszom oraz osobom które nas wsparły tego dnia. Jak powiedział Jurek Owsiak: „Dziękujemy Ci
Polsko i cały Świecie!”. Bez Was nie byłoby takiego dnia!
SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA należą się osobom, które ufundowały
liczne przedmioty oraz usługi.
DZIĘKUJEMY !!!
Aleksandra Szubert
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach
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Cykl spotkań „AKTYWNE PONIEDZIAŁKI”

Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach wiosną i latem organizował dla seniorów z naszej gminy krótkie rekreacyjne wycieczki,
m.in. spacery z kijkami Nordic Walking, przejażdżki rowerowe. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego mamy
nadzieję na ich kontynuację.
Katarzyna Fabiś
referent, Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach

„ŻYWA FLAGA” i ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Ponadto, uczestnicy zajęć wokalnych odbywających się
w GOK, zaśpiewali hymn Polski, który został udostępniony
przez nas w mediach społecznościowych. Niestety z przyczyn niezależnych zajęcia sekcji były w tym czasie zawieszone i nasi uzdolnieni wokaliści musieli pozostać w domach, ale
mimo to bardzo dziękujemy im za zaangażowanie i przesłane
nagrania:

Pomimo odgórnych wytycznych , uniemożliwiających organizację wydarzeń, nasz zespół pracowników nie „ poddał się”
i w dniu 11 listopada 2020 roku utworzył tradycyjnie „żywą
flagę”. Tradycja ta kontynuowana jest od kilku lat, stąd też bardzo zależało nam na upamiętnieniu choć w ten skromny sposób narodowego święta.

•

Michalina Wojtkowiak z Bojadeł

•

Ania Utkowska z Pyrnika

•

Fabian Bojko z Klenicy.

Bardzo dziękuję wykonawcom za to, że podjęliście się temu
wyzwaniu. Wyszło pięknie. Znajomość hymnu Polski to Wasze
świadectwo patriotyzmu oraz dobrego wychowania. Gratuluję
Waszym rodzicom wspaniałych dzieci.
Aleksandra Szubert
Dyrektor GOK w Bojadłach

„JAN PAWEŁ II W OCZACH MIESZKAŃCÓW
POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO” – konkurs literacki i plastyczny

W roku 2020 GOK w Bojadłach był organizatorem konkursów: plastycznego oraz literackiego pn. „JAN PAWEŁ II W OCZACH
MIESZKAŃCÓW POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO”. Honorowy patronat objęli: Starosta Zielonogórski Krzysztof Romankiewicz
oraz Wójt Gminy Bojadła Krzysztof Gola.
Cele konkursów to: upamiętnienie postaci Jana Pawła II oraz pogłębianie wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości
papieża, odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w jego życiu oraz działalności, kształtowanie wrażliwości
estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych, a także promocja sztuki i działalności kulturalnej wśród
mieszkańców Powiatu Zielonogórskiego.
W dniu 22.07.2020r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach odbyło się spotkanie komisji konkursowej, która oceniała prace
w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa oraz dorośli. W jej składzie znaleźli się przedstawiciele Starostwa Powiatowego, nauczyciele przedmiotowi, artyści, którym bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Następnie wszystkie prace prezentowane były na wystawie przygotowanej w holu Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach.
W dniu 14 września 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów oraz nagród.
Aleksandra Szubert
Dyrektor GOK w Bojadłach
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SP Klenica bije rekordy w czytaniu
gogiczną Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie
Wlkp. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej
„Cała Polska czyta dzieciom”.

Nasza szkoła wzięła udział w I MIĘDZYNARODOWEJ EDYCJI
V OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI BICIA REKORDU W CZYTANIU NA
PRZERWIE, która odbyła się 23 października br. Inicjatywa została przygotowana i przeprowadzona przez Bibliotekę Peda-

Celem akcji jest:
•
promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
•
integracja środowiska lokalnego;
•
pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe;
•
wzmocnienie współpracy szkół polskich
z zagranicznymi;
•
zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej
sytuacji i każdym miejscu.

Oddział przedszkolny w SP Klenica
Bieżący rok szkolny 2020/2021 obfituje w wiele zmian w naszej szkole.
Jedną z nich jest powrót działalności oddziału przedszkolnego. Uczęszczają do niego dzieci sześcioletnie, które przygotowują się do podjęcia
nauki w przyszłym roku szkolnym. Od 1 września 2020 roku dzieci
6 letnie rozpoczęły kolejny rok przygody z nauką w nowym miejscu.
Oddział „zerówki” przy Szkole Podstawowej w Klenicy prężnie działa
i realizuje wiele ciekawych i twórczych pomysłów. Pierwsze dni w nowym miejscu to oczywiście podejmowanie działań adaptacyjnych, poznanie budynku i terenu szkoły. Każdego dnia dzieci zdobywają wiedzę
i rozwijają swoje zainteresowania i umiejętności. W pierwszym półroczu
w zerówce miało miejsce wiele wydarzeń, dzięki którym wspólna praca
i zabawa stały się jeszcze bardziej owocne i przyjemne.
Szkoła stawia przed sześciolatkami wiele wyzwań, ale jest też miejscem, w którym czeka mnóstwo nowych doświadczeń. Miejmy nadzieję, że zapał i ciekawość świata zerówkowiczów sprawią, że
ten rok będzie miłym początkiem nauki w kolejnych latach w szkolnych murach.
Aleksandra Szczygieł

„Zdalne konkursy w świetlicy szkolnej”.
Kiedy we wrześniu rozpoczął się nowy rok szkolny, choć
w maseczkach, mogliśmy w świetlicy wspólnie spędzać czas
na zabawie, rozmowach, tworzeniu prac plastycznych z masy
solnej, darów jesieni, surowców wtórnych.
Udało się w ramach propagowania zdrowego stylu życia
przeprowadzić konkurs plastyczny o owocach i warzywach
z jesiennego sadu i ogrodu.
Niestety od 9 listopada przeszliśmy na nauczanie zdalne.
Brakuje nam obecności dzieci- ich głosów, śmiechu, a nawet
kłótni.
Jednak nie poddajemy się i jak co roku przeprowadziliśmy „Tydzień Życzliwości i Pozdrowień”, bo przecież kodeks dobrych
manier znać i stosować trzeba w każdych warunkach :)
Pamiętaliśmy o Dniu Jeża, Rocznicy Odzyskania Niepodległości, Święcie Pluszowego Misia i Mikołajkach.
W grudniu, jak co roku, przygotowujemy się do Świąt Bożego Narodzenia poprzez wykonywanie zadań z Kalendarza Adwentowego. Pomimo zdalnego nauczania – jak co roku- przygotowane zostały dla naszych uczniów konkursy świąteczne o tematyce:”
Bombka lub Kalendarz Adwentowy”, oraz „Choinka”- konkurs przygotowany przez panią pedagog Annę Ziobrowską w ramach
którego uczniowie wykonali choinki różnymi technikami. Wszystkie prace , w obu konkursach, okazały się piękne i kreatywne.
Dziękujemy za zaangażowanie uczniów i rodziców oraz za miłe słowa.
Wszystkim uczniom i Rodzicom życzymy lepszego Nowego Roku i udanych ferii zimowych. A ja mam nadzieję, że jak najszybciej
spotkamy się osobiście w świetlicy, by dzielić się przeżyciami i miło spędzać czas.
Monika Skórnicka
Kierownik Świetlicy Szkolnej w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach
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Biblioteka szkolna w czasie pandemii
Nowy rok szkolny okazał się trudnym czasem dla bibliotek. Promocja czytelnictwa
związana z imprezami i akcjami, w których dzieci biorą bezpośredni udział, była możliwa do 9 listopada ( do tego momentu dzieci chodziły do szkoły) . W tym czasie udało
się przeprowadzić następujące akcje czytelnicze:
-Narodowe Czytanie- to ogólnopolska akcja pod patronatem Pary Prezydenckiej polegająca na głośnym czytaniu wybranej książki. W tym roku uczniowie starszych klas
czytali „Balladynę” J. Słowackiego.
- Noc Bibliotek to akcja promująca czytelnictwo. W naszej szkole odbył się literacki bieg
patrolowy, wieczór z ulubioną książką, ognisko z pieczeniem kiełbasek i seans filmowy.
- 1000 powodów by czytać – kolejny raz nasza szkoła uczestniczyła w konkursie organizowanym przez firmę EMPIK. Chętni uczniowie wykonali ilustracje do ulubionych
książek. Autorką najpiękniejszej pracy jest Jagoda Augustyniak z klas VIII i jej praca
(ilustracja do książki „Mały Książę) reprezentowała naszą szkołę.
- Od września trwa konkurs na najlepszego czytelnika. W klasach I – III najwięcej książek wypożyczyli : Ania Utkowska z klasy III i Szymon Rypuła z klasy I - oboje po 42
książki. W klasach IV- VIII najwięcej książek wypożyczyła Malwina Kantorek – 31.
Biblioteka szkolna w czasie pandemii koronowirusa jest dostępna dla dzieci i ich
opiekunów. Zmieniły się godziny pracy biblioteki, by umożliwić uczniom i ich rodzicom
korzystanie z naszego księgozbioru. Uczniowie chętnie przychodzą wypożyczać książki
Praca Jagody Augustyniak
w godzinach popołudniowych (od 14 do 17), młodsze dzieci przychodzą z rodzicami lub
z klasy VIII
dziadkami, starsze mają możliwość przyjścia samodzielnie po godzinie 16. Wypożyczenia książek odbywają się w reżimie sanitarnym (dezynfekcja rąk, książki podaje bibliotekarz, oddane książki trafiają na 3 dniową kwarantannę, wypożyczający mają obowiązek zakrycia ust i nosa). Lektury szkolne
wypożyczane są w tradycyjnej papierowej wersji, a jeśli dziecko nie może dotrzeć do biblioteki, może skorzystać z lektur, które
są wysyłane uczniom po uzgodnieniu z nauczycielami w formie linków do audiobooków lub książek w formie dokumentów pdf.
Tradycyjne wypożyczenia cieszą się największym zainteresowaniem. Uczniowie wypożyczają lektury, książki fantastyczne,
przygodowe, opowiadania, bajki, dziewczyny sięgają najczęściej po książki romantyczne.
Mam nadzieję, że po nowym roku uczniowie powrócą do szkoły i będą uczestniczyć w zaplanowanych imprezach bibliotecznych.
Ewa Rozmysłowska – Rypuła
Nauczycielka bibliotekarka w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach

Sukcesy uczniów z Gminy Bojadła w Konkursie:
„ Chrońmy ekosystemy morskie”.

Zwycięska praca uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Klenicy (autorzy: Maria Modrzejewska, Gabrysia
Linke, Julia Dzioch, Oliwia Lewosińska,
Marianna Kubicka)

Praca uczniów z Zespołu Edukacyjnego
w Bojadłach (autorzy: Bruno Urbański-Tuderek,
Igor Krawczyński, Jakub Łabiak, Bartek Seidlitz)

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Klenicy i z Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach przystąpili do konkursu plastycznego
pod hasłem „Chrońmy ekosystemy morskie”. Wcześniej na
lekcjach biologii odbyli warsztaty, w czasie których zdobyli
wiedzę o życiu w morzach, oceanach i sposobie zrównoważonych połowów, ochronie zagrożonych gatunków, które mogą
uchronić życie organizmów i pozostawić ekosystemy morskie
w dobrej kondycji dla przyszłych pokoleń. Dowiedzieli się, na
czym polega praca rybaków i dlaczego problem nadmiernych
połowów zagraża naszym morzom i oceanom.
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Praca uczniów z Zespołu
Edukacyjnego w Bojadłach
(autorzy: Arina Kuczyńska, Aleksandra Łabiak,
Krystian Wegner, Michał
Wegner, Jakub Bednarek)

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat ochrony ekosystemów morskich. Do konkursu przystąpili uczniowie
z klas I-VIII z całej Polski. Wśród nich uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Klenicy i z Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach. Wśród zwycięzców znaleźli się uczniowie ze szkoły
w Klenicy , którzy przygotowali pracę w zespole.
Uczniom gratulujemy wyników i zaangażowania w odkrywaniu tajemnic otaczającego świata.
Maria Chorostecka-Paluch

METAMORFOZA KUCHNI W ZESPOLE EDUKACYJNYM W BOJADŁACH
Nasza szkolna kuchnia
przeszła niesamowitą metamorfozę - dzięki środkom pozyskanym w ramach
Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”Moduł trzeci, który zakłada doposażenie i poprawę
standardu już działających
stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub
doposażenie tych, które
Kuchnia
Kuchnia po remoncie.
nie działają tak, aby moprzed remontem
gły zostać uruchomione
lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni. W kuchni i w pomieszczeniach przyległych przeprowadzono gruntowny remont, który kosztował 145 426, 20 zł, z czego 80 tys. zł to były środki pozyskane w ramach wymienionego wyżej Programu, a ponad 65 tys.
zł to środki własne Gminy. W ramach remontu wymieniono instalację elektryczną i wykonano nowe przyłącze, przeprowadzono remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej oraz całkowicie wymieniono stolarkę wewnętrzną. Na
ścianach i podłodze położono nowe płytki, wyszpachlowano i pomalowano ściany. Kuchnia została ponadto wyposażona w nowy sprzęt i meble. Remont trwał ponad 2 miesiące i był sporym utrudnieniem w funkcjonowaniu placówki, ale perspektywa posiadania nowej kuchni, wyposażonej w nowoczesne urządzenia, rekompensowała wszelkie uciążliwości.
Z kuchni zniknął stary, węglowy piec „ kopciuch”, a jego miejsce zajęły nowoczesne urządzenia: kocioł warzelny, kuchnia elektryczna, patelnie i taborety elektryczne.
W kuchni pojawiły się także nowe meble ze stali nierdzewnej. Wszystko lśni, aż miło popatrzeć. Panie kucharki miały okazję
zrobić rozruch urządzeń, bo, mimo pandemii, do przedszkola uczęszczają dzieci, którym bardzo smakują posiłki przygotowywane
w pięknej, nowej i funkcjonalnej kuchni.
Joanna Aniśkiewicz
z-ca dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach

DZIAŁALNOŚĆ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH
Bardzo się cieszę, że funkcjonujące na terenie gminy Koła
Gospodyń Wiejskich podejmują działania sprzyjające ich rozwojowi. KGW zawsze pełniły i nadal pełnią bardzo ważną rolę
społeczną w środowiskach wiejskich. Reprezentowały wieś
na wszystkich uroczystościach gminnych, były wizytówką wsi
w krzewieniu kultury ludowej, podtrzymywaniu tradycji i zwyczajów ludowych oraz kultywowaniu dziedzictwa kulinarnego. Za wszystkie te lata aktywności należą im się szczególne
podziękowania. Dziś koła gospodyń wiejskich to również a może przede wszystkim - źródła integracji mieszkańców wsi
oraz kultywowania i podtrzymywania tradycji na wsi. W wielu polskich wsiach koła współpracują z Gminnymi Ośrodkami
Kultury, często angażując się we współorganizację gminnych
dożynek czy innych wydarzeń.
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Ducatrix, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury wskazała KGW „Bełczowianki”
do udziału w projekcie pn. „To nasz czas”. Mieszkanki z Bełcza
skorzystały z tego i podjęły się udziału w projekcie. Miały okazję uczestniczyć w ciekawych warsztatach o różnej tematyce,
a także w końcowej fazie projektu same złożyły własny projekt. Pozwoliło im to na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, którą użytkują wspólnie z Sołectwem Bełcze. Przykład
KGW „Bełczowianki” dowodzi, ze warto zaangażować się
w działania, które zaowocują korzyścią dla wszystkich mieszkańców miejscowości. Ponadto, aktywna działalność „Bełczowianek” pozytywnie wpłynęła na wizerunek całej Gminy
Bojadła. Znalazły się one bowiem na liście zaledwie kilku kół
z innych gmin w powiecie zielonogórskim.
KGW w Klenicy również stanęło na wysokości zadania. Z własnych środków finansowych dołożyło się do zakupu nagrzew-

nic wspomagających system centralnego ogrzewania w sali
wiejskiej. Taka pomoc jest na pewno bardzo cenna i korzystnie
wpłynie na poprawę warunków mieszkańców wsi.
Niezmiernie cieszy mnie również fakt, że KGW „Młynkowianki” w 2020 roku ponownie podjęło się udziału w konkursie FIO
ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Między Odrą a Bobrem. W poprzednim roku na liście przyznanych do realizacji projektów znalazły się projekty KGW „BEŁCZOWIANKI” i KGW „PYRNICZANKI”, natomiast w 2020 roku
przyszła kolej na sukces KGW z Młynkowa. Było to wspólne
dzieło zarządu koła i Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach,
wspierającego merytorycznie opracowanie wniosku. Projekt
dotyczył między innymi zakupu niezbędnych elementów nagłośnienia, namiotu plenerowego, ławek i stołów, z których
KGW korzysta poprzez stworzenie niezbędnych warunków
sprzyjających jego rozwojowi. KGW „Młynkowianki” w 2020
roku z własnych środków finansowych zakupiło materiały budowlane na remont świetlicy wiejskiej. Wszystkie prace zostały wykonane przez pracowników Urzędu Gminy. Ogromnie się
cieszę z tej współpracy, gdyż razem można więcej osiągnąć,
czego doskonałym efektem był dobry projekt oraz wyremontowana świetlica wiejska w Młynkowie.
Podtrzymuję swoje pierwotne zdanie, którym zachęcałem
mieszkanki poszczególnych wsi do założenia kół. Dziękuję za
zaufanie i jeszcze raz podkreślam, iż KGW wspierają obecnie
rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywności, działając na
rzecz środowisk wiejskich.
Krzysztof Gola
Wójt Gminy Bojadła
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JUBILEUSZE 100-LECIA URODZIN!

Niecodzienną uroczystość obchodziła Pania Stefania Mastalerz z Klenicy, która 01.01.1921r. ukończyła 100 lat !!! W tym wyjątkowym dniu Jubilatce towarzyszyła rodzina, sąsiedzi i znajomi, a w dniu 04.01.2021r. dołączyli
z życzeniami przedstawiciele Gminy Bojadła. Kwiaty wraz z życzeniami wręczył Jubilatce Wójt Gminy Pan Krzysztof Gola wyrażając radość, że Pani Stefania cieszy się dobrym zdrowiem , a 100 urodziny to piękny wiek, który osiągają nieliczni. Zacna Jubilatka otrzymała również gratulacje i życzenia od Prezesa Rady Ministrów RP Pana Mateusza Morawieckiego oraz list gratulacyjny
od Wojewody Lubuskiego Pana Władysława Dajczaka.
Setna rocznica urodzin była doskonałą okazja do wspomnień. Pani Stefania Mastalerz urodziła się 01.01.1921r. w miejscowości
Gliniany Las z siedmiorga dzieci Ignacego i Marianny Majchrowskiej . W czasie wojny trafiła na roboty przymusowe do Niemiec.
W Niemczech przebywała 5 lat, tam też poznała swojego męża Stanisława. Po wojnie przyjechała z mężem do Klenicy i mieszka
w niej od grudnia 1945r. Pani Stefania urodziła 8 dzieci. Doczekała się 22 wnuków, 25 prawnuków i 6 praprawnuków.
Piękny Jubileusz 100 rocznicy urodzin świętowała w tym roku również druga mieszkanka naszej gminy Pani Apolonia Suchora
z Kartna. Dostojna Jubilatka świętowała w gronie rodzinnym, a w dniu 25.01.2021 dołączyli z życzeniami przedstawiciele Gminy
Bojadła oraz sołectwa miejscowości Kartno. Wójt Gminy Pan Krzysztof Gola przekazał Dostojnej Jubilatce również życzenia
nadesłane dla Niej z tej okazji od Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego oraz Wojewody Lubuskiego Pana Władysława
Dajczaka.
100 lat temu – 25.01.1921. w miejscowości Stojeszyn urodziła się Pani Apolonia Suchora. Do Kartna z rodziną Pani
Apolonia przybyła w 1948r. Zacna Jubilatka całe życie pracowała z mężem
na gospodarstwie. Pani Apolonia ma
3 dzieci, doczekała się 6 wnuków,
10 prawnuków i 3 praprawnuków .
Z okazji tego pięknego Jubileuszu przekazujemy Pani Apolonii bukiet wspaniałych życzeń: uśmiechu i szczęścia,
radości każdego dnia oraz wszelkiej
pomyślności.
Iwona Gola

Gratulujemy Paniom raz jeszcze i składamy serdeczne życzenia
wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze.
Niech nigdy nie brakuje Paniom szczęścia, zdrowia i pomyślności.

JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTW
W 2020 roku sześć par z naszej gminy świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Są to Państwo
1. Czesława i Fryderyk Blitkowie
2. Teresa i Zygmunt Bojkwie
3. Stefania i Kazimierz Cepowscy
4. Halina i Ireneusz Kowalewiczowie
5. Lila i Jan Piastowie
6. Krystyna i Tadeusz Wydrowie

Szanowni Państwo
Niech każdy kolejny dzień Waszego życia
będzie dla Was pomyślny i szczęśliwy,
pełen miłości, wiary i ufności.

W grudniu UG Bojadła otrzymał „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” dla w/w par, nadane przez Prezydenta RP.
Z przyczyn epidemiologicznych zostaną one wręczone Jubilatom w późniejszym terminie.
Iwona Gola

18 | INFORMATOR GMINNY

WOLONTARIAT DLA DZIEDZICTWA
To hasło przewodnie programu Lubuskie
Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe
2020. W ramach konkursu dotacyjnego,
organizowanego corocznie przez Zarząd
Województwa Lubuskiego, premiowane
były dobre praktyki współpracy organizacji pozarządowych z lokalnym samorządem.
Szczególnym uznaniem komisji konkursowej cieszyły się projekty przyczyniające się do wzmacniania regionalnej
tożsamości przez poznawanie, promowanie i upowszechnianie lokalnego
dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego. Wysoko oceniano działania promujące zachowania ekologiczne wśród
młodzieży oraz postawy troski o środowisko w najbliższym otoczeniu.
Wśród projektów wybranych do realizacji
znalazł sie projekt „Wolontariat dla dziedzictwa 2020”, realizowany przez Fundację Pałac Bojadła wraz z Gminą Bojadła,
na mocy porozumienia partnerskiego.
Projekt polegał na organizacji akcji wolontariackiej przy zabytkowym założeniu pałacowo-parkowym w Bojadłach,
połączonej z działaniami o charakterze
edukacyjnym. W ramach akcji grupa
Wolontariuszy uczestniczyła w porządkowaniu parku, który jest własnością
Gminy Bojadła, oraz w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez Ewę Bydałek – pracownicę Fundacji Pałac Bojadła
i specjalistkę w zakresie dziedzictwa
kulturowego oraz architektkę krajobrazu, dr Monikę Drozdek. Porządkowanie
zabytkowego parku polegało na oczyszczaniu alejek, celem uczytelnienia oryginalnego układu kompozycyjnego parku
oraz usuwaniu śmieci (szkło, puszki,
tworzywa sztuczne) i odpadów organicznych (gałęzie, suche liście, chwasty).
Usuwaniem odpadów systematycznie
zajmowali się pracownicy Urzędu Gminy Bojadła przy użyciu profesjonalnego
sprzętu, należącego do Gminy.
Ewa Bydałek, pomysłodawczyni „Wolontariatu dla dziedzictwa 2020”,
w trakcie organizacji z Wolontariuszami
„plenerowej ekspozycji”, opowiedziała
o historii założenia pałacowo-parkowego w Bojadłach, którego park był

integralną częścią od początku swego
istnienia (tj. XVIII w.). Z kolei dzięki dr
Monice Drozdek Wolontariusze mogli
w praktyce przekonać się, jak wygląda
sporządzanie inwentaryzacji dendrologicznej i dlaczego jest ona niezbędnym
elementem procesu rewitalizacji zabytkowych terenów zieleni. W opiece nad
Wolontariuszami – jak co roku – pomagała nam Pani Aleksandra Górska – na
co dzień wychowawca przedszkolny
w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach.
Dzięki przeprowadzeniu akcji porządkowania parku Fundacji Pałac Bojadła
we współpracy z gospodarzem tego
miejsca - Gminą Bojadła – udało się
osiągnąć zakładane cele projektu nie
tylko w zakresie budowania (zwłaszcza
u młodych osób) poczucia troski o wspólne dobro. Bardzo ważne były również
codzienne spotkania młodych osób i ich
opiekunów z przedstawicielami lokalnego samorządu. Zarówno pan Wójt
Krzysztof Gola, jak i pani Danuta Zientek, odpowiedzialna w Urzędzie Gminy
za kwestie związane z ochroną środowiska, codziennie rozmawiali z Wolontariuszami o postępach prac, doceniając
ich działania na rzecz przywracania urody temu wyjątkowemu miejscu. Swoją
codzienną ciężką pracą wspierała nas
również Radna Krystyna Urbańska.
W czasie tygodniowej akcji odwiedzili nas także inni szacowni goście gości:
Pani dr Barbara Bielinis-Kopeć, Lubuski
Wojewódzki Konserwator Zabytków,
która wręczyła Wolontariuszom publikacje dotyczące zabytkowych parków
województwa lubuskiego oraz Pani Redaktor Kamila Wilczyńska z TVP Gorzów.
Dzięki publikacji jej materiałów w „Teleexpresie”, naszą akcję mogli zobaczyć
widzowie w całej Polsce.
W ramach projektu powstała również
wystawa fotograficzna dokumentująca przebieg projektu, której uroczysty
wernisaż miał miejsce w Pałacu Bojadła
12 września 2020 r. podczas Europejskich Dni Dziedzictwa.
Aneta Kamińska
Fundacja Pałac Bojadła

KLUB SENIORA DZIAŁA W „KRATKĘ”
W tym szczególnie trudnym roku 2020 Klub Seniora w Gminie Bojadła, jak wiele tego typu instytucji działał tylko w okresach bardziej bezpiecznych. Ze względu na ochronę zdrowia i życia uczestników zajęcia w formie bezpośrednich spotkań były zawieszone
w okresach: od połowy marca 2020 r. do połowy lipca 2020 r. oraz ponownie od połowy października 2020 r. do chwili obecnej.
Zważywszy, że działania Klubu Seniora opierają się głównie na spotkaniach bezpośrednich, Seniorzy czasowo stracili możliwość
uczestniczenia w ważnej dla nich aktywności, do której już zdążyli się przyzwyczaić. Niestety czas pandemii chwilowo odebrał tę
dodatkową radość Seniorom, jednakże w miarę możliwości Klub nie daje o sobie zapomnieć swoim uczestnikom. W październiku
2020 r. przy zachowaniu obowiązujących obostrzeń udało się zorganizować Festyn Integracyjny na wolnym powietrzu w pięknych okolicznościach na terenie Pałacu w Bojadłach. Festyn miał na celu integrację Seniorów z młodszym pokoleniem. Dlatego
też uczestnikom towarzyszyła grupa dzieci – wnuków, którymi w trakcie imprezy zajął się profesjonalny animator zabaw. Zabawa dzieci była na tyle radosna, że i niektórzy dziadkowie z chęcią się do niej przyłączyli. W poprzednim roku 2019, w okresie
przedświątecznym Klub Seniora zorganizował dla swoich uczestników Wieczór Wigilijny. W roku 2020 niestety nie mógł on dojść
do skutku, dlatego Seniorzy tuż przed Świętami Bożego Narodzenia otrzymali z dostawą do domu upominek od Św. Mikołaja
w postaci dań i smakołyków, mogących pojawić się na wigilijnym stole.
Podstawowa działalność Klubu Seniora nadal zostaje zawieszona. Obecnie uczestnicy mogą liczyć na kontakt telefoniczny
i wsparcie, jeżeli takiego potrzebują. Seniorzy sygnalizują tęsknotę za powrotem do „normalności” wskazując, że brakuje im
spotkań i powodu do wyjścia z domu, jednakże rozumieją obecną sytuację. Zatem cierpliwie czekamy, aż Klub Seniora powróci na
dawne tory i będzie mógł ruszyć pełną parą, a wszystko to dla Naszych Seniorów!
Justyna Kwaśniewska

Gmina Bojadła | 19

WÓJT GMINY INFORMUJE
Zarejestruj się na termin szczepienia
przeciw COVID-19 już od 15 stycznia!

Harmonogram rejestracji:
Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:
•
•

od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r.

Jak się będzie można zarejestrować?
Jeżeli jest już Twój etap rejestracji (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia,
od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), masz 3 możliwości zapisu na szczepienie:

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień

Punkt szczepień na terenie gminy Bojadła
1.

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA DERMED,
Bojadła, ul. Słoneczna 1, Tel. 68 3523338

Osoby, które chcą się zaszczepić a mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień,
mogą po zarejestrowaniu się w punkcie szczepień zgłosić do koordynatora w Urzędzie Gminy Bojadła
(koordynator: Ryszard Piwowar tel. 68 3523332) potrzebę dowiezienia do punktu szczepień,
podając datę i godzinę szczepienia ustaloną z punktem szczepień podczas rejestracji.
INFORMACJE DOTYCZĄCE SZCZEPIEŃ, DOWOZU OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU
DO PUNKTU SZCZEPIEŃ MOŻNA UZYSKAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ Z KOORDYNATOREM
WYZNACZONYM PRZEZ WÓJTA GMINY BOJADŁA
KOORDYNATOR: RYSZARD PIWOWAR NR TEL. 68 3523332
CZYNNY W GODZINACH PRACY URZĄDU GMINY
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