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Rok 2019 był pierwszym rokiem pracy Wójta oraz Rady Gminy w Bojadłach.
W informatorze, który Państwo trzymają w ręku chcę przedstawić inwestycje,
wydarzenia, imprezy jakie odbyły się w 2019 roku. Na początku warto się pochwalić, że w ubiegłym roku udało się nam zrealizować projekt pn. „ Budowa
kompleksu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Klenicy” ,który zapoczątkowany został w poprzedniej kadencji. Rozpoczęliśmy inwestycję polegającą na
przebudowie dróg gminnych w Bojadłach i w Klenicy. Na przebudowę otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Kolejną rozpoczętą inwestycją przy współudziale Gminy Bojadła jest budowa gazociągu i stacji LNG
w Bojadłach, realizowana przez PSG Sp. z o.o. w ramach programu rządowego pn.
„Przyspieszenie gazyfikacji gmin”. Ponadto zakończyliśmy trwający projekt kompleksowej wymiany oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bojadła.
Problemów do rozwiązania jest wiele, a należą do nich: re-

pozwalającą na przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia.

monty budynków oświatowych i kulturalnych, remont ośrod-

Rozłożenie zadłużenia, przy wprowadzeniu reżimu wydat-

ka zdrowia, poprawa jakości wody, rozbudowa sieci wodocią-

ków bieżących, pozwoli nam na przeprowadzenie kolejnych

gowej, remonty i budowa dróg czy tworzenie miejsc rekreacji.

oczekiwanych inwestycji np. zrezygnowaliśmy z oświetlenia

W budżecie na 2020 rok zaplanowaliśmy środki na remont

świątecznego na rzecz budowy nowych punktów oświetlenia

Szkoły Podstawowej w Bojadłach. Przygotowujemy doku-

ulicznego i doświetlenia przejść dla pieszych.

menty projektowe do budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków i budowy wodociągu Bojadła-Pyrnik. Na to zadanie został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie do
programu PROW. Wystąpiliśmy do Zarządu Województwa
Lubuskiego z wnioskiem o dofinansowanie remontu dzwonnicy w Pyrniku. W przypadku otrzymania dotacji celowej remont dzwonnicy zostanie przeprowadzony w bieżącym roku.
Wspólnie z PSG sp. z o.o. planujemy dalszą rozbudowę sieci
gazowej w Bojadłach. Jak tylko poznamy szczegóły dalszej
rozbudowy sieci, zorganizujemy spotkanie informacyjne dla
mieszkańców. Wspólnie z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. chcemy
doświetlić przejścia dla pieszych oraz wybudować dodatkowe
punkty oświetleniowe. Ponadto Powiat Zielonogórski prowadzi przebudowę drogi Bojadła-Bełcze oraz projekt scalania
gruntów w Bojadłach. W ramach tego projektu w Bojadłach
w 2021 roku zostanie wykonanych ok. 4 km dróg wewnętrznych.

W minionym roku rozpoczęła się długo wyczekiwana budowa
mostu na Odrze. Inwestycja ta ma ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców Gminy Bojadła, ale dla mieszkańców tej
części województwa lubuskiego. Budowa mostu i połączenia
drogowego z dużym ośrodkiem jakim jest Zielona Góra przede
wszystkim skróci czas dojazdu, umożliwi rozwój Gminy, przyczyni się do wzrostu jej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej. Inwestycja poprawi poziom życia mieszkańców. Ułatwi dostęp do między innymi szkolnictwa, opieki
zdrowotnej, kultury i sportu oraz rynku pracy. W grudniu 2019
roku Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę na opracowanie koncepcji obwodnicy Bojadeł i Kartna wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. O postępach prac będą Państwo
informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej urzędu, spotkań z mieszkańcami czy transmitowanych
obrad sesji Rady Gminy w Bojadłach. Aktualnie czekamy na
rozstrzygnięcie odwołania od decyzji Wojewody Lubuskiego,

Mając na uwadze jak wiele jest do zrobienia w Naszej Gminie

jakie złożyło do Ministra Rozwoju Stowarzyszenie Przyjaciół

zleciłem opracowanie analizy możliwości finansowych Gminy

Gminy Zabór.

Bojadła. Wyniki analizy zostały przedstawione Radnym i nie
są zbyt optymistyczne. Audytorzy zarekomendowali dwa wyjścia: pierwsze polegające na wprowadzeniu planu naprawczego co wiąże się z zaprzestaniem jakichkolwiek inwestycji i drugie polegające na restrukturyzacji obecnego zadłużenia gminy,
które wynosi ok. 8 mln złotych. Jest to zadłużenie na inwestycje realizowane w latach 2010-2018. W tym miejscu wielkie
podziękowania należą się Radnym Rady Gminy w Bojadłach,
którzy przychylili się do drugiego rozwiązania i podjęli uchwałę
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Na koniec jeszcze raz chcę podziękować wszystkim Radnym,
Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom urzędu oraz Wam Mieszkańcom za pomoc w realizacji zadań, inwestycji czy różnych imprez, które miały miejsce
w minionym roku. Jednocześnie proszę o pomoc i zaangażowanie w realizacji przedsięwzięć, które zamierzamy wykonać
w roku 2020. Razem możemy więcej!!!!!!!!
Krzysztof Gola

INWESTYCJE W GMINIE BOJADŁA W 2019 r.
Początek nowego roku jest dobrą okazją do podsumowania prac Samorządu Bojadelskiego w 2019 r. Był to rok, w którym obecny włodarz rozpoczął realizację swoich założeń przyjętych przez Radę Gminy a także kontynuacje rozpoczętych założeń przez
poprzedniego Wójta i Radę Gminy. Większość inwestycji wykonanych w 2019 roku odbywała się głównie przy współudziale
środków pochodzących z Unii Europejskiej i Programów Rządowych. Dzięki tym dofinansowaniom i własnym środkom budżetowym możemy dziś się pochwalić m.in.:

1.

Wybudowaniem w miejscowości Klenica kompleksu rekreacyjnego wokół szkoły.
W skład kompleksu wchodzą:
boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, wyposażone w bramki do piłki nożnej aluminiowe, piłko chwyty,
stojaki do koszykówki;
plac zabaw, na którym znajdują się huśtawki, piaskownica i bujaki.
Koszt inwestycji 366 435,45 zł w tym dofinansowanie w kwocie 233 162,00zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”.

2.

Budowa w miejscowości Bojadła gazociągu i stacji LNG. Inwestycję realizuje Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z/s
w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim. Stacja LNG zlokalizowana jest w Bojadłach na ul. Kolejowej. W pierwszej kolejności siec wybudowana została na części ulicy Kolejowej i Szkolnej. Inwestycja realizowana jest ze
środków PSG, wkładem Gminy Bojadła jest koszt wykonania mapy do celów projektowych..

3.

Rozpoczęcie przebudowy
ulic gminnych w miejscowości Klenica ul. Podwalna
i w Bojadłach ul. Kresowa
i Cicha. Przebudowa polega na wykonaniu na
w/w ulicach nawierzchni
z kostki brukowej wraz
podbudową i krawężnikami. Koszt przebudów wynosi: ul Podwalna 630 461,00 zł
dofinansowanie 441 322,00zł, ul. Kresowa i Cicha 572 399,00 zł dofinansowanie 360 611,00 zł.

4.

Przystąpienie do organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy z wykorzystaniem dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Utworzone zostały dwie linie o charakterze
użyteczności publicznej, z których mogli korzystać wszyscy potrzebujący. Dopłata jaką otrzymaliśmy w 2019 r. w ramach
funduszu wyniosła 2808,00 zł.
Ryszard Piwowar
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STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
Gmina Bojadła jest obecnie w trakcie opracowywania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Z uwagi iż obecny dokument planistyczny uchwalony został w 2000 roku jest nieaktualny i potrzebuje nowego
opracowania. W jego tworzeniu aktywnie mogą uczestniczyć mieszkańcy. Pozwoli to na określenie kierunków rozwoju gminy
oraz oczekiwań mieszkańców związanych z funkcjonowaniem opracowywanego obszaru.
ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONSULTACJI
Konsultacje społeczne odbyły się w formie anonimowego badania ankietowego. Ankiety były wykorzystywane podczas wszystkich form spotkań konsultacyjnych. Dostępne były również na stronie internetowej gminy oraz w Urzędzie Gminy i Dyżurnym
punkcie konsultacyjnym. W sumie udało się zebrać 57 ankiet w wersji elektronicznej oraz 82 szt. ankiet papierowych. Z wynikami
ankiet można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojadła. Poza ankietami swoje uwagi można było nanieść
w formie graficznej na laminowanych mapach. Jednakże ta forma nie cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród osób uczestniczących w konsultacjach. Informacje
o spotkaniach konsultacyjnych, wyjściach
z mobilnym pkt. konsultacyjnym czy dyżurnym punkcie zamieszczane były na
stronie internetowej Urzędu Gminy, profilu
społecznościowym oraz plakatach.
KONSULTACJE SPOŁECZNE W RAMACH
PROJEKTU „PARTYCYPACJA W PLANOWANIU” BYŁY PRZEPROWADZANE
W NASTĘPUJĄCYCH FORMACH:
1.

Rajd rowerowy jako spacer konsultacyjny- Rajd rowerowy odbył
się dnia 23.09.2019 r. w godzinach
popołudniowych i został poprowadzony przez przewodnika który opowiedział o najważniejszych
miejscach w gminie. Wydarzenie
to zakończyło się poczęstunkiem
w formie ogniska z pieczonymi kiełbaskami. Na miejscu można było wypełnić ankiety.

2.

Mobilny punkt konsultacyjny - zrealizowano dwa wyjścia z mobilnym punktem konsultacyjnym. Pierwsze wyjście 31.08.2019 r. odbyło się na dożynkach
powiatowych. Drugie wyjście 12.09.2019 odbyło się podczas cotygodniowego
targu. W obu przypadkach było można wypełnić ankietę oraz skorzystać z laminowanych map w celu przedstawienia swoich uwag do studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W mobilnym punkcie konsultacyjnym serwowano słodki poczęstunek oraz rozdawane były ulotki i gadżety.

3.

Spotkania otwarte - odbyły się dwa spotkania otwarte w Gminnym Ośrodku Kultury. W obu przypadkach było można wypełnić ankietę oraz skorzystać
z laminowanych map w celu przedstawienia swoich uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podczas spotkań dnia
30.09.2019 oraz 08.10.2019 była podawana kawa i słodki poczęstunek.

4.

Dyżurny punkt konsultacyjny- W Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się dwa dyżury podczas których zainteresowani mogli przyjść wypełnić ankietę i zasięgnąć
informacji na temat Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Dyżurny pkt. konsultacyjny odbył się w dniach 20.09.2019r.
w godz. 12:00-13:30 oraz 24.09.2019 r. 12:00-13:30 mieszkańcy zostali poinformowani o tym za pomocą strony internetowej.

Przedmiotem spotkań było omówienie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
propozycje zmian powyższego dokumentu planistycznego. Konsultacje skierowane były do wszystkich grup społecznych
w tym osób pracujących w gminie oraz przyjezdnych, a w szczególności do wszystkich mieszkańców gminy. Bezpośrednim celem
pierwszego etapu konsultacji społecznych było uzyskanie uwag i opinii dotyczących zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy. W drugim etapie konsultacji zostanie przedstawiony projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wszystkim zainteresowanym do którego będzie można wnosić
uwagi. O terminie konsultacji zespół poinformuje za pomocą strony internetowej, plakatów oraz portalu społecznościowego.
Za przeprowadzone konsultacje odpowiada zespół składający się z 5 pracowników Urzędu Gminy:
•
•
•
•
•

Marta Kubicka–podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego,
Irena Sochala– Skarbnik Gminy Bojadła,
Aleksandra Szubert – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach,
Marta Plawgo–inspektor ds. promocji, usług i kultury w Urzędzie Gminy w Bojadłach,
Karol Matysik – informatyk w Urzędzie Gminy w Bojadłach.
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ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DLA ROLNIKÓW W 2020 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 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. wraz z fakturami
(lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 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 2020 r. w kwocie 1,00 zł, czyli:
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł *
średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
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.
Danuta Zientek

INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA NA USUNIĘCIE AZBESTU - ETAP KOŃCOWY
Gmina Bojadła informuje, że pozytywnie zakończyła się akcja „Usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Bojadła w 2019 r.”. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 17 845,10 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć
zł, dziesięć groszy).
Zadanie zostało w 100 % sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w formie dotacji dla Gminy, w kwocie
17 845,10 zł.
W ramach realizacji programu, łącznie usunięto 33,35 Mg wyrobów zawierających azbest z 21 nieruchomości na terenie gminy.
Zachęcam wszystkich do skorzystania z kolejnej edycji w przyszłym roku tj. 2020 r. W tym celu należy złożyć wstępny wniosek
o dofinansowanie usunięcia wyrobów azbestowych w Urzędzie Gminy Bojadła.
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.

Jak co roku dzieci mogły wspólnie spędzić czas w bibliotece. Oprócz zabaw i gier - wycinaliśmy, kolorowaliśmy,
malowaliśmy i szyliśmy. Tym razem podczas 6-dniowej
akcji gościliśmy kilku „pomocników”. Przy malowaniu na
szkle dzieciom pomagały p. Janina Filipczak i p. Krystyna
Seredyńska. W tworzeniu laleczek- p. Małgorzata Nowakowska, a przy kartkach na Dzień Babci i Dziadka –
p.Aneta Domagała. Ostatniego dnia nie zabrakło ogniska.
Podziękowania dla Sołectwa Klenica, oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Klenicy.

FERIE W BIBLIOTECE

SPOTKANIE AUTORSKIE Z GRZEGORZEM GOŁĘBIOWSKIM
6 lutego2019 r. w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki
dla dorosłych gościem biblioteki w Bojadłach był Pan
Grzegorz Gołębiowski, profesor nadzwyczajny, doktor
habilitowany nauk ekonomicznych i wykładowca akademicki, autor książek „Dziedzictwo” i „Cień przeszłości”.
Spotkanie moderował Pan Roman Czarnecki. Książki autora to ciekawe lektury zarówno dla fanów genealogii,
poszukiwaczy przygód oraz historii z kryminałem w tle.
Na zakończenie spotkania czytelnicy mieli możliwość
zakupienia książek z dedykacją autora.
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SPOTKANIE AUTORSKIE DLA DZIECI
Andrzej Marek Grabowski – twórca książek dla dzieci: Zając Poziomka, Pirat Jędruś, programów telewizyjnych dla
najmłodszych: Ciuchcia, Budzik, Tik-Tak oraz ponad 500
piosenek, m.in. Kulfon, co z ciebie wyrośnie, Witaminki.
W dniu 3 kwietnia b.r. w bibliotece w Klenicy, odbyło się
spotkanie autorskie z Andrzejem Markiem Grabowskim.
W spotkaniu uczestniczyli, uczniowie klasy I i II Szkoły
Podstawowej w Klenicy wraz z wychowawcami.

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PAWŁEM BERĘSEWICZEM
4 grudnia b.r. Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach gościła, autora
książek, tłumacza, anglistę, pedagoga - Pawła Beręsewicza. W spotkaniu
uczestniczyli uczniowie klasy IV,VII i VIII z Zespołu Edukacyjnego. Na początku spotkania autor sprawdził znajomość języka angielskiego młodzieży. Uczniowie wypadli całkiem nieźle, więc pan Paweł zaczął opowiadać o
swojej twórczości. Były to poważne rozmowy przy wyimaginowanej „herbatce”. Autor dyskutował z wybranymi z publiczności czytelnikami o swoich książkach, co go zainspirowało do ich powstania, a także w intrygujący
sposób zachęcał do lektury. Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki dla dzieci. Dziękujemy!

ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
25 listopada 2019r.swoje święto obchodził najmilszy, najprawdziwszy
przyjaciel dzieci – Pluszowy Miś! Do wspólnej zabawy z misiami Gminna
Biblioteka Publiczna w Bojadłach, zaprosiła przedszkolaków. Każdy z nich
przyniósł ze sobą ulubioną maskotkę misia. Dzieci wspólnie zatańczyły do
piosenki „Pluszowy miś”, wysłuchały opowiadania pt.” Dzień Pluszowego
misia w przedszkolu”, a także rozwiązywały rebusy, zagadki związane z misiami, które występują w bajkach. Podczas zajęć panowała miła i przyjemna atmosfera, zakończona wspaniałą zabawą i słodkim co nieco.

NARODOWE CZYTANIE W GMINIE BOJADŁA
Podczas tegorocznej odsłony akcji Narodowe Czytanie Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie. Tym razem w bojadelskim pałacu mieszkańcy mieli
okazję wysłuchać noweli Elizy Orzeszkowej pt. „Dobra Pani”.
Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej, polegająca na publicznym, wspólnym czytaniu z mieszkańcami fragmentów poszczególnych dzieł. Wydarzenie zostało zainaugurowane w 2012 r. przez prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego. Przed przystąpieniem do lektury „Dobrej Pani „, Katarzyna
Tomaszewska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojadłach, powitała wszystkich gości i zaprezentowała najważniejsze fakty z życia Elizy Orzeszkowej. Następnie
poszczególne fragmenty „Dobrej Pani „przeczytali: Aleksandra Szubert, Grażyna Śledź,
Maria Chorostecka- Paluch, Aneta Kamińska, Wioletta Cepowska, Janina Filipczak, Monika Mitulska, Monika Niedbalska, Teresa Terochilska Elżbieta Szwajkowska-Rapiejko,
Luiza Martyniak, Joanna Demska-Marczenia, Justyna Szopa, Leszek Tomaszewski, Olga
Seredyńska, Katarzyna Tomaszewska.Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za udział
w czytaniu. Do zobaczenia za rok!
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BURCHEL W BIBLIOTECE
W pełnym słońca 2 lipca Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach z filią w Klenicy
gościła na spotkaniu autorskim Henryka Karola Skibę, autora książek „Dwa światy Ireny” i „Przesiedleńcy”. Pan Skiba promował swoją najnowszą książkę „BURCHEL „. Jest to kryminał z watkami historycznymi”. Zwłaszcza, że historii nie dało
się pominąć, a wątki się przeplatają. Są tu charyzmatyczni Radziwiłłowie, ówcześni mieszkańcy Klenicy. Jest rodząca się do życia Polska, powstanie wielkopolskie,
kajzerowskie, hitlerowskie Niemcy oraz PRL, NRD i wreszcie Niemcy Zachodnie.
I to wszystko łączy tytułowy Burchel. „Jest rok 1942. Albert Burchel, użytkujący
od lat małe mieszkanie w poradziwiłłowskim pałacu myśliwskim w Kleinitz, nagle
przepadł. W 1958 roku na klenickich łąkach ląduje samolot. Zastrzelonego pilota
znaleziono obok samolotu w rowie melioracyjnym. Zabójca zniknął. Porucznikowi
Łopatowiczowi z KW MO w Zielonej Górze sprawę zabiera bezpieka. Nieco później
w tymże rowie melioracyjnym znaleziono ludzkie szczątki, według patologów leżące tam co najmniej kilkanaście lat.
Tak w 1942, jak i w 1952 roku motywem zbrodni był „skarb” Radziwiłłów, przewożony przez Burchela w okresie Powstania Wielkopolskiego z Nieświeża do Klenicy”. Opisana historia ma niebywały potencjał.Warta jest refleksji, pogłębienia,
może nawet i adaptacji... Zaś samo spotkanie z czytelnikami przebiegło w miłej
atmosferze, dziękujemy!

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ W GMINIE BOJADŁA
W dniu 8 czerwca odbył się IX rajd
rowerowy „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ”. Wystartowaliśmy tak jak
zwykle o godz. 9.00. Przed wyjazdem, tradycyjnie uwolniliśmy książki w ramach akcji „Bookcrossing”.
W tej edycji rajdu naszym celem stało się sołectwo Młynkowo. W Przewozie spotkaliśmy się z rajdowcami
z Klenicy, a następnie wspólnie kontynuowaliśmy jazdę wałem przeciwpowodziowym do Młynkowa. Na
miejscu, po miłym przyjęciu przez
Panią Monikę i poczęstunku mogliśmy wysłuchać pogawędki przyrodniczej o zwierzętach leśnych, przygotowanej przez Pana Janusza z koła
łowieckiego „Jeleń” w Bojadłach.
Koło to ufundowało także książki
o tematyce przyrodniczej, które znajdą się na poczesnym miejscu wśród księgozbioru naszej biblioteki. Po miłym spotkaniu przy wspólnym grillowaniu, uczestnicy
wrócili do swoich miejscowości. W tym roku przejechaliśmy ponad 20 km. Pragnę wyrazić serdeczne podziękowania Nadleśnictwu Sulechów, Zarządowi Koła Łowieckiego „JELEŃ” w Bojadłach, Piekarni Kolsko, Pani sołtys z sołectwa Młynkowo, paniom
z „Babskich Wtorków”,oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego wspólnego rajdu. Za rok kolejny dziesiąty
jubileuszowy rajd, na który już teraz gorąco zapraszamy.

PRACE REMONTOWE
W 2019 roku kontynuowano prace modernizacyjno-remontowe, które zapoczątkowane zostały remontem klenickiej filii biblioteki w 2018 roku. Dzięki wsparciu
Gminy Bojadła i pozyskanym od firmy „SWISS KRONO” panelom podłogowym
udało się przeprowadzić kompleksowy remont biblioteki w Bojadłach.

Gmina Bojadła | 7

GMINNY OŚRODEK KULTURY W BOJADŁACH
Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach jako samorządowa instytucja kultury podejmuje wiele inicjatyw skierowanych do mieszkańców gminy Bojadła w każdej grupie wiekowej. Oczywiście zadania realizowane przez GOK są adekwatne do budżetu, którym
dysponuje instytucja. Możliwości finansowe, a także kadrowe są ograniczone, jednak pomimo tych barier instytucja prężnie działa.
W roku 2019 podjęte zostały przeróżne zadania w obszarze
kultury, edukacji, jak również w działalności społecznej. Między innymi, jako jedna z pierwszych imprez gminnych w roku
2019, w dniu 13 stycznia w Bojadłach odbył się 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kwota 12 781 zł zebrana
w naszej gminie to jeden z sukcesów. Kolejny stanowi kształtowanie wolontariatu wśród dzieci i młodzieży - wolontariuszy,
angażujących się w ogólnopolską zbiórkę. Akcja WOŚP w naszej
gminie to również świadectwo doskonałej współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bojadłach i w Klenicy oraz sołectw.
Organizując plan pracy naszej instytucji na dany rok,
wychodzimy również naprzeciw naszym lokalnym
twórcom. Pragniemy pokazać talenty mieszkańców
naszej gminy lub osób z nią związanych. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wśród nas mieszkają prawdziwi artyści - osoby z niezwykłymi zdolnościami, m.in. wokalnymi, literackimi, plastycznymi,
fotograficznymi, czy także w dziedzinie szeroko pojętego rękodzieła. Stąd też – każdego roku w naszym kalendarzu wydarzeń pojawia się spotkanie z cyklu „Zarażamy kulturą”.
W kwietniu 2019 gościliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury wspaniałe, niezwykłe osoby, które zaprezentowały swoją twórczość.
Z wielką radością i dumą mogę je wymienić: pani Wioletta Cepowska – malarstwo – autorka ikon oraz poezja, pani Regina Siekierzycka – poezja, pani Małgorzata Nowakowska – rękodzieło (autorka wystawy ręcznie robionych lalek), pan Włodzimierz
Puchalski – wydawca, autor pocztówek z fotografiami prezentującymi piękno gminy Bojadła, pan Rafał Brzozowski – malarstwo,
rysunek, Weronika Kubik, Oliwia Szlak, Joanna Tymczy, Ada Kondratowicz - śpiew, Kinga Hojka – śpiew, skrzypce.
Staramy się uatrakcyjniać nasze działania, stąd też
w sposób szczególny – bardziej sportowy, chcieliśmy
w roku 2019 upamiętnić święto 1 Maja, organizując
I MAJOWY RAJD ROWEROWY. Odbył się on przy wsparciu Bojadelskiej Grupy Biegowej, w szczególności panów Bogusława Adamowycza oraz Edwarda Dąbrowskiego, Koła Łowieckiego „DZIK” i Sołectwa Susłów.
Inicjatywa spotkała się z bardzo pozytywnymi reakcjami. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy dołączyli do nas nawet z odległych miejscowości, m.in. z Młynkowa, Pyrnika, Bełcza i Klenicy. Utwierdzili nas tym samym
w przekonaniu, aby kontynuować rajd.
DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY to kolejna inicjatywa realizowana przez GOK. Wydarzenie miało miejsce 26
maja 2019 roku i z pewnego rodzaju radością należy
stwierdzić, iż brakowało wolnych miejsc. W sali nie
tylko brakowało wolnych krzeseł, ale również miejsca
do ich postawienia. Jest to dowód na to, iż nasza praca jest zauważana i doceniana przez naszych współpracowników, darczyńców, ludzi z pasją kształtowania i pielęgnowania kultury. Podczas imprezy odbył się spektakl słowno-muzyczny pn. „Magia obłoków”.
Ponadto, Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach współpracuje czynnie z lokalnymi stowarzyszeniami, między innymi z Kołami Gospodyń Wiejskich,
działającymi na terenie gminy Bojadła. Doskonałym przykładem współpracy było zorganizowanie – w ramach zadania publicznego dofinansowanego
przez Zarząd Województwa Lubuskiego - imprezy pn. „Łączy nas historia
– upowszechnienie tradycji oraz rozwój świadomości kulturowej poprzez organizację biesiady z jubileuszem powstania 50 – lecia zespołu Zespołu Pieśni
i Tańca „Kleniczanie”, które złożyło KGW w Klenicy, natomiast realizację koordynował GOK. Zadanie skierowane było do mieszkańców gminy Bojadła
oraz innych osób z województwa lubuskiego. Biesiada dla mieszkańców
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połączona była z jubileuszem powstania 50 – lecia
Zespołu Pieśni i Tańca „Kleniczanie”, czyli zespołu,
który dawniej wiele znaczył, wiele osiągał na szczeblu ogólnopolskim, a jego liczni członkowie nadal go
wspominają. Część żyjących osób należących dawniej do „Kleniczan” nadal mieszka w Klenicy, część
natomiast w innych rejonach województwa lubuskiego: w powiatach nowosolskim i słubickim. Gościem specjalnym była Olga Tokarczuk, znana polska
pisarka, która dawniej – wraz z rodzicami i siostrą
mieszkała właśnie w Klenicy i również współuczestniczyła w życiu artystycznym wsi. Już jako kilkuletnie dziecko przejawiała zdolności artystyczne, brała również czynny udział
w spotkaniach, mających na celu propagowanie ludowych pieśni i tańca. Inicjatywa wspólnej, otwartej biesiady, połączonej ze
spotkaniem z tak znaną osobą, pochodzącą z lubuskiego, była doskonalą okazją do scalania więzi społecznych mieszkańców
nie tylko Klenicy, ale całego województwa lubuskiego. W ramach spotkania pisarka opowiedziała o powstawaniu „Kleniczan”,
początkach ich działalności artystycznej, w której sama brała udział. Niezwykle cenne było również wystąpienie pani Wandy
Tokarczuk, żony nieżyjącego już instruktora zespołu, która wspomnieniami przywołała kilka bardzo interesujących sytuacji
z czasów funkcjonowania „Kleniczan”. Podczas spotkania odbyły się występy wokalne grupy „Face to face” skupiającą młodzież
z Babimostu oraz z Klenicy, a także zaprezentowana została prezentacja multimedialna, nawiązująca do wydarzeń z Klenicy
sprzed 50 lat. Prezentacja przedstawiała zarówno zdjęcia, oryginalne wycinki z gazet, listy z nazwiskami osób należących do
zespołu, a także fragmenty zachowanej kroniki.
Zgodnie z założeniami zadania publicznego zorganizowano również wystawę prezentującą zdjęcia zachowane w kronice Zespołu
Pieśni i Tańca „Kleniczanie” oraz zdjęcia udostępnione przez byłych członków grupy. Wystawa została zaprezentowana podczas
spotkania w dniu 30.06.2019 r., a następnie wyeksponowana przez tydzień w sali w Klenicy i kolejno w Bojadłach - w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie udostępniona była do końca sierpnia br.. Zawierała ona 40 zdjęć, wywołanych i wyeksponowanych
w zakupionych w ramach zadania ramach i sztalugach, które odpowiednio oświetlone zakupionym oświetleniem, zrobiły ogromne wrażenie na uczestnikach uroczystości. Z całą pewnością można stwierdzić, iż wystawa z całą jej oprawą była doskonałym
komponentem realizowanego zadania.
Powrót do wspomnień poprzez prezentację oraz wystawę przywołał wiele momentów wzruszeń. Dla uczestników – głównie
byłych członków zespołu „Kleniczanie” oraz ich bliskich – był niesamowitym przeżyciem. Wiele dni po biesiadzie docierały do
organizatorów słowa uznania i pozytywne opinie mówiące wprost, że takie spotkanie było potrzebne. Docenienie ze strony
uczestników to dla organizatorów wielce znaczący wymiernik. Satysfakcja z realizacji zadania oraz bardzo pozytywny odbiór ze
strony uczestników to świadectwo tego, iż zasadny był cel zadania.
Cel zadania został osiągnięty. Dotyczył budowania wspólnej tożsamości gminnej, regionalnej, wzmocnienie i pielęgnacja więzi
lokalnych oraz upowszechnianie tradycji i rozwój świadomości kulturowej lubuszan poprzez organizację wspólnej biesiady połączonej z jubileuszem powstania 50 – lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Kleniczanie””. Zadanie przyczyniło się z całą pewnością do
pobudzenia i wzmocnienia aktywności społeczności lokalnej. Jego realizacja była pewnego rodzaju odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania mieszkańców Gminy Bojadła, którymi byli dawni członkowie zespołu, ale również przyczyniła się do zaspokojenia
potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy i naszego województwa. Z całą pewnością, dzięki temu wydarzeniu, rok 2019
zapisze się w historii naszej gminy.
8 lipca 2019 roku, dzięki współpracy z Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze odbyły się w ramach Międzynarodowego Festiwalu
Folkloru „Oblicza Tradycji” koncerty zespołów Vienok ze Słowacji oraz
Era z Serbii. Każdego roku podejmujemy starania, aby zaprezentować kulturę i twórczość innych krajów.

Równie istotnym wydarzeniem w ubiegłym roku były Dożynki Powiatowo-Gminne. Odbyły się w dniu 31.08.2019 r. w Klenicy. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym koncertem organowym Juliana Tatarynowicza oraz mszą św. w intencji rolników z udziałem proboszcza parafii
pw. NNMP w Klenicy ks. Stanisława Gbiorczyka. O muzyczną oprawę podczas mszy świętej zadbał p. Marek Hojka. Po uroczystej mszy św. odbył się
barwny korowód dożynkowy, któremu towarzyszyły zespoły śpiewacze
„Bojadlanie” oraz „Trzebiechowianie”. Chleb z tegorocznych plonów przekazali na ręce gospodarzy Dożynek Powiatowo - Gminnych – Wicestarosty Zielonogórskiego Tadeusza Pająka oraz Wójta Gminy Bojadła Krzysztofa Goli starostowie dożynek: pani Celestyna Szydłowska – mieszkanka
Bełcza/gm. Bojadła oraz pan Robert Kubik – mieszkaniec Klenicy. Dalsza
część Święta Plonów odbyła się na boisku sportowym w Klenicy, gdzie
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oficjalnego otwarcia imprezy dokonali Wójt Gminy Bojadła Krzysztof Gola
oraz Wicestarosta Zielonogórski Tadeusz Pająk. Podczas imprezy nie zabrakło rozstrzygnięć konkursów: „Na najładniejszy wieniec powiatowy”,
„Na najładniejszy wieniec gminny” oraz „Na najlepszy wypiek”. Istotnym
elementem uroczystości było wręczenie honorowych odznaczeń Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”. Starosta Zielonogórski
docenił oficjalnie najbardziej aktywnych sołtysów z powiatu i również oni
otrzymali wyróżnienia. Oryginalnym punktem programu był pokaz rycerski. Uczestników imprezy zachwyciły tancerki z grupy latino BAILA. Część
oficjalną zakończyły koncerty: Joanny Tymczy oraz gwiazdy wieczoru – zespołu „IMPERIUM”, który oczarował publiczność przepięknym występem.
Uświetniającym punktem kulminacyjnym części artystyczno - rozrywkowej był pokaz fajerwerków oraz wieczorna zabawa
taneczna z DJ Piterem. Z przekonaniem można stwierdzić, iż impreza ta była wynikiem doskonałej współpracy Powiatu Zielonogórskiego z Gminą Bojadła. Obchody powiatowo-gminnego Święta Plonów zgromadziły liczne grono mieszkańców gmin
powiatu zielonogórskiego oraz okolicznych miejscowości. Wśród przybyłych nie zabrakło parlamentarzystów, przedstawicieli
władz gminnych, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, sołectw, strażaków, a także kół gospodyń wiejskich, m.in.
KGW Klenica, „Bełczowianki”, „Młynkowianki” oraz „Pyrniczanki”, koła zaprezentowały swoje popisowe dania, które każdy mógł
spróbować. Dziękujemy za tak piękne reprezentowanie naszej gminy. Swoją obecnością zaszczycili nas liczni przedstawiciele
Województwa Lubuskiego, Powiatu Zielonogórskiego oraz innych instytucji.
Dożynkom towarzyszyły prezentacje na stoiskach wystawienniczych o charakterze informacyjno-konsultacyjnym, które cieszyły
się wielkim zainteresowaniem mieszkańców gminy oraz przyjezdnych gości. Najmłodsi uczestnicy imprezy, a także młodzież
i dorośli mogli brać udział w licznych zabawach i konkursach przygotowanych przez animatorów.

Jesienią podjęte zostały imprezy skierowane zarówno do dzieci i całych
rodzin – „Pożegnanie Lata”, które
odbyło się we wrześniu na terenie
przy budynku GOK, ale również dla
seniorów – GMINNY DZIEŃ SENIORA.
8
października 2019 roku gościliśmy w
Bojadłach chór CANTABILE, zorganizowana została dodatkowo prezentacja multimedialna, dzięki której mogliśmy powspominać ubiegłe „DNI SENIORA” w naszej
gminie. Pojawiła się też nowość - „STREFA FOTO”, gdzie każdy uczestnik mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
„Żywa Flaga” to kontynuowana forma uczczenia Święta
Odzyskania Niepodległości. Tradycyjnie odbyła się 11 listopada 2019 roku za budynkiem GOK w Bojadłach.
Z kolei 8 grudnia 2019 roku odbyły się MIKOŁAJKI W GMINIE BOJADŁA. Rozpoczęciem imprezy głównej w sali GOK
był pokaz UKS POHL JUDO PRZEMĘT, następnie ze świątecznymi piosenkami wystąpiła młoda mieszkanka naszej
gminy Joanny Tymczy. Kolejną atrakcją dla dzieci był pokaz
AKADEMII PIŁKARSKIEJ Z SULECHOWA, a także stoisko
z ROBOTYKĄ. Oczywiście
nie mogło zabraknąć św.
Mikołaja wraz z pomocnikami - strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Bojadłach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
w Klenicy, z którymi w formie objazdowej św. Mikołaj mógł dotrzeć do wszystkich sołectw naszej gminy.
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Realizując działania statutowe naszej instytucji, organizujemy ponadto wiele innych przedsięwzięć. Są to: konkursy, warsztaty,
wystawy, spotkania, szkolenia, zajęcia w ramach WAKACJADY oraz FERIADY. Należy wspomnieć o bardzo cennej współpracy
z sołectwami gminnymi oraz Kołami Gospodyń Wiejskich działającymi na terenie gminy, na które w większości możemy liczyć. Stanowią one bardzo istotny element podejmowanych przez GOK działań w miejscowościach, które reprezentują. Niejednokrotnie wspierani
byliśmy przez sołectwa, za co szczerze dziękujemy. Słowa podziękowania kierujemy również do mieszkańców naszej gminy, którzy
angażują się w podejmowane lub współorganizowane przez naszą instytucję działania, szczególnie te charytatywne. Akcje niesienia pomocy małym mieszkankom naszej gminy pokazały, jak wielkie serca mają osoby mieszkające wśród nas.
Poza działalnością związaną z realizacją wydarzeń z kalendarzem imprez, Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach ma przygotowaną ofertę skierowaną do wszystkich mieszkańców. Zajęcia stałe w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach to m.in. spotkania zespołu śpiewaczego „Bojadlanie”, zajęcia nauki gry na instrumentach pozyskanych w ramach projektu złożonego do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (keyboard, gitara, akordeon), zajęcia nauki języka angielskiego, zajęcia twórcze – plastyczne,
zajęcia gier planszowych. Odbywają się także zajęcia taneczne dla dzieci i taniec latino dla kobiet Klubu Tańca Towarzyskiego
OSKAR. Ponadto dzieci i młodzież mają również możliwość korzystania z gier planszowych, do dyspozycji odwiedzających GOK
jest też stół do gry w tenisa stołowego. W strukturach GOK czynna jest pracowania komputerowa Pracownia Orange wyposażona stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu, playstation, telewizor. Dodatkową propozycją, z której mogą
korzystać mieszkańcy gminy w każdym wieku to Objazdowe Kino, które sukcesywnie staramy się zapraszać. Kontynuujemy tę
formę odbioru twórczości filmowej, z uwagi na zainteresowanie mieszkańców. Zaletą kina, które do nas przyjeżdża to repertuar
bogaty w premiery oraz niski koszt biletów.
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach opiera się zarówno na realizacji zadań statutowych, ale również na bieżących działaniach wynikających z rozpoznania nowych potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy. Wszelkie propozycje i
sugestie osób zaangażowanych w codzienne funkcjonowanie naszej placówki pozwalają na wzbogacenie oferty ośrodka i dotarcie do większej liczny osób mogących korzystać z propozycji kulturalnych, które oferujemy w ramach wszystkich realizowanych
celów. Chcielibyśmy utrzymać ten kierunek, ponieważ istotne jest dla nas tworzenie nowoczesnego domu kultury stymulującego
społeczność lokalną do rozwoju, otwarcia się na sztukę, poezję, muzykę lub taniec.
Aleksandra Szubert
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojadłach

SZKOŁA W BOJADŁACH
Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś, czyli jak działają wolontariusze w Zespole Edukacyjnym
w Bojadłach.
Szkolne Koło Caritas, to organizacja szkolna, która zrzesza uczniów chętnych do prac
o charakterze wolontariatu
w oparciu o przykazanie miłości bliźniego. W Zespole Edukacyjnym działa od 2005 roku.
W minionym roku uczniowie
na różne sposoby czynnie realizowali to przykazanie pomagając materialnie i duchowo osobom z najbliższego otoczenia, jak i żyjącym daleko stąd. Ich działania miały charakter
społeczny i wymagały od nich przedsiębiorczości i kreatywności. Z okazji świat Bożego Narodzenia odwiedzili Dom Pomocy
Społecznej w Bełczu z życzeniami i przedstawieniem jasełkowym. Pensjonariuszom ofiarowali własnoręcznie wykonane
pierniczki.

W styczniu przedstawili także jasełka dla społeczności lokalnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojadłach.

Z okazji Światowego Dnia Chorego i Walentynek, w szkole odbyła się akcja: „Zakochani -chorym”. Członkowie szkolnego
wolontariatu zorganizowali słodką sprzedaż walentynkową,
loterię fantową oraz ściankę, na selfie ze św. Walentym. Zebrane fundusze przekazali chorej koleżance.

Z okazji świat Zmartwychwstania Pańskiego SKC wraz z innymi uczniami przygotowało jajka wielkanocne i wypieki, które
podarowali mieszkańcom z zaprzyjaźnionego DPS z Bełcza,
do którego tradycyjnie już udali się w Wielkim Tygodniu. Tam
przedstawili krótki program artystyczny o tradycjach wielkanocnych.
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W marcu, przed Wielkanocą rozprowadzali świece-paschaliki
na Caritas, na terenie parafii.

Dla społeczności szkolnej uczniowie z SKC przygotowali wzruszający program wielkopostny o krzyżu, który przedstawili
w Gminnym Ośrodku Kultury.
Kolejne działania, to organizacja kawiarenki na
Szkolnym Memoriale
im.Piotra Szwajkowskiego, w czerwcu minionego roku. Uczniowie-wolontariusze
samodzielnie upieczone ciasto sprzedawali podczas imprezy.
Zebrane fundusze przekazali na zakup busa dla chorego kolegi-absolwenta szkoły, mieszkańca Klenicy.
Członkowie
Szkolnego
Koła Caritas chętnie pomagali w wolnym czasie
w dystrybucji żywności
dla ludności Gminy Bojadła. Często ich pomoc była
niezbędna i nieoceniona.
Od września do koła dołączyli nowi wolontariusze
z klasy 7 i 8. Rozpoczęli
nowe działania. Wśród
nich włączenie się do akcji: „Opatrunek na ratunek”. Zebrane opatrunki
wysłano Organizacji Redemptoris missio na pomoc krajom afrykańskiego
świata. W tygodniu misyjnym sprzedawano ciasto
upieczone przez uczniów.
Zebrane środki (520 zł)
przekazano dla Unicef, na
pomoc Syrii.

Jesienią wolontariusze przygotowali
„Szlachetną paczkę” dla pana Marka,
który jest przyjacielem szkoły i często sprząta tereny
zaśmiecone przez
uczniów.
Tradycyjnie z okazji Dnia Seniora wolontariusze odwiedzili
mieszkańców z życzeniami i słodkimi wypiekami a także zaprezentowali utwory poetyckie polskich poetów.
Październik, był też czasem rozprowadzania cebul żonkili,
które rokrocznie już uczniowie włączając się w Pola Nadziei
sprzedają na rzecz hospicjum zielonogórskiego. W minionym
roku zebrali kwotę ponad 800 złotych.

Od połowy listopada do końca roku członkowie szkolnego
wolontariatu spotykali się na popołudniowych zajęciach, podczas których przygotowywali ozdoby świąteczne na kiermasz.
Sprzedano wianki, stroiki i inne ozdoby w szkole podczas zebrania z rodzicami oraz w kościele. Zebrane fundusze przekazano na niezbędny sprzęt medyczny dla chorej na mukowiscydozę dziewczynki.
W szkole uczniowie z SKC pomagali w świątecznej Zbiórce żywności
z Okazji Tygodnia życzliwości. Ponadto rozprowadzali świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
Caritas, na terenie gminy Bojadła.
Nieustannie ktoś potrzebuje pomocy,
dobrego słowa, wsparcia, czy wysłuchania. Tej aktywności i wrażliwości
dzieci szkoły w Bojadłach mogą uczyć się spełniając w różnych
akacjach i przedsięwzięciach realizowanych z myślą o innych.
Często sami z siebie a i pod opieką oddanych opiekunów. Są
nimi: Małgorzata Markowska, Maria Chorostecka-Paluch i inni
sympatycy Szkolnego Koła Caritas : Jolanta Paluszkiewicz, Teresa Olifierczuk, Joanna Aniśkiewicz i Monika Skórnicka. Nie
brakuje przychylności rodziców dzieci-wolontariuszy, a wśród
nich szczególnie cenna okazała się pomoc Pani Agnieszki
Gruszczyńskiej i Pani Angeliki Lehmann. Szkolne Koło Caritas
jest otwarte dla każdego chętnego ucznia szkoły… zapraszamy do współpracy!! Za okazaną pomoc i ofiarność -dziękujemy!!
Maria Chorostecka Paluch
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„POSZUKIWACZE UKRYTYCH TALENTÓW”
W ZESPOLE EDUKACYJNYM W BOJADŁACH
Współczesne dzieci już od najmłodszych lat pochłania świat wirtualny. Wzbudzanie ich zainteresowania
innymi aktywnościami wymaga czasem wiele wysiłku od ich opiekunów.
W trosce o rozwój dzieci, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, w Zespole Edukacyjnym w Bojadłach realizowany jest cykl zajęć rozwijających zainteresowania i talenty dzieci. Dzięki dofinansowaniu, które otrzymaliśmy ze środków Fundacji „Wawel z Rodziną” możliwe było zrealizowanie projektu pn. „Poszukiwacze ukrytych talentów”. W okresie kwietnia do grudnia 2019r. zrealizowany został cykl bardzo ciekawych
zajęć dla dzieci z klas I i II. W ramach projektu odbyły się warsztaty plastyczne, zajęcia cyrkowe oraz zajęcia taneczno-sportowe.
Wkrótce powstanie również kolorowy mural, który ozdobi budynek przedszkola. W trosce o harmonijny rozwój fizyczny dzieci
powstała także mini-siłownia, z której mogą korzystać w świetlicy szkolnej. Podejmowane przez dzieci działania sprawiły im
wiele radości oraz dały możliwość rozbudzenia zainteresowań i odkrycia nowych pokładów energii.
Olga Seredyńska

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BOJADŁACH
LAUREATEM KONKURSU #OSEWyzwanie
Z wielką radością przyjęliśmy informację, że Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu
#OSEWyzwanie dokonała rozstrzygnięcia i przyznała nagrody. Do udziału w konkursie zgłosiło się 1606 szkół z całej Polski, ale tylko 764 zostało nagrodzonych.
Nagrodą w Konkursie #OSEWyzwanie są mobilne pracownie multimedialne, dzięki którym
szkoły będą mogły prowadzić cyfrowe lekcje, a uczniowie będą korzystać z internetowych
zasobów edukacyjnych. Udział w konkursie mogły wziąć szkoły z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców. Kolejne warunki,
które należało spełnić to zgłoszenie się szkoły do projektu OSE i programu mLegitymacja szkolna. Dodatkowo szkoła mogła przysłać
przygotowaną specjalnie na konkurs pracę plastyczną pt. „Smart szkoła”. Szansę na wygraną zwiększała również deklaracja zgłoszenia
się szkoły do programów OSE Hero oraz CodeWeek. Naszym szkolnym OSE Hero - a więc nauczycielem do zadań specjalnych została
bez apelacyjnie Pani Agata Szczepaniuk. Zmobilizowani do walki o pracownię multimedialną pod jej czujnym okiem zorganizowaliśmy
od 14 do 18 października 2019r. - w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania (#CodeWeek2019) bardzo ciekawe zajęcia z kodowania. Młodsi i starsi uczniowie bawili się w programowanie - niektórzy na dywanie, inni przy komputerach. Ogłoszony został konkurs na
stworzenie scenariusza gry terenowej „Ekoludki w Bojadłach” - zwycięski zespół ( czyli „Gliździorki” z klasy VIII ) wygrał dla swojej klasy
udział w szalenie ciekawych warsztatach z budowania robotów. Fundatorem tej nagrody był... ( wpisać nazwę firmy).
Teraz z niecierpliwością czekamy na wygraną. Oczami wyobraźni widzimy te wspaniałe laptopy i cieszymy się, że je wygraliśmy, bo te
z naszej szkolnej pracowni niestety są już bardzo wyeksploatowane.
Dodać należy w tym miejscu, że od 1 września 2019r. nasza Szkoła funkcjonuje w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, która zapewniła nam darmowe podłączenie do super szybkiego Internetu i darmowe korzystanie z różnorodnych zasobów edukacyjnych,
w tym również korzystanie z narzędzi bezpieczeństwa w sieci.
Joanna Aniśkiewicz

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
Od 9 lat organizujemy w Szkole Podstawowej w Bojadłach
Światowy
Dzień
Tabliczki Mnożenia.
4 października 2019r.
wszyscy uczniowie rozwiązywali zadania, rebusy i zagadki a to wszystko właśnie w ramach tego święta. Z roku na rok coraz
więcej szkół przystępuje do akcji, nie tylko w Polsce, ale również
poza jej granicami. W 2019r. było 5862 szkoły, które zorganizowały taki dzień - jako świetną okazję do sprawdzenia swoich matematycznych umiejętności i fajnej zabawy w zespole. Przy okazji
Dnia Tabliczki Mnożenia został rozstrzygnięty konkurs plastyczny
nt. „Sowa mądra głowa”, którego laureatami zostali:
•
I miejsce ex aequo Agata Michalak, Jacek Michalak
•
II miejsce Weronika Muszyńska
•
III miejsce ex aequo Amelia Górska, Anita Królikowska,
Jagoda Augustyniak
Dzień tabliczki mnożenia to przede wszystkim fajna zabawa,
bo dzieci sprawdzają nie tylko swoją znajomość, ale sprawdzają również nas dorosłych ( w dodatku na czas :)), ale także po

prostu utrwalanie tej niezbędnej w życiu umiejętności. Naszym
szkolnym koordynatorem tej akcji jest pani Zofia Jeż, nauczycielka
matematyki.
Święto tabliczki mnożenia wymyślił i rozpropagował na cały
świat polski nauczyciel matematyki i trener lekkiej atletyki
Andrzej Grabowski - nauczyciel matematyki i trener lekkiej
atletyki. Już na początku swojej pracy w szkole podstawowej
zauważył, że opanowanie tabliczki mnożenia sprawia dzieciom
spore trudności. Aby zachęcić je do nauki włączył do procesu
edukacyjnego proste rekwizyty, np. piłki. Przełomowym
momentem było opracowanie specjalnych kart matematycznych
„Tabliczka mnożenia”. Z czasem opracowywał coraz więcej gier
z wykorzystaniem kart, obserwując które z nich najszybciej
pomagają dzieciom opanować tabliczkę mnożenia.
W naszej szkole wykorzystujemy Karty Grabowskiego - na lekcjach i na zajęciach w świetlicy aby pomóc dzieciom w opanowaniu tabliczki mnożenia. Dzieci grają tymi specjalnymi kartami,
bawią się i uczą. Takie karty mogą mieć również w domu i grać
rodzinnie - przy okazji jest to doskonała możliwość wspólnej zabawy i niezapomnianych emocji.
Joanna Aniśkiewicz
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BIEGAĆ KAŻDY MOŻE, CZYLI SŁÓW KILKA O MEMORIALE
IM. PIOTRA SZWAJKOWSKIEGO
1 czerwca 2019r. odbył się kolejny Memoriał im. Piotra Szwajkowskiego, organizowany przez Zespół Edukacyjny w Bojadłach.
To już piąty raz w biegach na różnych dystansach rywalizowali ze
sobą starsi i młodsi biegacze. Do najtrudniejszego, 10 kilometrowego, biegu głównego zapisało się 48 zawodników. W biegach
dziecięcych i młodzieżowych startowało 128 przedszkolaków
i uczniów - nie tylko z Bojadeł, ale także z bliższej i dalszej okolicy.

i Edwarda Klucowicza).

Bieganie stało się modne i to przełożyło się na ilość imprez w naszym regionie, z którymi trudno jest nam rywalizować. Zorganizowanie takiego przedsięwzięcia nie jest proste - szczególnie dla
wiejskiej szkoły - dlatego zawsze korzystamy z rad i wskazówek
doświadczonych biegaczy z Bojadelskiej Braci Biegowej( szczególne podziękowania kierujemy do Pana Bogdana Adamowycza

To właśnie dzięki ich uwagom podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy i terminu biegów. Począwszy od 2020 roku nasza biegowa
impreza będzie się nazywać „Bojadelska Dziesiątka” im. Piotra Szwajkowskiego i będzie się odbywać we wrześniu - w tym roku
19 września.
Zależy nam bardzo na utrzymaniu dotychczasowego poziomu organizacji biegów i na udziale w nim jak największej ilości biegaczy z całego regionu, a to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki wsparciu sponsorów, na których do tej pory mogliśmy liczyć.
Zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie Bojadelskiej Braci Biegowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, mamy więc nadzieję, że nadal
będziemy mogli z tej pomocy korzystać.
Zachęcamy gorąco do udziału w imprezie - i tych młodszych i starszych biegaczy - zachęcamy do biegania, bo jest to bardzo
prosty sposób na utrzymanie dobrej formy, bardzo prosimy o kibicowanie, nie tylko młodszym uczestnikom biegów, ale także
starszym - przy trasie biegu głównego.
Już dzisiaj zapraszamy do naszej Szkoły - 19 września 2020r. - oprócz biegów będzie, jak zwykle, sporo towarzyszących atrakcji.
Joanna Aniśkiewicz

W CYFROWYM ŚWIECIE CZYTANIE WCIĄŻ MODNE
W naszej szkole w roku 2019 odbyły się wydarzenia czytelnicze:

Popularną formą promocji czytelnictwa i rozbudzania zainteresowań czytelniczych wśród uczniów Zespołu Edukacyjnego w Bojadłach są imprezy czytelnicze. Organizowane są przez bibliotekarza
z nauczycielami j. polskiego we współpracy z innymi nauczycielami
i wychowawcami świetlicy.

14 | INFORMATOR GMINNY

•

Konkurs czytelniczy z książki: Opowieść wigilijna

•

Konkurs czytelniczy: W baśniowym świecie.

•

Spotkanie z poezją miłosną

•

Światowy Dzień Czytania Tolkiena

•

Przerwa na czytanie

•

Konkurs czytelniczy z książki :”Kamienie na Szaniec”

•

Jak, nie czytam, jak czytam

•

Cała Polska Czyta Dzieciom.

•

Narodowe Czytanie

•

Noc Bibliotek

•

1000 powodów,

•

Konkurs na wiersz o jesieni.

•

Dzień Głośnego Czytania z Gangiem Słodziaków.

•

Tydzień Pluszowego Misia

•

Inscenizacja Dziadów A.

•

Konkurs fotograficzny: Jesienne inspiracje z książką w tle.

•

Konkurs czytelniczy z książki: Opowieści z Narnii

•

Konkurs czytelniczy z książki Tajemniczy ogród

•

Spotkania z książką.

•

Konkurs na najlepszego czytelnika.

AKCJA EDUKACYJNA „KREATYWNI NA 101”
Dzieci uczęszczające do świetlicy w Szkole Podstawowej
w Klenicy wzięły udział w akcji edukacyjnej i konkursie pt. „Kreatywni na 101”. Celem tego przedsięwzięcia było pobudzanie kreatywności i wyobraźni, rozwój
umiejętności manualnych oraz zdolności pracy w grupie
wśród uczniów uczęszczających na zajęcia świetlicowe. Uczniowie wykonali makietę domu przy ulicy Dalmatyńczyków 101 oraz 101 figurek dalmatyńczyków
z plasteliny.
Małgorzata Kwiatkowska- Wydra

OGÓLNOPOLSKA AKCJA BICIA REKORDU W ILOŚCI OSÓB
CZYTAJĄCYCH NA PRZERWIE – PRZERWA NA CZYTANIE
Dnia 09 maja 2019 r.
Szkoła Podstawowa
w Klenicy uczestniczyła po raz kolejny
w akcji czytelniczej
bicia rekordu w czytaniu na przerwie
w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek ph. #biblioteka. Po udanych edycjach wojewódzkich, w tym roku akcja miała przebieg ogólnopolski. „Przerwa na czytanie” to pomysł na promocję czytelnictwa, zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i w
każdym miejscu. Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja „ABCXXXI
– Cała Polska czyta dzieciom”, Lubuski Kurator Oświaty Ewa Rawa oraz
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacek Wójcicki.
Małgorzata Kwiatkowska-Wydra

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 2019
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLENICY
27 września 2019r. biblioteka szkolna jak co
roku zaprosiła uczniów
klas I-III do wspólnego
świętowania Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania. Nasza
szkoła otrzymała od
sieci sklepów Biedronka bezpłatny zestaw
książek
„Przyjaciele
mogą wiele, czyli magia z leśnej polany Gang Słodziaków”
oraz pakiety materiałów motywujących uczniów do codziennego czytania. Uczniowie poznali przygody bohaterów książki,
a następnie lepiły z plasteliny figurki zwierząt występujących
w lekturze.

Dzieci uwielbiają głośne czytanie. Warto wiedzieć, a badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem;
zapewnia emocjonalny rozwój dziecka;
rozwija język, pamięć i wyobraźnię;
uczy myślenia, poprawia koncentrację;
wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka;
ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole;
uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu;
zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów;
chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury
kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe
życie.
Małgorzata Kwiatkowska-Wydra
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TYDZIEŃ KSIĄŻKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLENICY

W maju ubiegłego roku trwał w naszej szkole Tydzień Książki. W tych dniach trwała akcja „Przerwa na książkę”, polegająca na czytaniu książki przez uczniów podczas długiej przerwy. W poniedziałek odbył się międzyklasowy konkurs
na Logo Biblioteki Szkolnej. W kategorii klas I-IV zwyciężyła klasa IV, a w kategorii klas V-VIII I miejsce zdobyła klasa V.
Wtorek był dniem bajek i poezji. „Opowiem Ci bajkę”, to spotkanie dla klas I-IV, podczas którego dzieci wysłuchały bajek napisanych przez p. Wiolettę Cepowską oraz Jana Siekierzyckiego. Obejrzały również inscenizację wiersza J. Tuwima pt.”Rzepka”
w wykonaniu uczniów kl.VII. Starsze klasy uczestniczyły w „Spotkaniu z poezją”. Utwory literackie swojego autorstwa zaprezentowały panie: Gabriela Grochola, Wioletta Cepowska oraz Regina Siekierzycka. Środa była dniem następujących konkursów:
-plastycznego dla kl.I-IV „Ilustracja do mojej ulubionej książki,”-językowego dla kl.V-VI „Poznaj po słowie co kto ma w głowie”
i dla kl.VII-VIII „Z polszczyzną za pan brat”. Nagrodzono również uczniów, którzy wzięli udział w konkursie na bajkę dla dzieci.
W czwartek społeczność uczniowska obejrzała przedstawienie pt. „W bibliotece” w wykonaniu uczniów z kl.VI. W piątek odbyła
się akcja „Rzucamy wszystko i czytamy”. Tym razem nauczyciele czytali uczniom przez 10 minut książkę.
Zwycięzcy konkursów otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Małgorzata Kwiatkowska-Wydra

JAK NIE CZYTAM JAK CZYTAM
Dnia 7 czerwca o godz. 10:00 uczniowie
Szkoły Podstawowej w Klenicy wzięli po
raz kolejny udział w najpopularniejszej
akcji czytelniczej w Polsce pt. „Jak nie
czytam jak czytam”. Siła akcji wynika z jej
prostoty. Polega na wspólnym czytaniu
książek w tym samym momencie. Akcja
ta ma przede wszystkim promować czytelnictwo wśród uczniów, inicjować swoistą modę na czytanie, pokazywać nieczytającym uczniom, że książki są bardzo popularne wśród ich rówieśników, są także przyjemną formą spędzania wolnego czasu.
Małgorzata Kwiatkowska-Wydra

NARODOWE CZYTANIE 2019 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLENICY
9 września odbyło się w naszej szkole
Narodowe Czytanie. Nowelę pt.”Dym”
M. Konopnickiej czytali tym razem rodzice uczniów. Bardzo dziękujemy za
włączenie się do akcji!

Małgorzata Kwiatkowska-Wydra
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WYJAZD DO TEATRU W SULECHOWIE
Dnia 25 października uczniowie klas I-III wraz z nauczycielami pojechali do Sulechowa na spektakl pt. „Najpiękniejsze baśnie Dalekiego Wschodu”. Oparta na elementach orientalnych, przyciągająca uwagę scenografia przeniosła widzów w niezwykłą baśniową
opowieść. Nastrój widowiska wzbogaciły zaskakujące projekcje
video oraz oryginalne, kolorowe kostiumy i rekwizyty. Dzieci były
zachwycone przedstawieniem.
Małgorzata Kwiatkowska-Wydra

SZKOŁA W KLENICY MA MOC
W naszej szkole wiele się dzieje. Staramy się jak najlepiej przygotować uczniów do wyjścia poza szkolne mury. Dlatego też rok
obfitował nie tylko w ciekawie prowadzone lekcje, ale także w wycieczki, konkursy, spotkania.
Od września 2019 r. odbywały się Zajęcia Rozwijające Uzdolnienia dla kl V i VII. W ramach zajęć uczennica kl VII, Aleksandra Wydra wykonała pracę plastyczną pt. SMART SZKOŁA, która przyczyniła się do wygrania pracowni komputerowej dla naszej szkoły.
Uczniowie włączyli się czynnie do malowania boiska w gry edukacyjne i dekoracje szkoły, dzięki czemu mogą bawić się i uczyć,
spędzając czas kreatywnie na przerwach.
Dość prężnie działał Szkolny Wolontariat. Prowadzone akcje charytatywne to: „Kasztany dla Schroniska Samotnej Matki w Zielonej Górze”, „Zbiórka karmy i akcesoriów dla Miejskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze” oraz przyłączenie się do akcji „Szlachetna Paczka” i „Szpikowa Paczka”, podczas której zbierano zabawki dla chorych dzieci.
Można śmiało stwierdzić, że był to rok twórczej i intensywnej pracy. Mamy nadzieję, że kolejny okaże się równie owocny.
Wioletta Cepowska, Elżbieta Sewohl

SPRAWOZDANIE Z WYCIECZKI KARPACZ- SZKLARSKA PORĘBA
Świątynia Wang, górskie krajobrazy, Wodospad Szklarki,
wodospad Kamieńczyka, Huta Szkła w Piechowicach… to tylko niektóre atrakcje,które czekały na uczniów kl. II,
IV i V, którzy w dniach 6 - 7.05.2019 r. wraz z opiekunami
wybrali się na szkolną wycieczkę. Wycieczka była
bardzo udana. Pani Przewodnik prowadziła nas krętymi
ścieżkami, opowiadała ciekawe historie i pokazywała
atrakcyjne miejsca w Karkonoszach. Wróciliśmy,
pełni niesamowitych wrażeń. Zakupiliśmy wspaniałe
pamiątki, które na długo będą przypominać nam to
wielkie przeżycie. Niektórzy uczniowie po raz pierwszy
spędzili noc poza domem. Wspaniała przygoda, nowe doświadczenie. Po powrocie uczniowie zadawali pytania: kiedy następna
wycieczka i czy na dłużej?
Danuta Woś

31.05.2019 R. DZIEŃ RODZINY – PIKNIK W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTE
Piknik Rodzinny to doskonała okazja do świętowania Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca, oraz do integracji rodziców uczniów
kl. II i III. Piątkowe popołudnie było słoneczne, wiedzieliśmy, że to będzie udany dzień. Świętowanie rozpoczęliśmy od wspinaczki
na wieżę widokową „Joanna”, następnie rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w zawodach sportowych, wspólnie rozwiązywali
krzyżówkę. Ponieważ na świeżym powietrzu apetyty dopisywały – zadbano również o posiłek – kiełbaskę z grilla, ciasta
domowego wypieku, soki i napoje. W miłej atmosferze i wśród śmiechu najmłodszych czas pikniku szybko minął. Cała impreza
została uwieczniona na fotografiach – dzięki czemu wspaniała i niecodzienna atmosfera zostaną na długo w pamięci wszystkich
jej uczestników.
Danuta Woś
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5.12.2019 WYJAZD DO PARKU TRAMPOLIN SKOKOLOCO W ZIELONEJ GÓRZE
Wyjazd ten był prezentem mikołajkowym.
Ta coraz bardziej popularna forma aktywności fizycznej
dostarczyła uczestnikom wycieczki uczniom klasy III wielu
niezapomnianych wrażeń. Po profesjonalnej rozgrzewce
pod okiem instruktora, korzystali z szeregu atrakcji, m.in.
ścieżek akrobatycznych, koszów do wsadów, trampolin
sportowych oraz basenów wypełnionych gąbkami. Pobyt
w Skokoloco sprzyjał wyrabianiu nawyku aktywnego
spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowania
sportem, a przede wszystkim uświadomił dzieciom, iż skoki
na trampolinie to nie tylko wspaniała zabawa, ale również
doskonałe ćwiczenie dla mięśni nóg.
Danuta Woś

WIGILIA SZKOLNA – PRZYGOTOWANIE I PREZENTACJA JASEŁEK
„Bóg się rodzi – moc truchleje”- scenki z narodzenia Pana mogliśmy obejrzeć w pięknej scenerii przygotowanej przez
p. W. Cepowską i R. Siekierzycką przygotowane przez uczniów klasy III, II i I.
Wiele emocji wywołało przedstawienie jasełkowe. Było wzruszająco. Zgodnie z tradycją byli więc Maria i Józef, trzej
królowie, pasterze, oraz anioły i dzieci. Spektakl, zawierający zarówno partie mówione, jak i śpiewane (widzowie
mogli usłyszeć znane kolędy), został ciepło przyjęty przez zebranych i nagrodzony gromkimi brawami. Dopełnieniem
przedstawienia jasełkowego były pięknie wyśpiewane pastorałki przez uczennice z klasy VII i VIII. Na zakończenie
głos zabrał Pan Dyrektor, który złożył wszystkim zebranym życzenia bożonarodzeniowe, a następnie ksiądz,
który przeczytał fragment z Pisma Św. Następnie złożyliśmy sobie życzenia i zasiedliśmy do słodkiej wieczerzy.
Jasełka będą zapamiętane przez wszystkich, a na kolejne czekamy z niecierpliwością.
Danuta Woś

POWIATOWE ELIMINACJE DO XX TURNIEJU
„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”
Dnia 18 listopada 2019 r. po raz pierwszy drużyna
reprezentująca Szkołę Podstawową w Klenicy wzięła udział w powiatowych eliminacjach XX TURNIEJU
PIŁKI NOŻNEJ„Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR
TYMBARKU” organizowanego przez Polski Związek
Piłki Nożnej, którego nagrodą główną jest mecz na
Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. Szkołę reprezentowała siedmioosobowa drużyna składająca
się z dziewcząt i chłopców z klasy V i VI. Celem rozgrywek jest promowanie piłki nożnej wśród dzieci,
zasad Fair Play oraz programu Respect, wychowanie
poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu życia i
aktywizacja lokalnych środowisk sportowych. Uczniowie, mimo że nie zakwalifikowali się do dalszych eliminacji, otrzymali pamiątkowe medale.
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AKTYWNI SENIORZY W GMINIE BOJADŁA

W czerwcu 2019 roku Gmina Bojadła wraz z Partnerem: Koło
Gospodyń Wiejskich w Klenicy rozpoczęła realizację Projektu pn.
„Aktywni Seniorzy w Gminie Bojadła!”. Projekt współfinansowany
jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga Społeczna, Działanie 7.5. Usługi Społeczne.
W ramach realizacji Projektu utworzono Klub Seniora, który stanowi wsparcie dla osób starszych, pobudza ich aktywność w codziennym życiu i zachęca do wspólnotowych spotkań. Po wcześniejszym przeprowadzeniu rekrutacji, wyłoniono 20 osób, które
po przystąpieniu, stali się uczestnikami Projektu.
W Klubie Seniora dzieje się wiele. Odbywają się cykliczne spotkania takie jak:
•
•
•
•
•

warsztaty kulinarne - uczestnicy pod okiem osoby prowadzącej zachęcani są do gotowania i próbowania nowych potraw;
warsztaty manualne – uczestnicy tworzą różnego rodzaju
rękodzieła, kompozycje artystyczne;
zajęcia informatyczne – seniorzy przyswajają wiedzę praktyczną na temat obsługi komputera, nabywają podstawowe
umiejętności poruszania się po internecie;
zajęcia sportowe – mają na celu poprawę kondycji zarówno
fizycznej jak i psychicznej seniorów, prowadzone w formie
grupowej, dostosowane do możliwości uczestników;
Poradnictwo specjalistyczne: terapeutyczne, prawne –
uczestnicy mają możliwość skorzystania z wiedzy i zasobów

•

osoby prowadzącej zajęcia w formie grupowej;
Spotkania filmowe – seniorzy raz w miesiącu spotykają się
aby w miłej atmosferze, wspólnie oglądać zaproponowany
seans filmowy.

Ponadto raz na kwartał uczestnicy korzystają z szeroko rozumianej kultury np. wyjście do teatru, kina, basen lub inny
rodzaj aktywności kulturalnej stworzonej według preferencji seniorów. Raz na kwartał odbywają się również spotkania
taneczno-muzyczne. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz
Świąt Wielkanocnych seniorzy spotykają się na wspólne świętowanie i podzielenie się atmosferą w gronie uczestników.
W ramach Projektu raz w roku organizowana jest wycieczka,
która ma na celu inny niż na co dzień rodzaj integracji uczestników oraz promocję walorów województwa lubuskiego.
W 2019 roku seniorzy uczestniczyli również w jednorazowych
szkoleniach/warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy
oraz samoobrony.
Już po pół roku funkcjonowania Klubu Seniora można
zauważyć, że jego działalność jest w Naszej Gminie potrzebna i
stanowi dla osób w wieku senioralnym oparcie i rodzaj terapii w
życiu codziennym. Zaznaczyć przy tym należy, że atmosferę Klubu Seniora tworzą nie tylko osoby prowadzące Klub i zajęcia, ale
przede wszystkim sami seniorzy, których chęci, pogoda ducha i
osobiste zaangażowanie składają się na przyjazny klimat wspólnych spotkań.
Justyna Kwaśniewska
Koordynator projektu „Aktywni Seniorzy w Gminie Bojadła!”

ZŁOTE GODY
W dniu 5 grudnia 2019r. na sali USC w Bojadłach trzy pary świetowały Jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego. Jubileusz w tym roku
obchodzili Państwo:
•
•
•
•

Kąc Stanisław, Wiesława
Kucab Tadeusz, Urszula
Ostapczuk Leszek, Stanisława
Weiss Zygmunt, Janina

Wójt Gminy Bojadła Krzysztof Gola odznaczył
Dostojnych Jubilatów, którzy mogli w tym dniu
przybyć do Urzędu Gminy „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznane przez
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Gratulujemy Państwu pięknego Jubileuszu życząc zdrowia i pomyślności na dalsze lata.
Iwona Gola
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