
Wybory sołeckie
W  dniu  26  lutego  2015r.  odbyła  się 
uroczystość  na  zakończenie  kadencji 
2011-2015 sołtysów Gminy Bobrowice. 
Wszystkim  sołtysom  Przewodniczą-
ca Rady Gminy Mariola Szajek  i Wójt 
Gminy  Marek  Babul  złożyli  podzięko-
wania za pełną zaangażowania pracę 
i wysiłek włożony na rzecz rozwoju na-
szej gminy. 

Do  zamknięcia  tego  numeru  Informa-
tora  Gminy  Bobrowice  mieszkańcy 
następujących  miejscowości  dokonali 
wyboru sołtysów oraz rad sołeckich na 
nową  kadencję  2015-2019:  Przychów 
–  Krzysztof  Trzmiel,  Barłogi  –  Marcin 
Królikowski,  Chromów  –  Stanisław 
Nadolny,  Chojnowo  –  Iwona  Szajek, 
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Jubileusz 100 lat
W dniu 5 lutego 2015 roku mieszkanka gminy Bobrowice Pani Genowefa Kaiser 
ukończyła 100 lat. W związku z tym pięknym Jubileuszem życzeniami do Zacnej 
Jubilatki przybyli między innymi : Wójt Gminy Bobrowice Marek Babul, Sekretarz 
Gminy Beata Wasyłyk-Sosnowska oraz przedstawiciele Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych, a także Placówki Terenowej ZUS w Krośnie 
Odrzańskim. Wraz z życzeniami Wójt Gminy przekazał Jubilatce list gratulacyjny 
od Prezesa Rady Ministrów Ewy Kopacz. Pani Genowefie życzono długich  lat 
życia w dobrym zdrowiu oraz aby każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzli-
wości i miłości.



Żarków – Stefania Rykowska, Strużka 
–  Teresa  Mądrawska,  Kukadło  –  Jo-
lanta  Plekan,  Tarnawa  Krośnieńska  – 
Mirosław  Kozyra,  Wełmice  –  Tomasz 
Borowiak,  Janiszowice  –  Arkadiusz 
Duziak,  Bronków  -  Olga  Kucharczyk, 
Dachów - Edyta Wieczorek. Gratuluje-
my wyboru i życzymy sukcesów. 

Realizacje zadań 
dofinansowywanych 
ze środków zewnętrz-

nych w okresie 
od grudnia 2014r. 
do marca 2015r.

•  w  grudniu  2014r.  gmina  podpisała 
umowę  na  dofinasowanie  z  PROW 
w ramach „Małych projektów” zadania 
dot.  wykonanego  doposażenia pla-
ców zabaw w Janiszowicach, Przy-
chowie, Żarkowie i Wełmicach,  zo-
stał  także złożony wniosek o płatność 
otrzymano dofinasowanie w wysokości 
19.880zł;
• zakończono  rozliczenie zadania dot. 
wykonania  oświetlenia boiska tre-
ningowego na stadionie sportowym 
w Bobrowicach, na realizację zadania 
otrzymano dofinasowanie w wysokości 
21.162zł  z  Programu  Operacyjnego 
„Ryby”;
• zakończono  rozliczenie zadania dot. 
wykonanego  doposażenia świetlicy 
wiejskiej w Chojnowie  (stoły,  krze-
sła, sprzęt i meble kuchenne, naczynia 
itp.),  otrzymano  dofinasowanie  w  wy-
sokości  9.124zł  z  PROW  w  ramach 
działania „Małe projekty”;
•  rozliczono  wniosek  o  płatność  dot. 
remontu dachu i elewacji budynku 
w Żarkowie  i  uzyskano  dofinasowa-
nie w wysokości 39.570zł z Programu 
Operacyjnego „Ryby”;
•  rozliczono  wniosek  o  płatność  dot. 
przebudowy (modernizacji) istnie-
jącej stacji uzdatniania wody w Dy-
chowie,  otrzymaliśmy  dofinasowanie 
w wysokości 384.869zł z PROW w ra-

mach  działania  „Podstawowe  usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej”;
•  rozliczono  wniosek  o  płatność  dot. 
budowy sieci wodociągowej dla 
miejscowości Chromów i rozbudo-
wy sieci wodociągowej w miejsco-
wości Prądocinek,  otrzymaliśmy  do-
finasowanie  w  wysokości  281.746zł 
z PROW w ramach działania „Podsta-
wowe usługi dla gospodarki  i  ludności 
wiejskiej”;
• złożono wniosek o płatność dot. wy-
konania sufitu podwieszanego i wy-
miany okien oraz drzwi w świetlicy 
wiejskiej w Janiszowicach,  dofina-
sowanie  z  PROW  działanie  „Odnowa 
i rozwój wsi”;
• gmina złożyła wniosek o dofinasowa-
nie z budżetu województwa lubuskiego 
wykonania  boiska do piłki plażowej 
w Dębach tzw. „Lubusika”.

Remont  
w świetlicy wiejskiej 

 w Janiszowicach
W  listopadzie  2014r.  gmina  złożyła 
wniosek  o  dofinasowanie  z  PROW 
działanie „Odnowa i rozwój wsi” zada-
nia pn. Wykonanie sufitu podwieszane-
go i wymiana okien i drzwi w świetlicy 
wiejskiej  w  Janiszowicach.  W  stycz-
niu Wójt Gminy Marek Babul podpisał 
z  Samorządem  Województwa  Lubu-
skiego umowę na dofinasowanie  tego 
zadania.  Wykonane  prace  stanowią 
pierwszą część planowanego remontu 
kapitalnego, który przewiduje wymianę 
pokrycia  dachu,  wykonanie  sanitaria-
tów,  kotłowni,  ocieplenie  i  wykonanie 
nowej  elewacji  budynku.  W  tym  roku 
opracowana  zostanie  dokumentacja 
projektowa. Na dalszy remont budynku 
gmina zamierza pozyskać środki  unij-
ne. 

Remonty dróg gmin-
nych w Bobrowicach 

i Kukadle
Przeprowadzono  przetarg  nieograni-
czony na wybór wykonawcy na utwar-
dzenie tłuczniem części drogi gminnej 
w  miejscowości  Dęby.  Wykonawcy 
złożyli 15 ofert. Gmina podpisała umo-
wę  na  wykonanie  robót  budowlanych 
z  firmą „Bedrock” Krzysztof Tarnowski 
z Zielonej Góry.
Przeprowadzono  przetarg  nieograni-
czony na wybór wykonawcy dróg z po-
lbruku  w  miejscowościach  Bobrowice 
i Kukadło. Wykonawcy złożyli 20 ofert. 
Gmina podpisała umowę na wykonanie 
robót  budowlanych  z  firmą TIT BRUK 
Tomasz Knopik z Nowego Miasta.

Informacja dot. usu-
wania azbestu.

Urząd Gminy Bobrowice  informuje, że 
trwa nabór wniosków o przyznanie po-
mocy mieszkańcom Gminy Bobrowice 
na rok 2016 w zakresie usuwania mate-
riałów zawierających azbest, takich jak 
pokrycia  dachowe  i  elewacja.  Zakres 

pomocy  obejmuje  demontaż,  trans-
port  i  utylizację  zebranych  odpadów 
na składowisku odpadów niebezpiecz-
nych. Gmina Bobrowice nie pokrywa 
kosztów  położenia  nowego  pokrycia 
dachowego. Możliwy  jest  również  od-
biór składowanych na posesji wyrobów 
azbestowych.  Osoby  zainteresowane 
powinny złożyć stosowny wniosek ( do 
pobrania  ze  strony  www.bip.bobrowi-
ce.pl, lub w tut. Urzędzie Gminy Bobro-
wice) do dnia 31 grudnia 2015r. Pla-
nowane  rozpoczęcie prac związanych 
z  demontażem  i  usuwaniem  azbestu: 
II kwartał 2016r. Zadanie finansowane 
z WFOŚ



Co słychać w zespole 
szkół w Bobrowicach? 
Zespół  Szkół  Samorządowych  w  Bo-
browicach uczestniczył w Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy – ze-
brano 4442 zł. W dniu 21 stycznia jak 
co roku zorganizowano Dzień Seniora 
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. 

Małą  salę  gimnastyczną  wypełnili  po 
brzegi mili goście, którym przy słodkim 
poczęstunku  uczniowie  przedstawili 
piękny  i  radosny program artystyczny. 
W  lutym  uczniowie  szkoły  podstawo-
wej bawili się podczas szalonego balu 
karnawałowego,  a  uczniowie  gimna-
zjum mogli skorzystać z poczty walen-
tynkowej.

Oprócz  tych  wydarzeń,  szkoła  wspól-
nie  z  Komendą  Policji  oraz  Porad-
nią  Psychologiczną  –  Pedagogiczną 
z Krosna Odrzańskiego zorganizowała 
wiele  projektów  i  uczestniczyła  w  ta-
kich  programach  jak:  spektakl profi-
laktyczny  dotyczący  cyberprzemocy; 
zajęcia  warsztatowe  „Przemocy  mó-
wimy  NIE”;  spotkanie  z  policjantem 
w  sprawie  bezpieczeństwa  podczas 
ferii zimowych; program profilaktyczny 
„Mam lalkę – mam wybór”. W ramach 
działań  prozdrowotnych  zrealizowano 
wspólnie  z  Powiatową  Stacją  Sani-

tarno  –  Epidemiologiczną  oraz  szkol-
ną  higienistką:  program  „Zachowaj 
trzeźwy umysł”,  a  także  fluoryzację 
zębów  oraz  ważenie  najmłodszych 

uczniów  z  plecakami  i  bez.  Bliskie 
naszym  uczniom  działania  Ochotni-
czej  Straży  Pożarnej  w  Bobrowicach 
przypieczętowane  zostały  awansem 
naszych uczniów – rodzeństwo Kasia 
i Krzysiu Mączka  zakwalifikowali  się 
do etapu powiatowego konkursu 
strażackiego. W  pierwszym  tygodniu 
ferii  zorganizowano  zajęcia  rekreacyj-
no  –  sportowe  oraz  wyjazd  do  zielo-
nogórskiego  Cinema  City.  12  marca 
odbył się w szkole Dzień Matematyki. 
Uczniowie wzięli  udział w  konkursach 
klasowych  i okazało się, że wcale nie 
trzeba  być  wybitnym  matematykiem, 
żeby wygrać!

Sport na hali widowiskowo-sportowej w Bobrowicach
Skład:  F.  Misiejczuk,  T.  Podlaski,  K. 
Mazurek, B. Maćkowiak, K. Halkowicz, 
M. Jakubczak, R. Pepliński, K. Mączka, 
Sz. Cholewiński, R. Stelmaszuk. 
• W styczniu odbyły  się w  ramach Mi-
strzostw Powiatu zawody w piłce ręcz-
nej chłopców szkół gimnazjalnych. 
Po emocjonującej walce różnicą strze-
lonych bramek drużyna z Bobrowic za-
jęła I miejsce i awansowała do rejonów 
w  Zielonej  Górze.  Skład:  R.  Stelma-
szuk, T. Podlaski (10 bramek),  Karol 
Mazurek, K. Halkowicz, B. Maćkowiak, 
M. Kierul, M.  Jakubczak, R. Pepliński, 
K. Mączka, Sz. Cholewiński, K. Korgol, 
F.  MIsiejczuk,  K.  Mazurek,  M.  Halko-
wicz.
•  Dnia  10  stycznia  2015r.  w  ramach 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
rozegrano Turniej Halowej piłki noż-
nej seniorów. W turnieju tym pierwszo-
planową  ideą  była  zbiórka  na WOŚP. 
Po  zaciętych  pojedynkach  I miejsce 
zajął zespół WKS Wełmice, II miejsce 
Hamar Górzyn,  III Tornado Krosno O., 

stwa Powiatu w unihokeju Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów.  W  na-
szym powiecie, pierwszy  raz w historii 
tych rozgrywek, wykorzystano specjali-
styczne bandy do unihokeja, użyczone 
przez MOSiR i SP z Zielonej Góry. Nasi 
chłopcy z szkoły podstawowej nie stra-
cili żadnej bramki i pokonali wszystkich 
uczestników, najpierw w grupie: Bieżyce 
3-0, Gronów 4-0, SP3 Krosno 1-0, na-
stępnie w półfinale Bytnicę 2-0 i na ko-
niec w finale Wężyska 2-0. Zdobywając 
złoty medal uzyskali awans do półfina-
łów województwa. Skład: D. Wiktorski, 
K. Kramarz, P. Uller, B. Żarski, S. Ra-
fiński, D. Jatkowski, W. Polak, B. Kuna. 
Dziewczęta unihokeistki ze szkoły pod-
stawowej, po emocjonujących meczach 
także  zajęły I miejsce i awansowały 
do półfinału wojewódzkiego.  Skład: 
Carla  Geurtz,  D.  Nowak,  W.  Ryżak, 
W.  Cholewińska,  O.  Biedak,  J.  Gałat, 
J.  Żarska,  Czerska,  N.  Wiśniewska, 
M.  Jagła. W  kategorii  gimnazjów  nasi 
chłopcy  wywalczyli  I miejsce i złoto. 

• W dniu 12.12.2014r. w Krośnie Odrz. 
odbyły  się  Mistrzostwa  Powiatu  LOM 
w  ramach  spartakiady, w drużynowym 
tenisie  stołowym.  W  kategorii  Szkół 
Podstawowych  bezkonkurencyjne  były 
nasze  zawodniczki,  które  pokonały 
wszystkie  drużyny  i  zajęły  I miejsce 
z tytułem mistrzyń powiatu.  Skład 
złotych medalistek to uczennice IV kla-
sy SP Dominika Nowak i Wiktoria Ry-
żak. Reprezentacja chłopców SP zajęła 
VII  miejsce.  W  kategorii  gimnazjalnej 
II miejsce  wywalczyli  Szymon Cho-
lewiński i Tomasz Podlaski.  Repre-
zentacja dziewcząt z gimnazjum zajęła 
VI miejsce. Awans do półfinałów woje-
wódzkich wywalczyły dziewczynki z SP 
i chłopcy z Gimnazjum.
•  W  dniu  08.01.2015r.  odbyły  się  Mi-
strzostwa Gminy Bobrowice Szkół 
Podstawowych w unihokeju dziew-
cząt i chłopców. W obu pojedynkach 
zwyciężyły drużyny z SP Bobrowice. 
• Od 12 stycznia do 15 stycznia 2015r. 
w naszej hali rozgrywane były Mistrzo-



Pieski do adopcji
Na nowych właścicieli  czekają  pieski. Gmina Bobrowice dla  osób  zdecydo-
wanych na adopcję, przewiduje pomoc na dobry początek w zakresie zakupu 
karmy lub budy oraz innych akcesoriów związanych z utrzymaniem psa. Opisy 
piesków i bliższe informacje na stronie www.bobrowice.pl, tel. nr: 600 371 080, 
(68) 391 92 18  lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Bobrowice, pok. nr 10, 
w godzinach od 7ºº-15ºº.

IV  Tornado  Strużka,V  Bóbr  Bobrowi-
ce, VI Zryw Dęby/Dachów, VII Piaszno 
Bronków.
•  23  stycznia  2015r.  zakończyły  się 
rozgrywki Bobrowickiej Ligi Halowej 
Piłki Nożnej.  Mistrzem  został  zespół 
Piaszno Bronków, II miejsce z tą samą 
liczbą punktów,  z  lepszym stosunkiem 
bramek został zespół LKS Bóbr Bobro-
wice, III Tornado Krosno, IV Energetyk 
Dychów,  V  Tornado  Strużka,  VI  DKS 
Dęby – Dachów, VII juniorzy Bobru Bo-
browice i VIII WKS Wełmice.
• 25 stycznia 2015r. odbyły się „Warsz-
taty Szkoleniowe” dla trenerów i in-
struktorów piłki nożnej Lubuskiego 
Związku Piłki Nożnej. Do Nasze Hali 
przyjechało ponad 90 trenerów z woje-
wództwa lubuskiego. Podczas warszta-
tów realizowane były treningi pokazowe, 
w których trening bramkarski prowadził 
trener Karol Widerowski  licencja UEFA 
B  wraz  z  Mirosławem  Kasprzakiem 
(Mistrz Polski  juniorów z 2001r. LSPM 
Zielona Góra  i  reprezentant  Polski  re-
prezentacji  młodzieżowej  do  lat  21, 
w  kategorii  orlików  trening  techniczny 
prowadził  trener  Bartosz  Siemiński  li-
cencja UEFA B, Mistrz Polski  juniorów 
z 2001r. LSPM Zielona Góra oraz  tre-
ning  juniorów  i  seniorów  trener Maciej 
Kulikowski  licencja  UEFA  B.  Treningi 
pokazowe  realizowali  Nasi  zawodnicy 
grupa orlików i młodzików z UKS Sokół 
Bobrowice oraz grupa juniorów i senio-
rów LKS Bóbr Bobrowice.
• W dniu 3  lutego odbyły  się Mistrzo-
stwa Powiatu LOM w piłce ręcznej 
chłopców Szkół Podstawowych. 
Nasza  reprezentacja  zajęła  II  miej-
sce  (Skład:  D.Wiktorski,  K.Kramarz, 
K.Mantura, B.Żarski, D.Jatkowski, P.Ul-

ler,  Sz.Kaczmarek,  B.Kuna,  A.Duziak, 
W.Cholewiński, K.Kołodziej).

•  Podczas  ferii  zimowych  w  Bobrowi-
cach  odbył  się  turniej badmintona. 
W kategorii dziewcząt zwyciężyła Do-
minika Nowak,  II  miejsce  K.Mączka, 
III  miejsce W.Ryżak.  Wśród  chłopców 
I miejsce F.Misiejczuk, K. Mączka, B. 
Żarski.

• W Lubsku 6 marca odbył się halowy 
turniej piłkarski dziewcząt.  Nasze 
gimnazjalna  reprezentacja  zajęła  III 
miejsce.(  Skład:  Dworska  Ż.  Kilian  K. 
Rafińska A. Jabłońska K. Kozłowska W. 
Mączka  K.  Synkowska  M.  Maciaszek 
M. Szymańska M. Nowak K. Szczepa-
niak  G.  Powietrzyńska  J.  Dąbrowska 
P.).

•  W  Babimoście  10  marca  odbyły  się 
Rejonowe Mistrzostwa LOM szkół 
gimnazjalnych w unihokeju chłop-
ców.  Nasi  zawodnicy  zajęli  II  miejsce 
i uzyskali awans do Półfinałów. (Skład: 
F. Misiejczuk, T. Podlaski, Karol i Kacper 
Mazurek, K. Mączka, Sz. Cholewiński, 
B. Maćkowiak, M. Jakubczak, K. Halko-

wicz, R. Pepliński, R. Stelmaszuk).

•  W  dniu  28  lutego  w  hali  sportowej 
w Bobrowicach odbył się Gminny Tur-
niej tenisa stołowego kobiet i męż-

czyzn.  W  kategorii  kobiet:  I miejsce 
Alicja Kołota, II Natalia Nowak, III Do-
minika  Nowak,  IV  miejsce  Agnieszka 
Rowińska,  V  miejsce  Oliwia  Biedak. 
Wśród mężczyzn  I miejsce Artur Ka-

siński, II Krystian Neumann, III miejsce 
Nowak Remigiusz.

• 10 marca odbyły się konsultacje piłkar-
skie chłopców do programu szkolenio-
wego „Lubuska Kadra Czeka” Lubu-
skiego Związku Piłki Nożnej w roczniku 
2003.  Kolejne  konsultacje  odbędą  się 

na stadionie w Bobrowicach 5 maja.

•  W  marcu  odbył  się  kolejny  otwarty 
Gminny Turniej badmintona  z  cy-
klu Grand Prix Bobrowic. W  klasyfika-
cji  końcowej  wśród  kobiet  zwyciężyła 
Dominika Nowak,  II  miejsce  zajęła 
Agnieszka Rowińska, a III miejsce zdo-
była Oliwia Biedak,  IV miejsce Natalia 
Nowak, wśród mężczyzn: I miejsce Łu-
kasz Miś, II miejsce Filip Misiejczuk, III 
miejsce Żarski Błażej.


