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Stowarzyszenie Lokalna Grupa działa-
nia „Między Odrą a Bobrem” w Zabo-
rze poinformowało, że złożony przez 
gminę wniosek o dofinansowanie w ra-
mach PROW zadania pn. Wykonanie 
sufitu podwieszanego i wymiana okien 
oraz drzwi w świetlicy wiejskiej w Jani-
szowicach został wybrany do dofina-
sowania. Obecnie wniosek jest wery-
fikowany przez Urząd Marszałkowski. 
Prawdopodobnie podpisanie umowy 
o dofinasowanie nastąpi jeszcze w tym 
roku. Gmina przeprowadziła postępo-
wanie przetargowe i wybrała wykonaw-
cę robót, z którym podpisano umowę 
na wykonanie robót. Planowane za-
kończenie prac w lutym 2015r.

• W dniu 1 grudnia odbyła się pierw-
sza zwołana postanowieniem Komi-
sarza Wyborczego w Zielonej Górze 
sesja nowej Rady Gminy Bobrowice 
kadencji 2014-2018, na której wybrani 
przez mieszkańców radni złożyli ślubo-
wanie oraz dokonali wyboru przewod-
niczącej i zastępcy przewodniczącego 
rady. Skład Rady przedstawia się na-
stępująco: Mariola Szajek (Przewodni-
cząca Rady Gminy), Andrzej Grudziń-
ski (Zastępca Przewodniczącej Rady 
Gminy), Marcin Murawa, Hieronim No-
wak, Antoni Piekarski, Anna Hałupka, 
Iwona Szajek, Paulina Sołtysiak, Anna 
Kasperowicz, Bogna Litwin, Przemy-
sław Karczewski, Stanisław Nadolny, 
Justyna Waszkiewicz, Kamil Koronka, 
Tomasz Borowiak.
Przewodnicząca Rady Gminy dyżuru-
je w Urzędzie Gminy w poniedziałki od 
godziny 14.00 do 16.00.

Sesje Rady
Gminy Bobrowice

PROW dofinansuje 
remont świetlicy wiejskiej

w Janiszowicach.

Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
Aby ten czas wypełnił Was spokojem, radością i miłością
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oraz Szczęścia i Sukcesów w Nowym 2015 Roku
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Wójt Gminy Bobrowice

z Pracownikami Urzędu Gminy

oraz Sołtysami Gminy Bobrowice

• W dniu 8 grudnia odbyła się zwo-
łana postanowieniem Komisarza Wy-
borczego w Zielonej Górze sesja Rady 
Gminy Bobrowice, na której wybrany 
przez mieszkańców na Wójta Gminy 
Bobrowice Marek Babul złożył ślubo-
wanie. Na sesji ustalono także składy 
Komisji Budżetu i Gospodarki Komu-
nalnej, Komisji Oświaty i Spraw Spo-
łecznych, Komisji Rewizyjnej.

Ozdoby świąteczne wykonane przez
wychowanków świetlicy wsparcia dziennego „po schodkach” w Dychowie.



W dniu 15 listopada trzy drużyny stra-
żaków reprezentowały Gminę Bobro-
wice na Mistrzostwach Powiatu Kro-
śnieńskiego w Halowej Piłce Nożnej 
Strażaków Ochotników, które odbyły 
się na hali widowiskowo-sportowej 
w Bobrowicach. W zawodach wzięło 
udział 6 drużyn reprezentujących po-
szczególne gminy powiatu krośnień-
skiego. Mecze rozgrywane były meto-
dą „każdy z każdym”. Po zakończeniu 
rozgrywek i podsumowaniu punktów 

Bezpłatna obsługa 
prawna

dla mieszkańców.

Prace budowlane na 
terenie gminy i nie 

tylko:

Przedstawienia dla 
dzieci

Mammobus
w Bobrowicach

Mistrzostwa Powiatu 
Krośnieńskiego 

w Halowej Piłce Nożnej 
Strażaków Ochotników.

- Zakończono remont remizy OSP 
w Bronkowie. Wykonano nowe pokry-
cie dachu, ocieplenie, elewację oraz 
sanitariaty.
- Nowe punkty oświetlenia drogowego 
zamontowano w Barłogach, Bronko-
wie, Dychowie, Janiszowicach i Przy-
chowie. Wartość wykonanych robót 
to 50.243zł brutto. Ponadto oświetlo-
no także zabytkowy kościół parafialny 

W październiku w ramach Gminnego 
Programu Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych odbyły się spektakle 
profilaktyczne dot. przemocy, agresji 
i uzależnień w Szkołach Podstawo-
wych w Bobrowicach i Dychowie oraz 
w Przedszkolu w Bobrowicach.

Od wielu lat w Urzędzie Gminy bezpłat-
nych porad prawnych (w podstawowym 
zakresie) udziela mieszkańcom świad-
czący usługi prawne dla urzędu gminy 
adwokat Piotr Żakowiak. Zaintereso-
wane osoby mogą skorzystać z porady 
w poniedziałki w godzinach od. 9.30 do 
16.00. Ze względu na udział adwoka-
ta w rozprawach sądowych termin ten 
może ulegać zmianom. Bliższe infor-
macje: tel. 68 391 32 80. 

W dniu 8 grudnia do Bobrowic przyje-
chał mammobus. Mieszkanki naszej 
gminy miały możliwość bezpłatnego 
sko rzys tan ia 
z tego badania 
w ramach pro-
gramu profilak-
tyki raka piersi.

- We wrześniu złożono wniosek o płat-
ność na doposażenie świetlicy wiejskiej 
w Chojnowie (PROW).
- W październiku złożono rozliczenie 
końcowe dot. Budowy hali widowisko-
wo-sportowej przy Zespole Szkół Sa-
morządowych w Bobrowicach, które 
Ministerstwo Sportu i Turystyki zaak-
ceptowało.
- W listopadzie złożono wnioski o płat-
ność dotyczące takich zadań jak:
- przebudowa (modernizacja) istnieją-
cej stacji uzdatniania wody w Dycho-
wie (PROW);
- budowa sieci wodociągowej dla miej-
scowości Chromów i rozbudowa sieci 
wodociągowej w miejscowości Prądo-
cinek (PROW);
- rozbudowa boiska treningowego 
w Bobrowicach (PO „Ryby”);
- przebudowa pomieszczenia użyt-
kowego na pomieszczenia sanitarne 
w świetlicy wiejskiej w Wełmicach (PO 
„Ryby”).

Gmina rozlicza kolej-
ne projekty dofinanso-

wywane ze środków 
zewnętrznych.

w Bobrowicach.
- Wykonano remont wewnątrz budynku 
w Janiszowicach, w którym mieścił się 
lokal wyborczy.
- W zakresie chodników i wjazdów na 
posesje wykonano roboty w Barłogach, 
Chromowie, Janiszowicach, Dychowie, 
Bobrowicach.
- W zakresie wyrównania i wałowania 
nawierzchni dróg wykonano prace na 
drogach w Kukadle, Bobrowicach, 
Bronkowie.
- Wykonywany jest etap I budowy sce-
ny na stadionie w Bobrowicach.
- Wybudowano wiatę do magazyno-
wania osadów na terenie oczyszczalni 
ścieków a Bronkowie.
- W okresie od czerwca na cmentarzu 
komunalnym w Bobrowicach wykona-
no remont wodociągu i chodnika oraz 
ułożono nowy chodnik.
- Przeprowadzono szkolenia w zakre-
sie pracownika remontowo-budowla-
nego w ramach programu współfinan-
sowanego przez Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej.

ogłoszono wyniki. Dwie drużyny 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bo-
browicach zajęły odpowiednio 1 i 2 
miejsce, a drużyna OSP Bronków 
zajęła 3 miejsce. Głównymi organiza-
torami mistrzostw był Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Krośnie Od-
rzańskim, Gmina Bobrowice, Gmina 
Dąbie, Gmina Krosno Odrzańskie 
i Gmina Maszewo. Zwycięzcom gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów.



1. Gminne Mistrzostwa Ochotniczych 
Straży Pożarnych w halowej piłce noż-
nej – 11.10.14
2. Gminny I turniej Grand Prix w bad-
mintonie – 28.10.14
3. Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawo-
wych w badmintonie chłopców i dziew-
cząt/ eliminacje do Mistrzostw Powia-
tu Lubuskiej Olimpiady Młodzieży/SP 
Bobrowice : SP Dychów – 05.11.14 
(Dziewczęta: I miejsce reprezentacja 
Szkoły Podstawowej z Bobrowic: 
Dominika Nowak i Wiktoria Ryżak; II 
miejsce Szkoła Podstawowa Dychów: 
Zuzanna Miętkieicz i Nikola Majewska; 

Chłopcy: I miejsce drużyna SP Bo-
browice: Błażej Żarski i Kornel Kra-
marz, II SP Bobrowice: Krystian Man-
tura i Dawid Wiktorski, III SP Dychów: 
Jakub Kuśmierek i Błażej Łabędzki).
4. Gminny Turniej Niepodległościo-
wy w halowej piłce nożnej – 11.11.14 
(I miejsce „Tornado” Strużka, 
II „Piaszno” Bronków, III „Senio-
rzy” Bobrowice, IV WKS Wełmice, V 
LKS”Bóbr” Bobrowice juniorzy młodsi, 
VI „Zryw” Dęby-Dachów.
5. Gminna Bobrowicka Liga Piłki Siat-
kowej (BLPS) – październik/listopad’14 
(I miejsce Bronków, II miejsce Żar-
ków, III miejsce Wełmice)

6. Gminny II turniej Grand Prix 
w badmintonie – 12.11.14 (pro-
wadzi Łukasz Miś 39pkt., Filip 
Misiejczuk – 34pkt., Patryk Ja-
błoński – 27 pkt)
7. Mistrzostwa Powiatu LOM 
Szkół Podstawowych w badmin-
tonie – 13.11.14 (Dziewczęta: 

Mieszkańcy mogą już podłączać się do 
nowowybudowanych sieci wodociągo-
wych w Chromowie i Prądocinku. Naj-
pierw należy złożyć wniosek do Urzędu 
Gminy Bobrowice o wydanie warunków 
technicznych (dostępny w urzędzie 
(pokój nr 10) i na www.bip.bobrowice.
pl. Zakładka: Wzory dokumentów). Do 
wniosku załącza się dokument stwier-
dzający tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością. Mieszkańcy nie po-
noszą kosztów zakupu map geodezyj-
nych i nie muszą ich dołączać do wnio-
sku (mapy są w posiadaniu urzędu). 
W terminie 30 dni urząd wydaje doku-
ment określający warunki przyłączenia 
do sieci, na podstawie których należy 
wykonać przyłącze wodociągowe do 
budynku. Po wykonaniu robót, należy 
zgłosić do urzędu gminy gotowość do 
odbioru technicznego, którego dokonu-
ją pracownicy urzędu. Więcej informa-
cji tel. 68 391 92 18.

Zasady przyłączenia 
do sieci

wodociągowej. 

Turnieje sportowe:
Sport na hali widowiskowo-sportowej w Bobrowicach

Przypominamy o terminach:
• Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej należy składać do Urzędu Gminy w terminie 
od 1 lutego do 28 lutego 2015r. Bliższe informacje: tel. 68 391 92 23.
• Terminy uiszczania rat podatków od nieruchomości: do 15 marca, do 15 
maja, do 15 września, do 15 listopada.
• Termin składania wniosków o przyznanie pomocy mieszkańcom gminy dot. 
usuwania materiałów zawierających azbest (np. z dachów lub składowanych na 
posesji): do dnia 16 stycznia 2015r. Wniosek jest dostępny w Urzędzie Gminy 
pokój nr 10 i na stronie www.bip.bobrowice.pl. Więcej informacji: tel. 68 391 92 18.

Godziny otwarcia kasy w Urzędzie Gminy: poniedziałki od godz. 8.00 do 14.00, 
od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 14.00.

Ważne telefony w przypadku awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej:

Miejscowości:
Bobrowice, Chojnowo, Ku-
kadło, Barłogi, Żarków, Tar-
nawa Krośnieńska, Przy-
chów, Janiszowice, Dachów, 
Dęby, Strużka, Wełmice

w dniach
25, 27-28 grudnia 2014r.,
1 stycznia 2015r

Ireneusz Naharnowicz
tel. 600 320 186

w dniach
od 26 do 28 grudnia

Mieczysław Sinicki
tel. 600 320 124

Bronków, Brzezinka,
Dychów, Prądocinek, Chro-
mów

25 grudnia 2014r.
w dniach 27 do 28 grudnia 

Janusz Karnicki
tel. 600 320 183

26 grudnia 2014r.
1 stycznia 2015r

Dariusz Karczewski
600 320 294

I miejsce w powiecie SP Bobrowice: 
Dominika Nowak i Wiktoria Ryżak, 
Chłopcy: II miejsce w powiecie SP Bo-
browice: B. Żarski, K.Kramarz, K.Man-
tura). 
8. Powiatowe Mistrzostwa OSP w halo-
wej piłce nożnej – 15.11.14
9. Bobrowicka Liga Piłkarska w halo-
wej piłce nożnej –listopad, grudzień’14



Sukcesy powiatowe naszych sportowców!
• W dniu 10 października w Gubinie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szkół Gim-
nazjalnych chłopców w piłce nożnej 6 osobowej. Reprezentacja naszego gim-
nazjum zajęła pierwsze miejsce zdobywając złoty medal i pokonując wszystkich 
przeciwników odnotowując jedynie w pierwszym meczu remis 0 – 0 z Gimnazjum 
Dąbie. Jako mistrz powiatu zapewniliśmy sobie udział w półfinale wojewódzkim 
LOM. Skład: T. Podlaski, K. Mazurek, B. Maćkowiak, K. Halkowicz, F. Misiej-
czuk, R. Pepliński, M. Kierul, Sz. Cholewiński, M. Jakubczak, R. Stelmaszuk. 
• Na Mistrzostwach Powiatu LOM w badmintonie Szkół Gimnazjalnych, które 
odbyły się w Gubinie 19 listopada nasze uczennice Katarzyna Mączka i Żaklina 
Dworska zajęły III miejsce, a chłopcy I miejsce uzyskując awans do półfina-
łów LOM (Karol Mazurek i Tomasz Podlaski).

W hali sportowej 6 grudnia zorganizo-
wano piłkarski turniej z udziałem za-
przyjaźnionych klubów z Tęczy Krosno 
Odrz. Budowlanych Lubsko oraz KSF 
Falubaz Zielona Góra. Wśród młodzi-
ków I miejsce zajęli bezkonkurencyjni 
zawodnicy z Lubska wygrywając dwa 
spotkania, II miejsce zajęli nasi za-
wodnicy z UKS Sokoła pokonując 3-2 
Tęczę Krosno, która z dwoma porażka-
mi zajęła III miejsce. W kategorii junio-

Zajęcia treningowe 
prowadzone przez 

Gminne Kluby Sportowe:

Zapraszamy na halę 
w Bobrowicach na zajęcia 

rekreacyjne:

Mikołajkowy turniej
piłkarski.

1. Treningi piłki nożnej w kategorii mło-
dzika – wtorki UKS Sokół
2. Treningi tenisa stołowego dzieci klas 
I-III – poniedziałki UKS Sokół
3. Treningi tenisa stołowego młodzież 
i starsi – czwartki i piątki ½ hali / UKS 
Sokół
4. Treningi unihokeja – poniedziałki 
UKS Sokół
5. Treningi badmintona – środy 2 godz. 
UKS Sokół
6. Treningi boksu – wtorki, piątki UKS 
Sokół
7. Treningi piłki nożnej juniorzy młodsi 
– wtorki, czwartki LKS Bóbr Bobrowice 
8. Treningi piłki nożnej seniorzy – wtor-
ki LZS Piaszno Bronków
9. Treningi piłki nożnej seniorzy – środy 
LZS Energetyk Dychów.

• Aerobic dla Pań! – godz. 20.00 - po-
niedziałki .
• Aktywny rodzic, zdrowe dziecko! – 
godz. 16.00 - wtorki, czwartki. 

rów młodszych I miejsce zajęła drużyna z Tęczy Krosno O. przed Budowlanymi 
Lubsko II miejsce i LKS Bóbr III miejsce.
W kategorii seniorów I miejsce zajął zespół KSF I Zielona Góra ulegając jedynie 
w pierwszym meczu z drużyną z Bobrowic. II miejsce Tęcza Krosno O. III miej-
sce Seniorzy Bobrowice, IV Budowlani Lubsko, V miejsce KSF 2010 Falubaz 
II Zielona Góra. Mistrzowie w swoich kategoriach zostali nagrodzeni pucharami 
ufundowanymi przez Marka Babul Wójta Gminy Bobrowice. Poziom turnieju stał 
na bardzo wysokim poziomie sportowym z wieloma meczami obfitującymi w dużo 
technicznych akcji kombinacyjnych oraz znanych z lubuskich boisk zawodników 
ligowych. Bardzo dobry występ mogą zaliczyć nasi bobrowiccy zawodnicy, którzy 
przegrali jeden mecz, zremisowali dwa mecze: z Budowlanymi liderem IV ligi 
i KSF 2010 oraz pokonali zwycięzców turnieju drużynę KSF I Falubaz wicelide-
ra IV ligi. Nasza drużyna występowała w składzie: W.Podlaski, K.Widerowski, 
K.Kołota. M.Żak, B.Kromołowski, R. Nowak, R. Bogdanowicz, A. Kaca, D. 
Kaca, P. Żarski. Trenerem zespołu był K. Widerowski.


