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„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa
pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.”
- św. Jan Paweł II
Z okazji Świąt Wielkanocnych miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr,
zdrowia, które pozwala przetrwać najgorsze, pracy, która daje satysfakcję.
Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, które niejednokrotnie ocala nam życie.
Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Wielkiej Nocy w imieniu władz samorządowych składają:
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Milto

Burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego
Paweł Mierzwiak

czytaj

str. 17

Kolejny rekord
WOŚP
czytaj
w Nowogrodzie str. 6

Gminne inwestycje
-dofinansowanie
do przydomowych
oczyszczalni
1 888 437 zł

czytaj

str. 15-16

2

Gazeta
Nowogród Bobrzanski

Cztery gminy chcą budować
ścieżkę rowerową
17 stycznia 2017 r. w Świdnicy włodarze czterech gmin:
Lubska, Jasienia, Nowogrodu
Bobrzańskiego i Świdnicy podpisali porozumienie w sprawie
wspólnego
przeprowadzenia
postępowania i udzielenia zamówienia publicznego, w trybie
przetargu nieograniczonego, na
wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania
realizowanego w ramach porozumienia na „Budowę tras
rowerowych relacji Lubsko-Zielona Góra, biegnących przez tereny gmin: Lubsko, Jasień, Nowogród Bobrzański, Świdnica”.
Szacuje się, że budowa 57-kilometrowej ścieżki rowerowej
kosztować będzie ponad 20 mln
złotych. Ze względu na znaczny
koszt zadania konieczne będzie
wsparcie z funduszy zewnętrznych, bez nich budowa może
nie zostać zrealizowana. Stąd TERREG VA. Docelowo projek- pomiędzy Lubskiem, Brodami a nie trasy rowerowej od granicy z
starania o dofinansowanie w towana ścieżka rowerowa ma Zasiekami, co oznaczać będzie Niemcami do Zielonej Góry.
ramach unijnego programu IN- się połączyć z już istniejącą powstanie najdłuższej w regio-

Burmistrz
informuje
W związku z licznymi telefonami od mieszkańców
Nowogrodu Bobrzańskiego dotyczącymi złego stanu technicznego oraz prac prowadzonych na ulicy
9 Maja w Nowogrodzie Bobrzańskim, mającymi
związek ze złym stanem nawierzchni tej ulicy informujemy, że zarządcą całej ulicy 9 Maja jest Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze. W związku z tym
wszelkie prace wykonywane na tej ulicy będącej
drogą powiatową, zlecane są i nadzorowane przez
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w
Górzykowie. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
informuje jednocześnie, że stale pisemnie, osobiście zgłasza w Starostwie i przedstawia uwagi
zgłaszane przez mieszkańców. W podobny sposób
postępuje również w przypadku zgłoszeń dotyczących dróg dojazdowych i w samych miejscowościach takich jak: Krzywaniec, Drągowina, Białowice, Skibice, Krzewiny oraz innych z terenu naszej
Gminy.
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Wyróżnienie
dla strażaków
z Niwisk

W sobotę 25 lutego 2017 r. przed remizą Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niwiskach miała miejsce uroczysta zbiórka miejscowych strażaków. Ta niecodzienna uroczystość została wywołana
szczególną okazją - nasza jednostka na mocy decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, została włączona
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. To nie tylko prestiż, ale przede wszystkim wielki obowiązek i odpowiedzialność
wobec mieszkańców i wszystkich potrzebujących strażackiej pomocy. Decyzję wręczył Komendant Miejski PSP w Zielonej Górze
bryg. Dariusz Mach. Gratulacje na ręce Prezesa OSP w Niwiskach
Dariusza Greczyło złożyli także Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim Robert Milto. Jest to druga jednostka z terenu naszej Gminy, po jednostce OSP w Nowogrodzie
Bobrzańskim, która została włączona do KSRG. Jak powiedział
Komendant Miejski bryg. Dariusz Mach na terenie powiatu zielonogórskiego na 41 działających jednostek OSP, 21 należy do
KSRG, a więc ponad połowa.
Zanim jednak OSP Niwiska znalazła się w Krajowym Systemie w
dniu 1 września 2016 r. Komendant
Miejski PSP w Zielonej Górze bryg.
Dariusz Mach zawarł porozumienie z Gminą Nowogród Bobrzański
reprezentowaną przez Burmistrza
Pana Pawła Mierzwiaka oraz OSP
w Niwiskach w imieniu której występował Prezes Pan Dariusz Greczyło, dotyczące włączenia OSP w
Niwiskach do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego. Na tej
podstawie oraz po spełnieniu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 września 2014 r. w

sprawie zakresu, szczegółowych
warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej
Komendant Wojewódzki PSP w
dniu 30 września 2016 r. wystąpił z wnioskiem do Komendanta
Głównego PSP o włączenie OSP w
Niwiskach do KSRG.
Dziękując za decyzję Prezes
OSP w Niwiskach zaznaczył, że dla
jednostki jest to spore wyróżnienie, a zarazem wyzwanie. Trzeba
bowiem spełnić szereg wymagań,
zachować wysokie standardy w
działaniu i wyposażeniu jednostki. Stąd decyzja została wydana
na okres 5 lat (od 1 grudnia 2016
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r. do 31 grudnia 2021 r.). W najbliższym czasie najpilniejszym
zadaniem będzie pozyskanie
wozu bojowego, gdyż obecny ze
względu na kilkudziesięcioletnią
eksploatację, coraz częściej ulega
kosztownym awariom i może odmówić posłuszeństwa w najmniej
odpowiednim momencie. Podczas

uroczystości przekazano także
jednostce sprzęt ratowniczy w
postaci zestawu narzędzi LUKAS.
W tym samym dniu zaproszeni
goście wzięli udział w corocznym
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym jednostki.

Projekt pod nazwą "Edukacja
ekologiczna" dofinansowany ze
środków Programu grantowego
„Bank Ambitnej Młodzieży” Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.
im. Stefana Bryły, realizowany był
w terminie od 13 lutego 2017 r. do
31 marca 2017 r. Celem projektu
było kształtowanie postaw ekologicznych i świadomości proekologicznej wśród młodych mieszkańców Gminy Nowogród Bobrzański.
Proces edukacyjny prowadzony
był przez dwóch ekspertów z
dziedziny energetyki odnawialnej
inż. Henryka Krystowskiego i inż.
Wojciecha Twardowskiego w for-

mie specjalistycznych warsztatów
podzielonych na 3 bloki tematyczne: energia słońca, energia wiatru
i energia wody. Ogromny wkład w
realizację projektu mieli: Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Lech
Pawlisiak, Dyrektor Publicznego
Gimnazjum imienia Henryka Brodatego Pani Małgorzata Ziemianin, Stowarzyszenie FIBER, firma
Proton, która dostarczyła niezbędne narzędzia warsztatowe i Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego.
Wszystkim podmiotom pomagającym w realizacji projektu chcemy
złożyć ogromne podziękowania za
wsparcie, zaangażowanie i pomoc.

Edukacja
ekologiczna

LK
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INFORMACJA
O INDYWIDUALNYCH
NUMERACH
KONT BANKOWYCH
ORAZ
KODACH KRESKOWYCH
Przypominamy, że w związku ze
zmianami ustawy o podatku VAT,
obowiązującej od 1 lutego 2017 r. i
dostosowaniu do obecnych możliwości informatycznych Banku Spółdzielczego i Urzędu Miejskiego, w
celu usprawnienia ewidencji wpłat
z tytułu podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku leśnego
na rzecz Gminy Nowogród Bobrzański został utworzony dla każdego
Podatnika oddzielnie indywidualny
numer konta bankowego służący
dokonywaniu wpłat w Banku Spółdzielczym Żagań oddział Nowogród
Bobrzański.
Informacje o indywidualnym
numerze konta bankowego każdy
otrzyma pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pracowników Urzędu Miejskiego. Osoby, które nie otrzymały dotąd informacji o
indywidualnym koncie bankowym,
mogą dokonywać opłat na dotychczasowy numer konta bankowego
BS Żagań O/Nowogród Bobrzański 43 9657 0007 0020 0200 0693
0003. Mieszkańców dokonujących

płatności w kasie Urzędu Miejskiego prosimy o każdorazowe
przedkładanie otrzymanych zawiadomień Pracownikowi kasy, ze
względu na umieszczony na decyzjach kod kreskowy. Dzięki temu
unikniemy pomyłek. Dokonanie
wpłaty na niewłaściwy indywidualny rachunek bankowy spowoduje
powstanie nadpłaty na rachunku, na
który zostanie wpłacona, natomiast
na koncie właściwym spowoduje
powstanie zaległości podlegającej
egzekucji. Należności przez Państwa wpłacane będą księgowane
przez system automatycznie, nie
ma więc możliwości samodzielnego przeksięgowania wpłat - może
to nastąpić wyłącznie na Państwa
pisemny wniosek skierowany do
Burmistrza (w przypadku pomyłki
przy wpłacie).
Wkrótce również na indywidualne konta bankowe dokonywane
będą wpłaty z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi,
o czym zostaną poinformowane
osoby mające podpisaną umowę na

Niedługo Rajd
Integracyjny

III Nowogrodzki Rajd Integracyjny w tym roku zaplanowany
jest na dzień 24 czerwca. Jego
organizacja wymaga zarówno
dużego nakładu pracy, jak i odpowiednich dla jego rangi oraz
uczestników zaangażowania finansowego. Co roku uczestników
przybywa, a rajd jest już rozpoznawalną marką, jest to dla nas
bardzo ważna i istotna impreza,
gromadząca m. in. mieszkańców,
rodziny, osoby niepełnosprawne
i ich przyjaciół, przedstawicieli
władz, organizacje pozarządowe. Dlatego też zwracamy się z
uprzejmą prośbą do firm, przedsiębiorstw i osób prywatnych o
wsparcie w postaci przekazania
środków pieniężnych lub nagród rzeczowych, niezbędnych
przy organizacji tego szczytnego
przedsięwzięcia. Deklaracje o rodzaju i wysokości wsparcia (wraz
z logiem firmy) można dostar-

czać w terminie do 30 maja 2017
r. na adres mailowy Ośrodka
Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim mgoksir@onet.pl lub Urzędu Miejskiego k.pinczewska@
nowogrodbobrz.pl
(informacje
udzielane również pod numerem
tel. Urzędu 68 329 09 62 wew.
143). Otrzymana od Państwa pomoc przeznaczona zostanie na
organizację III Nowogrodzkiego Rajdu Integracyjnego. Jego
szlachetni Sponsorzy będą mieli
możliwość przedstawienia własnych materiałów (zgodnie z
życzeniem), zostaną również zaprezentowani w felietonie i sprawozdaniu fotograficznym, a logo i
nawa firmy będą umieszczone na
materiałach promocyjnych rajdu.
Liczymy zatem przede wszystkim na Państwa udział w imprezie, ale również na zrozumienie
potrzeb i pomoc rzeczową lub
finansową.

Dane do przelewu:
MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Pocztowa 7 , 66-010 Nowogród Bobrzański
BS Żagań Oddział Nowogród Bobrzański
Nr 71 9657 0007 0020 0200 0260 0001
z dopiskiem „III Nowogrodzki Rajd Integracyjny”
e-mail:mgoksir@onet.pl

Zimowy spływ kajakowy

To już po raz 23 przeprowadzony został Ogólnopolski Zimowy
Spływ Kajakowy „MORS 2017”, który odbył się w dniach 10-12
marca 2017 r. Trasa spływu, podobnie jak w latach poprzednich,
wytyczona została rzeką Bóbr oraz jej dopływami: Czerną i Kwisą.
W tegorocznym spływie uczestniczyło ponad 60 osób z różnych
części regionu i kraju. Zawitali także goście z Niemiec. Organizatorami spływu byli: Klub Wodny PTTK
„Szron” z Żagania, Stowarzyszenie
Turystyki Wodnej „Szron-Czerna” z Żagania oraz Lubuski Klub
Kajakowy „Pliszka”. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli
także: Burmistrz i Rada Miasta
Żagania, Burmistrz i Rada Miejska
Nowogrodu Bobrzańskiego oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie.
Po zakwaterowaniu uczestników, w piątek 10 marca br. orga-

nizatorzy spływu przystąpili do
realizacji I etapu wiodącego z Żagania i dalej w dół rzeki Bóbr do
Nowogrodu Bobrzańskiego. Po
drodze był przystanek w Gryżycach. W Nowogrodzie na lewym
brzegu Bobru odbyło się spotkanie z władzami Gminy, którą reprezentowali Burmistrz Paweł
Mierzwiak, zastępca Burmistrza
Mirosław Walencik oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Henryk
Majdański. Na kajakarzy czekali
także pracownicy Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Kajakarzy
poczęstowano gorącą grochówką, kiełbaskami, kawą i herbatą.

Każdy uczestnik spływu otrzymał
pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
W tym roku nowym elementem
spotkania w Nowogrodzie było
muzyczne powitanie przypływa-

jących kajakarzy, którym przygrywał na akordeonie p. Jan Lechocki
z zespołu „Bobrzanki”, a śpiewały
Panie: Genowefa Zielińska i Stanisława Krzyżanowska.
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Dzień Kobiet w Drągowinie Dzień

Kobiet
w Klępinie

Sołtys i Rada Sołecka wsi
Drągowina zorganizowali Dzień
Kobiet u siebie. Impreza odbyła
się w dniu 11.03.2017r. o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej.
W programie spotkania występy

zespołu Rosa oraz przedstawienie pt. „ Czerwony Kapturek
szuka księcia” przygotowane
przez mieszkańców. Na drogie
Panie czekał także słodki poczęstunek, kawa i herbata a oficjal-

Organizowane po raz trzeci od 2015 r. uroczyste obchody
Dnia Kobiet w Gminie Nowogród
Bobrzański tradycyjnie odbyły
się w Miejsko Gminnym Ośrodku
Kultury Sportu i Rekreacji przy ul.
Pocztowej 7. W niedzielę 5 marca
2017 r. w sali widowiskowej organizatorzy przygotowali blisko 200
miejsc. Za ustrojonymi odświętnie stołami, przy kawie, herbacie
i słodkim cieście, zasiadły Panie,
które bardzo licznie przybyły na
uroczystość (tegoroczna frekwencja przebiła wszystkie dotychczasowe). Gości serdecznie witał
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego - Pan Paweł Mierzwiak,
wręczając każdej z Pań czerwoną różę. Atrakcją spotkania, był
spektakl pt.: „Separacja”. Farsa
Mariusza Marczyka przedstawiona przez samego autora i jego
partnerkę scenową Zofię Zoń była
opowieścią o małżeństwie, które
przeżywszy ze sobą długie lata,
wkracza w fazę nieuchronnego

kryzysu. Małżeńskie perypetie jak
w soczewce skupiają te problemy, z którymi borykają się pary
niekoniecznie z dużym stażem.
Spotkanie z bohaterami sztuki,
która gości na deskach estradowych od kilku lat pozwoliła nie
tylko spojrzeć na nasze codzienne
problemy i drobne utarczki (przeradzające się czasem w wojnę na
śmierć i życie) z dużym dystansem, ale też przywołała uśmiech
a czasem salwy śmiechu. Śmiech
przecież potrafi rozwiązać wiele problemów. Na zakończenie
wspólnej imprezy wystąpiła Pani
Dorota Pankiewicz z MGOSKiR i
wierszowaną frazą sympatycznie uwieńczyła spotkanie. W miłej atmosferze zabawy upłynęło
zebranym i organizatorom niedzielne popołudnie. Mimo jakby
„jesiennej” pogody wszystkim
towarzyszyła ciepła i serdeczna
atmosfera, a uśmiech nie schodził
z twarzy zebranym Paniom.

Dzień Kobiet
w Domu
Kultury

ne złożenie życzeń i wręczenie
kwiatów przez Burmistrza Pana
Pawła Mierzwiaka i przedstawiciela sołectwa Pana Edmunda
Cecha dodało całej uroczystości
odświętnego charakteru.

11 marca 2017 r. z inicjatywy
Sołtysa i Rady Sołeckiej w Klępinie
zorganizowane zostały obchody
Dnia Kobiet. Przed świetlicą wiejską zostało rozpalone ognisko, przy
którym zebrały się Panie z Klępiny.
Sołtys, Tomasz Sawicki razem z
Burmistrzem Nowogrodu Bobrzańskiego, Pawłem Mierzwiakiem złożyli życzenia oraz wręczyli każdej
Pani białą różę. Następnie same
już Panie spędziły miło czas piekąc kiełbaski na ognisku i śpiewając przy bogato zastawionym stole
(potrawy osobiście przygotowały
uczestniczki spotkania), ale już w
świetlicy wiejskiej.
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WOŚP

w Nowogrodzie

Poprawki i uzupełnienia

W przesłanym pdf-ie gazety zdjęcia są jakieś rozmazane. Czy to kwestia techniczna
zapisu?
Strona 1
- w tytule wstawić: Rok XXII Nr 1 (127) styczeń – marzec 2017

- życzenia wielkanocne od Burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej – (Tekst
1_życzenia). Czy da się wykorzystać podkład/motyw pod życzenia z pliku „Zdjęcie
na str. 1.jpg”
Strona 3

głego. Poniżej przedstawiamy tabe-

lę pokazującą
wysokość
- Z tekstu „Wyróżnienie
dla strażaków z Niwisk”
wyrzucićzebranych
górne zdjęcie (Decyzja
włączeniu jednostkiśrodków
do KSRG). Pozostałe
zostawić. Całość
tekstu podciągnąć
przezdwaWOŚP
w gminie
W powstałe wolne miejsce wstawić tekst ….. LGD

Impreza rozpoczęła się o godzinie
16.00 w sali Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji. Wcześniej swoje puszki
z pieniędzmi przynosili wolontariusze. Zawartość każdej z nich wysypywano na stół, a sprawne ręce pań
z Banku Spółdzielczego w Nowogrodzie Bobrzańskim układały je w
odpowiednie nominały. Do tradycji
przeszła już sprzedaż ciast, pierogów, krokietów, pizzy, kawy i herbaty w sali „czerwonej” Ośrodka, czyli
zaimprowizowanej kawiarence, któ-

ra cieszyła się dużym zainteresowaniem. Szczególne podziękowania
dla Pań z grona pedagogicznego
szkół, Klubu Seniora działającego przy MGOKSiR i wszystkim pozostałym Paniom i Panom, którzy
bardzo aktywnie zaangażowały się
w czasochłonne lepienie pierogów.
W sali widowiskowej odbywała się
główna część Orkiestry. Tutaj prowadzący licytowali otrzymane dary
i gadżety. Można było wylicytować
koszulki WOŚP, torty, książki, płyty,

Nowogród Bobrzański w ostatnich
pięciu finałach (2013-2017) w przeliczeniu
na 1o indywidualnych
mieszkańca
(przyję- Zamienić dotychczasową
„Informację
kontach
bankowych” na
wersję, która jest krótsza.
Jej tekst
jest w pliku
„Tekstmieszkańców
2_ Informacja o indywidualn
liśmy
średnią
liczbę
kontach”. Całą informację
złamać
1,5 łama.osób).
Obok niej w powstałe wolne miejsce
gminy
jakona 9.300
1,5 łama wstawić tekst o rajdzie integracyjnym („Tekst 3_Prośba o wsparcie”).
Przykładowo w Zielonej Górze
Strona 5
zebrano ponad 317 tys. złotych,
kalendarze, sprzęt AGD. - Był
także cow Domu
przy
138– na tys.
mieszkańców
tekst „Dzień Kobiet
Kultury”
końcu ucięte
jest zdanie. Trzeba dopis
atrakcyjny wyjazd do towarzyszyła
Warszawyciepładaje
i serdeczna
a uśmiech nie
schodził
z twarzy zeb
na 1atmosfera,
mieszkańca
kwotę
2,30
Paniom. było
do telewizji TVN, gdzie można
zł. Sulechów - 78 tys. zł (4,56 zł/
przyjrzeć się kulisom prowadzoneStrona 6
mieszk.); Lubsko – 31.500 zł (2,22
go na żywo programu „Dzień Dobry zł/mieszk.); Żary – 97 tys. zł (2,54 zł/
- Tekst WOŚP w Nowogrodzie – druga kolumna poprawić „Tutaj prowadzące licyto
TVN”. Dużym powodzeniem
cieszyło
„Tutaj
prowadzący licytowali
…” Nowa Sól – 57 tys. zł (1,45
mieszk.);
się „Koło Fibera”, gdzie można było zł/mieszk.); Kożuchów – 42 tys. zł
- Przed ostatnim akapitem nie została zamieszczona tabelka, która jest w wcześniej
zakręcić i wygrać atrakcyjną
nagroprzesłanym
tekście (4,42 zł/mieszk.).
dę. W dniach poprzedzających Finał
Rok
Zebrana kwota w zł Na 1 mieszk./zł
WOŚP odbyły się w hali widowisko2013
20.300,00
2,18
wo-sportowej Publicznego Gimna2014
22.000,00
2,37
zjum dwa turnieje: „Noworoczny
2015
24.323,20
2,62
Turniej Tenisa Stołowego”, którego
2016
35.001,00
3,76
2017
46.383,59
4,99
organizatorem było Stowarzyszenie
„Fiber” oraz halowy turniej w piłce
Burmistrz Nowogrodu BobrzańStrona 7
nożnej.
skiego dziękuje organizatorom,woPo zliczeniu wszystkich pieniędzy lontariuszom oraz mieszkańcom za
okazało się, że podczas 25 Finału hojność, przy organizacji i wsparciu
WOŚP w Nowogrodzie Bobrzańskim 25 finału Wielkiej Orkiestry Świąpadł kolejny rekord. Zebrano kwotę tecznej Pomocy.
46.383,59 zł, co jest o ponad 11 tys.
zł więcej w stosunku do roku ubie-

Przygotowania do nowogrodzkiego Finału WOŚP zaczęły się już od połowy listopada
ubiegłego roku, gdy podjęliśmy
uchwałę o włączeniu się do organizacji i udziału w tym wydarzeniu. Największy problem
jaki nas nękał to fakt, czy uda
nam się zebrać wystarczającą
ilość gadżetów do puli nagród,
cieszącego się niezmiennie popularnością KOŁA FIBERA (po
raz trzeci wystawiliśmy Koło w
czasie trwania finału). Obawy
dotyczące
niewystarczającej
ilości upominków były płonne,
bowiem jeszcze w dniu finału
życzliwe osoby przynosiły różnego rodzaju pluszaki, zabawki i
inne różności, uzupełniając pulę
nagród. Była też dodatkowa kategoria nagród o wyższej wartości, które można było wygrać za
wykręcenie serduszka.
Stowarzyszenie Fiber zamówiło i zakupiło też kilka gadże-

tów związanych z WOŚP. Były
to kubki ceramiczne, długopisy,
a także pierniki (do jedzenia) z
logiem Wielkiej Orkiestry, które piekła dla nas Agnieszka
Kotuńska. Ponadto „Bukiety” z
pierników jakie stworzyła były
licytowane na scenie, a ich wartość wynosiła ponad 100 zł za
każdy z 6 bukietów. Wracając do
Koła, to po prostu było z czego
wybierać. Wystarczyło zakręcić
Kołem za jedyne 2 złote, a każda osoba kręcąca otrzymywała
od naszych członków - oprócz
naklejanego serduszka WOŚP
- także talon z odpowiednim
numerkiem uprawniającym do
odbioru danej kategorii nagrody. Tym razem Koło ustawiliśmy
po lewej stronie sali mając na
uwadze tłok, jaki panował rok
temu wywołany bardzo dużą
kolejka do Koła Fibera. Podczas
prawie czterogodzinnego kręcenia uzbierano około 2000 zł co

jest przede wszystkim zasługą
kręcących Kołem, którzy z zaciekłością wykręcali kolejne numerki, a tym samym nagrody i
upominki. Na scenie panowała
niezawodnie Dorotka, która jest
nie tylko członkiem stowarzyszenia FIBER, ale też głównym
szefem nowogrodzkiego sztabu
Orkiestry. W tym roku na scenie wtórował jej Mateusz, który
zdążył wrócić na finał z auto-

Jubileuszowe, bo 25 granie, obchodziła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Odbyło się ono w niedzielę 15 stycznia 2017 r. Podobnie,
jak w poprzednim Finale zbierano pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów. Nad sprawami związanymi z Orkiestrą w
Nowogrodzie Bobrzańskim czuwał Sztab Organizacyjny, na czele którego stała p. Dorota Laskowska-Kabała. Do współpracy zaproszone
zostały Szkoły Podstawowe w Drągowinie, Niwiskach, Nowogrodzie
Bobrzańskim, Publiczne Gimnazjum, Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny PRO NOVO w Bogaczowie, Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie „Fiber”.

Jeszcze o Orkiestrze
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stopowych wojaży. Ostatnim po
części naszym akcentem było
„Światełko do nieba”. Pierwotnie
to my byliśmy odpowiedzialni za
to przedsięwzięcie, ale z radością oddaliśmy tą przyjemność
„fachowcom”, czyli zaprzyjaźnionemu z nami Klubu Kibica
„FADOM FANS”, który niedawno
reaktywował się na piłkarskich
trybunach.
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Program rewitalizacji
obszarów zdegradowanych

Na terenie Gminy Nowogród
Bobrzański rozpoczęły się spotkania warsztatowe w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja
obszarów zdegradowanych jako
czynnik rozwoju społeczno–gospodarczego gminy Nowogród
Bobrzański”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna na lata 20142020. Spotkania takie odbyły się w
Ośrodku Kultury w Nowogrodzie
Bobrzańskim (2 lutego br.) oraz w
Szkole Podstawowej w Niwiskach
(17 lutego br.). Były one okazją do

W Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim odbył
się w niedzielę 8 stycznia 2017 r.
pokaz slajdów Mateusza Koszeli, który od lata 2016 r. w ciągu
5 miesięcy (126 dni) dotarł autostopem do Birmy. Pokaz przeznaczony był dla mieszkańców
Gminy. Podróż do Azji Południowo-Wschodniej to jego, jak dotąd największe przedsięwzięcie.
Do Birmy wyruszył przez Turcję, Gruzję, Rosję, Kazachstan,
Chiny, Laos, Wietnam, Kambodżę i Tajlandię. Dodatkowo w jej
trakcie realizował swój autorski

Aleja Gwiazd

godzin przygotowywała pyszności
na nasz bal. Na sali były ustawione
cztery wieloosobowe stoły i staraliśmy się tak rozmieścić uczestników
zabawy, aby wszyscy mogli siedzieć
w pobliżu swoich znajomych. Do
tańca przygrywał zespół AXEL, który
jest od pewnego czasu zaprzyjaź-

zorganizować zabawę karnawałową.
Wiadomo od pomysłu do realizacji
jest jeszcze daleka droga. Dlatego
na początku grudnia ubiegłego roku
powołaliśmy komitet organizacyjny,
który miał kierować przygotowaniami do imprezy. Najważniejsze sprawy
tj. sala, catering i zespół, były szybko
„zaklepane”, ale pozostało jeszcze
największe wyzwanie czyli rozpropagować zabawę i zapisać uczestników. Pierwsze szczegóły członkowie
Fibera otrzymali na spotkaniu przedświątecznym „Gwiazdka z FIBEREM”,
na którym przedstawiono ofertę
uczestnictwa. Prawie połowa członków zgłosiło akces uczestnictwa w
zabawie. Główne organizatorki AGATA i EWA zaczęły przyjmować zapisy
i myśleć o atrakcjach podczas balu.
28 stycznia 2017 r. na bal zatytułowany „ALEJA GWIAZD, który był
podsumowaniem pracy członków
stowarzyszenia za rok 2016 ostatecznie przybyły 82 osoby, które jak
na gwiazdy przystało miały możliwość zrobienia sobie z partnerem
pamiątkowego zdjęcia na czerwonym dywanie. Stoły były suto zastawione, a to za sprawą Sebastiana i
jego ekipy, która już od porannych

niony z naszym stowarzyszeniem.
Kto pamięta ten wie, że można było
się bawić z tym zespołem podczas
obu Rajdów Integracyjnych, które
odbywały się czerwcu 2015 i 2016
r. Zadaniem „kapeli” było rozbawić,
a później zatrzymać, jak największą
ilość osób do końca zabawy (i to się
udało). Różnorodny repertuar mógł
trafić do każdego. Były także konkursy prowadzone przez energicznego
Karola, spośród których największy
entuzjazm wywołał niekonwencjonalny taniec. Tutaj prym wiedli Tomek i Małgosia ze stołu nr 1, którzy
otrzymali odpowiednią do tańca nagrodę.
W rytmach muzyki czas płynął nieubłaganie, tak wybiła godzina 3.00 i
czas było zakończyć harce na parkiecie. Wymęczeni i najedzeni, ale w dobrych humorach rozchodziliśmy się
do domów z postanowieniem bycia
na kolejnych takich, czy podobnych
imprezach. Najważniejszy cel jakim
była integracja został osiągnięty. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom, zespołowi, kucharzowi i jego
załodze za wspólną zabawę oraz pomoc przy organizacji zabawy.

Zaczęło się niepozornie. Najpierw
był pomysł zrobienia czegoś dla
członków Fibera. Ponieważ zbliżały
podzielenia się mieszkańców swo- się Święta (a po świętach wiadomo
imi pomysłami dotyczącymi działań - karnawał), dlatego postanowiliśmy
rewitalizacyjnych, co w konsekwencji pozwoli na wspólne wypracowanie projektów rewitalizacyjnych.
Opracowane lub zaktualizowane
programy rewitalizacyjne będą
podstawą do ubiegania się o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Wstępnie w Gminie wyznaczono
cztery obszary zdegradowane: obszar 1 – Nowogród Górny, obszar
2 – Nowogród Dolny, obszar 3 – tereny pokopalniane oraz obszar 4 –
miejscowość Niwiska.

Autostopem do Birmy

program "Podaj Piłkę Dzieciom".
Polegał on na zebraniu jak największej ilości pieniędzy, które
następnie przeznaczone zostały na sprzęt sportowy tj. piłki,
koszulki, obuwie czy inne tego
typu gadżety dla azjatyckich
dzieci. Przypomnijmy, że w roku
2015 Mateusz przemierzył autostopem Hiszpanię i Portugalię (przez Francję). A wcześniej
objechał Norwegię. W następnym dniu (9 stycznia) Mateusz
opowiadał o swoich wrażeniach
uczniom ze Szkoły Podstawowej
w Nowogrodzie Bobrzańskim.
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Walentynki w Bibliotece

14 lutego 2017 roku w święto
zakochanych, każdy kto odwiedził
BIBLIOTEKĘ przy ulicy Pocztowej
otrzymał walentynkowego lizaka.
Ta słodka niespodzianka wywołała
uśmiech na twarzach małych i dużych czytelników!
Natomiast 16 lutego w czwartek,
dzieci z grupy III brały udział w walentynkowych zajęciach. Święto zakochanych, to wspaniała okazja, aby
wyrazić swoją sympatię do innych.
W związku z tym, dzieci dla swoich bliskich wykonały walentynkowe zakładki do książek. Wysłuchały
także fragmentu książki Grzegorza
Kasdepke „Co to znaczy…”, aby do-

wiedzieć się, co znaczą słowa „Zawrócić komuś w głowie”. Na koniec
spotkania były zabawy ruchowe
oraz walentynkowa niespodzianka
w postaci lizaków w kształcie serca.

8

Gazeta
Nowogród Bobrzanski

Przebudzeni – odnowieni, czyli o tym,
co się wydarzyło w Gimnazjum
im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie
Bobrzańskim w ostatnim czasie
Jak powszechnie wiadomo, okres
zimowy nie polegał u nas na hibernacji. Nauka wre. Obecnie, po
drugim egzaminie próbnym, trzecie
klasy z pewnością czują jej trud. Liczymy jednak na to, że jest to cena
sukcesu, który będą świętować w
czerwcu.
A propos sukcesu, mamy się czym
pochwalić. Od grudnia odnotowaliśmy (nie licząc sportu – o nim osobno):
• laureatkę wyróżnienia na poziomie krajowym w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym
„Fraszka” – Agatę Juszczak
• bardzo dobry wynik Pauliny Ziółkowskiej w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym
„Fraszka”
• bardzo dobry wynik Agaty Juszczak w Ogólnopolskim Konkursie
Historycznym „Krąg”
• bardzo dobry wynik Sebastiana
Biskowskiego w Ogólnopolskim
Konkursie Geograficznym „Geoplaneta”
• 10. miejsce w województwie
lubuskim Nikodema Staniszewskiego w Konkursie
z języka niemieckiego Deutschfreund w kategorii klas I
• 6. miejsce w województwie lubuskim Patryka Pasierskiego w
Konkursie z języka niemieckiego
Deutschfreund w kategorii klas II
• 11. miejsce w województwie
lubuskim Oliwii Urbaniak w Konkursie z języka niemieckiego
Deutschfreund w kategorii klas
III
• finalistki 1. etapu XI Konkursu
wiedzy o sztuce: Julię Pałkę, Laurę Szadkowską, Agatę Ganczar
(IIIc)
• laureatki szkolnego etapu Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego
Pro-Arte: Gabrielę Ganczar, Julię
Balak, Julię Czepińską
• 3. miejsce w Międzyszkolnym
Konkursie Językowym ph. „Potyczki z językiem polskim”: Laura
Szadkowska, Kinga Rewaj
• wyróżnienie (w kategorii proza)
Oliwii Urbaniak w Konkursie Literackim „Wykluczenie – problem
współczesnego świata” zorganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze
I semestr z najwyższą średnią ocen
zakończyli: Jakub Zieliński, Nata-

lia Mytnik, Paulina Zielińska, Agata
Ganczar (IIIc), Alicja Bazan, Sebastian Biskowski, Katarzyna Kiełbasa, Kinga Rewaj. Stuprocentową
frekwencją mogą się natomiast pochwalić: Aleksandra Leśniak, Magdalena Leśniak, Wiktor Siepielski,
Kacper Wieczorek, Greta Martynów,
Jakub Zieliński, Wiktoria Strzała,
Paweł Hałupka, Radosław Kulas,
Igor Strzelecki, Laura Szadkowska,
Jędrzej Dubniewski, Aleksandra
Frąckowiak, Sebastian Biskowski,
Agata Ganczar (IIIc), Magdalena
Kulczycka.
W bieżącym roku szkolnym w gimnazjum realizujemy nie tylko projekty, ale i eksperymenty społeczne. W lutym klasa I b udała się do
przedszkola, by zrealizować „Test
pianki”. Również w tym miesiącu
w gimnazjum odbyły się warsztaty
dotyczące rewitalizacji naszej gminy. Młodzież okazała się nie tylko
uważna w obserwacji rzeczywistości, lecz i pomysłowa, i pragmatyczna.
Przez pierwsze trzy miesiące tego
roku działo się sporo, jeśli chodzi o
sport i bezpieczeństwo. W styczniu
trzecioklasiści czuwali nad sparingami młodych szczypiornistów.
Podziwialiśmy także Turniej karnawałowy rock'n'rolla akrobatycznego. Przed feriami odwiedzili nas też
przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
z Zielonej Góry z panem Markiem
Cieślą na czele oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej, by pokazać w teorii i praktyce bezpieczeństwo nad
wodą. W marcu z kolei gościliśmy
w naszych progach najmłodszych
mieszkańców gminy podczas II Zimowego Spotkania Sportowego
Przedszkolaków.
Ponieważ tak się składa, że my
(pracownicy i uczniowie) nie musimy przechodzić liftingu, przeszła go
szkoła jako miejsce. Udało nam się
wymienić komputery w pracowni
informatycznej i bibliotece, odnowić
trzy kolejne pomieszczenia: świetlicę, salę nr 26 oraz kuchnię. Pierwsze wiosenne (czyt. cieplejsze) dni
wiązały się z przycięciem drzew
przed szkołą i wymianą oświetlenia w klasach, a jeszcze w marcu
planowany jest wysiew trawy oraz
montaż placu zabaw. Aby mieć siłę
choćby patrzeć na te zmiany, pro-

ponujemy każdego dnia bezpłatną
herbatę i zupę…
(Już posileni…) Z radością informujemy, że 25 marca 2017, odbył się
w naszej hali widowiskowo-sportowej kolejny festyn rodzinny. Wśród
atrakcji były: losy, licytacje, pierogi,
pieczony dzik, grochówka, warsztaty z pieczenia pizzy, Mega Dance,

hip-hop, zumba, gry logiczne.
Zwyczajowo już zapraszamy Państwa w nasze progi, na stronę internetową: http://www.pgnb.szkolnastrona.pl, fanpage: https://www.
facebook.com/gimnb oraz Instagram: @_heniutek.
pgnb
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SKS „LOTKA” – gramy, bo lubimy!
13 lutego w Szczecinie i 4-5
marca w Babimoście odbyły się
duże turnieje badmintonowe.
Wzięli w nich udział badmintoniści Szkolnego Klubu Sportowego “Lotka” Gimnazjum Nowogród Bobrzański. Gramy, bo
lubimy kometkę, a o naszych
sukcesach głośno jest nie tylko
w Lubuskiem. W prestiżowych
zawodach Netto Cup w Szczecinie w kategorii wiekowej U-14
na podium stanęło dwóch naszych sportowców: Cezary Morgaś zajął 1. miejsce, zaś Jakub
Skarpetko 3. W grze podwójnej
minimalnie lepsi okazali się zawodnicy z Jeleniej Góry. Nasi
chłopcy ulegli im 2-1 w setach.
4 i 5 marca w Babimoście odbył się jubileuszowy XXV turniej
Babimost Open. Uczestniczyło
w nim 13 naszych badmintonistów. W stojącym na wysokim poziomie turnieju znów
nie zabrakło naszych laurów.
W kategoii szkół podstawowych na najwyższym podium
stanął ponownie Czarek Morgaś, a na trzecim Michał Szóstak. Najwyżej wśród gimnazjalistów sklasyfikowany został
Jakub Skarpetko – zajął on VI
lokatę. Dodajmy, że większość
grających w tym turnieju gimnazjalistów to uczniowie klasy
pierwszej, którzy w tym roku
rozpoczęli treningi. Im należą
się nie mniejsze gratulacje. Niejednokrotnie bowiem zdarzało
się, że byli górą z dużo bardziej
doświadczonymi rywalami. W
zawodach udział wzięli; Jakub
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Skarpetko, Wiktor Siepielski,
Patryk Gąska, Mikołaj Ceglewski, Maciej Ceglewski, Kajetan
Majerski, Cezary Morgaś, Michał
Szóstak, Dawid Łukasiewicz, Iga
Pachała, Aleks Majerski, Julia
Majewska, Jakub Leśniak. Gratulacje!
Sekcja “LOTKA” ćwiczy 3 razy
w tygodniu. Skupia 25 trenujących uczniów. Wśród nich są też
młodzi adepci, którzy dopiero
rozpoczynają swoją przygodę z
tą piękną dyscypliną.
Paweł Morgaś

Grali o puchar Sołtysa Drągowiny

W sali wiejskiej w Drągowinie odbyły się w sobotę 18 lutego 2017 r. zawody w tenisie stołowym o puchar Sołtysa Sołectwa w Drągowinie – pani
Doroty Szmit. Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych:
Młodzików, Seniorów Młodszych i Seniorów Starszych. Łącznie wzięło w
nich udział 17 młodych sportowców, którym dopingowali znajomi, sąsiedzi
i całe rodziny. W sprawnym przeprowadzeniu turnieju pomagali doświadczeni pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Nowogrodzie Bobrzańskim i Rady Sołeckiej. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom sportowej rywalizacji i osiągniętych wyników.
Wyniki w kategorii Młodzików.
1 miejsce: Paulina Kopania, 2. Patrycja Kopania, 3. Radosław Chabiniak, 4.
Szymon Derczyk, 5. Jakub Derczyk, 6. Piotr Kopania.
Wyniki w kategorii Seniorów Młodszych
1. Stanisław Markulak, 2. Krzysztof Hubryj, 3. Łukasz Buganik,
4. Marek Buganik, 5. Krystian Kogut.
Wyniki w kategorii Seniorów Starszych
1. Krzysztof Derczyk, 2. Paweł Kopania, 3. Władysław Kopania,
4. Grzegorz Kuczak, 5-6. Zbigniew Paczesny, Ryszard Olisiewicz.
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Szkoła Podstawowa
w Nowogrodzie Bobrzańskim
Dzieje się u nas, oj dzieje!
W naszej Szkole impreza goni
imprezę. Pierwszą z nich
był Dzień Babci i Dziadka,
20.01.2017 r. w Domu Kultury.
Organizatorami byli uczniowie
klas IIIb, IIIc i IIIe wraz z wychowawczyniami, paniami Ewą Długosz, Justyną Dwornik i Ireną
Kają. Zaprosili oni wszystkich
Seniorów z naszej gminy. Oprócz
występów uczniowie wykonali
własnoręcznie i wręczyli zrobione przez siebie upominki. Po
występach zaproszono wszystkich na słodki poczęstunek.
Kolejny raz bawiliśmy się na
Noworocznym Balu Szkolnym,
który odbył się 27.01.2017 r. Panie Aleksandra Surowiec, Aleksandra Petryków, Magdalena
Matuszkiewicz oraz pan Krzysztof Frątczak przygotowali i
przeprowadzili wielki Bal o tematyce rycersko – królewskiej.
Cała sala udekorowana była na
kształt dworu królewskiego, a
na korytarzach szkolnych tego
dnia spotkać można było same
księżniczki, książęta, królów i
królowe. Był nawet smok i dzielni rycerze! Nadworni wróżbici, nych. Dnia 14.02.2017 po szkobłazen królewski i cała masa le krążyły Amorki, roznoszące
towarzyszy dworu.
Pocztę Walentynkową, o którą
dba nasz Samorząd Szkolny.
Były anonimowe laurki, kartki
z życzeniami, a także miłosne
liściki.
Tego dnia, jak co roku również
Pani Dorota Koszela wraz ze

udział we wszelakich konkursach pozaszkolnych. I po raz
kolejny okazali się jednymi z
najlepszych w województwie lubuskim. W Ogólnopolskim Konkursie „ALFIK MATEMATYCZY”
oraz „ALFIK HUMANISTYCZNY”. Szkolnym Koordynatorem
Konkursów była pani Barbara

Jak co roku Pani Joanna Sobków wraz z klasą VIc organizuje
pokazy pt. „Jak zostać czarodziejem”. Magiczny dzień odbył
się 23.02.2017 r. Od samego
rana Pani Asia i jej uczniowie
bawili uczniów naszej szkoły
i nauczycieli czarodziejskimi
sztuczkami.
Luty, to także miesiąc zakocha-

Bandziak. Są to konkursy prestiżowe wśród innych, wymagające od uczestników wiedzy
wykraczającej daleko poza podstawę programową, a przy tym
umiejętności logicznego rozumowania na wysokim poziomie.

Szkolnym Kołem Caritas, zorganizowała akcję „Zakochani
dla chorych”. Zebrano kwotę
1962,76 złotych na zakup sprzętu do rehabilitacji dla ucznia naszej Szkoły!
Nasi uczniowie brali także

Oba konkursy należą do cyklu
konkursów pod hasłem: ŁOWCY
TALENTÓW, patronuje im Politechnika Wrocławska. Konkursy
uzyskały wyróżnienie przez Ministerstwo Edukacji w 2012 r.
W konkursie matematycznym
wśród klas drugich najlepszy
wynik osiągnęła ALEKSANDRA
SOBOLEWSKA (IIb) zajmując 29
miejsce w województwie. Warto
dodać, że Ola wygrała rywalizację z innymi naszymi uczniami mimo młodszego wieku i
otrzymała dyplom uznania za
najlepszy wynik w klasach drugich. Wśród klas trzecich najlepszy wynik osiągnął JAKUB
MIERZWIAK (IIIa) zajął 13 miejsce w województwie lubuskim
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nym przeprowadziła szereg
imprez. Były to między innymi:
„Dzień Pluszowego Misia”, gdzie
za zebrane na kiermaszu pieniążki, zostały zakupione pluszowe misie i inne zabawki, które dalej przekazane zostały na
Dziecięcy Oddział Onkologiczny
we Wrocławiu, przez ręce Fundacji „Mam marzenie”. Dla tych
samych dzieci, wychowawczyni
świetlicy, pani Magda Matuszkiewicz wraz z uczniami klas
I-VI zorganizowała konkurs na
piękną kartkę z życzeniami powrotu do zdrowia. Kilkadziesiąt
pięknych laurek trafiło w rączki
małych pacjentów.
Ostatnio obchodziliśmy w szko(67%) i otrzymał od organiza- le Tłusty Czwartek. Tego dnia
torów dyplom uznania za dobry Samorząd przygotował stoisko, gdzie można było kupić te
wynik w konkursie!
Najlepszy wynik w konkursach smakołyki. To był bardzo słodki
humanistycznych w klasach
drugich osiągnęła JULIA ROSYPSKA (IIa). Zajęła 21 miejsce
w województwie (75%) otrzymując od organizatorów dyplom
uznania za dobry wynik.
JAKUB MIERZWIAK (IIIa) - zajął
3 miejsce w województwie. To
najlepszy wynik wśród naszych
uczestników! Otrzymał dyplom
uznania za bardzo dobry wynik
94%.
Szczegółowe informacje na temat laureatów na stronie szkoły
oraz na profilu facebookowym
szkoły.
Pani Dorota Laskowska – Kabała wraz z Samorządem Szkol-
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dzień.
Cały rok szkolny działa i gra w
naszej szkole Uczniowskie Radio Smyk, prowadzone przez
Samorząd Uczniowski.
Z okazji Światowego Dnia Logopedy, panie Aleksandra Su-

rowiec wraz z panią Aleksandrą
Petryków przeprowadziły dnia
18.03.2017, w naszej szkole,
bezpłatne warsztaty logopedyczne dla dużych i małych.
Zredagowała:
Magdalena Matuszkiewicz

- pani Małgorzacie Ziemianin,
Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - panu Lechowi Pawlisiak, Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego
- panu Pawłowi Mierzwiakowi, Kierownikowi hali - panu
Waldemarowi Kapuście, Pielęgniarce - pani Danucie
Gawłowicz, nauczycielom z

przedszkola, nauczycielom i
uczniom z Gimnazjum oraz
rodzicom przedszkolaków. Na
kolejne, III Spotkanie Sportowe
zapraszamy już za rok.

„Raduje się dusza, gdy ciało się rusza”
1 marca 2017 r. dzieci z naszej gminy podjęły zmagania sportowe
podczas II Zimowego Spotkania Sportowego Przedszkolaków. W hali
sportowej przy ul. Kościuszki gościły 4, 5 i 6-latki z Przedszkola w
Nowogrodzie Bobrzańskim oraz 6-latki z: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bogaczowie, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Niwiskach i Drągowinie. Imprezie towarzyszył duch
radosnej zabawy, której początek dała wspólna rozgrzewka w formie
zumby pod kierunkiem instruktorki, pani Julity Carek.
W siedmiu specjalnie przygotowanych przez organizatorów
sektorach zaplanowano różne
rodzaje aktywności ruchowej.
Dzieci pokonywały tory przeszkód, jeździły na hulajnogach
w indiańskim miasteczku,
wspinały się po równi pochyłej na drabinki, przechodziły
po równoważni, skakały na
gumowych piłkach, rzucały do
celu, strzelały gole do bramki
bronionej przez prawdziwego bramkarza. Łącznie 180
dzieci miało okazję sprawdzić
swoje możliwości. Spotkanie zorganizowali: Publiczne
Gimnazjum i Miejsko-Gminne
Przedszkole Samorządowe w

Nowogrodzie
Bobrzańskim.
Celem imprezy była popularyzacja wśród najmłodszych
aktywnego stylu życia i rozbudzanie zaciekawienia sportem.
O jej powodzeniu świadczyła
większa niż w roku ubiegłym
liczba uczestników. Na zakończenie wszystkich uczestników obdarowano dyplomami,
znaczkami i słodyczami. Dzieci
wróciły do swoich przedszkoli w radosnych nastrojach i w
pełni zrealizowane sportowo.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
tego spotkania, a w szczególności Dyrektorowi Gimnazjum

Autorka programu
i koordynatorka imprezy,
Danuta Frąckowiak.
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Szczypiorniści w akcji
Przegląd wydarzeń
w Szkole Podstawowej
w Drągowinie

Nowogród Bobrzański, 26.01.2017 r. – czwarte miejsce.

W Krainie Pani Muzyki
26 stycznia w naszej szkole odbył się koncert Lubuskiego Biura
Koncertowego Orfeusz pt. "Słoń, pingwin i wąż - czyli muzyczne zoo".

Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólno pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.
Po raz kolejny, tym razem 25-ty zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i po raz kolejny zagrała również dzięki nam.
Zbieraliśmy w szkole fanty darowane od serca, a przeznaczone na licytacje. Byliśmy grzeczni, gdy nasi rodzice piekli ciasta
przeznaczone na WOŚP. Klaudia Seweryn, Nikola Liwinowicz i
Patrycja Kopania uzbierały do puszek łącznie 1.036,41 zł.
Grupa taneczna uświetniła swoim występem program artystyczny w Domu Kultury.
Bardzo wszystkim dziękujemy i do zobaczenia za rok! Siema!

Koncert był muzyczną zabawą w teatr o kurce, która latała po
świecie aeroplanem. Zwierzęta, które spotykała to: pingwiny,
wąż, bocian, lew, kangury, żółwie, łabędź, kukułka. Prowadząca
przedstawiała te postaci kukiełkami, albo pacynkami. Opowiadaniu towarzyszyła muzyka klasyczna, między innymi: „Bolero”,
„Menuet”, fragment z baletu „Jezioro łabędzie”.
Opowiadanie zakończyło się wesołą polką, której rytm wyklaskiwała radosna publiczność.
Koncert był bardzo ciekawy, z uwagą słuchaliśmy tej muzycznej
opowieści.
25 stycznia 2017 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyły się po- Występ bardzo nam się podobał i z niecierpliwością czekamy na
kazy ratownictwa wodnego i lądowego. W pokazach nad zale- następny.
wem wzięli udział uczniowie z Drągowiny i z Nowogrodu. Ratownicy i instruktorzy WOPR z Zielonej Góry zaprezentowali
sposoby udzielania pierwszej pomocy, a także jak zachować się
w sytuacji, gdy lód pod kimś się załamie. Teraz będziemy bar- 27 stycznia 2017 r. hucznie i uroczyście świętowaliśmy w naszej
dziej bezpieczni w czasie ferii.
szkole DZIEŃ BABCI I DZIADKA.
Przygotowywaliśmy się do tego
wydarzenia już od dawna. Pięknie przystroiliśmy salę wiejską,
pojawiły się tam kwiaty, serca,
portrety bać i dziadków, a nasi
Rodzice przygotowali pyszny poczęstunek. Każda klasa,
również przedszkolaki, zaprezentowała wiersze i piosenki.
Ponadto starsze koleżanki wygłosiły żartobliwy „horoskop”
charakteryzujący naszych ju- kom własnoręcznie wykonane
bilatów. Mała Kinga odtańczyła prezenty, wyściskaliśmy ich i
wdrapaliśmy
rock’n’rolla, Lidka porwała salę wycałowaliśmy,
brawurowym wykonaniem zna- się im na kolana i oddaliśmy się
nego starego przeboju „Orkie- wspólnemu łasuchowaniu.
zdjęć:
www.facebostry dęte”, a dziewczyny z klasy Więcej
ok.com/pg/spdragowina/
VI pokazały jak się tańczy!
Po zakończonych występach photos/?tab=album&album_
wręczyliśmy Babciom i Dziad- id=645223042327032

Akcja „Bezpieczna zima”

Dzień babci i dziadka
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Turniej karnawałowy
rock’n’rolla akrobatycznego
Nowogród Bobrzański
18.01.2017 r.
Serdecznie zapraszamy na zajęcia akrobatycznego rock’n’ rolla,
organizowane przy współpracy
Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego, Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Sportowego Klubu Tanecznego Mega
Dance. Treningi odbywają się
w Hali Sportowej Przy Publicznym Gimnazjum w Nowogrodzie
Bobrzańskim w poniedziałki i
środy od godz. 16:30 do 18:00 w
podziale na dwie grupy wiekowe. Lekcje prowadzone są przez
zawodową parę taneczną-Annę
Miadzielec i Jacka Tarczyło.

Gratulacje!
Kinga
Markowska z klasy II zajęła 3 miejsce
na Turnieju Karnawałowym
Rock'n'rolla Akrobatycznego w
Nowogrodzie Bobrzańskim. Życzymy dalszych sukcesów!

Zabawa
karnawałowa
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Warsztaty tańca nowoczesnego
Nasza szkoła wzorem lat ubiegłych realizuje program profilaktyczno–wychowawczy
„Bezpieczna szkoła”. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Poznajemy różne sposoby spędzania wolnego czasu”.
Pierwszym działaniem były
warsztaty tańca nowoczesnego. Odbyły się one w Zielonej
Górze w Centrum Działań Kreatywnych TANCBUDA, a prowadzone były przez instruktorów szkoły tańca SPOKO TANIEC. Program finansowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.

Szkolne eliminacje
Konkursu Recytatorskiego
28.02.2017
Udział wzięło 19 osób z klas
1-6; do kolejnego etapu –
gminnego (NB) zakwalifikowano 3 osoby z klas 1-3 oraz 3
osoby z klas 4-6

Zabawa została zorganizowana 11 lutego 2017 r. przez
Radę Rodziców działająca przy
SP w Drągowinie. Odbyły się
konkursy, tańce, loteria fantowa, dzieci dostały paczki.

"Paryski Romans"

Walentynki
14.02.2017
Chociaż ferie zimowe dopiero co
się skończyły, to nie zapomnieliśmy o walentynkach! Wróciliśmy
do szkoły nie tylko pełni werwy i
ochoty do pracy w drugim semestrze, ale też z przyszykowanymi kartami walentynkowymi i
innymi dowodami sympatii. Na
korytarzu pojawiła się przepastna skrzynia, która bardzo szybko

wypełniła się korespondencją.
We wtorek nie mogliśmy skupić
uwagi na lekcjach wyczekując
kroków „listonosza”… w końcu
pojawił się! a właściwie pojawiły
się dwie listonoszki, które wędrowały od sali do sali i wręczały
nam liściki przeróżne. Ach, oczy
nam rozbłysły i jeszcze długo
potem i przestawały błyszczeć…

Poczytaj Mi…
17.02.2017. Ojjjjj, tym razem nie
było łatwo i przyjemnie …
Zaproszonym gościem okazała się
Pani Marzanna Kujtkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Niwiskach. Przyniosła ze sobą książke,
wcale nie bajkę. Z okładki spogląda
na nas piękna, ciemnowłosa dziewczynka z brązowymi oczami. Hipnotyzuje spojrzeniem, ma smutne,
ale błyszczące oczy. Pani Kujtkowska zna jej historię bardzo dobrze
i pragnie nas zainspirować tym, co
przydarzyło się Malali. Kim jest ta
dziewczynka? To Malala Yousafzai,
najmłodsza na świecie laureatka
Pokojowej Nagrody Nobla. Otrzymała ją w 2014 roku w uznaniu
dla działalności na rzecz edukacji
dziewcząt i ochrony praw dziecka
w Pakistanie. Niechętni jej talibowie
w 2012 roku postrzelili ją w głowę i
szyję. Malala trafiła do szpitala i tu
właśnie rozpoczyna się opowieść
Renaty Piątkowskiej. Dziewczynka

imponuje odwagą i determinacją.
Jest autorką bloga, w którym opisuje codzienność swoich rówieśniczek, które mieszkają w Pakistanie,
a którym talibowie odebrali prawo
do edukacji. Warto było poznać Malalę. Odważną i zdeterminowaną
dziewczynkę, która mimo młodego
wieku okazała się osobą niezwykle
silną, mądrą i odpowiedzialną.

Do tradycji nowogrodzkich należy organizowanie corocznego noworocznego koncertu dla mieszkańców Gminy. Początek roku to
zimny okres, ale i tak w niedzielę 22 stycznia 2017 r. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
wystąpił Teatr Muzyczny „IWIA” z programem pt. „Paryski Romans”
– standardy i przeboje operetkowe. Przedstawienie okazało się
skarbnicą operetkowych i klasycznych utworów, takich jak: Wilia,
O Sole Mio, Ach Kobietki, Kocham Paryż i wiele innych. Miło było
posłuchać dźwięcznych tonów przenoszących słuchaczy w krainę
czarownej operetki, która zachwyca i hipnotyzuje nie tylko samą
muzyką, jej śpiewnością, ale i przepięknymi kostiumami, choreografią w wykonaniu mistrzów tanga, salsy, paso doble, mambo, wirujących na zakończenie w taktach klasycznego strausowskiego
walca.
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Ferie 2017

W bieżącym roku ferie zimowe w naszej gminie – tak jak i w województwie odbywały się w terminie: od 28 stycznia do 12 lutego.
Dwutygodniowa przerwa w nauce to wielki odpoczynek i zabawa,
na które z utęsknieniem czekają uczniowie (i nie tylko oni). Część
dzieci wyjeżdża na zorganizowane ferie w góry inni liczą na atrakcje na miejscu. Przecież nie można się nudzić i tylko siedzieć na
fejsie. Trzeba być aktywnym to jest cool i fit. Swoją propozycję
dla zaangażowanej młodzieży szkolnej przygotował nowogrodzki
Ośrodek Kultury. Obejmowała ona różne formy aktywności, i co najważniejsze, zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Zaczynaliśmy poniedziałkowymi śniadaniami, które wspólnie przygotowywały dzieciaki
pod okiem opiekunów. Trzeba
przyznać, że młodzież ma fantazję, a to co przyszykowane było
na talerzach można było przyrównać do małych artystycznych dzieł, czy komiksowych
szaleństw – na pewno nie było
nudno  Rzecz zdawałaby się
banalna, ale jakże potrzebna –
kalorie i witaminy można przecież ze sobą pogodzić i nauczyć
się tworzyć nie tylko dla „żołądka” ale i dla „ducha” – zapewniamy było pysznie i prześmiesznie. Kierownictwo MGOKSiR po
zeszłorocznych feriach wykorzystując przyjęte metody badania oczekiwań i satysfakcji
(tak strasznie profesjonalnie to
brzmi, ale przynosi niezły efekt)
przeprowadziło wśród rodziców
i uczniów szkół ankiety. Ich wyniki (oczekiwania) zostały wykorzystane do przygotowania
oferty, opartej na propozycjach,
które najczęściej powtarzały się
w odpowiedziach. Były to więc:
wyjazdy na basen do Centrum
Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze, zajęcia kreatywne
dla dzieci i młodzieży, wspólne
podskakiwanie i wyginanie czyli rekreacja trochę inaczej

dla uczniów szkół podstawowych. Były też zajęcia taneczne z ZUMBY oraz ćwiczyliśmy
śpiew (karaoke) – może kiedyś
ktoś z nas czy naszych milusińskich trafi do Idola?.
Wesołym autobusem wybraliśmy się do kina w Zielonej Górze
na film „Sing”. Feriowicze, którzy chcieli coś robić i wspólnie z
nami się bawić odwiedzili „Krainę Słodkości”, gdzie w ramach
wycieczki można było samemu
wykonać słodkiego lizaka. Nie
zabrakło wspólnej zabawy z fundacją Doktora Clowna, pokazu
iluzjonistycznego, gier zręcznościowych prowadzonych przez
stowarzyszenie „Fiber”, konkursu poetyckiego pt. „Fraszki
i wiersze o feriach” oraz gier
logicznych i planszowych prowadzonych przez Szkolny Klub
„Borsuk i Bóbr”. Na zakończenie
ferii Ośrodek Kultury przygotował dla dzieci ognisko, szkoda,
że tak szybko minął czas odpoczynku i zabawy. Za rok znów
się spotkamy, może wtedy zima
będzie łaskawsza i sypnie trochę śniegiem? Przydałby się kulig z prawdziwego zdarzenia, a
może konkurs na super bałwana, lub królową śniegu …..
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WIEŚCI Z GMINNYCH INWESTYCJI

Kolejne starania o pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje zakończone sukcesem. Poniżej wybrane przedsięwzięcia, które Gmina
Nowogród Bobrzański planuje realizować w roku 2017.

Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Kolejnym dużym zadaniem
jakie będzie realizowane i dofinansowane na terenie Gminy
jest przebudowa dróg gminnych:
Nadbrzeżnej, Miodowej, Lipowej,
Różnej i Grabowej. Jest to kolejne
po budowie w latach 2015/2016
Sali Gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Niwiskich, której
kwota dofinansowania wyniosła
1 248 700 zł.
Dnia 17 marca 2017 roku w
Gorzowie Wlkp. Burmistrz Paweł
Mierzwiak i Pani Skarbnik Janina
Kuca wraz z Wojewodą Lubuskim
podpisali umowę na dofinansowanie tego zadania (przyznana
kwota dofinansowania wynosiła 2 miliony 543 tysiące 946

wała szerszy zakres prac lecz
zasady przyznawania punktów
uległy zmianom, co zmusiło
Gminę do pewnych ograniczeń.
Główne zmiany dotyczyły między
innymi wymagalnej szerokości
pasa ruchu drogowego, sposobu odwodnienia drogi, liczby
dróg jakie można zgłosić do dofinansowania itp. Te modyfikacje
doprowadziły do konieczności
wprowadzenia zmian w posiadanym już projekcie. Dokonano takich przeróbek, które były możliwe do wprowadzenia w okresie
od lipca do 15 września 2016r.
Niektóre modyfikacje nie były
możliwe do wprowadzenia ze
względu na wymagane minimalne terminy przy uzyskiwaniu pozwoleń, które przekraczały czas
jaki mieliśmy do złożenia wniosku o dofinansowanie np. podział
działek (w celu powiększenia
pasa drogowego do wymaganych rozmiarów). Z tego też po-

złotych), w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata
2016-2019”. Dofinansowanie w
2017 roku otrzyma 11 powiatów
i 12 gmin województwa lubuskiego. Zgodnie z harmonogramem uchwały Rady Ministrów
nr 154/2015 z dnia 8 września
2015 r. w sprawie ustanowienia
Programu, do dnia 15 września
2016 r. trwał nabór wniosków
składanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gorzowie Wlkp. wpłynęło 61
wniosków (42 wnioski na drogi
gminne, w tym wniosek Gminy
Nowogród Bobrz.). Gmina plano-

wodu nie można było zgłosić do
dofinansowania ul. Leśnej i Nad
Stawami. Jednak już w roku 2016
podjęto działania dotyczące podziału działek, aby były one gotowe na rok 2017(Gmina planuje
w tym roku złożyć wniosek o dofinansowanie przebudowy w/w
ulic). Dnia 27.03.2017 podpisano
umowę z wykonawcą, którym
jest konsorcjum firm składające
się z Przedsiębiorstwa Budowlano-Drogowego „KAMBUD” Wiktor
Kamzelski i Przedsiębiorstwa
Budownictwa Drogowego „KAMBUD” sp. z o. o. sp k. z Nowej
Soli. Zakończenie prac zgodnie
z umową planowane jest na 29
września 2017 roku. Wykonawca
podczas realizacji zadania będzie kontaktował się mieszkańcami, aby budowa i prace w jak
najmniejszym stopniu utrudniały
życie codzienne. Za niedogodności z góry przepraszamy.

Program - azbest

W ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032” na opracowanie
programu i usuwanie wyrobów
zawierających azbest wraz z
inwentaryzacją w roku 2016
Urząd Gminy otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju w kwocie 15 700 zł. Środki
własne to 4 000 zł. Zadanie realizowała firma: Eko-dialog Maciej Mikulski z siedzibą w Zalesiu Górnym.
W roku 2017 termin składania wniosków minął 15 stycz-

nia. Złożonych zostało 25 podań na usunięcie łącznie około
27 ton wyrobów azbestowych.
Przewidywany koszt zadania
to w przybliżeniu 16 tys., które planujemy zrealizować na
przełomie czerwca i lipca 2017
r. (osoby, które złożyły wnioski
będą na bieżąco informowane o
terminie demontażu).
Do dnia dzisiejszego na terenie Gminy Nowogród Bobrzański zlikwidowano ponad 312 ton
azbestu, a około 540 ton zostało
zinwentaryzowanych.

Wsparcie dla wyznaczenia
szlaku turystycznego

W ramach posiedzenia Rady
Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy
Działania Między Odrą a Bobrem”,
które miało miejsce 9 marca 2017
r. dokonano oceny i wyboru operacji
w ramach Naboru nr 1/2017 oraz
2/2017. Gmina Nowogród Bobrzański znalazła się zarówno na liście
operacji zgodnych z Lokalną Strategia Rozwoju, jak i na liście operacji
wybranych do wsparcia w ramach
przedsięwzięcia: Budowa, modernizacja i wyposażenie miejsc zwią-

zanych z turystyką, sportem i rekreacją w tym wodną na obszarze LGD.
Nasz projekt przewiduje budowę
infrastruktury rekreacyjnej wraz z
wyznaczeniem szlaku turystycznego pod nazwą „Rowerem w poszukiwaniu Boberków”. Wnioskowana
kwota dofinansowania opiewa na
sumę 123 929,00 zł co stanowi
63,63% ogólnej wartości projektu.
Aktualnie oczekujemy na akceptację projektu ze strony PROW.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
i wodociąg w miejscowości Bogaczów
Termin składania wniosków
do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy minął
31.03.2016r. Złożonych zostało
196 podań a po ich weryfikacji,
do realizacji przyjęto 143 pisma
(główne przyczyny niezakwalifikowania 53 podań to nieuregulowane stosunki własnościowe i
złe warunki gruntowe). Wnioski
wraz z niezbędną dokumentacją

złożone zostały w Starostwie
Powiatowym w Zielonej Górze. We wniosku ujęto również
rozbudowę wodociągu w miejscowości Bogaczów o długości
0,2124 km. Przewidywany koszt
montażu instalacji wodociągowej to 78 379,50 zł natomiast
przydomowych
oczyszczalni
ścieków to 2 638 350 zł. Koszt
całkowity inwestycji to 2 986
936,82 zł. Wnioskowana kwota pomocy, która została przy-
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GMINNE INWESTYCJE
znana to łącznie 1 888 437 zł.
Dofinansowanie
przydomowych oczyszczalni stanowi aż
63,63%, mieszkańcy ponoszą
jedynie 18% kosztów a pozostałe 18,37% stanowi wkład własny
Gminy.
Złożony został również dnia
27.01.2017 r. wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego na operację
„Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszeniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym

inwestycji w energię solarną i
oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Projekt „Budowy kanalizacji w
Bogaczowie -III etap” znalazł
się na liście rankingowej jednak nie uzyskał dofinansowania
ze względu na niedużą alokację
środków w porównaniu do ilości
chętnych (około 32 mln zł, które
zostały rozdzielone pomiędzy
39 wnioskodawców) oraz priorytetowe traktowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przebudowa świetlicy
w Niwiskach
Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 667 146,06 zł
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Lubuskie
2020”, które stanowić ma 85%
całkowitych wydatków kwalifikowanych związanych z planowaną inwestycją. Stąd też po
zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń rozpoczęliśmy procedurę

przetargową na wykonanie prac
związanych z termomodernizacja budynku użyteczności
publicznej z wymianą stolarki
okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz źródła
ogrzewania (OZE) - przewidziane są pompy ciepła. Termin
składania ofert mija 26 kwietnia 2017r. a przewidziany czas
zakończenia inwestycji to grudzień 2017r.

Ciąg dalszy inwestycji
w przedszkolu na ul. Kościuszki

Po remoncie instalacji gazowej, elektrycznej i kanalizacyjnej nadszedł czas na instalacje
przeciwpożarową, której zamontowanie planowane jest w

budynku przedszkola na drugi
kwartał bieżącego roku. Nasze
dzieci muszą być bezpieczne,
a system przeciwpożarowy to
niezmiernie ważny element.

Budowa podjazdu
Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków PRFON na budowę podjazdu w przedszkolu
przy ul. Szkolnej 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zarząd województwa 28 marca 2017 r.
dokonał podziału środków z
PFRON na dofinansowanie robót
budowlanych. Dofinansowanie

otrzyma 17 podmiotów m.in.
Zespół
Szkolno-Przedszkolny
Nowogród Bobrzański. Kwota
udzielonego
dofinansowanie
wynosi 16 000 zł.

Mieszkanie przy ul. Fabrycznej
Po przeglądzie budowlanym
obiektu należącego do Gminy
Nowogród Bobrzański na ulicy
Fabrycznej 3 stwierdzono konieczność wymiany pokrycia
dachowego. W związku z powyższym postanowiono napisać wniosek o dofinansowanie
tego przedsięwzięcia. Dzięki
połączeniu inwestycji polegającej na wymianie dachu i utworzeniu mieszkania socjalnego
Gmina Nowogród Bobrzański

uzyskała dofinansowania w
kwocie 150 870,32 zł z Banku
Gospodarstwa Krajowego w
ramach wsparcia budownictwa
socjalnego z Funduszu Dopłat
na wymianę dachu i zagospodarowanie poddasza na mieszkanie socjalne o łącznej powierzchni 69.15m2. Realizacja
przedsięwzięcia planowana jest
na rok 2017.

Dofinansowanie projektu
Razem przeciwko żywiołom
W związku z decyzją z dnia
27.03.2017 roku podjętą przez
ESNB projekt Gminy Nowogród
Bobrzański „Razem przeciw
żywiołom” uzyskał dofinansowanie z Programu Współpracy
INTERREG V A Brandenburgia

– Polska 2014-2020 w ramach
celu „Europejska Współpraca
Terytorialna“
Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w kwocie 14814,74
euro.

Ruszyły fundusze sołeckie
Lp.

Nazwa sołectwa

Wysokość środków

Wysokość środków

sołectwa z funduszu

przypadających na

sołeckiego w 2017

sołectwo w 2016

Różnica

1

Białowice

9 443,97 zł

5 000,00

4 443,97

2

Bogaczów

18 624,80 zł

8 000,00

10 624,80

3

Cieszów

7 952,82 zł

4 000,00

3 952,82

4

Dobroszów Wielki

10 262,64 zł

6 000,00

4 262,64

5

Dobroszów Mały

8 946,92 zł

3 000,00

5 946,92

6

Drągowina

19 765,09 zł

10 000,00

9 765,09

7

Kaczenice

11 899,99 zł

7 000,00

4 899,99

8

Kotowice

17 367,55 zł

8 000,00

9 367,55

9

Klępina

14 794,58 zł

7 000,00

7 794,58

10

Krzewiny

7 192,62 zł

2 000,00

5 192,62

11

Krzywa

8 479,11 zł

3 000,00

5 479,11

12

Łagoda

7 426,53 zł

3 000,00

4 426,53

13

Niwiska

18 186,22 zł

8 000,00

10 186,22

14

Podgórzyce

8 186,72 zł

5 000,00

3 186,72

15

Przybymierz

15 203,92 zł

8 000,00

7 203,92

16

Pierzwin

17 455,27 zł

9 000,00

8 455,27

17

Skibice

8 391,39 zł

2 000,00

6 391,39

18

Sterków

8 391,39 zł

3 000,00

5 391,39

19

Urzuty

13 537,33 zł

6 000,00

7 537,33

20

Wysoka

9 736,35 zł

5 000,00

4 736,35

Łącznie

241 245,21 zł

112 000,00

129 245,21
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Najważniejsze zadania, jakie
zaproponowały sołectwa
w ramach funduszu sołeckiego
na rok 2017 to:
Sołectwo Białowice - budowa
boiska sportowego; Sołectwo
Bogaczów – remont budynku
na boisku sportowym, wykonanie przyłącza energetycznego
na placu rekreacji i zabaw; Sołectwo Cieszów - remont ogrodzenia na placu rekreacyjnym,

wymiana kostki na cmentarzu
i remont znajdującego się tam
pomieszczenia gospodarczego;
Sołectwo Dobroszów Mały - zakup namiotów imprezowych,
doposażenie placu rekreacyjnego i zakup sprzętu sportowego; Sołectwo Dobroszów Wielki
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- budowa placu rekreacyjnego;
Sołectwo Drągowina - budowa
placu rekreacyjno-zabawowego; Sołectwo Kaczenice - przygotowanie i ogrodzenie terenu
pod plac rekreacyjny i siłownię
zewnętrzną; Sołectwo Klępina
- wyposażenie świetlicy wiejskiej, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej;
Sołectwo Kotowice - przygotowanie terenu pod przyszły
plac rekreacyjny, doposażenie
świetlicy wiejskiej (w tym zakup niezbędnych materiałów,
zastawy stołowej, wyposażenia
kuchni, sprzęt AGD); Sołectwo
Krzewiny - ogrodzenie boiska,
zakup stołu piłkarzyki; Sołectwo Krzywa - zakup zjazdu
linowego na wyposażenie placu rekreacyjno-zabawowego,
zakup sprzętu sportowego na
plac rekreacyjno–zabawowy;
Sołectwo Łagoda - budowa wiaty na placu zabaw i rekreacji;
Sołectwo Niwiska – budowa
placu rekreacyjno-sportowego;
Sołectwo
Pierzwin–Kamion-

ka - budowa wiaty; Sołectwo
Podgórzyce - budowa wiaty
na terenie rekreacyjnym; Sołectwo Przybymierz - ogrzewanie elektryczne w świetlicy
wiejskiej i zwiększenie mocy
zasilania elektrycznego, rozbudowa sieci wodociągowej,
renowacja pomnika; Sołectwo
Skibice - wyposażenie wiaty
wiejskiej w stoły i ławy oraz w
mobilne oświetlenie, makroniwelacje terenów okołoboiskowych (formowanie skarp
i nasypów); Sołectwo Sterków
- zakup kosiarek i akcesoriów
do koszenia terenu sołectwa,
utrzymania czystości i porządku, zakup sprzętu do odśnieżania (pług); Sołectwo Urzuty
- remont podłogi na świetlicy
wiejskiej; Sołectwo Wysoka doposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia zabawowe,
wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej, wymiana ogrodzenia na placu zabaw i rekreacji.

Opłaty szkolne i przedszkolne
Od 1 lutego 2017 roku w
związku ze zmianami w podatku VAT polegającymi na jego
centralizacji wszelkie opłaty
związane z edukacją i wyżywieniem dzieci w placówkach
edukacyjnych dokonywać należy na konto bankowe wskazane przez Dyrektora. System ten
wprowadzony już wcześniej w
Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Drągowinie,
pozwala w znacznym stopniu
usprawnić cały proces, co zauważyć można już po pierw-

szym miesiącu jego stosowania,
gdzie w lutym, wpłaty uiszczone zostały terminowo przez
wszystkich rodziców i opiekunów. Burmistrz serdecznie
dziękuje za zrozumienie i pełną
mobilizację.
Informacje na temat wysokości opłat dostarczane są z
początkiem każdego miesiąca
w formie pisemnej, sms- owej
bądź mailowo. Prosimy i przypominamy o terminowym dokonywaniu wpłat do 20-tego dnia
każdego miesiąca.

Piknikowa Majówka
Serdecznie zapraszamy!!! Już dziś zapraszamy
Państwa na Festyn, który odbędzie się 2 maja na
placu przy Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim. Imprezę chcemy przeprowadzić inaczej niż
zwykle. W programie organizatorzy przewidują liczne atrakcje zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.
Dmuchane zamki, miejsce na ognisko i grill oraz
małe co nieco dla naszych mieszkańców i uczestników pikniku. Mile widziane kapelusze, frędzle,
kraciaste chusty i biało czerwone kolory. Plac przy
Domu Kultury zapełni się kolorowymi kocykami, a
całej imprezie towarzyszyć będzie luźna, piknikowa
atmosfera. Zachęcamy również do wystawienia stanowisk lokalnych producentów i twórców, artystów
amatorów, dla których przewidziane jest specjalne
miejsce na prezentację (tel. kontaktowy 68 329 09
62 wew.143) Zapraszamy wszystkich, którzy maja
ochotę miło spędzić popołudniowy czas w Nowogrodzie Bobrzańskim. Jednocześnie pragniemy poinformować, że wszelkie artykuły zamieszczone w
Gazecie Lubuskiej dotyczące w/w imprezy nie były
przez Nas weryfikowane.
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Zapisy dzieci do szkół podstawowych,
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych
W związku z koniecznością
wprowadzenia zmian związanych
z utworzeniem szkół ośmioklasowych i wygaszaniem szkół gimnazjalnych, wymuszonych przez
reformę oświatową, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego zaprosił
rodziców w dniach od 6 do 17 marca 2017 r. do dokonywania zapisów
dzieci do szkół podstawowych,
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Zapisu mógł dokonać rodzic lub
opiekun prawny dziecka poprzez
wypełnienie karty zapisu. Zgłoszenia pozwoliły na ustalenie liczebności klas i oddziałów w poszczególnych placówkach i opracowanie
arkuszy organizacyjnych placówek
na rok szkolny 2017/2018.W sumie
ponad 95 proc. rodziców poważnie
potraktowało sprawę i dokonało tej
czynności, za co Burmistrz składa
serdeczne podziękowania.

Znacznie mniejsze
opłaty cmentarne
Po analizie stawek obowiązujących w gminach podobnych(pod
względem liczby mieszkańców) i
oszacowaniu
dotychczasowych
kosztów ponoszonych na utrzymanie cmentarzy przez Zarządcę
Cmentarzy Komunalnych w Nowogrodzie Bobrzańskim, Burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego podjął
decyzję o zmianie opłat cmentarnych. Ceny za poszczególne usługi
obniżono od około 20 do nawet 50%.
Przykładowo za grób jednoosobowy
ziemny na okres 20 lat od 1 stycznia bieżącego roku zapłacimy 600
zł (brutto). Opłata wynosiła uprzednio 794 zł, czyli obniżka około 25%.
Grób dwuosobowy to obecnie opłata 700 zł, poprzednio 859 zł, zniżka -19%. Za przedłużenie okresu
utrzymania grobu o dalsze 20 lat
dla grobu jednoosobowego obecna
stawka wynosi 450 zł, wcześniejszy

koszt wynosił 612 zł, czyli obniżka
o 26%. Wystawienie zwłok w domu
przedpogrzebowym to koszt 100
zł. W porównaniu do kwoty 197 zł,
którą należało uiścić za tą usługę,
oznacza zniżkę o 49%.
Wszystkie opłaty za korzystanie
z cmentarzy komunalnych na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego,
które podajemy w publikowanym
zarządzeniu Burmistrza, obowiązują od 1 stycznia 2017 r. (Zarządzenie nr 120/2016 Burmistrza
Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia
19 grudnia 2016 r.). Na pozostałych
cmentarzach w naszej Gminie, decyzją mieszkańców poszczególnych
miejscowości, nie pobiera się opłat.
Jednakże sołectwa same muszą
zadbać o utrzymanie porządku na
cmentarzach oraz przeprowadzenie
niezbędnych prac renowacyjnych.
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Nowogród
wyplata
Dnia 28 marca 2017 roku,
w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej Filia 1 przy ulicy
Pocztowej odbyły się pierwsze,
cykliczne zajęcia warsztatowe z wikliną pod hasłem „Nowogród wyplata”. W spotkaniu
wzięły udział dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Nowogrodzie
Bobrzańskim, a dokładnie z
klas: II b wraz z wychowawcą
panią Danutą Górną oraz II c
z wychowawcą panią Joanna
Janowską. Następne dwa spotkania odbędą się 10 kwietnia
dla dwóch klas VI i w maju dla
dwóch klas III.
Projekt realizowany jest w
ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz
programu
przeciwdziałania
narkomanii. Główne cele projektu to przedstawienie rozmaitych możliwości spędzania
wolnego czasu, alternatywnych
do tych, związanych ze spożywaniem alkoholu i innych używek, rozwój zainteresowań, pasji i hobby, nabywanie nowych
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umiejętności
manualnych, czasowej tradycji, jaką jest ple- Agnieszka Pierzyńska z Pracowni Plecionkarskiej „Artex” z
kultywowanie i ratowanie od cionkarstwo.
Warsztaty poprowadziła pani Nowego Tomyśla.
zapomnienia polskiej, ponad-

Informacja o planowanych
naprawach dróg gminnych

Wraz z zakończeniem sezonu zimowego, przypadającego
na dzień 15 marca, na wniosek Sołtysów Gminy Nowogród
Bobrzański
rozpoczęliśmy
przegląd dróg gminnych. W

kwietniu naprawiane będą drogi gruntowe, natomiast remont
dróg asfaltowych rozpocznie się
po rozstrzygnięciu przetargu,
w którym zostanie wyłoniony
wykonawca. Ponadto zostaną

Krajowa mapa

zagrożeń bezpieczeństwa

Poczucie
bezpieczeństwa
należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma
decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności.
Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą
na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie,
w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń
oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku
publicznego – w ten sposób
określił prowadzoną przez
Policję mapę zagrożeń bezpieczeństwa w kraju, Komendant Komisariatu II Policji
w Zielonej Górze – podinsp.
Jacek Wołoszański, podczas
obrad Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim, które
odbyły się w dniu 16 marca

2017 r. Takim narzędziem są
wymienione wyżej mapy zagrożeń bezpieczeństwa, które
należy traktować jako istotny
element procesu zarządzania
bezpieczeństwem publicznym,
realizowanym w partnerstwie
z instytucjami i społeczeństwem. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się
o informacje zebrane w trzech
płaszczyznach:
-informacje gromadzone w
policyjnych systemach informatycznych,
-informacje pozyskiwane od
społeczeństwa w trakcie: bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami
samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych
bezpieczeństwu publicznemu,

-informacje pozyskiwane od
obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.
Warto podkreślić, że teraz
także i mieszkańcy mają możliwość aktualizacji informacji
zawartych na mapie. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o
zagrożeniach występujących
w danej okolicy (www.policja.
waw.pl/zakładka:
Krajowa
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa). Następnie Policja będzie
te sygnały weryfikować. Jeśli
informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na
mapy. Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa pozwoli na
podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców
regionu.

odświeżone oznaczenia przejść
dla pieszych i miejsc parkingowych na drogach będących własnością Gmin.

Rozlicz
z nami PIT

Kontynuacja pomysłu pomocy
przy rozliczeniach podatku PIT dla
naszych mieszkańców w Urzędzie Miejskim również i tym roku
spotkała się z dużym zainteresowaniem. Organizowane już drugi
rok z rzędu konsultacje w ramach
punktu obsługi II Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, okazało
się strzałem w dziesiątkę. Porady
udzielane były dnia 27 marca 2017
r. w godzinach od 11:00 do 16:00
przez doświadczonego pracownika Urzędu Skarbowego - Pana
Zdzisława Grochowalskiego, który
wyjaśniał wszelkie wątpliwości,
jakie nasuwały się mieszkańcom
gminy, w związku z wypełnianiem
deklaracji podatkowych, na życzenie podatnika wprowadzał i wysyłał
PIT-y drogą elektroniczną, drukował
formularze i potwierdzenia. Bardzo
dziękujemy Naczelnikowi II US za
współpracę i liczymy, że w przyszłości również taki punkt będzie
stałą praktyką. Przypominamy jednocześnie, że każdy, kogo nie rozlicza pracodawca jest zobowiązany
złożyć rozliczenie podatkowe do 30
kwietnia 2017 r.
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III Turniej Piłkarski
Stowarzyszenie
poświęcony pamięci
Tadeusza Budzyły
zaprasza młodzież

POWER

W hali sportowo-widowiskowej Publicznego Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim odbył się 18 lutego 2017 r. trzeci Turniej
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego w porozumieniu ze
Piłkarski poświęcony pamięci zmarłego cztery lata temu Tadeusza Stowarzyszeniem POWER zaprasza młodych ludzi do udziału
Budzyły.
w projekcie „Młodzież z POWERem do zmian!”. Celem głównym
projektu jest zwiększenie aktywności edukacyjno-zawodowej
wśród 50 osób z województwa lubuskiego (osób fizycznych posiadających miejsce zamieszkania na obszarze woj. lubuskiego), biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami,
w wieku 15-29 lat pozostających bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET.

Zorganizowali go koledzy
i przyjaciele Tadeusza, przy
wsparciu
Ośrodka
Kultury
Sportu i Rekreacji, który przed
czterema laty zmarł po ciężkiej i długiej chorobie. Wszyscy
pamiętają go jako zawodnika
kochającego piłkę nożną i angażującego się w organizację
turniejów piłkarskich. Grał w
Żarach, a potem w oldbojach
drużyny „Bobry” Nowogród
Bobrzański.

W
tegorocznym
Turnieju
udział wzięły cztery drużyny: Bobry MGOKSiR Nowogród
Bobrzański, Oldboye Hayduk
Żary, Siódemka Żary oraz Liwno
Zabór. Mecze sędziował Wiesław Zaleszczak. Ostatecznie w
Turnieju pierwsze miejsce zajęła drużyna „Bobry” Nowogród,
drugie miejsce Oldboye Hayduk
Żary, trzecie miejsce Liwno Zabór, a czwarte miejsce Siódemka Żary.

nych staży zawodowych;
Projekt współfinansowany jest ze
• grupowe poradnictwo zawodośrodków Europejskiego Funduszu
we;
Społecznego w ramach Programu
• bon szkoleniowy do wartości
Operacyjnego Wiedza Edukacja
3.500,00 PLN brutto (na jedno lub
Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2
więcej kursów/szkoleń wybraWsparcie osób młodych pozostanych przez UP zgodnie z IPD);
jących bez pracy na regionalnym
• wypłata stypendium szkoleniorynku pracy – projekty konkursowe,
wego do wysokości 1.000,00 PLN
Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udziebrutto/m-c;
lane z Inicjatywy na rzecz zatrud• 3-miesięczne staże zawodowe
nienia ludzi młodych. Projekt realiw wymiarze 3/4 etatu;
zowany jest od stycznia 2017 r. do
• wypłata stypendium stażowego
lutego 2018 r.
do wysokości 1.200,00 PLN brutFormy wsparcia:
to przez 3 m-ce;
• wsparcie doradcy zawodowego
• wypłata wsparcia towarzyszą• opracowanie IPD (Indywidualcego w postaci:
ny Plan Działania) dla każdego
- zwrotu kosztów dojazdu,
Uczestnika Projektu;
- refundacji kosztów opieki nad
• pośrednictwo pracy - w tym orosobą zależną.
ganizacja trzymiesięcznych płatWIĘCEJ NA STRONIE STOWARZYSZENIA: www.stowarzyszeniepower.pl
lub pod nr tel. 530 450 630.”

W niedzielę 12 lutego 2017
r. w Klubie „Fenix” w Kaczenicach przeprowadzony został IV
Turniej Szachowy poświęcony
pamięci Józefa Szylko. Organizatorem był Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim. Zawody odbyły się w
dwóch kategoriach wiekowych:
juniorów (szkoły podstawowe
i gimnazjum) oraz seniorów.
Wśród graczy większość stanowiła młodzież szkolna. W sumie
do Kaczenic przyjechało 20 zawodników z całej gminy. Zwycięzców wyłoniono po rozegraniu dziewięciu rund.
Wyniki IV Turnieju:
W kategorii juniorów (szkoły
podstawowe) zwyciężył Adrian
Kisiel (5 pkt.), drugi był Sebastian Jakubowski (5 pkt.), a
trzeci – Jakub Rycerz (3,5 pkt.).

Wśród gimnazjalistów najlepszym okazał się Mikołaj Nawrocki (5 pkt.) przed Robertem
Kotłowskim (5 pkt.) i Szymonem
Kisielem (3,5 pkt).
Wśród seniorów pierwsze

miejsce zajął Franciszek Markocki (9 pkt.). Drugi był Paweł
Jakubowski (7 pkt.), trzeci Henryk Drozdek (7 pkt.).
Zwycięzcy otrzymali puchary,
dyplomy i pamiątkowe medale,

Turniej szachowy

które wręczyli: pan Kazimierz
Szylko (brat zmarłego Józefa)
oraz Paweł Mierzwiak (Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego).
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Indywidualne mistrzostwa
Nowogrodu Bobrzańskiego
w tenisie stołowym 2017

Miejsko-Gminny
Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w
Nowogrodzie Bobrzańskim był
organizatorem
indywidualnego turnieju w tenisie stołowym o Mistrzostwo Nowogrodu
Bobrzańskiego. Zawody przeprowadzono w niedzielę 5 lutego 2017 r. w trzech kategoriach
wiekowych: do 50 lat, 51 lat i
starsi oraz w jednej, ogólnej
kategorii kobiet. Łącznie wzięło
w nich udział 25 zawodników i
zawodniczek z terenu miasta i
gminy. Mecze rozgrywane były
systemem rosyjskim (do dwóch
przegranych meczy), wśród kobiet „każdy z każdym”.
Wyniki w kategorii do lat 50
W meczu o 1 miejsce Maciej
Ziaja pokonał Dariusza Pawlaka 3-2. Z kolei w meczu o miejsce drugie pan Dariusz pokonał
w dwóch setach Marka Kiklicę.
Klasyfikacja turnieju w tej kategorii przedstawia się następu-

Gminne recytacje

jąco: 1. Maciej Ziaja, 2. Dariusz
23 marca 2017 r. w OśrodPawlak, 3. Marek Kiklica, 4. To- ku Kultury odbyły się gminne
masz Mączkowski, 5-6. Marek eliminacje do Lubuskiego KonJanusz, Daniel Jarmolonek.
kursu Recytatorskiego. Organizatorem była Miejsko-Gminna
Wyniki w kategorii 51 lat i Biblioteka Publiczna, której postarsi
magał Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji. Po
W meczu o 1 miejsce Stani- przesłuchaniu 34 recytatorów
sław Droszczak pokonał Ro- z publicznych szkół podstawomana Mączkowskiego 3-1. Na- wych w Nowogrodzie Bobrzaństępnie pan Roman w meczu skim, Drągowinie, Niwiskach,
o drugie miejsce pokonał 3-1 Bogaczowa (szkoła niepubliczJana Dekę. Klasyfikacja końco- na) oraz gimnazjum, Komisja
wa w tej kategorii wiekowej: 1. Konkursowa postanowiła przyStanisław Droszczak, 2. Roman znać nominacje i wyróżnienia do
Mączkowski, 3. Jan Deka, 4. Mi- eliminacji powiatowych.
chał Pyrtko, 5-6. Bernard GorW kategorii I (szkoły podstaczyca, Aleksander Janusz.
wowe klasy 1-3)
Nominacje: Jakub Rycerz – SP
Wyniki kategorii kobiet
Niwiska, Zuzanna Lewicz – SP
Niwiska, Karol Tośko – SP NowoZ
kompletem
zwycięstw gród Bobrzański. Wyróżnienie w
pierwsze miejsce zajęła p. Do- tej kategorii uzyskały: Sara Kurota Szmit. Druga była Agata jawska - NZS-P Pro Novo BogaJarzec, trzecia Agnieszka Ko- czów, Ewelina Zagroba - NZS-P
tuńska, a czwarta – Anna Mącz- Pro Novo Bogaczów, Alicja Noga
kowska.
- NZS-P Pro Novo Bogaczów.

W kategorii II (szkoły podstawowe klasy 4-6)
Nominacje: Zofia Balak – SP
Niwiska, Julia Wiszniowska –
SP Niwiska, Wiktor Balak – SP
Nowogród Bobrzański. Wyróżnienia: Klaudia Seweryn – SP
Drągowina, Emilia Pałka – SP
Nowogród Bobrzański, Alicja
Busz - NZS-P Pro Novo Bogaczów, Narine Kujawska - NZS-P Pro Novo Bogaczów, Wojciech
Pas - NZS-P Pro Novo Bogaczów.
W kategorii III (gimnazja)
Nominacje: Jagoda Ziółkowska – NZS-P Pro Novo Bogaczów, Julia Balak – Gimnazjum
Publiczne Nowogród Bobrzański, Gabriela Ganczar – Gimnazjum Publiczne Nowogród
Bobrzański. Wyróżnienie: Julia
Czepińska – Gimnazjum Publiczne Nowogród Bobrzański.
Nominowanym recytatorom
wręczono nagrody książkowe
oraz dyplomy.

Mistrzostwa Nowogrodu – pary deblowe

W sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyły się w
niedzielę 19 lutego 2017 r. Mistrzostwa Nowogrodu Bobrzańskiego w tenisie stołowym w
parach deblowych. Do zawodów
przystąpiło 11 par z terenu miasta i gminy. Mecze rozgrywane
były systemem rosyjskim (do
dwóch przegranych meczy).
Wyniki końcowe
Mistrzowską parą zostali Tomasz Mączkowski, Marek Kiklica, którzy w meczu o 1 miejsce
pokonali parę Krzysztof Zapotoczny, Jan Deka 3-1. Z kolei w
meczu o miejsce drugie para
Dariusz Pawlak, Łukasz Pawlak

pokonała po zaciętym meczu
debel Krzysztof Zapotoczny, Jan
Deka 3-2.
Klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco: 1. Tomasz Mączkowski, Marek Kiklica 2. Dariusz Pawlak, Łukasz
Pawlak 3. Krzysztof Zapotoczny,
Jan Deka 4. Marek Janusz, Maciej Pyrtko 5. Anna Mączkowska,
Roman Mączkowski 6. Agnieszka Kotuńska, Agata Jarzec 7.
Jacek Szmyr, Mirosław Smoliński 8. Stanisław Droszczak, Jan
Cywoniuk 9. Paweł Mierzwiak,
Jakub Mierzwiak 10-11. Jakub
Śledziński, Tomasz Śledziński
oraz Małgorzata Jacek, Marek
Jacek.
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Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego

35 osób zawitało 7 stycznia
2017 r. do Nowogrodzkiego
Gimnazjum na pierwszą w Nowym Roku imprezę sportową w
naszym mieście. W Noworocznym Turnieju Tenisa Stołowego, bo o nim mowa zawodnicy
zagrali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

każdą. Z tej rywalizacji zwycięsko wyszła Grażyna Bartosz
z Żar, która wyprzedziła swoją
koleżankę Krystynę Beyge oraz
naszą zawodniczką Agnieszkę Kotuńską. Kategoria męska
była bardziej rozbudowana, bowiem startowało tam 30 osób.
Po raz kolejny nasi zawodnicy
okazali się gościnni bowiem do-

która umiejętnościami dorównuję niejednemu mężczyźnie,
co świadczy o wysokim miejscu
jakie osiągnęła. Najlepsi zawodnicy i zawodniczki otrzymali pamiątkowe statuetki natomiast
wszyscy uczestnicy nagrody
– drobne upominki. Staje się
już tradycją, ze w Nowogrodzie każda osoba może skorzy-

stać z mini bufetu, w którym
można napić się gorącej kawy
czy herbaty a także posilić się
wafelkami czy ciastem. My jako
organizatorzy także się cieszymy, bowiem udało się napełnić
puszkę i w ten sposób wesprzeć
Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.

Wyniki spotkań drużyny Fibera Nowogród
IV liga
		

14.01.2017
28.01.2017
04.03.2017
18.03.2017
8:10

Jofrakuda II Świebodzin - Fiber Nowogród Bobrzański
10:1
Fiber Nowogród Bobrzański - ZKS V Drzonków		
0:10
Fiber Nowogród Bobrzański - Dziesiątka II Nowa Sól		
1:10
Fiber Nowogród B - Prus Żary 				

V liga

		
14.01.2017 UKTS Lubsko - Fiber II Nowogród Bobrzański		
2:16
18.02.2017 Jofrakuda III Świebodzin - Fiber II Nowogród Bobrzański
10:8
04.03.2017 Prus II Żary - Fiber II Nowogród Bobrzański			
6:12
18.03.2017 Fiber II Nowogród - Ganesa Radoszyn 			
5:13

TABELA IV liga mężczyzn - grupa południowa
stan na: 04-03-2017 r.

GRUPA „A”
1. ŻSTS II Żagań				
2. JEDNOŚĆ Podmokle				
3. JOFRAKUDA II Świebodzin			
4. TEJA Łęknica				

10
10
10
10

1797:41
1692:37
1586:50
1273:51

+56
+55
+36
+22

GRUPA „B”

Tym razem na turniej zjechali się zawodnicy z Mirocina,
Lipinek Łużyckich, Radoszyna,
Żar, Lubska, Zielonej Góry, Mirostowic oraz Urzut, Białowic,
Drągowiny, Klepiny i Nowogrodu Bobrzańskiego. Organizator postanowił rozdzielić zawodników na dwie kategorie i
utworzył grupę dla mężczyzn i
kobiet. Rywalizacja wśród kobiet toczyła się w 5 osobowej
grupie, w której grały każda z

piero na 6 miejscu uplasował
się tenisista z Nowogrodu. Finał był wewnętrzną sprawą zawodników z Radoszyna, którzy
obydwoje dotarli do finału, w
którym lepszym okazał się Wojciech Starszak pokonując Mirosława Ciulkiewicza. W meczu o
3 miejsce nowosolski zawodnik
Eryk Abrusewicz pokonał tenisistę z Żar Leszka Mikołajczuka.
5 miejsce zajęła jedyna kobieta
w tej grupie Ewa Polanowska,

5. ZKS V Drzonków				
6. DZIESIĄTKA II Nowa Sól				
7. PRUS Żary					
8. FIBER Nowogród Bobrzański			
9. ŻSTS III Żagań				
10. POGOŃ Wschowa				

10 12 70:59 +11
10 10 68:63 +5
10 10 65:64 +1
10 6 36:77 -41
10 1 29:99 -70
10 1 24:99 -75

TABELA V liga mężczyzn - grupa południowa
stan na: 04-03-2017 r.

GRUPA „A”
1. GANESA Radoszyn				
2. FIBER II Nowogród Bobrz.			
3. JOFRAKUDA III Świebodzin			
4. PRUS II Żary				

7 14 110:16 +94
7 10 74:52 +22
7 8 62:64 -2
7 3 40:86 -46

GRUPA „B”
5. CZARNI Żagań				
6. UKTS Lubsko				

7
7

7 55:71 -16
0 37:89 -52

Wyłoniliśmy drużynę strzelecką

Zawody strzeleckie o Mistrzostwo Gminy Nowogród Bobrzański na strzelnicy „Grom” w Żarach,
które przeprowadzono w dniach
od 10 do 20 marca 2017 r., przeszły
już do historii. Inicjatorami imprezy była Sekcja Strzelecka „SOKÓŁ”
Nowogród Bobrzański i Klub Lotów
Dalekodystansowych
Nowogród
Bobrzański. Celem głównym zawodów było uczczenie Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który
obchodzony jest 1 marca, popularyzacja strzelectwa sportowego oraz
wytypowanie drużyny, która będzie
w przyszłości reprezentantem Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański.
Program zawodów obejmował trzy

podstawowe konkurencje (strzały
wykonywane z odległości 10 i 25
metrów) z karabinu pneumatycznego, pistoletu KBKS i pistoletu
centralnego zapłonu. No cóż panowie mieli zdecydowaną przewagę
w tych konkurencjach – czemu też
nie należy się dziwić. Najcelniejszym strzelcem w kategorii – karabin pneumatyczny - okazał się
Pan Władysław Kuczyk. Karabinem
pneumatycznym władał najlepiej
Pan Tadeusz Kisiel, a karabinkiem
sportowym Pan Kamil Panachida.
Uroczyste wręczenie pucharów i
pamiątkowych dyplomów odbyło się 26 marca 2017 r. w naszym
Domu Kultury.
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NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI - DRĄGOWINA 25:23

19 marca 2017 roku na sali
w Ośrodku Kultury stowarzyszenie FIBER wraz z panią
Sołtys Dorotą Szmit postanowiło zorganizować mecz tenisa
stołowego pomiędzy mieszkańcami Nowogrodu Bobrzańskiego i Drągowiny. Drużyny
występowały w 10-osobowych
składach - 6 mężczyzn i 4 kobiety. Rozpiska meczowa przewidywała pojedynki z każdy
z każdym w grupie męskiej i
oddzielnie w grupie kobiecej.
Ogółem rozegrano 48 pojedynW poszczególnych drużynach
ków, w których minimalnie leppunktowali:
si byli mieszkańcy Nowogrodu
Nowogród Bobrzański: Jan CyBobrzańskiego ostatecznie wy- woniuk, Marcin Ziaja i Radosław
grywając 25:23.
Szymczak po 4 pkt, Marek Jacek i

Lubuski

Prezes stowarzyszenia FIBER
dla zwycięskiej drużyny ufundował okazały puchar przechodni,
który trafiać będzie do zwycięskiej
drużyny w tym dwumeczu. Zarząd
stowarzyszenia dla wszystkich zawodników i zawodniczek obu drużyn przygotował pamiątkowe statuetki upamiętniające udział w tym
meczu. Świetna czterogodzinna
integracyjna zabawa połączona ze
sportową rywalizacją dały zamierzony rezultat.

Edward Mandryk po 3 pkt, Aleksander Janusz 1 pkt oraz Agnieszka
Kotuńska – 3 pkt, Anna Mączkowska – 2 pkt, Agata Jarzec – 1 pkt i
Urszula Andrzejczyk – 0 pkt.
W drużynie z Drągowiny punkW piątek, 17 marca 2017 roku w Miejsko–Gminnym Ośrodku
towali: Daniel Jarmolonek – 6 pkt,
Paweł Kopania 5 pkt, Krzysztof Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim spotkali
Hubryj – 3 pkt, Krzysztof Derczyk 2 się uczestnicy Gminnych Eliminacji Lubuskiego Festiwalu Piopkt, Sebastian Kogut 1 pkt i Krystian senki – Scena Dziecięca i Młodzieżowa.
Kogut – 0 pkt oraz Dorota Szmit – 3
pkt, Paulina Kopania – 2 pkt i Patrycja Kopania 1 pkt.

W marcu odbył się internetowy
konkurs organizowany przez największy sklep sportowy online w
Polsce www.fitnesstrening.pl oraz
firmę ASICS Polska, w którym
wzięła udział nasza nowogrodzianka Patrycja Gabrysiak. Konkurs
dzieli się na dwa etapy: I etap dzięki
Państwa głosom udało się zakończyć na I miejscu; II etap rozpoczął się 3 kwietnia i potrwa do 27
kwietnia. Celem Konkursu jest wyłonienie kobiety, której przyznany
zostanie tytuł „Lady Asics” – amatorsko lub zawodowo zajmującej
się uprawnianiem sportu. Zwyciężczyni otrzyma roczny kontrakt z
firmą oraz tytuł Lady Asics. Patrycja bardzo dziękuje za otrzymane
dotychczas wsparcie, za wszelkie
głosy i ciepłe słowa oraz z całego
serca prosi o pomoc, aby zwyciężyć
również w II etapie.
Przez specjalną platformę na
stronie http://ladyasics.pl/ mogą
Państwo od 3 kwietnia oddawać na

Łącznie zaprezentowało się w
grupie 1 (rocznik 2007-2010) 4 solistów oraz 1 duet; w grupie 2 (rocznik 2004-2006) 3 solistów i 1 duet;
w grupie 3 (rocznik 2001-2003) 2
solistki. Łącznie na scenie wystąpiło 13 wykonawców. W Gminnych
Eliminacjach uczestniczyły następujące szkoły: Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim, Niepubliczny
Zespół
Szkolno-Przedszkolnego
PRO NOVO w Bogaczowie, Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach, Publiczne Gimnazjum im.
Henryka Brodatego w Nowogrodzie
Bobrzańskim.
Komisja Konkursowa brała pod
uwagę następujące kryteria oceny
wykonawców: poziom artystyczny
wykonywanych utworów (własna
interpretacja wokalna, interpretacja
tekstu, dykcja), dobór repertuaru do
wieku wykonawcy, ruch sceniczny,
jakość akompaniamentu (podkładu).
Po wysłuchaniu wszystkich wy-

Festiwal Piosenki

Liczy na nasze
wsparcie

Patrycję głosy.
Jest to bardzo proste i nic nie
kosztuje - wystarczy wpisać swój
email, a następnie potwierdzić głos.
Głosować można każdego dnia 1
raz.
Patrycja, jest osobą bardzo aktywnie zaangażowaną w życie
naszej Gminy, dlatego warto dołożyć swoją cegiełkę aby tym razem
pomóc właśnie jej. Zapraszamy do
wspólnej walki o zwycięstwo i życzymy powodzenia!

konawców Komisja przyznała nominacje do Przeglądu Powiatowego
(Scena Dziecięca), który odbędzie
się 11 kwietnia 2017 r. w Miejsko
Gminnym Ośrodku Kultury w Czerwieńsku, następującym wykonawcom: Maria Czepińska – Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II w
Niwiskach (rocznik 2007-2010);
Jagoda Ziółkowska – Niepubliczny Zespół Szkolno-Przedszkolny
PRO NOVO w Bogaczowie (rocznik
2004-2006); Nikola Staniszewska,
Kinga Frąckowiak (duet) – Szkoła
Podstawowa im. Janusza Korczaka
w Nowogrodzie Bobrzańskim (rocznik 2004-2006). Wyróżnienia w tej
kategorii przyznano Zuzannie Lewicz (SP Niwiska), Antoninie Ciastko
(NZS-P Pro Novo Bogaczów) i Julii
Wiszniowskiej (SP Niwiska).
Z kolei nominacje do Przeglądu
Powiatowego (Scena Młodzieżowa) otrzymały uczennice Publicznego Gimnazjum w Nowogrodzie
Bobrzańskim: Natalia Kaczmarek
oraz Julia Balak.
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Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Fiber

23 lutego 2017 r. w sali Ośrodka Kultury odbyło się V
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Na zebranie
przybyło 39 członków, którzy z uwagą najpierw wysłuchali, a następnie przyjęli jednogłośnie sprawozdania merytoryczne i finansowe przedstawione przez zarząd stowarzyszenia. Na wyniki takiego głosowania miała na pewno
wpływ opinia przewodniczącego Komisji rewizyjnej Lecha
Pawlisiaka, który w samych superlatywach ocenił działalność zarządu.

1

Walne Zebranie powołało także na pełnomocnika stowarzyszenia Jarosława Szymczaka.
Następnie w imieniu zarządu prezes Roman Mączkowski
przedstawił plany stowarzyszenia na rok 2017. W drugiej
części zebrania członkowie
stowarzyszenia otrzymali certyfikaty członkostwa, które będą
od teraz na bieżąco wręczane
nowym członkom FIBERA. Wraz
z certyfikatami wręczana była
także książka ROK z FIBEREM
2016, którą zarząd stowarzyszenia wydał pod koniec stycznia. Członkowie będący na sali
oglądnęli także premierowy odcinek Filmowej Kroniki Fibera,
w której przedstawiono działalność stowarzyszenia w styczniu 2017 roku. Po raz pierwszy
zebranie było przeprowadzane
z projektorem, poprzez który
obecni członkowie mieli możliwość oglądania prezentacji
multimedialnych przygotowanych przez zarząd stowarzyszenia.
W planach działania na bieżący rok znalazły się następujące
przedsięwzięcia: Festyn Rodzinny w Gimnazjum (koniec marca);
w kwietniu – IV Wielkanocny
Turniej Tenisa Stołowego (dzieci, dorośli); w maju – Majówka,
turniej SUDOKU, Fiberiada czyli
mistrzostwa w grach Fibera; w
czerwcu – III Nowogrodzki Rajd
Integracyjny, Festyn z okazji
Dnia Dziecka w SP w Nowogrodzie, Festyn Wiejski w Dobroszowie Wielkim; w sierpniu – IV
Parafialny
B e z p ł a t n eFestyn
c z a s o p i s m Rodzinny;
o s a m o r z ą d o w e we
wrześniu – III Piknik z latawcem; w listopadzie – III Turniej
o puchar BERMIXA; w grudniu
– III Mikołajkowy Turniej Tenisa
Stołowego. Ponadto stowarzy-
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szenie realizować będzie dwa
zadania publiczne: Mały Mistrz
– szkolenie dzieci w zakresie
tenisa stołowego oraz Zdrowo
i sportowo z Fiberem – działalność sekcji tenisa stołowego
FIBER Nowogród Bobrzański,
rozgrywki w ramach Nowogrodzkiej Ligi Tenisa Stołowego,
6 spotkań Nordic Walking „Chodzę prawidłowo”, 8 rajdów rowerowych z cyklu „Rowerem z
Fiberem”. Dodatkowo stowarzyszenie zamierza w ramach zadań publicznych przeprowadzić
9 spotkań w ramach Wakacyjnej
Przygody z Fiberem oraz sportowe rywalizacje dożynkowe.
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Malowanie pisanek

Malowanie jajek wielkanocnych
może być kreatywnym zajęciem,
proste sposoby dekorowania udadzą się nawet wówczas, gdy nie
mamy zdolności plastycznych.
Własnoręcznie udekorowane jajka sprawią większą radość, niż
ozdoby zakupione w sklepie. O
sposoby i metody barwienia jajek „Gazeta” zapytała panią Dorotę Pankiewicz, zamiłowaną w
tradycjach ludowych, obrzędach,
śpiewającą w zespole „Rosa”, a
na co dzień pracownik Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie
Bobrzańskim.
Czy każdy może wykonać
barwną pisankę i z czego ową
barwę uzyskać?
D.P. - Każdy może zostać artystą i wykonać prześliczną pisankę. Musimy jednak określić się co
do tego, czy nasza pisanka zostanie zjedzona, czy też pozostanie
dekoracją na świątecznym stole.
Najszybszy i nieskomplikowany
sposób barwienia jajek, to oczywiście wykorzystanie gotowych
farb. Zakładam, że nasze pisanki będą jednym z dań śniadania
wielkanocnego, a pisankowa zabawa, stanie się dla nas wielką

frajdą. Wyszukuję więc barwników naturalnych. Z młodych traw
i zbóż – żyta, szpinaku uzyskuję
delikatną zieleń, z buraków – odcienie różu, z czerwonej kapusty
(trzeba dłużej trzymać jajko w
wywarze) – kolor niebieski, kurkumy używam dla żółci, a niezawodnych liści cebulowych (zwykłych i czerwonych), aby osiągnąć
wszelkie brązy i purpury. Gdy do
koloru dodam wzór, jako dopełniacz całości, zwykłe jajko staje
się pisanką, drapanką, wyklejanką itp.
Mamy zabarwione jajko, a co
ze wzorami?
D.P. - Do ozdabiania używam
szablonów roślinnych tj. liści kopru, pietruszki, selera, którymi
obkładam ugotowane już jajko,
ściśle owijając je kawałkiem rajstopki i wkładam do kolorowania.
Można też tak przygotowane, surowe jajko zanurzyć w gotującym
się wywarze z liści cebuli – wychodzą piękne, roślinne wzory.
By uzyskać wzory na ciemnych
kolorach posługuję się żyletką,
tworząc tzw. wydrapywankę-kraszankę. Do zdobienia używam
także kolorowych lakierów do paznokci lub folii bąbelkowej, którą

pokrywam farbą, a następnie toczę po niej jajko. Gdy wyschnie, to
samo jajko toczę po innym kolorze, by w ten sposób wzór bąbelkowy odbił się w kilku odcieniach.
Mając do dyspozycji woskowe
kredki lub wosk maluję na skorupce wzory, które pozostaną po
wyjęciu z farby. Poszukując inspiracji dla ozdabiania jajek wyłącznie dla dekoracji stołu wielkanocnego stawiam na wszelkiego
rodzaju ziarna i kasze, którymi
wyklejam wzory. Barwniki z bibuły, naklejanki z konfetti. Do najbardziej trwałych, pisankowych
dekoracji używam jaj styropianowych, które ozdabiam cekinami,
perełkowymi koralikami, wstążkami, sznurkiem oraz metodą de-

coupage.
Wiemy, że w Klępinie, gdzie
Pani mieszka, co roku spotykają się panie by robić palmy na
warsztatach wielkanocnych?
D.P. - Tak rzucony temat długo
nie czekał z realizacją. Panie co
prędzej skrzyknęły się i ochoczo
przybyły na salę wiejską w niedzielne popołudnie 19 marca 2017
r. Ze zgromadzonych materiałów
powstały piękne, kolorowe kwiaty,
a następnie całe palmy. Udały się
one znakomicie, a szczególnie ta
najbardziej okazała. Stało się już
tradycją, że w Klępinie robi się
kilkumetrowe palmy do kościoła.
Dziękujemy za rozmowę - GNB

Świąteczne wypieki - przepisy

Poprosiliśmy panią Barbarę Kulczycką, kierownika Klubu Seniora „Nad Bobrem”, działającego przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim o przepisy na mazurka, babkę na oleju i bułkę wielkanocną.

Mazurek
Ciasto:
50 dkg mąki tortowej
1 mały słoiczek miodu
sztucznego
1/2 margaryny
1/2 szklanki cukru pudru
3 całe jajka duże
1 łyżka płaska sody oczyszczonej
Masa do mazurka:
1/2 litra mleka
4 czubate łyżki kaszy manny
1 szklanka cukru pudru
1 mały olejek migdałowy
20 dkg margaryny
Polewa:
5 dkg margaryny
4 łyżki wody
4 łyżki cukru
1/2 paczki kakao
Wykonanie: Jajka + mar-

garyna + cukier + miód
płynny /sodę wymieszać z
mąką /dodać stopniowo do
ciasta.
Masa: mleko zagotować
+ kasza manna zagotować krótko /będzie gęste
/zostawić do wystudzenia
- dodać margarynę i pozostałe składniki.
Ostudzone ciasto przełożyć
masą, polać polewą i udekorować według własnego
pomysłu.
Piec około 30 minut w temperaturze 180 st. C

Bułka
Ciasto:
2 dkg drożdży
0,5 szklanki ciepłego mleka
40 dkg mąki
5 łyżek stopionego masła
2 łyżki cukru
2 jajka, szczypta soli
Drożdże rozpuścić w mleku i dodać do pozostałych
składników ciasta. Wyrobić mikserem, odstawić
do wyrośnięcia na około
45 min. Bułkę (ciasto)
ułożyć na natłuszczonej
blaszce, odstawić aby
urosło. Piec najpierw 10
min. W temperaturze 220
st. C, a potem około 30
min. W temperaturze 190
st. C.

Babka
na oleju
Dobra babka na oleju
1,5 szklanki mąki tortowej
0,5 szklanki mąki ziemniaczanej
¾ szklanki oleju
4 łyżki śmietany gęstej
1 szklanka cukru
cukier waniliowy
proszek do pieczenia
18 g
jajka + cukier + cukier
waniliowy ubić na puszystą masę, dodać
mąkę z proszkiem do
pieczenia + śmietanę
i olej wymieszać. Piec
45 min. 200 st. C

