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Hala widowiskowo-sportowa w Bobrowicach
W dniu 5-ego września odbyło się
otwarcie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Szkół Samorządowych w Bobrowicach. Na uroczystość
przybyli m.in. Stanisław Tomczyszyn
Członek Zarządu Województwa Lubuskiego, Zdzisław Paduszyński Radny
Sejmiku Województwa Lubuskiego,
w imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego Leszek Turczyniak, Mirosław
Glaz Dyrektor Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
Halę poświęcił ks. Dariusz Ludwikowski Proboszcz Parafii Bobrowice,
a następnie przecięto wstęgę dokonując tym samym otwarcia hali. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali obiekt,
halę przystosowaną do prowadzenia
zajęć w dwóch niezależnych grupach
oddzielonych kotarą, z wyznaczonymi
boiskami do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, widownię liczącą ponad 200
miejsc, szatnie z zapleczami sanitarnymi, pokój dla nauczycieli, kotłownię
z piecem gazowym.
Przybyli goście gratulowali Wójtowi
Gminy Markowi Babul wybudowania
tak dużego i nowoczesnego obiektu
sportowego, a na ręce Pani Dyrektor
Anny Kasprzyk przekazali piłki sportowe. Dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół Samorządowych przygotowały ciekawą część
artystyczną. Były efektowne tańce

w strojach ludowych, układy taneczne,
wykonano różne piosenki. Całość została wspaniale wykonana przez dzieci. Następnie odbył się emocjonujący
pokaz sztuk walki z Klubu Sportowego
Ju-Jutsu „Santori” z Krosna Odrzańskiego, w którym udział wzięli mistrzowie, wicemistrzowie świata, Europy
i Polski. Na zakończenie wystartowały
w hali modele latające w ramach pokazu Zielonogórskiego Stowarzyszenia
Modelarzy RC „Jantar”. Uroczystości
towarzyszyła wystawa fotograficzna
ukazująca etapy budowy hali oraz prezentująca walory turystyczne i dokonania inwestycyjne gminy.
Budowę hali rozpoczęto w kwietniu
2013r. a zakończono w lipcu 2014r.
Koszt całkowity budowy hali to ponad
3.430.000zł, w tym koszt samej budowy to ponad 3.332.000zł. Gmina
Bobrowice uzyskała dofinasowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze
środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu Roz-

woju Bazy Sportowej Województwa
Lubuskiego w wysokości 1.132.000zł.
Stanowisko kierownika hali powierzono Jarosławowi Miś. Obiekt jest objęty
monitoringiem.
Hala widowiskowo –sportowa przeznaczona jest nie tylko dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć lekcyjnych, ale
także udostępniana jest dla wszystkich
zainteresowanych uprawianiem sportów. W sprawie terminów korzystania
z hali należy kontaktować się z kierownikiem hali.
Dla mieszkańców Gminy Bobrowice
hala udostępniania jest nieodpłatnie.
Wszystkie zasady korzystania z hali
znajdują się w regulaminie.
W hali przyjmowane są zapisy do Bobrowickiej Ligii Siatkówki oraz do
Turnieju Grand Prix w Badmintonie.
Szczegóły, regulamin oraz kalendarz imprez na www.bobrowice.pl.

Remont drogi
w Dębach

Mistrzostwa w halowej
piłce nożnej!

W miejscowości Dęby zakończono
pierwszą część remontu drogi gminnej tj. utwardzono drogę kruszywem.
W przyszłym roku planowane jest
utwardzenie kruszywem pozostałej
części drogi, a w kolejnym etapie położenie dywanika asfaltowego. Koszt wykonanych robót budowlanych to ponad
72.000zł brutto

W dniu 15 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Bobrowicach odbędą
się Mistrzostwa Powiatu Krośnieńskiego w Halowej Piłce Nożnej Strażaków Ochotników. Zapraszamy na
widownię! Doping mieszkańców Gminy
Bobrowice mile widziany!

Autobus do Lubska
znów kursuje!

Dzięki usilnym staraniom gminy PKS
Zielona Góra ponownie uruchomił od
października połączenia autobusowe
z Lubskiem. Mieszkańcy miejscowości Wełmice, Przychów, Janiszowice,
Strużka, Barłogi, Dachów,
Dęby, Bobrowice i Dychów
mogą dojechać
do pracy i szkół
w Lubsku.

Remont i przebudowa
budynku remizy OSP
w Bronkowie

Trwa remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronkowie. Wymieniono już pokrycie dachu, ocieplono
i wykonano nowa elewacje. Obecnie
wewnątrz budynku wykonywane są
sanitariaty. Dzięki tym pracom zdecydowanie polepszą się warunki pracy i odpoczynku naszych strażaków
ochotników. Wartość robót budowlanych to ponad 178.000zł.

Wodociąg dla miejscowości Chromów.

Na ukończeniu jest realizacja budowy
sieci wodociągowej dla miejscowości
Chromów i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocinek. Już
niedługo mieszkańcy Chromowa będą
mogli korzystać z bieżącej wody płynącej ze stacji uzdatniania wody w Dychowie. Wartość robót budowlanych
to 430.000zł. Zadanie uzyskało dofinasowanie z PROW w wysokości 75%
kosztów kwalifikowanych.

Gminne dożynki

W dniu 23 sierpnia odbyła się Msza
Świętą w intencji rolników, a następnie
korowód dożynkowy przemaszerował
na stadion, gdzie Wójt Gminy uroczyście powitał przybyłych gości oraz
mieszkańców. Gospodarzami tegorocznych dożynek byli Państwo Anna
i Waldemar Dubiccy. Pieśni dożynkowe wykonał zespół ludowy „Modry
Len” z Górzyna. W konkursie wieńców

Wełmice, Miejsce III – sołectwo Dęby,
Miejsce IV– sołectwo Chromów, Miejsce V – sołectwo Bronków; Kategoria
wieniec współczesny: Miejsce I –
sołectwo Dachów, Miejsce II – sołectwo Bobrowice, Miejsce III – sołectwo
Strużka, Miejsce IV – sołectwo – Janiszowice. Imprezie towarzyszyły gry
i zabawy dla dzieci, stoiska z Bobrowic,
Janiszowic i Dębów, pokaz tańca brzucha, a zabawę do białego rana prowadzili Zespół „ISKRA” oraz „Dj DIABLO”.

Remonty mieszkań
komunalnych
i socjalnego.

W 2014r. w miejscowościach Bobrowice (2), Brzezinka (1), Bronków (2),
Dachów (1) i Przychów (1) przeprowadzono częściowe remonty siedmiu
gminnych mieszkań, w tym 6 komunalnych i 1 socjalnego. Prace wykonało 6 osób (w tym 1 kobieta) długotrwale bezrobotnych, korzystających ze
wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bobrowicach. Zadanie
jest realizowane w ramach realizacji
zadania „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2013”,
przeprowadzanego w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania
Wykluczeniu Społecznemu”. Realizacja zadania finansowana była z trzech

dożynkowych wyniki przedstawiały się
następująco: Kategoria wieniec tradycyjny: Miejsce I – sołectwo Tarnawa Krośnieńska, Miejsce II – sołectwo

źródeł. Gmina Bobrowice otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 120.000zł, następnie otrzymano
środki z Powiatowego Urzędu Pracy
w Krośnie Odrzańskim w kwocie ok.
70.500 zł na organizację robót publicznych, a udział własny Gminy Bobrowice określono na kwotę 30.000zł

Gminne Zawody Spor- Remont świetlicy wiejtowo-Pożarnicze 2014 skiej w Janiszowicach.

W dniu 13 września odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą
Św. w Kościele w Bobrowicach, następnie strażacy i zaproszeni goście
przy akompaniamencie orkiestry dętej
z OSP Gorzów Wlkp. przemaszerowali na stadion, gdzie oficjalnie rozpoczęto zawody. Konkurencje rozegrano
w czterech kategoriach, tj. Młodzieżo-

we Drużyny Pożarnicze – dziewczęta,
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze –
chłopcy, Seniorzy i Kobiece Drużyny
Pożarnicze. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sędziowie
z Komedy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Po podsumowaniu punktów
z ćwiczenia bojowego i sztafety przedstawiono następujące wyniki: MDP
dziewczęta: I miejsce – OSP Bronków,
MDP chłopcy: I miejsce – OSP Wełmice, KDP: I miejsce – OSP Bobrowice,

Seniorzy: I miejsce – OSP Bobrowice,
II miejsce – OSP Bronków, III miejsce –
OSP Nowogród Bobrzański, IV miejsce
– OSP Strużka. Wszystkim drużynom
wręczono pamiątkowe dyplomy, puchary i statuetki, a członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dodatkowo otrzymali upominki.

We wrześniu gmina złożyła do Lokalnej Grupy Działania „Między Odrą
a Bobrem” wniosek o dofinasowanie
z PROW w ramach „Odnowy i rozwoju wsi” częściowego remontu świetlicy
wiejskiej w Janiszowicach. Do podziału
jest niewielka kwota tj. około 220.000zł
na wnioski, które można zrealizować
i rozliczyć do marca 2015r. W związku z tym zakres remontu nie może być
zbyt duży. Wkrótce będzie wymiana
jednoszybowych okien i drzwi wejściowych, wykonany będzie sufit podwieszany. Wartość kosztorysowa zadania to 47.000zł, w tym dofinasowanie
z PROW 30.521zł. W przyszłym roku
planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ocieplenia ścian i nowej elewacji świetlicy,
wymianę pokrycia dachu, dobudowę
sanitariatów i kotłowni ogrzewającej
obiekt.

Nowa pętla autobusowa w Bronkowie.

W sierpniu wykonano nowa pętle autobusową w Bronkowie, gdzie przeniesiono przystanek autobusowy. Wartość
robót budowlanych to 40.000zł brutto.

Modernizacja samochodu pożarniczego
OSP Bobrowice.

Przeprowadzono modernizację lekkiego samochodu pożarniczego, który
otrzymaliśmy z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. Remont pojazdu
został sfinansowany z dwóch źródeł.
Gmina Bobrowice przeznaczyła na ten
cel kwotę ok. 38.000zł, natomiast Lasy
Państwowe - Nadleśnictwo Brzózka udzieliły dotację w wysokości
10.000 zł

Nowe boisko „Lubusik” w Wełmicach.

W czerwcu wybudowano (po Bronkowie i Żarkowie ) trzecie w gminie boisko
do piłki plażowej w Wełmicach. W zorganizowanym turnieju wzięło udział
13 drużyn. Miejsce I zajął zespół Filip
Pater i Mateusz Długosz z Wełmic, a II
i III zespoły z Żarkowa(Tomasz Podlaski i Michał Dudek oraz Wojciech Podlaski i Radosław Podlaski). Inwestycja
współfinansowana została z budżetu

Dofinasowania ze
środków PO „Ryby”.

Wpłynęły do budżetu gminy środki
w wysokości prawie 180.000zł z Programu Operacyjnego „Ryby” dotyczące budowy chodników w Bobrowicach, Bronkowie i Dychowie oraz
dotyczące wiaty rekreacyjnej w Dębach
i wiaty na stadionie w Bobrowicach.
W lipcu wybudowano oświetlenie boiska treningowego
na stadionie w Bobrowicach, któremu
także przyznano dofinasowanie z tego
programu.

Województwa Lubuskiego (6.000zł)
oraz budżetu Gminy Bobrowice w ramach programu pn. „Boiska do Plażowej Piłki Siatkowej – Lubusik – sportowe Lubuskie na lato”.

Remont świetlicy wiejskiej w Wełmicach.

W świetlicy wykonano sanitariaty oraz
podjazd dla niepełnosprawnych, co
znacznie ułatwi mieszkańcom korzystanie z obiektu zwłaszcza podczas
różnego rodzaju imprez. Dalszy remont planowany jest po uruchomieniu
nowych środków unijnych, z których
gmina zamierza pozyskać dofinasowanie.

Ośrodek zdrowia w Bobrowicach:
NZOZ „Terapia” w Bobrowicach – rejestracja
telefoniczna: 68 391-32-12.
Poniedziałek

8.30 – 11.30
15.00 – 18.00

Jarosław Kowalski, pediatra
Marek Jędrzejczyk, pediatra

Wtorek

16.00 – 18.00

Anna Kufka, internista

Środa

15.00 – 18.00

Jarosław Kowalski, pediatra

Czwartek

9.00 – 11.00
15.00 – 18.00

Anna Kufka, internista
Marek Jędrzejczyk, pediatra

8.30 – 10.30

Jarosław Kowalski, pediatra

Piątek

Przyjęcia lekarskie odbywają się również w NZOZ „Terapia” w Krośnie Odrzańskim ul.Srebna Góra
1E – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 – rejestracja telefoniczna: 68 383 06 06.

Laboratorium – punkt w ośrodku zdrowia w Bobrowicach: Poniedziałek, środa, piątek – w godzinach od 8.00 do 10.00

Stomatolog: Agnieszka Piórczyk przyjmuje w ośrodku zdrowia w Bobrowicach –
rejestracja telefoniczna nr 684 448 292, Poniedziałki i środy od 12.00 do 18.00,
Wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do 14.00.
Punkt apteczny w Bobrowicach: Od poniedziałku do czwartku czynny od godz.
9.00 do 18.00, Piątek – od godz. 9.00 do 16.00
Punkt pocztowy w Bobrowicach: Od poniedziałku do piątku czynny od 9.00 do
15.00, tel. 68 391 32 20

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w naszej
gminie.

Niebawem rozpocznie się rozbudowa
istniejącego oświetlenia drogowego
w miejscowościach Barłogi, Bronków,
Dychów, Janiszowice i Przychów. Dodatkowe lampy poprawią bezpieczeństwo i będą udogodnieniem dla mieszkańców.

Aktywny rodzic –
aktywne dziecko!
Hala sportowa w Bobrowicach zaprasza rodziców z dziećmi klas I-III we
wtorki w godz. 16.00-17.00, a rodziców
z dziećmi w wieku przedszkolnym w
czwartki w godz. 16.00-17.00. Rodzice
z dziećmi mogą bezpłatnie korzystać
ze sprzętu dostępnego na hali, grać i
bawić się. Należy zgłosić się do Pań
dbających o czystość hali. Zapraszamy!

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Dychowie (na
terenie oczyszczalni ścieków) – czynny jest w poniedziałki i czwartki w godz. Od
11.00 do 13.00 oraz w soboty od 11.00 do 12.00. Można umówić się telefonicznie
tel. 600 320 294. Można tu oddać meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt RTV i AGD, odpady budowlane, zużyte opony, baterie, akumulatory, metale, chemikalia (w tym przeterminowane leki). Odpady są przyjmowane nieodpłatnie od mieszkańców gminy po okazaniu dowodu osobistego oraz
ostatniego dowodu uiszczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych z miejscowości. Odpady winny być posegregowane. W Bobrowicach (przy placu targowym) znajduje się kontener na zużyty sprzęt elektryczny, RTV, AGD oraz
pojemnik na zużyte żarówki i świetlówki. W szkołach znajdują się pojemniki
na zużyte baterie.

Gminne mistrzostwa
Ochotniczych Straży
Pożarnych.

W dniu 11.10.14r. odbyły się Mistrzostwa Gminy Bobrowice w Halowej
Piłce Nożnej Strażaków Ochotników.
W zawodach wzięło udział 5 drużyn.
Miejsce I – OSP Bobrowice I, Miejsce II
– OSP Bobrowice II, Miejsce III – OSP
Bronków, Miejsce IV – OSP Strużka, Miejsce V – OSP Wełmice. Były
to eliminacje do Mistrzostw Powiatu,
które odbędą się 15 listopada na hali

sportowej w Bobrowicach. Zwycięzcy
otrzymali puchary, medale i upominki,
a dla wszystkich przygotowano poczęstunek.

Wędkarski Puchar Wójta Gminy Bobrowice

W dniu 7 września odbyły się zawody
wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Bobrowice. Najlepszym wędkarzem został Marek Piechowiak, który zdobył I
miejsce i Puchar Wójta. Dla wszystkich
uczestników przygotowano poczęstunek z rybką i bigosem. Organizatorem
zawodów było Koło Wędkarskie „Amur”
z Bobrowic.

