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Projekt herbu Gminy Bojadła stworzyli: Janusz Nowatorski artysta - plastyk, zapalony 

historyk oraz Włodzimierz Puchalski, regionalista, historyk.

Przed przyjęciem herbu jako oficjalnego skonsultowano jego wygląd z ekspertem 

w sprawie heraldyki Profesorem dr habilitowanym Wojciechem Strzyżewskim 

z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po  pozytywnej opinii eksperta Herb Gminy został 

oficjalnie przyjęty Uchwałą Rady Gminy w Bojadłach nr VI/27/94 z dnia 29 grudnia 

1994 roku. 

Herbem bojadelskiej gminy jest „wizerunek w błękitnym polu herbowym dwóch 

białych wież z czerwonymi dachami, brązowymi wieżyczkami i żółtymi kopułami. 

Między wieżami tarcza o żółtym polu z czarnym orłem Piastów Śląskich. Poniżej wież 

trzy zielone drzewa oraz w podstawie błękitna pofalowana woda .

Herb nawiązuje do nazewnictwa wsi oraz jej historii. Wieże z kopułami symbolizują 

dwie kordegardy kotwizzowskiego pałacu, orzeł Piastów Śląskich nawiązuje 

do historycznej przynależności regionu, zaś jodły do tego, iż lasy bojadelskie bogate 

były w te właśnie drzewa a także do tego, iż słowo jodła” występowało w słowiańskiej 

nazwie wsi w XV i XVI wieku. Pofalowana woda jest zaś odniesieniem do płynącej 

w pobliżu rzeki Odry.

Tekst: Grzegorz Bosy

„
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Gmina Bojadła położona jest wzdłuż środkowego odcinka Odry, we wschodniej części powiatu zielonogórskiego.
 Jej powierzchnia wynosi 102 km2, na której zamieszkuje około 3400 osób. 

Gminę tworzy 9 sołectw: Bojadła, Klenica, Pyrnik, Młynkowo, Bełcze, Siadcza, Susłów, Kartno, Pólko. 

Stolicą gminy jest miejscowość Bojadła, położona w Kotlinie Kargowskiej, licząca około 1,3 tys. mieszkańców.

Pierwsza wzmianka o Bojadłach pochodzi z roku 1291, kiedy to Fritzko von Loebhel otrzymał wieś jako lenno od rodu 
Zabelitzów na Konotopie i Otyniu. W latach 1579-1904 miejscowość była własnością rodu von Kottwitz (Kotwicz). 

Według językoznawców nazwa miejscowości Bojadła wywodzi się z polskiego Podjodła. Niewątpliwie tak było, gdyż 
w XVII stuleciu w dokumentach Kottwitzów, występuje nazwa „Podjodła . Boyadel pojawia się dopiero na początku 
XVIII wieku. W latach 1945-46 miejscowość nosi nazwę Rybojady, następnie Bojadło 
i ostatecznie Bojadła. 

Bojadła to gmina, która przyciąga turystów. Ogromna lesistość stanowiąca 50% powierzchni to raj grzybiarzy 
natomiast bliskość Odry stanowi atrakcją dla wędkarzy. 

„

OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE
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Pałac w Bojadłach

Pałac zbudowany w latach 30. XVIII wieku, zachował do dziś swój pierwotny kształt i formę oraz 

częściowo wystrój elewacji. Budynek jest murowany, dwukondygnacyjny. W zniesiony na planie 

podkowy z centralnie umieszczonym ryzalitem od strony frontowej. Złożony jest z czterech segmentów. 

Fasada, a częściowo również elewacje boczne, maja bogatą rokokową dekorację rzeźbiarską 

z motywami muszli, owoców i girland. Wewnątrz częściowo zachowało się wyposażenie kominki, 

stolarka drzwiowa, balustrada schodów. 

 W GMINIE WARTO ZOBACZYĆ

5



 

Kościół parafialny szachulcowej konstrukcji,

Jego podstawę stanowi plan wydłużonego 
ośmioboku. Od południa i północy kruchty, 
od wschodu zakrystia, a od zachodu drewniana 
w górnej części, wieża nakryta klasycystycznym 
„obeliskiem  z początku XX stulecia. 
We wnętrzu kościoła poza pochodzącym 
z pierwotnego wyposażenia ołtarzem,na uwagę 
zasługuje barokowa balustrada oraz rokokowe 
epitafium znajdujące się w strefie prezbiterialnej.

„

Dom gościnny Jezuitów (dwór)
w Klenicy
 
Dwór zwany domem gościnnym usytuowany jest 
w południowo-zachodniej części wsi i należy 
do zespołu pałacowo-folwarczno-parkowego.
W 1680 roku jezuici zbudowali pierwszy dom 
gościnny. Budynek spłonął w pożarze 18 kwietnia 
1690 roku. W latach 1690-1692 jezuici wznieśli 
nowe budynki gospodarcze, a w 1693 postawili nowy 
dom gościnny. Dwór wzniesiony jest na planie 
prostokąta. Dwukondygnacyjna bryła pierwotnie 
przykryta była czterospadowym dachem. 
Fasada z głównym wejściem skierowana była 
na wschód. W pierwszej połowie XIX wieku obiekt 
przebudowano. Wydzielono nowe pomieszczenia 
zmieniając układ wnętrz i dachu. Zlikwidowano 
czterospadową konstrukcję dachu na rzecz 
dwuspadowej. 

Kościół parafialny

p.w. Św. Teresy w Bojadłach

6

wzniesiony w latach 1742-1744.



Pałac w Klenicy

Pałac eklektyczny, zbudowany przez Antoniego 
Radziwiła w 1884 roku zwany pałacem myśliwskim. 
Dwukondygnacyjny, składający się z korpusu 
głównego mieszczącego apartamenty oraz 
przylegającego do niego skrzydła zachodniego, 
mieszczącego w przyziemiu mieszkania dla służby, 
a na piętrze salę myśliwską. Dzisiejsza bryła pałacu 
uformowana została w 1905 roku podczas przebudowy 
dokonanej za czasów księżnej Marii Doroty Radziwiłł. 
Wnętrze pałacu przystosowane zostało do potrzeb 
przyjeżdżającego na polowania księcia Radziwiłła. 
W pałacu poza apartamentami, pokojami dla służby, 
mieściło się mieszkanie dla zarządcy majątku, 
pomieszczenia biurowe oraz archiwum majątku.

p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
w Klenicy
 
Wzmianka o pierwszym, drewnianym kościele 
w Klenicy należącej wówczas do diecezji poznańskiej 
pochodzi z 1424r.  Świątynię rozebrano w 1830 roku. 
Obecny kościół zbudowano w 1793 roku w stylu 
klasycystycznym. W połowie XIX w. został 
przebudowany i powiększony. Jest to trzynawowa, 
halowa świątynia na rzucie wydłużonego prostokąta 
z pięciobocznym prezbiterium od południa i wieżą od 
północy. Dach nawy trójspadowy. Wieża kryta hełmem 
dzwonowatym, wieńczonym kulą. Kościół otacza mur 
przy którym stoi figura Św. Jana Nepomucena z 1874 
roku. 

Pałac w Bełczu

Obiekt powstał w latach 1919-1920, a jego 
budowniczym jest ówczesny właściciel Bełcza Carl 
Berg. Obecnie znajduje się w nim Dom Pomocy 
Społecznej

 

Powierzchniowy pomnik przyrody
 „Tańczące Sosny”

znajduje się w połowie drogi leśnej ( można po niej 
jeździć autem), między wsiami Bełcze i Siadcza, 
na niebiesko znakowanym szlaku turystycznym. 

Kościół parafialny
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Dzwonnica w Pyrniku 

Dzwonnica wiejska o szkieletowej konstrukcji 
wypełnionej cegłą, wieńczy ją drewniana latarnia 
z przeźroczami, całość nakrywa dach namiotowy 
kryty gontem. Konstrukcja wzniesiona w 1796r.

Kościół w Pyrniku

Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, wzniesiony w 1909 roku w stylu 
neogotyckim. W sierpniu 2001 roku poświęcono 
nowo wybudowaną przykościelną dzwonnicę. 
Pomimo, iż nie jest wpisany do rejestru zabytków 
zasługuje na to aby go zobaczyć.
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Ścieżka edukacyjno-ekologiczna 

Na terenie Gminy Bojadła została wytyczona ścieżka 
dydaktyczna, na której można odbyć edukacyjną 
wycieczkę - pieszą lub rowerową, po najpiękniejszych 
zakątkach naszej gminy. Ścieżka edukacyjno-
ekologiczna pt. „Między dostojnym Dębem, 
a tańczącą Sosną  została utworzona dzięki 
współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą 
w Zielonej Górze. 

Trasa ścieżki edukacyjno-ekologicznej bierze swój 
początek w Bojadłach przy Gminnym Ośrodku 
Kultury. Przemierzając odcinek o dł ok. 16 km można 
zatrzymać się na 14 punktach informacyjnych. 
Informacje zawarte na kolejnych przystankach ścieżki 
edukacyjno-ekologicznej mówią o ciekawych 
elementach przyrody znajdujących się na tym terenie. 
Można więc poczytać zarówno o roślinach jak 
i zwierzętach tam mieszkających. Ścieżka ekologiczna 
jest wiec ciekawą alternatywą dla szkolnych lekcji i nie 
tylko. Pozwala na połączenie edukacji przyrodniczej 
z pasją wędrowania.Ścieżka w terenie oznaczona jest 
zielonymi listkami na białym tle i przebiega 
zróżnicowanym przyrodniczo terenem mijając 
zarówno siedliska łąkowe i leśne.

„
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Ścieżka pozwala wszystkim mieszkańcom całej 
okolicyjak i turystom dostrzec piękno otaczającej nas 
natury.Uwzględnia najpiękniejsze zakątki naszej 
gminy. Poprzez ścieżkę edukacyjno ekologiczną 
pragniemy umoż l iwić  wszystkim twórczy 
i pouczający kontakt z przyrodą, pomagać 
w odkrywaniu jej tajemnic, dzielić się prostym 
pięknem. Przesłaniem ścieżki jest jak najszersze 
zaangażowanie młodego pokolenia w działania na 
rzecz ochrony środowiska i budowa świadomych 
postaw proekologicznych. 

Zapraszamy do wędrówki wszystkich, którzy kochają 
przyrodę i podziwiają jej piękno na każdym kroku, 
jak i również tych którzy w zgiełku codziennych 
obowiązków i spraw nie zauważają wokół siebie 
prostego piękna, które wypływa z natury, dzięki której 
możemy budzić się rano muśnięci promykiem słonica, 
wśród śpiewu ptaków i szumiących drzew. 

Trasa rozpoczyna się od GOK-u, prowadzi przez park do starorzecza Odry, gdzie możemy zaobserwować 

obecność bobrów oraz zobaczyć różne gatunki drzew i krzewów, a także roślin wodnych. Następnie 

prowadzi do miejscowości Karczemka. (gdzie mamy możliwość wsłuchać się w śpiew ptaków, posłuchać 

odgłosów natury), Wzdłuż międzywala rzeki Odry do miejscowości Przewóz, gdzie mamy możliwość 

obejrzenia starodrzewu z licznymi okazami wiekowych drzew, spośród których wyróżniamy pomniki 

przyrody. Dodatkowo zostało wytyczone miejsce na ognisko, gdzie ustawione będą stoły z ławkami. 

Będzie to doskonałe miejsce na odrobinę odpoczynku oraz okazja do posilenia się przed dalszą trasą. 

Następnie wydmy śródlądowe, aby na polanie w okolicy Bełcza można było podziwiać jedyne w swoim 

rodzaju „ Tańczące Sosny" i znów powrócić do Bojadeł. 

Tekst: Danuta Zientek
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Trasa rowerowa Młynkowo-Kleniniczki 

Szlak biegnie po wałach przeciw-
na terenie Gminy Bojadła od Młynkowa 
do Kleniczek. Jego długość wynosi 16 km. 
Część ścieżki  wyłożona jes t  p łytami 
żelbetonowymi na koronie wału, co zwiększa 
komfort jazdy rowerem. 

Spływ Kajakowy Szlakiem Odry 

Trasa wynosi 16 km i prowadzi przez odcinek 
porośnięty lasami łęgowymi, obfitujący
w starorzecza. Trasa ta przeznaczona jest głównie 
dla osób lubiących wypoczywać w kontakcie 
z  przyrodą. 

powodziowych 
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AGROTURYSTYKA 

W Bojadłach znajduje się Gospodarstwo 
Agroturystyczne Państwa Michalaków. Dom 
znajduje się na skraju wsi, 100m od szosy. 
Jest to idealne miejsce do wypoczynku w ciszy 
i spokoju, w obcowaniu z przyrodą. Państwo 
Michalakowie oferują 13 miejsc noclegowych 
w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych dostępnych 
przez cały rok. Zapewnione atrakcje to: 
wędkowanie w zarybionym stawie (w odległości 
100m), zbieranie grzybów w okolicznych lasach 
i suszenie we własnej suszarni, wędrówki piesze 
i rowerowe po pięknych okolicach. Posesja 
ogrodzona z boiskiem do siatkówki i parkingiem 
oraz miejscem do zabaw dla dzieci. W upalne dni 
można wykąpać się w stawie, lub basenie. Są też 
zwierzęta i ptaki, kozy, kury, kaczki, indyki, 
w wolierze są kurki ozdobne, bażanty, 
a po trawniku spacerują pawie. Gospodarze 
proponują tradycyjną kuchnię i rodzinną 
atmosferę. 

Gospodarstwo Agroturystyczne 
H.M Michalak 
ul. Sulechowska 26a 
66-130 Bojadła
tel. 68 352 31 79
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Przyroda
 
Na terenie gminy Bojadła znajduje się kilka 
pomników przyrody, które warto zobaczyć.

 
1. Skupienie drzew o unikatowym pokroju tzw. 
„Wiekowa Sośnina  

Drzewa rosną w kompleksie śródpolnym 
przylegającym do drogi powiatowej Bojadła-Bełcze. 
Jest to skupienie sosen o powierzchni 3,41 ha. 

2. Skupienie drzew o unikatowym pokroju tzw: 
„Tańczące Sosny  
Skupienie sosen o powierzchni 3 ha, rosnących 
w zwartym kompleksie leśnym około 100 m od drogi 
Bełcze –Siadcza. 

3. Skupienie drzew – dębów szypułkowych 

W skupisku znajduje się w sumie 6 dębów 
o obwodach od 470 cm do 520 cm. Drzewa te rosną na 
obrzeżu kompleksu leśnego ok. 0,5 km na 
południowy–zachód od skrzyżowania drogi 
asfaltowej do miejscowości Sosnówka. 

4. Dąb bezszypułkowy o obwodzie 420 cm 
i wysokości 31 m. Rośnie w południowo – zachodnim 
skraju parku w Klenicy. 

5. Dąb szypułkowy o obwodzie 485 cm i wysokości 
17m. Rośnie w pobliżu przeprawy promowej. 

6. Dąb szypułkowy o obwodzie 400 cm 
i wysokości 32 m. Rośnie w parku naprzeciwko 
frontu pałacu przy głównej ścieżce obok mostku 
na kanale w  Bojadłach. 

Dużą atrakcją, która przyciąga turystów są 
występujące w tym rejonie śródlądowe wydmy 
nazywane potocznie przez mieszkańców 
„Górki Piaskowe  . 

„

„

„
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Przeprawa promowa 

Niespotykaną atrakcję stanowi znajdująca 
się w miejscowości Przewóz przeprawa 
promowa. która umożliwia przedostanie 
się  na  drugą  stronę  Odry. 
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Bojadła w literaturze niemieckiej 

Tekst: Włodzimierz Puchalski

Ciekawostki z dziejów Bojadeł 

Do ważnych wydarzeń Gminy Bojadła należy 
zaliczyć otwarcie pierwszego stałego wiejskiego 
kina w Polsce (2 kwietnia 1950 roku). 
Należy dodać, że było ono również kinem 
objazdowym. Obsługiwało takie miejscowości 
jak: Pyrnik, Klenicę, Swarzenice, Karszyn, 
Kartno, nawet w odległej o 20 km Kargowej. 
30 lipca 1989r. kino zakończyło swą działalność. 
W tym dniu wyświetlono ostatni film 
„Wielka draka w chińskiej dzielnicy . 

Za sprawą poetki ludowej Anny Luizy Karchin 
Bojadła weszły do literatury niemieckiej XVIII 
wieku. Była ona utalentowaną poetką– 
improwizatorką, bez żadnego wykształcenia. 
A.L Karchin część swojego dorosłego życia 
spędziła w Bojadłach na dworze Kottwizów. Była 
zapraszana na różnego rodzaju uroczystości jak 
wesela, chrzciny i pogrzeby. Zdobyła uznanie 
wśród niemieckich oświeconych twórców. 
Przyjmowana była nawet na dworze Fryderyka II, 
Króla Prus, improwizując w jego obliczu 
pochwalne wiersze na jego cześć. 

„



Urząd Gminy BojadłaUrząd Gminy Bojadła

Sulechowska 35
66-130 Bojadła

tel. 68 352-33-32, 68 352-33-69
fax 68 352-33-46
urzad@bojadla.pl
www.bojadla.pl 

Opracowanie: Marta Plawgo

Projekt: PAPAYA PRINT, Sulechów, ul. Piaskowa 1, tel. 68 385 28 99

www.papayaprint.pl




