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Serdeczne życzenia Zdrowych i Radosnych
Świąt Wielkiej Nocy

Kartka świąteczna wykonana przez
dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego
„Po schodkach” w Dychowie.

Smacznego Jajka, Wesołego Śmigusa-Dyngusa
Miłych Spotkań w Gronie Rodziny i Przyjaciół
składają
Przewodniczący Rady Gminy i Radni Gminy Bobrowice
Wójt Gminy Bobrowice wraz z Pracownikami Urzędu Gminy.

Budowa hali widowiskowo-sportowej
w Bobrowicach.

Z każdym dniem nasza hala
zmienia się. Obecnie wykonywane są prace wewnątrz obiektu
tj. szatnie, sanitariaty, widownia.
Na zewnątrz trwa budowa dojazdu i parkingów. Planuje się, że
po zakończeniu robót budowanych i przejściu przez wszystkie
procedury związane z odbiorami
robót i dopuszczeniem obiektu do użytku, we wrześniu hala
sportowa zostanie otwarta i udostępniona dzieciom, młodzieży
oraz mieszkańcom gminy.

Zapraszamy na spotkanie o winoroślach!

W dniu 26 kwietnia w szkole w Bobrowicach o godzinie
13.00 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone uprawie
winorośli. Ciekawą prezentację
przedstawi praktyk Krzysztof
Fedorowicz z winnicy „Miłosz”.
Uczestnicy spotkania poznają
historię upraw, odmiany, sposoby przygotowania i pielęgnacji
winorośli, tajniki produkcji win,
dowiedzą się co to jest enoturystyka.

Pierwsze 10 osób otrzyma
bezpłatne sadzonki. Pozostali
uczestnicy będą mogli zakupić
sadzonki. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu
współpracy WINNER WinniceEdukacja-Reaktywacja realizowanego przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa działania „Między Odra a Bobrem” (do którego
należy nasza gmina) oraz Stowarzyszenie „Kraina Lasów i Jezior” LGD.

Wodociąg dla mieszkańców Chromowa!
W marcu gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór
wykonawcy zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chromów i rozbudowa
sieci wodociągowej w miejscowości Prądocinek”. Obecnie
trwa procedura. W maju planuje
się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych. Wodociąg zostanie podłączony do
automatycznej stacji uzdatniania
wody w Dychowie, która obecnie
jest modernizowana.

Remont remizy
w Bronkowie i plany
dla Bobrowic!

W bieżącym roku planowany
jest remont i przebudowa remizy
w Bronkowie. Obecnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. W ramach robót zostanie wymienione
pokrycie dachu, powstaną nowe
pomieszczenia, obiekt zostanie podłączony do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej,
wykonane będą instalacje elektryczna i wentylacyjna, budynek
zostanie ocieplony.
W Bobrowicach w planach jest
rozbiórka budynku po byłej mleczarni (przy placu targowym),
gdzie wybudowany zostanie
budynek, w którym powstanie
nowa remiza i świetlica wiejska
z zapleczem kuchennym oraz
pomieszczeniami przeznaczonymi do uprawiania różnych
form aktywności. Obecnie opracowano koncepcję obiektu.

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej
na terenie naszej
gminy.
Na terenie Gminy Bobrowice jednostki OSP tworzy 156 członków
zwyczajnych ( w tym 137 mężczyzn
i 19 kobiet) oraz 4 członków honorowych i 3 wspierających. Do udziału
w akcjach pożarniczych uprawnionych jest 67 strażaków. Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego należą OSP Strużka i Bobrowice.
Nasi strażacy uczestniczyli w 2012r.
w 57, a w 2013r. w 40-tu akcjach
ratowniczo-gaśniczych. Strażacy
gasili pożary mieszkań, budynków
gospodarczych, sadzy w kominie
(Bobrowice, Bronków, Chojnowo),
pożary traw (Bobrowice, Prądocinek, Barłogi, Chromów, Dęby), pożary lasów (w okolicach: Żarków,
Grochów, Wełmice, Kaniów, Pole),
pożar samochodu w okolicach Bronkowa, pożar zboża w Nowym Zagórze i pożar dekoracji dożynkowych

W 2013r. Drużyna Kobiet i Młodzieżowa Drużyna zajęły I miejsca
w swoich kategoriach podczas Powiatowych Zawodów Pożarniczych
w Krośnie Odrzańskim. Obie drużyny będą reprezentowały nasz powiat na zawodach wojewódzkich.
Trzymamy kciuki za nasze drużyny!
Gmina Bobrowice od roku 2009
w Bobrowicach. Straż likwidowała do kwietnia 2014r. pozyskała za
także miejscowe zagrożenia takie pośrednictwem Zarządu Oddziajak: likwidacja gniazda os i szersze- łu Wojewódzkiego OSP RP Woj.
ni (Barłogi, Dachów), pompowanie Lubuskiego dofinasowanie dla nawody z zalanej piwnicy w Bobrowicach, likwidacja obalonych przez
wiatr drzew (droga wojewódzka
Strużka-Gozdno), likwidacja rozlanego oleju na drodze krajowej
(Gronów), zabezpieczanie miejsca
i udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych, likwidacja zatoru przy moście na Kukadło na rzece Bóbr, zabezpieczenie
domostwa w Dachowie, gdzie zagnieździły się węże. Dobrze, że szych jednostek Ochotniczej Straży
możemy polegać na naszych stra- Pożarnej w Bobrowicach, Bronkożakach w różnych sytuacjach. wie, Wełmicach i Strużce. Wartość
Ochotnicze jednostki straży pożar- otrzymanych środków to ponad
nej pełnią bardzo ważną funkcję 106.000zł, pozostałą część sfinanw systemie ratowniczo-gaśniczym sowano z budżetu gminy. Dzięki
w naszym kraju, ponieważ przy tak dotacjom zakupiono między innymi
dużej liczbie różnych zagrożeń jed- zestawy ratownictwa medycznego
nostki Państwowej Straży Pożarnej i technicznego, motopompy, zestaw
nie byłyby w stanie udzielić pomocy do ratowania ludzi z zamarzniętych
akwenów wodnych ,hełmy i buty
we wszystkich zdarzeniach.
Strażacy biorą także udział i orga- bojowe, ubrania bojowe do akcji
nizują zawody sportowo-pożarni- pożarniczych i wyjściowe, aparaty
cze oraz pomagają przy organizacji oddechowe, piły ratownicze i piły
gminnych festynów. Wielkim zain- do drewna itp. oraz zamontowano
teresowaniem mieszkańców cie- nowe bramy w remizach w Bobrowiszą się zawsze efektowne pokazy cach i w Bronkowie.
gaśnicze. Nie jedno dziecko chce Mamy nadzieję, że zakupione wywtedy zostać strażakiem ! Działal- posażenie ułatwi i usprawni przeność OSP to także szkolenia, ba- prowadzanie akcji ratujących ludzi
dania stanu zdrowia, przygotowanie i ich mienie przez naszych strasprzętu do akcji i wspólne spędzanie żaków ochotników – choć należy
czasu wolnego. Jednostki współpra- życzyć, aby jak najmniej było zdacują także z zaprzyjaźnionymi jed- rzeń, w których pomoc strażaków
jest niezbędna. W związku z nadnostkami w Niemczech.
W naszej gminie działają 3 Młodzie- chodzącym Międzynarodowym
żowe Drużyny Pożarnicze (Bron- Dniem Strażaka (obchodzonym
ków, Bobrowice i Wełmice) liczące 4 maja w dniu patrona strażaków
łącznie 46 członków w wieku od 10 tj. św.Floriana), dziękując strażado 16 lat. Dzieci i młodzież uczest- kom ochotnikom za pracę pełną
niczą w konkursach wiedzy pożarni- pasji i poświęcenia dla innych –
czej i zawodach sportowo-pożarni- życzymy, aby zawsze z akcji wracali zdrowi i w komplecie!
czych.

Dowód osobisty
„pod zastaw”?
Informujemy mieszkańców, że
w związku z ochroną danych
osobowych oraz dokumentów
tożsamości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt
nie może zatrzymywać dowodu
osobistego chyba, że możliwość
taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach
prawa. Powyższe oznacza, że
przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”.
Działanie takie nie znajduje
umocowania w obowiązujących
przepisach prawa oraz wiąże się
z dużym niebezpieczeństwem
wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub
innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego
przedsiębiorcę do popełnienia
przestępstwa na szkodę osoby,
której dane zostały wykorzystane. Zgubienie, utrata dowodu osobistego powinna zostać
niezwłocznie zgłoszona w do-

Środki zewnętrzne:

wolnym urzędzie gminy, miasta
(w ewidencji ludności), a w przypadku utraty dowodu osobistego
poza granicami kraju, w urzędzie
konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym,
co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu,
że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku
nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego
znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku.
Powyższe zostanie odnotowane
w systemie informatycznym, do
którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie
uniemożliwieniem zaciągnięcia
zobowiązania przez przestępcę
z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Nowe drogi asfaltowe w gminie!
W poprzednich latach gmina
utwardziła kruszywem kilkanaście dróg gminnych. Po przeprowadzonym przetargu, w marcu
tego roku na kwotę 540.633,83zł
brutto podpisano umowę z wykonawcą robót tj. Budownictwem
Drogowo-Sanitarnym
„Fuchs” Sp. z o.o. z Głogowa.
Roboty już zakończono. Asfalt
położono na drogach gminnych
w miejscowościach Bobrowice
(na drodze gminnej do ośrodka zdrowia oraz na drogach za
posterunkiem policji), w Bronkowie (na drodze od krzyża do
końca miejscowości w kierunku
Bronkówka tzw. „Gęsia”) oraz na
drodze między Janiszowicami
a Strużką. Nowe asfaltowe drogi
znacznie ułatwią mieszkańcom
ruch drogowy.

- W lutym złożono do Urzędu Marszałkowskiego wniosek
o dofinasowanie budowy boiska
do piłki plażowej w Wełmicach
w ramach programu pn. „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej
– Lubuski – sportowe Lubuskie
na lato”. Będzie to trzecie tego
rodzaju boisko w naszej gminie.

- Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznał Gminie Bobrowice 93.000zł na realizację
zadania w ramach „Gminnych
programów aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego realizowanego w ramach Programu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne formy Przeciwdziałania
Wykluczeniu Społecznemu –
edycja 2011-2015”. Dzięki temu
uczestnicy projektu nabędą
umiejętności w zakresie robót
budowlanych i wykonają prace
w 7 mieszkaniach komunalnych.
- W marcu gmina zakończyła
opracowanie materiałów promocyjnych w ramach projekt pn.
Wydanie informacyjno-promocyjnego folderu i ulotki Gminy
Bobrowice, dofinansowywanego
z ramach Wdrażania Lokalnych
strategii rozwoju działanie „Małe
projekty” PROW 2007-2013.
Obecnie są prowadzone czynności dot. rozliczenia projektu.
- W kwietniu pozyskano środki za pośrednictwem Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego OSP
RP Woj. Lubuskiego na dofinasowanie zakupu wyposażenia

i sprzętu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Strużce,
Bobrowicach i Bronkowie w wysokości 19.400zł.
- Zakończono rozliczenie zadania pn. Budowa szatni na boisku
w Dychowie – etap II wykonanie konstrukcji dachu i dobudowa pomieszczeń WC” i otrzymano 23.433zł dofinasowania
z PROW na lata 2007-2013
w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi”.
- Zakończono rozliczenie projektu dot. zakupu wyposażenia
do świetlicy wiejskiej w Dachowie i otrzymano ponad 13.200zł
z PROW na lata 2007-2013
w ramach działania „Małe projekty”.
- Obecnie są prowadzone czynności dot. rozliczenia projektów
dot. zakup namiotów promocyjnych i ławek na festyny (dofinansowanie z PROW w ramach
działania „Małe projekty”), budowa wiat rekreacyjnych w miejscowościach Bobrowice i Dęby
oraz budowa chodników w miejscowościach Bobrowice, Dychów i Bronków (dofinasowanie
z PO „Ryby” 2007-2013)

Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych czyli
PSZOK w Dychowie.

Gmina Bobrowice należy do
Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi (MZGOK), którego siedziba
znajduje się w Krośnie Odrzańskim. Związek zajmuje się organizowaniem wywozu odpadów
tzw. zmieszanych i zbieranych
selektywnie (papier, plastik
,szkło) oraz zorganizował w każdej gminie po 1 punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W naszej gminie taki
punkt znajduje się na terenie
oczyszczalni ścieków w Dychowie. Punkt jest czynny w poniedziałki i czwartki w godzinach
od 11.00-13.00 oraz w soboty od 11.00 do 12.00. Można
także umówić się telefonicznie
w innym terminie (tel. 600 320
294). Do PSZOK-u można oddać meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
RTV i AGD, odpady budowlane i rozbiórkowe (posegregowane według rodzaju), zużyte

Zapraszamy na głosowanie na przedszkole!
Przedszkole w Dychowie bierze udział w projekcie Kubusiowi Przyjaciele Natury w konkursie
pt. „Najpiękniejsze miejsce w naszej okolicy”.
Codzienne można oddać swój głos na stronie
internetowej http://konkurs.przyjacielenatury.pl/
galeria.html

opony, metale, zużyte baterie, akumulatory, chemikalia
(w tym przeterminowane leki).
Odpady są przyjmowane nieodpłatnie tylko od mieszkańców
Gminy Bobrowice po okazaniu
dowodu osobistego oraz ostatniego dowodu uiszczenia opłaty
za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości. Pracownik wskaże właściwy kontener,
w którym należy umieścić odpady. Dostarczone odpady muszą
być posegregowane. Szczegóły
w regulaminie PSZOK na stronie
internetowej.
Ponadto w Bobrowicach (przy
placu targowym) znajduje się
kontener na zużyty sprzęt
elektryczny, RTV, AGD oraz
pojemnik na zużyte żarówki i świetlówki. W szkołach
w Bobrowicach i Dychowie oraz
w Urzędzie Gminy znajdują się
pojemniki na zużyte baterie.

Pieski do adopcji czekają!
Osoby zainteresowane przygarnięciem psa –
bliższe informacje uzyskają w Urzędzie Gminy
Bobrowice pokój nr 10 lub telefonicznie:
68 391 92 18, 600 371 080.

