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PODEJMIJ WYZWANIE I DOŁĄCZ DO SUPER DRUŻYNY RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
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Zostań wolontariuszem drużyny SUPER W
SZLACHETNA PACZKA-LUBIĘ LUDZI to ogólnopolski program organizacyjny realizowany przez
Stowarzyszenie Wiosna, który od 2001 roku skupia tysiące osób wokół idei mądrej pomocy. Pomysłodawcą i założycielem jest ks. Jacek Stryczek, który po sześciu latach działalności w dobrej
wierze niesienia pomocy innym w 2007 roku został mianowany przez Arcybiskupa Stanisława Dziwisza Duszpasterzem ludzi biznesu oraz wolontariatu w Małopolsce. Dziś to już 17 edycja działalności Szlachetnej Paczki w naszym kraju. Od momentu rozpoczęcia projektu pomoc otrzymało 111
tysięcy 979 rodzin, w tym 480.539 osób. W pomoc zaangażowanych było 66.975 wolontariuszy, a
wartość przekazanej pomocy wyniosła 238 milionów 695 tysięcy 540 złotych.

Na czym polega mądra pomoc? ludzi to, co najpiękniejsze. Dzięki Szlachetnej Paczce możesz
To dawanie impulsu, motywacji stać się, podobnie jak św. Piotr,
oraz wsparcia do zmiany swo- który po spotkaniu z Jezusem
jego życia. W ten sposób stajesz z Nazaretu odmienił całe swoje
się aniołem stróżem rodziny lub życie i podjął decyzję pójścia ślaosoby samotnej dając szansę dami Jezusa.
i nadzieje na lepsze jutro. Wo- Rejestrując się na
www.Sulontariusz w SZLACHETNEJ perW.pl i podejmując wyzwanie
PACZCE pełni funkcje pośredni- na zostanie Wolontariuszem Jeka między darczyńcą a rodziną zus przemawia do ciebie słowa(osoby samotnej).
mi, które skierował do św. Piotra:
„NIE BÓJ SIĘ. ODTĄD LUDZI BĘA czym jest wolontariat?
DZIESZ ŁOWIŁ” Łk 5, 1-11.
Wolontariat odmienia życie i nadaje sens tworzenia nowego życia dla tych co otrzymują pomoc,
ale i też dla tych co pomagają
od serca. Jednocześnie będąc w
drużynie SuperW wydobywasz z

Bobrzańskiego zdecydowałam
się zamienić kanapę na parę butów, które pomogą mi chodzić po
drogach, o jakich mi się nigdy nie
śniło. Lubię pomagać i żyć wartościami i chcę dalej poznawać
niesamowitych ludzi. Pragnę
zdobyć nowe doświadczenia,
które nie zdobędę nigdzie indziej
i razem z drużyną SuperW będziemy mieć realny wpływ na
świat wokół nas i nauczymy się
mądrze pomagać. Ale i również
zdobędę cenione kompetencje,
które sprawią, że będę atrakcyjDECYZJA NALEŻY DO CIEBIE!
nym kandydatem dla każdego
CZY MASZ W SOBIE ODWAGĘ BY pracodawcy. Mając to wszystko
PUBLICZNIE WYZNAĆ, ŻE LU- na uwadze poszukujemy wolonBISZ LUDZI?
tariuszy od 18 lat do lat … powyżej 100, bowiem każdy człowiek
Jako lider rejonu Nowogrodu jest dla nas ważny.

Kulinarna podróż

We wrześniu 2017 r. zaprosiliśmy uczniów klas I-VII Szkoły
Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim w cudowną, pełną smaków i zapachów podróż kulinarną. Pod okiem pasjonata
kuchni pana Sebastiana Licznerskiego wspólnie tworzyliśmy
owocowe szaszłyki, koreczki, sałatki i torty. Okazało się, że i praca może przynieść tyle radości, co degustacja. O czym przekonali
się nawet ci najmłodsi.

Szkoła bywa miejscem, w którym swoje umiejętności mogą
sprawdzić fascynaci kuchni.
Niektóre klasy postanowiły zatem udać się na całonocną podróż kulinarną. Pod osłoną nocy,
poświęcając weekend wypiekali
owsiane ciasteczka, tworzyli sałatki, koktajle, itp. Aby nie
przybrać zbyt wiele na wadze
zaprosiliśmy też przyszłe panie
dietetyczki. Katarzyna Gawłowicz i Aleksandra Ganczar zdradziły nam tajniki dietetyki. Starsi
przeliczali kalorie, młodsi nabierali dobrych nawyków.
Na zakończenie tej wrześniowej podróży, dzięki pomocy
niezastąpionego pana Romana
(naszego woźnego) piekliśmy
ziemniaki. Teraz przed nami

nowa podróż. Równie ciekawa
i aktywna, bo sportowa. Ale,
ale…. podróż kulinarna dalej
trwa. Wkrótce sadzimy cebulki
narcyzów, a wiosną tworzymy
wiosenne kwiatowe klomby.
W klasach właśnie zakładamy
ogródki klasowe. Obserwując
rozwój pietruszki, rzeżuchy i
szczypiorku będziemy pamiętać,
że witaminki mają być obecne w
naszym życiu każdego dnia.
Dziękujemy tym wszystkim,
którzy czasami bezinteresownie wspierali nas w tej podróży.
Przede wszystkim Wam drodzy
Rodzice.
Nauczyciele SP nr 1
w Nowogrodzie
Bobrzańskim

„JESZCZE BĘDZIE PIĘKNIE,
MIMO WSZYSTKO. TYLKO ZAŁÓŻ
WYGODNE BUTY, BO MASZ DO
PRZEJŚCIA CAŁE ŻYCIE” - Jan
Paweł II.
Anna Wasylów
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IV Parafialny Festyn Rodzinny
IV Parafialny Festyn Rodzinny odbył się 15 sierpnia 2017 r. w
święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Stowarzyszenie Fiber przejęło główny ciężar organizacyjny. W tym roku na
plebanii odbyły się trzy spotkania organizacyjne. Postanowiono
trochę urozmaicić festyn w postaci zatrudnienia klauna Bodzio z
Zielonej Góry, którego zadaniem było zabawiać dzieci i dorosłych.
Nowością także był zespół rodzinny z Krosna Odrzańskiego, który okrasił festyn oprawą muzyczną.
Członkowie stowarzyszenia
działali na każdej płaszczyźnie
począwszy od gastronomii, a
kończąc na grach i zabawach.
Jak zawsze największe zapotrzebowanie do obsługi było
do konkursu Masz Minutę,
który został przeprowadzony
na przykościelnym parkingu. Tutaj dużą pomoc otrzymaliśmy od przedstawicieli
społeczności z fundacji wzajemnej Pomocy ARKA, której
kilkanaście osób zapełniło
luki przy obsłudze gier. Dzieci
i dorośli mogli rywalizować w
dziesięciu grach Fibera, w tym
kilku nowych, które dopiero
na Festynie miały swój debiut.
Rywalizacja wśród dzieci była
bardzo zacięta z czego należy
tylko się cieszyć.
Kobiecy trzon stowarzyszenia zajął się sprawami gastronomicznymi, gdzie Agata
i Ania zagwarantowały jadło
dla festynowiczów. Tym razem nie zabrało niczego, każdy mógł skosztować pysznych
ciast upieczonych przez gospodynie z Nowogrodu i Klępiny. Tym razem indyki zastą-

pił pyszny bigos ugotowany
przez Sebastiana Licznerskiego. Przy tak pięknej pogodzie
dla ochłody wzięcie miały lody
i woda do picia. Stało się już
zwyczajem, że Koło Łowieckie
RARÓG ufundowało pieczonego dzika.
Kolejnym działaniem, jakie
przeprowadzili
członkowie
stowarzyszenia była trzecia
już Parafiada, w której uczestniczyli przedstawiciele trzech
kościołów należących do naszej parafii. Zwycięzców tym
razem wyłoniono po pięciu
konkurencjach, takich jak: Budowa Kościoła, Różaniec, Kościelny-Bóg Zapłać, Fiberiada
oraz kończąca rywalizację
żywa Krzyżówka. Walki było
co nie miara, konkurencje też
wywołały sporo śmiechu, a
wygrała jak zawsze drużyna z
Klępiny.
Pod wglądem organizacyjnym co roku jest coraz lepiej.
Wyciągnięte wnioski z nieprawidłowości z poprzednich festynów skutkują dojrzałością
w organizowaniu takich festynów. Dużą pomoc wniosły tak-

że osoby spoza stowarzyszenia oraz instytucje publiczne
z Nowogrodu Bobrzańskiego
z Urzędem Miejskim na czele.
Nie można także nie wspomnieć o sponsorach, którzy
wspomagają
organizacyjne
potrzeby Festynu. Podsumowując – piękna, słoneczna pogoda, dużo radości i śmiechu,

pyszności kulinarne a także
świetna zabawa , to wszystko złożyło się na powodzenie
organizacyjne Festynu. Mamy
nadzieję, że i parafianie oraz
goście przybyli na parafialny
plac także świetnie się bawili i
miło spędzili świąteczny czas.
RoM

Spotkanie z Piosenką
Sekcja Śpiewacza „Bobrzanki” działająca przy Ośrodku Kultury
w Nowogrodzie Bobrzańskim była organizatorem imprezy folklorystycznej zatytułowanej: Spotkanie z Piosenką „Śpiewajmy Razem”.
Odbyła się ona 15 lipca
2017 r. w Ośrodku Kultury, a
do uczestnictwa w niej zaproszono 16 zespołów, które zaprezentowały się na scenie w
3-5 utworach. Repertuar był
bardzo szeroki od pieśni ludowych do piosenek biesiadnych,
czy też piosenek z gatunku
rozrywkowych. W kolejności
przybyłym widzom zaprezentowały się następujące zespoły: „Bobrzanki” z Nowogrodu
Bobrzańskiego, „Echo Bukowiny” z Lubania, „Bieniowianki” z

Bieniowa, „Karolinki” z Grabika, „Jutrzenka” z Olbrachtowa,
„Stypułowianie” ze Stypułowa, „Złoty Kłos” z Marszowa,
„Świdniczanie” ze Świdnicy,
„Rodzina Muzykująca” z Łukawy, Chór „Wrzosy” z Rzepina,
„Winne Grona” z Zielonej Góry,
„Łazowianki” z Łaz, „Wicinianki” z Wiciny, „Amigo” z Żagania
„Serce Bukowiny” z Nowogrodu Bobrzańskiego oraz zespół
„Kęszyczanki” z Kęszycy Le- i przypinkę, które wręczał Bur- przewodniczący Rady Miejskiej
śnej. Każdy z zespołów dostał mistrz Nowogrodu Bobrzań- Henryk Majdański i Katarzyna
dyplom, pamiątkową statuetkę skiego Paweł Mierzwiak, wice- Sokulska.
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Jubileusz 70-lecia
powstania OSP w Urzutach
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzutach uroczyście
obchodziła swoje 70-lecie powstania. Główne uroczystości odbyły się w sobotę 1 lipca 2017 r. O godzinie 13.00 w Kościele p.w.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odprawiona została msza
święta w intencji strażaków, którą poprowadził ksiądz proboszcz
parafii w Broniszowie, Jan Makowski. Miała ona uroczystą oprawę. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe z jednostek OSP
w Niwiskach, Kaczenicach, Drągowinie i Nowogrodzie Bobrzańskim. Po jej zakończeniu delegacje strażackie oraz zaproszeni
goście i mieszkańcy przemaszerowali na pobliski plac sołecki.

Przybyłych gości powitał
prezes OSP w Urzutach Michał Pyrtko. Wśród zaproszonych gości byli: Wicemarszałek Województwa Lubuskiego
Stanisław Tomczyszyn, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak,
zastępca Burmistrza Mirosław Walencik, zastępca Komendanta Miejskiego PSP
bryg. Maksymilian Koperski,
dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP

RP Elżbieta Polak, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Zielonej
Górze Adam Jaskulski, sekretarz Gminy Iwona Prokop,
skarbnik Gminy Janina Kuca,
przewodniczący Rady Miejskiej Robert Milto, Rada Sołecka sołectwa Urzuty oraz
mieszkańcy miejscowości.
Po
okolicznościowych
przemówieniach wręczono
podziękowania i odznaczenia. Medal Honorowy im. Bo-

lesława Chomicza otrzymali:
Jan Trubułowicz i Tadeusz
Hołowaty. Złoty Medal Zasługi dla Pożarnictwa – Bronisław Oparski, Ireneusz Przyborowski, Arkadiusz Drozdek
i Stanisław Raszczuk. Srebrny Medal Zasługi dla Pożarnictwa: Franciszek Kuczak
i Dariusz Rozbicki. Brązowy
Medal Zasługi dla Pożarnictwa: Krzysztof Dyczko, Artur
Kralewicz, Łukasz Kuczak,
Krzysztof Raszczuk. Odznakę
Strażak Wzorowy otrzymał
Bartosz Raszczuk. Odznakę
Wysługę Lat odebrali następujący druhowie: Jan Trubiłowicz (60 lat), Tadeusz Hołowaty (60 lat), Michał Pyrtko
(40 lat), Michał Kuczak (40
lat), Bronisław Oparski (35

lat), Ireneusz Przyborowski
(35 lat), Franciszek Kuczak
(35 lat), Stanisław Raszczuk
(35 lat), Dariusz Rozbicki (30
lat), Marek Drozdek (30 lat),
Zbigniew Rozbicki (25 lat),
Andrzej Pisiewicz (25 lat), Arkadiusz Pyrtko (20 lat), Arkadiusz Drozdek (20 lat), Paweł
Fiedorowicz (20 lat), Łukasz
Kuczak (15 lat), Grzegorz
Dyczko (15 lat), Artur Kralewicz (15 lat), Dorota Kiełbasa
(15 lat), Andrzej Kiełbasa (15
lat), Krzysztof Dyczko (10 lat),
Krzysztof Raszczuk (10 lat),
Bartłomiej Dyczko (10 lat),
Aleksandra Raszczuk (5 lat),
Karol Lew (5 lat). Po części
oficjalnej wszystkich uczestników uroczystości zaproszono na poczęstunek.
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Pomysł do budżetu 2018
Po raz czwarty na terenie
gminy Nowogród Bobrzański
ruszył program budżetu obywatelskiego
zatytułowany:
„Pomysł do Budżetu 2018”.
Wydatki przeznaczone na realizację programu w roku 2018
wynoszą 100 tys. złotych dla
pomysłów
zlokalizowanych
na terenie miasta Nowogród
Bobrzański oraz łącznie 140
tys. złotych dla pomysłów zlokalizowanych na terenie gminy
Nowogród Bobrzański (z wy- ne były propozycje zadań do
na 2018 r. W sumie
łączeniem miasta Nowogród budżetu
Korekta
zgłoszonych zostało 11 zaBobrzański).
Strona 1
dań. Następnie do 5 wrzepodzielone
zostaśnia
2017
r. str.
powołana
przez
- Sołectwa
na dole zajawka
Dożynki 2017
zmienić
strony
czytaj
11-13
ły na cztery grupy, a każde z Burmistrza Komisja ds. pro-do zajawki
z IIIzgłosić
Biegu Bobrainne zdjęcie
ze str.22dorośli na
podium
nich
mogło
pomysł
gramu
prowadziła
prace
wedo
wysokości
kwoty
przyparyfikacyjne. Ostatecznie lista
Strona 5
dającej na daną grupę. Do 21 pomysłów spełniających kry- tekst „Pomysł
2018” zamienić
na tą:
sierpnia
2017dor.budżetu
przyjmowateria tabelkę
formalno-prawne
w raGrupa

Nazwa pomysłu

Nowogród
Bobrzański

Grupa I
Grupa II
Grupa III
Grupa IV

Zagospodarowanie
terenu
rekreacyjnego w
Nowogrodzie
Bobrzańskim ul.
FabrycznaBaseny działka nr
1840/29
(brak zgłoszonego
pomysłu)
Modernizacja
cmentarza w
Dobroszowie
Wielkim
Boisko do piłki
nożnej
Plac utwardzony
pod halę
namiotową

Miejsce
realizacji

Orientacyjny
koszt (zł)

Nowogród
Bobrzański

99.717,33

-

-

Dobroszów
Wielki

25.000,00

Klępina

40.000,00

Pierzwin

59.031,00
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Informujemy, że w dniach
20-27 listopada 2017 r. prowadzony będzie odbiór odpadów wielkogabarytowych.
Nieodpłatny odbiór mebli,
dywanów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV i AGD) oraz
zużytych opon samochodów
osobowych odbywać się będzie wg. poniższego harmonogramu:

ZBIÓRKA

mach programu „Pomysł do
budżetu 2018” liczyła 8 pozycji (tabela poniżej). Dopuszczono dwa zadania na terenie
miasta Nowogród Bobrzański
oraz sześć z terenu gminy Nowogród Bobrzański. Głosowanie rozpoczęło się 6 września
i trwało do 20 września 2017
r. W tej edycji programu nowością było obniżenie wieku
dla mieszkańców chcących
głosować. Były to osoby, które
w dniu głosowania ukończyły
co najmniej 16 rok życia.
Od 21 września do 5 października Komisji ds. programu prowadziła prace
związane z obliczeniem liczby oddanych głosów na poszczególne zadania. W sumie
oddano 3018 ważnych głosów. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim
biorącym udział w obecnej i
poprzednich edycjach programu, serdecznie dziękujemy.

ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH
– 20 listopada 2017 – Nowogród Bobrzański Górny,
– 21 listopada 2017 – Nowogród Bobrzański Dolny, – 22
listopada 2017 – Bogaczów,
Sterków , Pajęczno, Wysoka,
Łagoda, Turów, Podgórzyce
– 23 listopada 2017 – Kaczenice, Kamionka, Pierzwin,
Pielice , Niwiska, Urzuty,
Krzewiny – 24 listopada 2017
– Kotowice, Przybymierz,
Skibice, Klępina, Drągowina i
Sobolice – 27 listopada 2017
– Białowice, Dobroszów Mały,
Dobroszów Wielki, Popowice,
Cieszów i Krzywa,
Odpady będą odbierane w
godzinach od 7.00 – do 15.00,
dlatego odpady winny być
wystawione najpóźniej do godziny 7.00 w dniu ich odbioru.
Odpady wystawione później
nie będą odbierane.

Włodzimierz Szmyr (1933–2017)

-2 kolumna, 6 wiersz wyrzucić „(tabela poniżej)”

-3 kolumna, około 12 wiersza, usunąć ”Wyniki ogłoszono…..z budżetu Gminy w 2018r.” w
to miejsce wstawić: „W sumie oddano 3018 ważnych głosów”
Strona 6

Z głębokim
żalem
przyjęliśmy
wiadomość,
w wieku
-Tytuł „Wieści
Gminne”
umieścić
na górze strony,
w jednej linii że
poziomej

84 lat zmarł w
dniu 6 października 2017 r. doktor Włodzimierz Szmyr sprawujący z
-w artykule
„Lubski
Klub Sportowy
Karate opiekę
Oyama wywalczył
fundusze” zmienić Nowowielkim
oddaniem
i sercem
lekarskąkolejne
nad mieszkańcami
tytuł na: ”Gmina Nowogród Bobrzański w porozumieniu z Lubskim Klubem Sportowym
grodu Bobrzańskiego, radny Rady Miasta i Gminy I kadencji 1990-1994.
Karate Oyama wywalczyli kolejne fundusze”
Do końca zaangażowany w życie Przychodni Lekarskiej „NOVOMED”
Oraz wymienić tekst na : oraz społeczeństwa nowogrodzkiego.
W ramach rządowego programu „Sport Wszystkich Dzieci” w zakresie zadania „Wspieranie
Wyrazy współczucia i najszczersze kondolencje
organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” Lubski Klubu Sportowy Karate
Rodzinie oraz bliskim składają:
Oyama jako jeden z 49 projektów w Polsce, uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i

w imieniu Urzędu Miejskiego – Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
Paweł Mierzwiak
w imieniu Rady Miejskiej – Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Milto.
Cześć Jego Pamięci !
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Wieści Gminne

Gmina Nowogród Bobrzański pozyskała kolejne środki
zewnętrzne w wysokości 56 000,00 zł.
Gmina Nowogród Bobrzański wzięła udział w programie „Aktywna tablica”. W ramach tego programu otrzymaliśmy dofinasowanie w wysokości 14 000,00 zł dla każdej szkoły (SP Drągowina, SP Niwiska, SP1 Nowogród Bobrz.,SP2 Nowogród Bobrz.) na
zakup tablic interaktywnych, projektorów, głośników i interaktywnych monitorów dotykowych. W sumie otrzymaliśmy więc kwotę
56 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na powyższe pomoce
dydaktyczne, niezbędne do zbudowania infrastruktury pozwalającej na rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
edukacyjnym. Wszyscy dobrze wiemy, ze dzisiejsze wymagania w
stosunku do posługiwania się nowoczesnymi technologiami z dnia
na dzień wzrastają dlatego tym większa jest radość z otrzymanego
dofinansowania.

Dofinansowanie otrzymane przez Gminę Nowogród Bobrzański
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze
Informujemy, że w celu podniesienia świadomości ekologicznej o znaczeniu ochrony krajobrazu, różnorodności biologicznej i
odpowiedzialności za dziedzictwo przyrodnicze Gmina Nowogród
Bobrzański wydała publikację pn. „Z nurtem Bobru. Poznaj przyrodę Gminy Nowogród Bobrzański – pieszo, rowerem, kajakiem”. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
w formie dotacji w kwocie 23.000,00 zł. Publikacja w wersji PDF do
pobrania (spakowany – format zip – 185 MB ) pod adresem: https://
nowogrodbobrz.pl/?p=12823. Życzymy miłej lektury i samych słonecznych dni w trakcie poznawania naszej przyrody.
Podziękowania dla naszych Ochotniczych Straży Pożarnych
Wszyscy dobrze wiemy co pozostawił po sobie orkan Ksawery,
który szalał w ostatnim czasie nad Polską. Silny wiatr niszczył
wszystko, co napotkał na swojej drodze nie pomijając naszych
mieszkańców. Wiatr wiał z prędkością nawet 110 km/h! Wyrywał
drzewa z korzeniami, zrywał dachy budynków. W naszej gminie na
pomoc poszkodowanym przez wichury ludziom ruszyli jak zwykle
nasi niezawodni strażacy. W imieniu mieszkańców składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich naszych strażaków ochotników, którzy uczestniczyli w niezliczonych akcjach w trakcie i po
przejściu przez naszą gminę "Ksawerego". Dziękujemy i jesteśmy
dumni, że Was mamy.

Dofinasowanie z Urzędu Marszałkowskiego dla stowarzyszeń
Jest na niezmiernie miło poinformować, że w ramach projektu
z inicjatywy Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny
Polak „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe- Budżet Inicjatyw Obywatelskich” realizowanego przez Związek Lubuskich Organizacji
Pozarządowych z Panem Prezesem Romualdem Malinowskim na
ponad 600 wniosków, 543 wnioski uzyskały pozytywną ocenę pod
względem merytorycznym, z czego 368 jest na liście rezerwowej
a 175 wniosków uzyskało dofinansowanie w kwocie 5 tys. złotych,
w tym cztery projekty z Gminy Nowogród Bobrzański, których
wnioskodawcami są: Stowarzyszenie Fiber z projektem Piknik z
latawcem, Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim
z projektem Naucz się pomagać, Nasze „Bobry”- Chorągiew Ziemi
Lubuskiej ZHP Hufiec Zielona Góra ZHP z projektem- Bądź gotów
oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Drągowiny ROSA z projektem Poprawa warunków realizacji kultury fizycznej w Szkole Podstawowej w Drągowinie poprzez wyposażenie siłowni dla uczniów.”
Przydomowe oczyszczalnie ścieków i wodociąg w m. Bogaczów
Na przełomie października i listopada b.r. zostanie podpisana
umowa na dofinansowanie 143 przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowę wodociągu w miejscowości Bogaczów. Koszt
całkowity inwestycji to 2 815 474,02 zł. a wartość dofinansowania
wynosi 1 763 101,00 zł. Do końca tego roku zostanie ogłoszony
przetarg na wykonanie zadania. W momencie wyłonienia wykonawcy skontaktujemy się z Państwem w sprawie dalszych czynności i
działań związanych z inwestycją. Całokształt prac podzielony jest na
2 etapy. W pierwszym etapie, który ma się zakończyć w czerwcu
2018 r., zaplanowano rozbudowę wodociągu w miejscowości Bogaczów od ul. Ogrodowej do ul. Podgórnej oraz wykonanie przydomowych oczyszczalni w miejscowościach: Drągowina, Klępina i Sobolice. Drugi etap, którego zakończenie zaplanowane jest na grudzień
2018r., polegał będzie na wykonaniu przydomowych oczyszczalni
w: Białowicach, Dobroszowie Małym, Dobroszowie Wielkim, Drągowinie, Kaczenicach, Kamionce, Klępinie, Kotowicach, Krzewinach,
Łagodzie, Niwiskach, Pajęcznie, Podgórzycach, Przybymierzu, Skibicach, Sobolicach, Sterkowie, Urzutach, Wysokiej i Bogaczowie.

Gmina Nowogród Bobrzański w porozumieniu z Lubskim Klubem Sportowym Karate Oyama wywalczyli kolejne fundusze
W ramach rządowego programu „Sport Wszystkich Dzieci” w
zakresie zadania „Wspieranie organizacji imprez sportowych
dla dzieci i młodzieży” Lubski Klubu Sportowy Karate Oyama
jako jeden z 49 projektów w Polsce, uzyskał dofinansowanie
z Ministerstwa Sportu i Turystyki na organizację ponadregioPozyskane fundusze z Ministerstwa Rodziny, Pracy
nalnego Turnieju Karate Oyama w Nowogrodzie Bobrzańskim,
i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)
który odbędzie się w grudniu 2017r. Uzyskana kwota dofinanZ przyjemnością informujemy, że nasi mieszkańcy coraz bardziej sowania przedsięwzięcia to 15 000,00 zł.
aktywni są w pozyskiwaniu dofinansowania w ramach różnych projektów. Z projektu pn. „Startuj z FIO!”, można było otrzymać pieniądze
Prośba do Mieszkańców
na mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup
Drodzy Mieszkańcy. Gmina Nowogród Bobrzański przygotowunieformalnych i samopomocowych z terenu województwa lubu- je się do realizacji kolejnego projektu polegającego na opracowaniu
skiego m.in. na realizację oddolnych inicjatyw na rzecz społeczności i wydaniu albumu, który będzie opowiadał o historii Naszej Gminy,
lokalnej, na własny rozwój, na aktywizację lokalnego środowiska. losach mieszkańców, ich życiowych sytuacjach mających wpływ na
Celem tego projektu było zwiększenie aktywności i zaangażowania przeszłość i teraźniejszość Naszej Małej Ojczyzny. W związku z tym
obywateli i organizacji pozarządowych z terenu województwa lubu- prosimy o przekazywanie, udostępnianie wszelkich informacji, maskiego w życie publiczne. Z całego województwa wpłynęło w sumie teriałów, które wzbogacą to opracowanie takich, jak: zdjęcia, pamięt113 wniosków z czego 31 otrzymało dofinansowanie. Wśród tych 31 niki, dokumenty, plakaty, książki, pocztówki i inne drobiazgi (odznaki,
wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania aż 3 pochodziły wyróżnienia dyplomy, listy krewnych zza granicy). Mam nadzieję, że
od mieszkańców naszej gminy. Wśród tych wniosków były: "Lekcje uda się stworzyć i wydać album, który wzbudzi wielkie zainteresohigieny jamy ustnej z Panem Bobrem", "Połączy nas sport", "Aflato- wanie nie tylko wśród mieszkańców Gminy, ale też daleko poza jej
niki na start!" . Gratulujemy, dziękujemy i życzymy zadowolenia z granicami. Liczymy na Waszą pomoc, a wszelkie przekazane rzeczy
aktywności na rzecz naszej społeczności lokalnej.
powrócą natychmiast do swoich właścicieli w nienaruszonym stanie.
Proszę o kontakt z Urzędem Gminy Nowogród Bobrz. - 68 327 66 63
wew. 143 (Karolina Pinczewska) do dnia 20.12.2017 r.
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Gminne Inwestycje
1. Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 3. Dwa przetargi ogłoszone w związku z tym zadaniem, w ostatnich miesiącach nie zostały rozstrzygnięte ze względu na brak ofert. Niestety na rynku jest coraz
mniej firm mogących wykonać to zadanie (wiąże się to
coraz mniejszą liczbą osób zdolnych do pracy). Firmy mają
problemy z pozyskaniem pracowników więc nie poszukują
kolejnych zadań do wykonania. W najbliższym czasie będą
prowadzone rozmowy, aby takiego wykonawcę znaleźć
zgodnie z procedurami wyłaniania wykonawcy w przypadku braku ofert w ogłoszonych przetargach.

2. Zakończono prace
związane z budową komina w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej
w Nowogrodzie Bobrzańskim. Prace zostały wykonane na podstawie zaleceń kominiarskich. Miały
one na celu wyeliminowanie problemów mieszkańców związanych ze sposobem ogrzewania lokalu.

6. Wykonano projekt przebudowy wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku przy ul. Nadbrzeżnej.
Obecnie staramy się pozyskać zewnętrze środki finansowe na wykonanie tych prac poprzez złożenie wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach
rządowego programu finansowego wsparcie budownictwa socjalnego i komunalnego.

7. Wykonano projekt przebudowy mieszkania komunalnego przy ul. Żarskiej i podobnie jak w powyższym zadaniu został złożony wniosek o dofinasowanie
wykonania prac do Banku Gospodarstwa Krajowego w
ramach rządowego programu finansowego wsparcia
budownictwa socjalnego i komunalnego.

8. Zostało podpisane zlecenie na wykonanie projektu instalacji gazowej do mieszkania komunalnego
przy ul. Małej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

9. Zamontowano bramę na cmentarzu przy ul. Kościuszki.

3. Trwają prace wykończeniowe kolejnego
lokalu w Nowogrodzie
Bobrzańskim. Inwestycja
polega na przebudowaniu
lokalu mieszkalnego na ul.
Pocztowej w tym wydzielenie łazienki. Mieszkanie
zostanie przeznaczone na
lokal socjalny. Przebudowa ta została dofinansowana w 45 % ( 24 045,20
zł) z Banku Gospodarstwa
Krajowego w ramach

rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i
komunalnego.

4. Wymiana dachu na budynku mieszkalnym ul.
Żymierskiego (obecnie po zmianie ul. Dobra) nie dojdzie do skutku ze względu na nieuregulowany stan
prawny jednego mieszkania. Do zadania powrócimy
po uregulowaniu stanu prawnego.

5. Wyłoniono wykonawcę na przebudowę lokalu
mieszkalnego przy Oś. Robotniczym. Zakończenie
przebudowy wraz z wydzieleniem łazienki planowane
jest do końca bieżącego roku.

7

10. Przebudowano lokal
mieszkalny przy ul. Generała Waltera (obecnie ul.
Nad Bobrem). Inwestycja
polegała na przebudowaniu lokalu poprzez wydzielenie łazienki.

11. Zlecono budowę
ogrodzenia terenu budynku socjalnego przy ul.
Nad Bobrem w Nowogrodzie Bobrzańskim. W ramach tego zadania zostanie rozebrane zniszczone
ogrodzenie a powstanie
nowe panelowe.
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12. Podpisano zlecenie na opracowanie dokumentacji i wykonanie w Urzędzie Miejskim ochrony przeciwpożarowej (zalecenia zewnętrzne) termin wykonania
grudzień 2017 r.

13. Ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe (zalecenia
zewnętrzne) na wykonanie hydrantów w Przedszkolu
przy ul. Kościuszki.

14. Zakończono budowę oświetlenia drogowego w
miejscowości Niwiska - etap wyznaczony na 2017 rok.

15. Niestety wycofał się wyłoniony wykonawca na
budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy
Przedszkolu ul. Szkolna. Trwają poszukiwania kolejnego wykonawcy.

16. Wyłoniono projektantów do wykonania dokumentacji projektowej na budowę i rozbudowę oświetlenia w
Klępinie, Popowicach, Przybymierzu i Cieszowie.

17. Trwają prace związane z termomodernizacją budynku użyteczności
publicznej w Niwiskach.
Planowane zakończenie
prac w tym etapie jest na
dzień 30 października.

18. W ramach
modernizacji
(Pomysł do budżetu 2017) stadionu miejskiego
w
Nowogrodzie
Bobrzańskim zamontowano piłkochwyty, wiaty dla
zawodników rezerwowych oraz zakupiono ogrodzenie.
Obecnie oczekujemy na trybuny

19. Wymieniono oświetlenie uliczne na ul. Winiary, Szkolnej i Młyńskiej
(schodki).

20. W ramach utworzenia placu rekreacyjno- sportowego w Drągowinie i wyposażenia placu zabaw w
Klępinie (Pomysły do budżetu 2017) zakupiono część
urządzeń, natomiast pozostałe zostaną zakupione w
najbliższym czasie (zostanie ogłoszony przetarg). Spowodowane jest to podpisaną niedawno dnia 26.09.2017r.
umową na dofinasowanie
na pozostałe urządzenia.
Szanowni Państwo, przepraszamy za tak długie wyczekiwanie na urządzenia,
ale do końca wierzyliśmy
w sukces pozyskania dofinasowania.

21. Kończą się
prace związane
z budową boiska
sportowego w
Białowicach.

22. W ramach zagospodarowania
kompleksu
rekreacyjnego przy ul.
Zamkowej przystępujemy do ostatniego etapu-oświetlenia. Kolejny raz
są problemy ze względu
na położenie tego placu
w strefie ochrony konserwatorskiej konieczne
jest zatwierdzenie projektu zamiennego.

23. Trwa przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny i
siłownię zewnętrzną oraz ogrodzenie w Kaczenicach. Mając na uwadze dobro mieszkańców dzierżawiących działkę
rolną (działka została wydzierżawiona przez Agencję Rynku
Rolnego bez dojazdu) położoną obok działki wybranej przez
mieszkańców na plac zabaw postanowiono, że zostanie wydzielony dojazd do w/w działki z działki gminnej. Ponadto
na działkę nawożona jest ziemia w celu podniesienia i wyrównania terenu. Wykonano prace polegające na wyczyszczeniu działki. W ramach projektu „Budowa infrastruktury
rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego
„Rowerem w poszukiwaniu Boberków" plac rekreacyjny zostanie wyposażony w: stojak na rowery, 5 ławek, 3 kosze na
śmieci oraz 2 tablice informacyjno-promocyjne.
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24. Zostały zakończone prace związane z
doposażeniem
placu zabaw w
Dobroszowie
Wielkim
(Pomysł do budżetu 2017 rok). W
ramach zadania
zamontowano:
zestaw zabawowy,
huśtawkę
wagową,
piaskownicę
sześciokątną, 8 ławek i huśtawkę
wahadłową podwójną.

25. Zakończenie budowy ogrodzenia boiska w Skibicach (Pomysł do budżetu 2017) planowane jest na dzień
30.11.2017 roku. Opóźnienia spowodowane są koniecznością przesunięcia drogi polnej, która ma swój przebieg w znacznie innym miejscu niż obecnie (kilkanaście
lat droga przebiegała przez inne działki niż na mapach).

26. Trwają prace związane z przebudową dróg
gminnych
Nadbrzeżna,
Miodowa, Różna, Grabowa, Lipowa.
Wykonano
skarpę, część chodników
i położono pierwszą warstwę masy bitumicznej na
ul. Nadbrzeżnej, wykonano nawierzchnię z kostki
brukowej na ul. Grabowej i
Różanej. Rozpoczęto prace
z przygotowaniem podłoża
na ul. Miodowej i Lipowej.
Za utrudnienia przepraszamy, a dziękujemy mieszkańcom za dotychczasową
wyrozumiałości, związaną
z pokonywaniem utrudnień
wynikających z wykonywanych prac.
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27. Prowadzone są prace polegające na budowie ogrodzenia terenu w miejscowości Niwiska, który ma służyć
jako teren rekreacyjny. W ramach projektu „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z utworzeniem szlaku turystycznego „Rowerem w poszukiwaniu Boberków" teren
zostanie wyposażony w: szachy terenowe, miejsce na ognisko i grill, stół do tenisa, 3 ławki, 3 kosze na śmieci, stojak
na rowery i 2 tablice informacyjno-promocyjne.

28. Wspólne prace maja swoje zakończenie
Już meta! Serdeczne podziękowania dla wszystkich
Mieszkańców, którzy brali udział w budowie ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie
Bobrzańskim. W dniu 17 października 2017r. zostało wykonane ostatnie 60 metrów. Wspólnymi siłami postawiono łącznie prawie 400 metrów ogrodzenia. Dziękujemy.

29. Zamontowano zjazd linowy na placu zabaw w
Krzywej.

30. Doposażono plac zabaw w
Wysokiej w następujące urządzenia: huśtawka wahadłowa
podwójna, zestaw zabawowy.
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Dożynkowo na sportowo
Już trzeci rok z rzędu stowarzyszenie FIBER przeprowadziło podczas Gminnych Dożynek sportowe rywalizacje.
W tym roku Dożynki odbyły się
w Przybymierzu 19 sierpnia
2017 r. Punktualnie o godz.
16.00 Dorota Laskowska-Kabała przywitała zawodników
poszczególnych drużyn reprezentujących zgłoszone sołectwa, a także zawsze wiernych
i głośno dopingujących kibiców. Z 13 zgłoszonych sołectw
nie dojechali „sportowcy” z
Kotowic, tak więc do rywalizacji przystąpiło 12 sołeckich
drużyn.

Przed dożynkami członkowie stowarzyszenia dostarczyli sołtysom regulaminy
zawodów wraz z opisem konkurencji, dlatego też drużyny
mogły się wcześniej zapoznać
z dożynkowymi konkurencjami, co znacznie usprawniło
przebieg rywalizacji. Było to
widoczne, bowiem wszystkie zespoły poprawnie wykonywały zadania. Przebieg
poszczególnych konkurencji
opisujemy poniżej, ale należy
dodać, że rywalizacja o zwycięstwo miała rozstrzygnąć
się po rozegraniu sześciu
konkurencji jednak złośliwość rzeczy martwych spowodowała, że nie mogliśmy
przeprowadzić
konkurencji
„Żniwa”, bowiem zamówione
zboże nie dotarło na czas do
nas do Przybymierza. Szkoda,
tym bardziej, że była to jedna z bardziej widowiskowych

konkurencji, gdzie liczyła się
szybkość, zwinność i dokładność.
Sporo emocji dostarczyły
za to inne konkurencje. Jak
zawsze przygotowując gry,
staramy się je nie powtarzać,
dlatego każde konkurencje
choć są podobne, to jednak
inne i mają różny poziom
trudności. Cieszymy się, że
nasze konkurencje przysparzają zawodnikom i kibicom
sporo emocji i zadowolenia
choć wiemy, że nie zawsze
wszystko się udaje. Niektóre
konkurencje są urozmaicone co sprawia, że trzeba być
uważnym i poprawnie, zgodnie z regulaminem wykonywać dane czynności. Sprawia
to nieraz trudności zawodnikom, ale chodzi o to, żeby
nie było za łatwo i za mono-

tonnie. Staramy się, aby było
widowiskowo, sprawiedliwie
i uczciwie, a przede wszystkim, aby była dobra zabawa
przeprowadzona na zasadach
Fair Play. Mamy nadzieję, że to
nam się udało.

tym roku najlepsze okazało
się sołectwo Wysoka uzyskując 86 punktów, przed sołectwem Skibice 84 punkty oraz
Przybymierzem i Krzewinami,
które zajęły ex aequo trzecie
miejsce zdobywając po 83

Drużyny i kibice mogli na
bieżąco śledzić rywalizację,
bowiem przy wejściu na boisko była usytuowana tablica
wyników, na której zdobycze
punktowe były aktualizowane po każdej konkurencji. W

punkty. Po sportowych dożynkach członkowie stowarzyszenia przeprowadzili dla
dzieci „Fiberowe” gry i zabawy
zespołowe.
RoM
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Dożynki 2017
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Obchody święta plonów, zwane dożynkami, odbyły się w tym roku w sołectwie Przybymierz, któremu w sprawnym przeprowadzeniu i przygotowaniu pomagali: Burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz
stowarzyszenie „Fiber” z Nowogrodu Bobrzańskiego. W pogodną sobotę 19 sierpnia
2017 r. do Przybymierza zjechały delegacje i przedstawiciele 10 sołectw, które wcześniej zadeklarowały swój akces. Były to: Wysoka, Niwiska, Bogaczów, Przybymierz, Kaczenice, Dobroszów Wielki, Skibice, Krzewiny, Klępina, Drągowina.
Gminne Dożynki rozpoczęły
się mszą świętą, którą w intencji
rolników oraz w podziękowaniu
za tegoroczne plony odprawiono
w kościele p.w. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny. Następnie barwny korowód złożony
z delegacji sołectw, władz samorządowych i mieszkańców przemaszerował na boisko sportowe.
Przed sceną ustawione zostały
wieńce dożynkowe, które wykonało 10 sołectw. Na wstępie
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak i sołtys Przybymierza Roman Balak
przywitali wszystkich uczestników gminnych dożynek. Następnie starostowie dożynek, którymi

byli: Maria Sługocka i Witold Balak, wręczyli Burmistrzowi okazały bochen chleba upieczony
z tegorocznych zbóż oraz kosz
owoców i warzyw. Zgodnie z tradycją, chlebem tym Burmistrz
podzielił się z uczestnikami uroczystości.
Na zainstalowanej scenie
zaprezentowały się zebranej
publiczności zespoły folklorystyczne: „Bobrzanki” z Nowogrodu, „Rosa” z Drągowiny i Górale Czadeccy z Brzeźnicy. Koło
Strzeleckie „Sokół” z Nowogrodu

Bobrzańskiego przeprowadziło II Zawody Strzeleckie z broni
pneumatycznej dla młodzieży
i dorosłych z okazji 73 rocznicy Powstania Warszawskiego. Wśród dorosłych najcelniej
strzelał sołtys z Niwisk Andrzej
Fornalewicz – 37 pkt., drugi był
Jan Kokociński z Ochli – 37 pkt.,
a trzeci Krzysztof Derczyk z Drągowiny – 34 pkt. Spośród pań
najlepszą okazała się Katarzyna
Kotlar z Krzywej. Najstarszym
zawodnikiem był Jan Łobodziec
z Nowogrodu Bobrzańskiego.
W kategorii młodzieżowej zwyciężył Szymon Kisiel z Kaczenic
przed Kubą Derczykiem z Drągowiny i Mateuszem Jarmużkiem

z Zielonej Góry. Dla zwycięzców
puchary i medale wręczyli Burmistrz Nowogrodu i prezes Koła
Roman Karasiów.
Podobnie, jak w roku ubiegłym,
na tegoroczne dożynki złożyły
się trzy konkursy: „Najpiękniejsza dożynkowa wieś”, „Wieniec
dożynkowy” oraz „Sportowe dożynki na wesoło”. Każdy z nich
był osobno nagradzany i punktowany, a uzyskana suma punktów
z trzech konkursów decydowała
o dodatkowym „Bonusie dożynkowym” w wysokości 500 zł.

Dla pierwszych trzech sołectw
w poszczególnych konkursach
przewidziano nagrody pieniężne
odpowiednio w wysokości: 1.500
zł, 1.000 zł oraz 500 złotych.
Wcześniej, bo już 18 sierpnia,
Komisja konkursowa dokonała
oceny wystroju wsi w ramach
konkursu „Najpiękniejsza dożynkowa wieś”. Do konkursu
zgłosiło się 9 sołectw. Pomysłowość i wystrój poszczególnych
miejscowości były imponujące.
Wskazywały one na bardzo duże
zaangażowanie oraz współpracę
mieszkańców. Najwyżej w tym
konkursie ocenione zostało sołectwo Wysoka. W drugim Konkursie („Wieniec dożynkowy”)
komisja oceniała 10 wieńców.
Najpiękniejszym okazał się wieniec z Dobroszowa Wielkiego,
który tydzień później reprezentował naszą gminę na dożynkach powiatowych w Świdnicy.

Drugi był wieniec z Wysokiej, a
trzeci z Klępiny. Trzeci konkurs
„Sportowe dożynki na wesoło”
przeprowadzony został przez
nowogrodzkie stowarzyszenie
„Fiber”. Drużyny z 12 sołectw
rywalizowały w konkurencjach
sprawnościowych. Rywalizacja
na placu była bardzo zacięta.
Najlepszą okazała się drużyna z
Wysokiej (o konkursie „Sportowe dożynki na wesoło” piszemy
w osobnym materiale). Widząc
zaangażowanie Mieszkańców
poszczególnych sołectw w konkursach dożynkowych Burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego w
porozumieniu z Radą Miejską
postanowili przyznać dodatkowe
200 zł za uczestnictwo każdego sołectwa w poszczególnych
trzech konkurencjach. Wieczorem dla publiczności zabawę
pod chmurką poprowadził zespół „Axel”.
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Obchody Dnia Nauczyciela

Spotkanie
Burmistrza
Nowogrodu Bobrzańskiego
Pawła Mierzwiaka z czynnymi oraz emerytowanymi
pracownikami oświaty odbyło się w piątek 13 października 2017 r., w sali
Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Nowogrodzie
Bobrzańskim.
Wcześniej
Burmistrz
Nowogrodu
uczestniczył w pasowaniu
uczniów w Szkole Podstawowej w Drągowinie.

Wszystkich przybyłych na uroczystość gości powitała pani Danuta Frączak - st. inspektor ds.
oświaty w Urzędzie Miejskim.
Serdeczne gratulacje przekazała
ona nauczycielom, którzy w Gorzowie Wielkopolskim odebrali
medale resortowe oraz nagrody
Lubuskiego Kuratora Oświaty.
Z naszej Gminy Medal Złoty za
Długoletnią Służbę otrzymały:
Jadwiga Słapczyńska (Publiczne
Gimnazjum) oraz Ewa Walencik (SP nr 2). Medalem Komisji

Edukacji Narodowej odznaczeni
zostali: Grażyna Drozdek i Józef
Sobków (oboje z Publicznego
Gimnazjum). Nagrodę Lubuskiego Kuratora Oświaty otrzymała
Alicja Goździk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
Następnie Burmistrz wręczył
nagrody burmistrzowskie przyznane nauczycielom z okazji Dnia
Edukacji Narodowej. Otrzymali
je: Małgorzata Ziemianin, Monika
Stasilonis-Bedorf, Justyna Świątek, Klaudia Kostyra, Elżbieta

Egiert, Urszula Skowron, Bogdan
Łoziński i Anna Wykocka – wszyscy ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Nowogrodzie Bobrzańskim;
Lech Pawlisiak, Aleksandra Surowiec, Marzena Jermakowicz,
Irena Kaja i Krystyna Puzio – ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Gratulacje i życzenia popłynęły
także od Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Potem z godzinnym
występem na scenie zaprezentowali się zielonogórscy artyści.

Gazeta
Nowogród Bobrzanski

15

Przed nami … wszystko!
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim zapisuje nowe karty historii
Przebrzmiały echa czerwcowej wycieczki mistrzów,
ostatni absolwenci odebrali
swoje statuetki, wakacyjne dni
minęły dość szybko, a 4 września powitała nas nowa rzeczywistość. Jesteśmy Szkołą
Podstawową nr 2.
Nie kokietujmy, zaskoczenia
nie było… Prace nad dostosowaniem pomieszczeń do
standardów, które sobie wy-

szóstej, dwóch siódmych oraz
ośmiu wygaszanego gimnazjum.
We wrześniu pasowaliśmy
(mieczem Henryka) pierwszaków na uczniów naszej szkoły, zorganizowaliśmy wyjazdy
integracyjne do Bogumiłowa,
Zielonej Góry, Łęknicy, rozpoczęliśmy zajęcia preorientacji
zawodowej w terenie, przyjrzeliśmy się pracy Gazety

partnerzy – Rodzice.
heniutek.
Ponieważ żyjemy ponoć w
Niezmiernie miło będzie
kulturze obrazkowej, niech nam także gościć Państwa w
przemówią obrazy – zdjęcia.
naszych progach.
Tymczasem, jak zwykle, zaespedeux
praszamy Państwa do śledzenia wydarzeń z naszego życia
• na stronie internetowej:
http://www.pgnb.szkolnastrona.pl
• fanpage’u: https://www.
facebook.com/2heniutek
•
czy Instagramie: @_
znaczyliśmy, rozpoczęły się
przecież już pod koniec czerwca (koncepcyjnie oczywiście o
wiele wcześniej) i trwały do
1 września. Przyglądając się
efektom, twierdzimy, że było
warto! Z informacji zwrotnych
od Państwa również wynika,
że ten czas nie był stracony.
Oprócz zmiany nazwy pla-

cówki i jej wyglądu poszerzył
się skład grona pedagogicznego, które dzieli się swoimi
pasjami z uczniami dwóch
klas pierwszych, drugiej, trzeciej, dwóch czwartych, piątej,

Lubuskiej. Pierwszy miesiąc
to też ogrom pracy papierkowej – ale nie zostaliśmy z nią
sami; nad dostosowaniem dokumentów do nowej rzeczywistości pracowali z nami nasi
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W krainie królowej nauk
„W krainie Matematyka” to
tytuł projektu, który w roku
szkolnym 2017/2018 realizują uczniowie klas IV–VII
ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Niwiskach.
Chcemy odczarować matematykę, pokazać, jak bardzo
jest potrzebna w codziennym życiu.
W ramach tego projektu 19
września 2017 r. uczniowie
klasy VI i VII pod kierunkiem
leśniczego Pana Marka Piętki
udali się do lasu, gdzie mierzyli i obliczali objętość pryzmy drewna, wysokość drzew,
odległości oraz powierzchnie
terenu. Pan Marek nie tylko
pokazał, jak leśnicy obliczają ilość drewna, wysokość
drzew, odległości w terenie z
wykorzystaniem
ciekawych
narzędzi, ale także niezwykle
interesująco opowiadał np. o
zwyczajach wilków.
- Było to nie lada wyzwanie,
ale daliśmy radę – komentują
uczniowie. Zobaczymy, jak słuchacze Radia Zachód poradzą
sobie z zadaniami, które dla
nich przygotowaliśmy. Działo
się tak, bowiem w sobotę 23
września 2017 r. o godz.9.10
w audycji red. Elżbiety Wozowczyk–Leszko pt.: „Gry i zabawy
dla dzieci”, wzięły udział uczennice klasy VI i VII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Niwiskach: Zosia Balak, Nikola
Dudek, Amelia Luptowicz, Patrycja Kuczak i Emilka Łotysz.
Dziewczynom
towarzyszyła

nauczycielka matematyki Dorota Kowalska oraz dyrektor
szkoły Marzanna Kujtkowska.
Rozmowa w studiu dotyczyła projektu, jaki realizują w
tym roku szkolnym uczniowie

szkoły oraz czym jest matematyka w ogóle, do czego przydaje się w życiu. Radiosłuchacze
mogli zmierzyć się z zadaniami, jakie przygotowały dziewczyny pod kierunkiem swojej
nauczycielki. Nie wszystkie
zadania okazały się łatwe. Zosia, Nikola, Amelka, Patrycja i
Emilka zgodnie twierdziły, że
matematyka jest w życiu bardzo potrzebna. Wykorzystujemy ją niemal na każdym kroku,
choć nie zawsze zdajemy sobie
z tego sprawę. Z nauką tego
przedmiotu też różnie bywa.
„Na początku, w czwartej klasie, było trudno, ale z każdym
rokiem jest łatwiej” – powie-

działa Emilka Łotysz na pocieszenie wszystkim, którym łatwo nie przychodzi zgłębianie
matematycznych
zawiłości.
Naszym uczennicom bardzo
podobała się przygoda z Radiem Zachód, więc na pewno
kiedyś jeszcze je usłyszymy.
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FUNDACJA PRO NOVO BOGACZÓW - WIEŚCI
I wystartowaliśmy - uroczystość rozpoczęcia roku
szkolnego 2017/2018 w Pro Novo
W poniedziałek 4 września 2017 r. świętowaliśmy rozpoczęcie 5-go roku funkcjonowania naszego Zespołu.
Oczywiście nie obyło się bez uroczystego przyjęcia do
grona naszych uczniów, dzielnych pierwszaków. Gratulujemy odwagi, rozwagi i uśmiechu! Test na pierwszaka zdali śpiewająco. I tak oto rozpoczął się rok szkolny
2017/2018.

Robotyka i programowanie
Czy robotyka może być kreatywną zabawą? Choć kojarzy
się „technicznie” i wiele w niej z matematyki, fizyki, elektroniki oraz informatyki, to jednak potrafi bardzo pobudzić wyobraźnię niejednego dziecka. Warsztaty z robotyki i programowania to nasza propozycja dedykowana do wszystkich
uczniów szkoły Pro Novo.

Dzień Kropki
W piątek, 15 września 2017 r., w Zespole Pro Novo
obchodzony był Międzynarodowy Dzień Kropki - święto
kreatywności, talentów i odwagi w pokonywaniu trudności. Założeniem tego dnia, jest pokazanie dzieciom, że
wszyscy jesteśmy ważni, wspaniali i kreatywni. Wszyscy
mamy jakiś talent! Nasze dzieci pokazały to w swoich
dziełach. Każda klasa miała na ów dzień swój własny pomysł. Bo przecież o to chodzi, by być twórczym i kreatywnym. Były więc potrawy z kółek i kropek, było malowanie
koszulek z wykorzystaniem wzorów w kształcie kół, było
tworzenie gry komputerowej, której podstawowym elementem była kropka. Powstały też dziewczynki o imieniu
Kropka, które nasze dzieci oprowadziły po Bogaczowie. I
obowiązkowo na ubraniach naszych dzieci pojawiły się
one - kropki!

Dzień Przedszkolaka
Nie ma to jak świętować Dzień Przedszkolaka czarując.
Nasze Jeżyki, Biedronki, Żabki i Misie z okazji swojego
święta miały okazję pobawić się w małych naukowców.

A wszystko za sprawą zorganizowanych warsztatów,
podczas których przedszkolaki odkrywały prawa fizyki
i chemii eksperymentując. Dla nas to czysta nauka, dla
dzieci - czary.
Już od czwartku, 21 września 2017 r., trzy razy w miesiącu gościć będziemy u siebie instruktorów z firmy Mały
Inżynier, którzy będą zarażać nasze dzieci pasją programowania wcześniej skonstruowanych robotów. Warsztaty te z
pewnością dadzą naszym dzieciom możliwości poznania
ciekawej dziedziny, jaką jest robotyka i programowanie. To
również hobby z przyszłością – być może któryś z młodych
inżynierów będzie realizował kiedyś swoją pasję zawodowo? Wiemy, że nie jeden o tym marzy.
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Tajemnicza wycieczka
Tajemnicza wycieczka? To możliwe tylko w Pro Novo, bo
mamy rodziców, którzy na tyle nam ufają, że wysyłają z nami
dzieci „w ciemno”, nie znając miejsca wycieczki ani planu.
Dzieci oczywiście też nie widziały dokąd jadą. Każdy punkt
planu był tajemnicą do końca. Dowiadywali się o nim dopiero, gdy zjawialiśmy się na miejscu. A co to były za punkty?

Wycieczkę rozpoczęliśmy 21 września 2017 r. na słodko,
od wizyty w Muzeum Czekolady Poznań. Dzieci zobaczyły,
jak robi się ręcznie praliny, a potem miały okazję przygotować własną tabliczkę czekolady.
Kolejnym punktem był Stadion Lecha Poznań. Oj, chyba
nie trzeba mówić, jak się ucieszyli chłopcy, gdy podjechaliśmy na parking. Dzieci przebrały się w strój sportowy i miały
prawdziwy trening na boisku, na którym trenuje Lech. Trening z jednym z trenerów drużyny.
Potem mieliśmy możliwość zwiedzenia stadionu „od
środka”. Weszliśmy do szatni zawodników, na trybuny VIP, na
trybunę dziennikarską i w wiele miejsc niedostępnych dla
kibiców podczas meczów.

Bolesławiec i Kliczków zdobyte!!!
W piątek, 22 września 2017 r., klasy IV i V udały się na
wycieczkę po Dolnym Śląsku. Wyprawa rozpoczęła się od
Żywego Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Uczniowie mogli
obserwować nie tylko gotowe wyroby z Manufaktury Bolesławieckiej, ale także cały proces ich wykonywania. Obserwowanie pracowników i wyposażenia fabryki z każdą chwilą
uświadamiało wszystkich, że oglądana ceramika to przede
wszystkim małe dzieła sztuki i ślady kultury regionu. Po
zwiedzaniu dzieci miały okazję wczuć się w rolę pracowników manufaktury. Wzięły bowiem udział w warsztatach malowania ceramiki.

Kolejną atrakcją było zwiedzanie Zamku w Kliczkowie, a
było co oglądać… Zamek bardzo zachwycił wszystkich swoim urokiem. Pomieszanie nowoczesnego stylu z architekturą typową dla zamków i rezydencji okazało się być tym, co
wpadło w oko uczniom. Dzieci miały okazję zwiedzać nowe
sale, a także stare części korytarzy dla służby pracującej
niegdyś w zamku. Największą atrakcją okazała się jednak
legenda o straszącej zjawie. Oj, lubimy takie wycieczki.

Z wizytą u strażaków
W piątek, 22 września 2017 r. nasze przedszkolaki z grupy „Biedronek”, „Żabek” oraz „Misiów” wybrały się do nowo
otwartej Edukacyjnej sali bezpieczeństwa przeciwpożarowego „OGNIK”, powstałej przy Straż Pożarnej Zielona Góra.
W specjalnie przygotowanych pomieszczeniach w tzw. „bezpiecznym domu” i „bezpiecznym lesie” dzieci dowiedziały się
o zagrożeniach czyhających w pozoru bezpiecznym domowym zaciszu oraz w lesie. Dzieci bardzo aktywnie i chętnie
uczestniczyły we wszystkich symulacjach. Na zakończenie
każda grupa otrzymała „Certyfikat bezpieczeństwa”.

Dalej udaliśmy się do Skoda Auto Lab. Tu mieliśmy okazję
zobaczyć samochód z innej strony - od strony bezpieczeństwa i ekologii. Zobaczyliśmy czym jest strefa zgniotu, co
widzi kierowca po wypiciu alkoholu, jak wyglądają elementy,
które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo w aucie i wiele innych. Na przykładzie opiekunów zobaczyli, jak wygląda
dachowanie auta.
Kolejnym punktem wycieczki był oczywiście Stary Browar. Tu coś przekąsiliśmy, niektórym udało się zrobić małe
zakupy i... przyszedł czas na atrakcję dla dziewczynek. W
sklepie Inglot dziewczynki nasze miały okazję dowiedzieć
się wielu ciekawych rzeczy o pielęgnacji twarzy, o maskowaniu niedoskonałości. Poznały kosmetyki, nawet te, które
pewnie wykorzystają dopiero za kilka lat. Dziewczynki były
zachwycone. Chłopcy też.

Następnie odwiedziliśmy Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą przy ul. Sulechowskiej. Na miejscu mogliśmy zajrzeć do
kilku zakamarków np. do sypialni, kuchni, pokoju odpoczynku, siłowni, a także do pomieszczenia symulacji, w którym
przeprowadzane są różne testy sprawnościowe. Nie obyło
się również bez zwiedzania wozu strażackiego. Czy się podobało? Nie trudno odgadnąć.
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Otwarty Turniej w Piłce Plażowej
Tradycyjnie już przy słonecznej pogodzie i w pięknej
scenerii w dniu 15 sierpnia 2017 r. w Urzutach odbył się V
Otwarty Turniej w Piłce Siatkowej Plażowej o Mistrzostwo
Gminy Nowogród Bobrzański. Organizatorami tegorocznego turnieju byli: Stowarzyszenie „Lepiej Razem”, Rada Sołecka wsi Urzuty i MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Do rozgrywek przystąpiło
8 drużyn z różnych części
województwa, poziom był
bardzo wysoki, a zwycięzcami została para z Nowej
Soli Piotr Kuzemczak i Jakub
Czarnecki, miejsce drugie

zajęła również para z Nowej
Soli Aleksander Poznański i
Maksymilian Lesser, miejsce
trzecie zajęła para ze Szprotawy Mateusz Saranek i Tomasz Kubera.
W tym roku nagrodziliśmy
także najlepszą parę z terenu
Gminy Nowogród Bobrzański,
którą została para z Urzut
Jakub Mowczan i Maciej Pyrtko. Wszystkim organizatorom bardzo dziękujemy za
zaangażowanie i pracę podczas turnieju, sponsorom za
pomoc oraz kibicom za doping, a Panu Burmistrzowi za
wsparcie.
Zapraszamy za rok!

Młodzieżowy
obóz strażacki
W dniach 25-27.08.2017 w miejscowości Krzywaniec realizowany był obóz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej jednostki OSP
w Nowogrodzie Bobrzańskim pt. "Naucz się pomagać", mający
na celu doskonalenie umiejętności z zakresu technik strażackich. Całość została dofinansowana przez Związek Lubuskich
Organizacji Pozarządowych.

Wesołe wakacje
na sportowo
Od 24 lipca do 5 sierpnia 2017 r. na boisku ORLIK w Nowogrodzie Bobrzańskim prowadzone były zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków, które nosiły nazwę „Wakacje na wesoło i sportowo”.
Wśród gier była piłka nożna, skok wzwyż, zajęcia rekreacyjne, a na zakończenie „Dzień sprawności sportowej dla
wszystkich”. Zajęcia dofinansowane były ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a prowadził je p. Andrzej Ryćko.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Lubuskiego
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Wakacyjna przygoda
z FIBEREM
20 lipca 2017 r. punktualnie o godzinie 10.00 w Pierzwinie rozpoczęła się „Wakacyjna Przygoda z Fiberem 2017”. Warto podkreślić, że Wakacyjna Przygoda realizowana była przy współpracy z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz wsparciu Nadleśnictwa Krzystkowice, stacji paliw „Bermix”
oraz firmy „Magnolia”. W tym roku byliśmy w dziewięciu miejscowościach z tego w trzech nowych sołectwach (porównując z
poprzednimi edycjami).
Jedną z nich był Pierzwin, i
był to absolutny hit w tej wiosce.
Do gier i zabaw przygotowanych specjalnie na wakacyjną
przygodę zapisało się 24 dzieci
w wieku od 2 do 16 lat. Dzieci z
Pierzwina i okolic z ochotą, ale
pewną nieśmiałością przystąpiły do wykonywania zadań. Z
każdą minutą były coraz odważniejsze i coraz bardziej zadowolone. Scenariusz każdej
Wakacyjnej przygody w danej
wiosce był podzielony na dwa
etapy. Przez pierwszą godzinę
dzieci uczestniczyły w grach
indywidualnych, by w następnej
godzinie bawić się przy grach
zespołowych. Oprócz tego na
każdej wiosce dzieci miały za
zadanie wykonać taniec do
dwóch dziecięcych piosenek,
które były przez nas oceniane.
Po dobrej zabawie należały się
podziękowania i takowe dzieci
dostały w postaci dyplomów,
medali i upominków oraz słodkości, a troje najlepszych także
nagrody rzeczowe.
Jeszcze tego samego dnia
zawitaliśmy na szkolny plac do
Niwisk, gdzie przeprowadziliśmy druga turę cyklu Wakacyjnej Przygody z FIBEREM. Tym
razem w grach Fibera uczestniczyło 14 dzieci, ale zabawa i radość z udziału w grach i konkurencjach sprawnościowych była
nie mniejsza niż w Pierzwinie.
Przy grach zespołowych, które
rozpoczęły drugą godzinę wakacyjnych zmagań wiele emocji i śmiechu wywołała gra pn.
„Fiberiada”, która zasadami podobna jest do kultowej telewizyjnej Familiady. To nasza nowa

gra i możemy już śmiało powiedzieć, że dzieci duże i małe,
świetnie się przy niej bawiły.
21 lipca 2017 r. członkowie
stowarzyszenia zawitali do Dobroszowa Małego, gdzie odbyło
się trzecie spotkanie z dziećmi.
O godzinie 10.00 zwarci i gotowi
przystąpiliśmy do przeprowadzenia gier i zabaw z 12 dziećmi przybyłymi na plac zabaw.
Dzieci oprócz tradycyjnych gier
indywidualnych uczestniczyły
w czterech konkurencjach drużynowych: „Przelej dalej”, „Fiberiada”, „Latający Dysk” oraz „Kto
to jest”.
24 lipca dzieci z Wysokiej stanęły na „wysokości” zadania.
Z powodu niesprzyjających do
zabawy na świeżym powietrzu
warunków atmosferycznych i
po uzgodnieniu z sołtysem wsi
Wysoka - Wakacyjną przygodę przeprowadziliśmy w nowo
wyremontowanej sali wiejskiej.
Szesnaścioro dzieci stawiło się
na sali, aby zmierzyć się z grami
Fibera. Jak zawsze było wiele
emocji i prób poprawiania swoich rekordów przez co rywalizacja stała się jeszcze bardziej
zacięta.
27 lipca - Klępina była piątym przystankiem na drodze
Wakacyjnej Przygody z Fiberem, która przemieszczała
się po wioskach Gminy Nowogród Bobrzański. W czwartkowe przedpołudnie w Klępinie
przywitała nas liczna, bo 17
osobowa grupa dzieci, która
chciała spędzić czas na grach i
zabawach Fiberem. Większość
dzieci była zaskoczona, bowiem
były to całkiem inne, nowe gry,

w które jeszcze nie grały.
27 lipca - na swoją Przygodę
doczekały się również dzieci z
Cieszowa, gdzie punktualnie w
samo południe rozpoczęliśmy
kolejną Wakacyjną Przygodę z
Fiberem. Tym razem do gier i
zabaw z Fiberem przystąpiło 12
dzieci z Cieszowa i okolic.
28 lipca - choć w piątkowe
przedpołudnie świeciło słońce,
to nadchodzące chmury spowodowały, że Wakacyjną Przygodę z Fiberem w Przybymierzu
postanowiliśmy przeprowadzić
na sali. 19 dzieci przybyłych na
wspólną zabawę z Fiberem bawiło się i pobijało swoje rekordy
w pięciu grach indywidualnych,
a także w dwóch grach drużynowych. O tym, jakie gry drużynowe przeprowadzimy na danej
wiosce zależało od ilości i wieku
małych uczestników przygody.
W tym samym dniu 28 lipca
2017 roku piękna i słoneczna
pogoda oraz 35 dzieci z Drągowiny z liczną rzeszą rodziców
i opiekunów przywitała Wakacyjną Przygodę z Fiberem na
szkolnym placu. Członkowie

stowarzyszenia Fiber liczyli się z tym, że w Drągowinie
padnie rekord pod względem
frekwencji i nie pomylili się.
Drągowina pobiła kolejny rekord. Jeszcze nigdy tak wiele
dzieci nie uczestniczyło jednocześnie w takich zajęciach. Dla
dzieci przygotowano, tak jak na
poprzednich wioskach, 5 gier
indywidualnych oraz gry drużynowe
1 sierpnia 2017 roku w Bogaczowie odbyła się ostatnia
Wakacyjna Przygoda z Fiberem. Było to drugie podejście,
bowiem za pierwszym razem
25 lipca pogoda uniemożliwiła
przeprowadzenie takich zajęć.
O godz. 10.00 na nowo wybudowany plac zabaw przybyło 17
dzieci, które przystąpiły do zaciętej rywalizacji w pięciu grach
indywidualnych. W rytmach muzyki, która towarzyszyła dzieciom przez cały czas trwania
spotkania po zaciętych bojach
o poprawienie swoich wyników
nadszedł czas na przeprowadzenie gier drużynowych.
RoM
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Zmiany nazw ulic
Zmiany nazw ulic podejmowane są przez samorządy w całej
Polsce w związku z ustawą „dekomunizacyjną”, która nakłada
obowiązek zmiany nazw ulic placów i innych obiektów, posiadających nazwy kojarzone z ustrojem totalitarnym. Dzieje się to na
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym, w związku z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 1
kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej.
Zmiany nazw ulic w Nowogrodzie zostały skonsultowane
z mieszkańcami miasta, którzy
wspólnie z radnymi zaproponowali nazwy ponadczasowe i
nie budzące żadnych skojarzeń.
I tak w przyjętych uchwałach
przez Radę Miejską z dnia 27
czerwca 2017 r. ulicę Żymierskiego przemianowano na ulicę
Dobrą, a ulicę Generała Waltera
na ulicę Nad Bobrem. W wyniku
konsultacji z mieszkańcami ulicy 9-tego Maja, oraz poszukując

genezy jej nazwy, mieszkańcy
zadecydowali o pozostawieniu brzmienia. W tym ostatnim
przypadku intencją było uhonorowanie Dnia Europy, który
obchodzony jest przez państwa Unii Europejskiej właśnie
9 maja (powstanie 09.05.1950
r. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali). Pomimo wskazania
braku związku z zakazem propagowania komunizmu, wojewoda wszczął procedurę nadzorczą, dlatego też być może

będzie w przyszłości czekała
nas jeszcze jedna zmiana. A
przecież nadanie nazwy 9 Maja
(a w rzeczywistości uzasadnienia tej nazwy) powoduje brak
konieczności zmiany dokumentów, pieczątek, czy też aktualizacji danych w różnych rejestrach. Nie będzie to również
uciążliwe (tak jak w przypadku
całkowitej zmiany nazwy ulicy)
dla osób starszych, i nie wymusi konieczności informowania
różnych firm i instytucji (US,
ZUS, KRS, Urzędy, Firmy itp.) o
konieczności zmian, co również
będzie miało pozytywny wpływ
na zachowanie porządku i nie
wprowadzania chaosu informacyjnego.
A jakie obowiązki czekają
mieszkańców ul. Dobrej i Nad
Bobrem? Ich dokumenty zachowują ważność na okres
wydania. Zmiana nie ma wpływu na ważność dokumentów
zawierających dotychczasową
nazwę. Dowody osobiste i pra-

21
wo jazdy zachowują ważność,
a wymiana ich nie jest wymagana przed upływem terminu
ważności dokumentu. Niektóre
urzędy mogą zażądać zaświadczenia o zmianie nazwy, jednak
są one wydawane bezpłatnie.
Każdy, kto ma zarejestrowaną
działalność gospodarczą powinien zaktualizować swoje dane
w systemie CEIDG i potwierdzić
ten fakt w Urzędzie Miejskim.
Natomiast w urzędzie skarbowym osoby fizyczne mogą
wypełnić i złożyć wniosek aktualizacyjny lub też zgłosić aktualizację danych adresowych
przy składaniu zeznania podatkowego za 2017 rok w roku
2018. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne
w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych, ws. zmiany
nazwy dokonane na podstawie
ustawy są wolne od opłat.

Wakacje w Ośrodku Kultury
W drugiej połowie lipca bieżącego roku Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim
przeprowadził zajęcia i wyjazdy dla dzieci i młodzieży szkolnej w
ramach akcji „Wakacje 2017” (od 17 lipca do 28 lipca).
Podobnie, jak podczas ferii zimowych, największym
„wzięciem” cieszyły się wyjazdy na basen CRS w Zielonej Górze. Organizatorzy
zorganizowali cztery wyjazdy.

Był także wyjazd dla dzieci do
kina w Zielonej Górze na film
„Gru, Dru i Minionki”. W pozostałe dni pracownicy Ośrodka
Kultury uczyli dzieci między
innymi: jak przygotować pro-

ste, ale zdrowe śniadanie; dzieci”. Warsztaty poprowaprowadzili zajęcia karaoke dził pan Andrzej Diaków.
oraz zachęcili młodych ludzi
do konkursu poetyckiego pt.
„Lipiec w kolorach tęczy”. Na
zakończenie najwytrwalszych
i najpilniejszych nagrodzono
za zaangażowanie i włożony
wysiłek w zajęcia. Z kolei w
pierwszym tygodniu sierpnia
przeprowadzony został przez
Dom Kultury plener malarski w formie warsztatów dla
dzieci i młodzieży zatytułowany: „Nowogród w oczach
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III Bieg Bobra

Po raz trzeci organizatorzy „Biegu Bobra” zachęcili młodych i dorosłych mieszkańców Gminy do uczestnictwa we
wspólnej zabawie. Odbył się on 26 sierpnia 2017 r. Z roku
na rok rozszerza się formuła biegu, czego dowodem są
cztery kategorie dla dzieci oraz jedna dla dorosłych. Do
tego w dwóch kategoriach, wśród dzieci i dorosłych, oceniane było najładniejsze przebranie (strój). Było ono głównym warunkiem uczestniczenia w biegu. Regulamin określał także, że przebranie powinno charakteryzować się
elementami, które cechują bobra, a więc: posiadać zaznaczoną płetwę i zęby oraz wierzchnie odzienie nawiązujące
do skóry i barwy bobra. Na zwycięzców czekały medale,
puchary oraz dyplomy. Organizatorami Biegu Bobra byli:
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji.
Wyniki biegu dla poszczególnych kategorii wiekowych:
Kategoria I dla dzieci do lat 6
(chłopcy): 1. Klaus Miłosz, 2. Babiak Karol, 3. Pernalski Kacper;
Kategoria I dla dzieci do lat 6
(dziewczęta): 1. Merta Julia, 2.
Sawicka Klaudia, 3. Mierzwiak
Aleksandra; Kategoria II dla dzieci 7-10 lat (chłopcy): 1. Kacieja
Hubert, 2. Zdzyniecki Kacper, 3.
Majerski Alexander; Kategoria II
dla dzieci 7-10 lat (dziewczęta):
1. Sikorska Milena, 2. Pachała
Iga, 3. Domagalska Nikola; Kategoria III dla dzieci 11-13 lat
(chłopcy): 1. Olkiewicz Michał,
2. Kruszwic Mateusz; Kategoria
III dla dzieci 11-13 lat (dziewczęta): 1. Gancarz Zuzanna, 2.
Łebek Julia; Kategoria IV dla
młodzieży 14-17 lat (chłopcy): 1.
Fabisiak Maciej, 2. Janiak Nikolas, 3. Leśniak Jakub; Kategoria
V dorośli powyżej 18 roku życia
(mężczyźni): 1. Kaziów Mateusz,
2. Kwas Paweł, 3. Marcinowski
Maciej; Kategoria V dorośli powyżej 18 roku życia (kobiety): 1.

Loch Justyna, 2. Babiak Emilia,
3. Marcinowska Iwona; Kategoria VI „Za najładniejsze przebranie Bobra” (dzieci): 1. Zdzyniecki
Kacper, 2. Majerski Alexander, 3.
Marzec Magdalena; Kategoria
VI „Za najładniejsze przebranie
Bobra” (dorośli): 1. Babiak Emilia, 2. Kaziów Mateusz, 3. Pacan
Justyna.
Po zakończeniu biegów odbyły się konkurencje sprawno-

Plener
malarski
W dniach od 31.07.2017 r.
do 04.08.2017 r. przeprowadzony został przy Domu
Kultury
w
Nowogrodzie
Bobrzańskim plener malarski zatytułowany: „Nowogród
w oczach dzieci”. Warsztaty
z 15-osobowa grupą poprowadził Andrzej Diaków. Pra-

ce można było obejrzeć m.in.
podczas festynu z okazji
„Biegu Bobra” (26.08.2017 r.).
Obecnie są one w Ośrodku
Kultury. Plener malarski dofinansowany był przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ściowe z udziałem wybranego
warzywa lub owocu w roli głównej. W ubiegłym roku motywem
przewodnim była kukurydza,
której łodygą rzucano na odległość bądź układano z ziaren
obrazy. W tym roku „bohaterem”
było jabłko, które należało jak
najszybciej obrać, albo wyłowić
z wody bez użycia rąk, rzut jabłkiem do obręczy. Można też było
pomalować twarz albo pójść na
dmuchane zamki, zjeżdżalnię,
mega bańki, obejrzeć wystawę
obrazów. Warsztaty rękodzieła
poprowadziła p. Teresa Zatwarnicka. Natomiast policjanci z II
Komisariatu Policji w Zielonej
Górze kontynuowali rozpoczętą
podczas III Rajdu Integracyjnego w czerwcu br. akcję „Oznakuj
swój rower”, która cieszyła się
dużym zainteresowaniem. Każ-

dy uczestnik mógł się poczęstować pajdą chleba ze smalcem
lub kiełbasą, pysznym ciastem,
kawą, herbatą. Zebraną publiczność zabawiali artyści z kabaretu „Made in China”, a po niej odbyła się zabawa pod chmurką.
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A Bogaczów się
znów bawi
Od kilku lat w Bogaczowie
można miło spędzić czas na Festynie Wiejskim zwanym Świętem Pszczoły. Taki w tym roku
przeprowadzono 15 lipca. Jego
organizatorzy byli bardzo zbudowani faktem, że impreza cieszyła się tak dużą popularnością,
szczególnie wśród okolicznych
miejscowości, a nawet gości zza
granicy. Jak zawsze dołożono
wszelkich starań, żeby wszystko
się udało, a na prawdę nie było
łatwo.
W programie imprezy znalazły
się między innymi: III Turniej Pił-

1

karski Sołectw gminy Nowogród
Bobrzański, stoiska z miodem
(prezentacja pasieki, degustacje), gry i zabawy z FIBEREM,
imprezy okolicznościowe ŻÓŁTY
KOT (mega bańki, animacje dla
dzieci, malowanie twarzy), Balonowy Świat (dmuchane zamki,
balony helowe, zabawki, wata
cukrowa), przejażdżki kucykami
(Rancho u Johna), przejażdżki
quadami (Quad Bóbr Team Nowogród Bobrzański), pajda chleba ze smalcem i ogórkiem, pierogi, domowe wypieki, zabawa
taneczna.

Mobilne kino 7D
W dniach 25-27 września
2017 r. na zaproszenie Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
płatne czasopismo samorządowe
PawłaB e zMierzwiaka
i p.o. Dyrektora MGOKSiR Dariusza Bagana
gościło u nas Mobilne Kino 7D.
Funkcjonowało ono na parkingu
przy budynku Miejsko-Gminnego
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Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji przy ul. Pocztowej 7. Seanse
odbywały się co 30 minut w godzinach od 12:00 do 20:00. Z reakcji
dzieci, młodzieży, a także dorosłych można wywnioskować, że
odczucia i odbiór efektów 7D był
niesamowity.
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Rowerem w poszukiwaniu Boberków
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26 września 2017 r. została
podpisana umowa o przyznaniu Gminie pomocy na realizację
projektu: „Budowa infrastruktury
rekreacyjnej wraz z utworzeniem
szlaku turystycznego „Rowerem w poszukiwaniu Boberków”
(Drągowina-Kotowice-Niwiska-Kaczenice-Klępina). Inwestycja
zostanie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 w ramach
poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”, w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER”, objętego Programem w
zakresie budowa lub przebudowa
ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Na realizację zadania Gmina Nowogród
Bobrzański otrzymała dofinansowanie w wysokości 123.929,00 zł

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Zielona Góra
ul. Prosta 15, 65-783 Zielona Góra
ogłasza

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ PRZY UL. KOŚCIUSZKI 44
W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
1. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego jako działka nr
596 o powierzchni 0,0861 ha, KW nr ZG1E/00060296/5, zlokalizowana w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Kościuszki 44, gmina Nowogród Bobrzański, powiat zielonogórski, województwo lubuskie, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 114,4m2
oraz budynkiem garażowo-magazynowym o powierzchni użytkowej 18m2.
2. Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi 199.560,00 złotych netto (słownie: sto
dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 00/100 złotych). Cena nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towarów i usług.
3. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w siedzibie ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji
Zielona Góra przy ul. Prostej 15 w Zielonej Górze salka nr 216 w dniu 08.11.2017 r. o godzinie 10:00.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które:
a. Wpłacą wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) w terminie
do 03.11.2017 r. na rachunek wadialny ENEA Operator w banku PKO BP nr 31 1020 1026 0000
1202 0238 9773 z adnotacją „Wadium do przetargu w dniu 08.11.2017 r. na zbycie nieruchomości
w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Kościuszki 44”. Za datę wpłaty uważać się będzie dzień wpływu
pieniędzy na powyższy rachunek.
b. Przedstawią w dniu przetargu przed Komisją podpisane Oświadczenie o zapoznaniu się ze
Szczegółowymi Warunkami Przetargu oraz akceptacją stanu prawnego i technicznego nieruchomości bez zastrzeżeń. Szczegółowe Warunki Przetargu i Wzór Oświadczenia udostępnione są/do
pobrania na stronie https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/ogloszenia
5. Przetarg odbędzie się w formie licytacji. Wysokość postąpienia wynosi 2 000 zł (słownie: dwa
tysiące 00/100 złotych). Po ustaniu postąpień prowadzący licytację, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamknie przetarg i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
6. Komisja Przetargowa do 30 dni po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia Umowy w formie
aktu notarialnego i wezwie osobę, która wygrała przetarg do stawienia się w celu zawarcia Umowy.
W tym okresie oferta wiąże składającego. Osoba ta będzie zobowiązana zapłacić cenę nabycia nieruchomości najpóźniej na trzy dni przed terminem zawarcia Umowy w formie aktu notarialnego i
przedłożyć sprzedającemu dowód wpłaty. Nabywca, który w tym terminie nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium, o którym mowa w pkt 7a Szczegółowych Warunków.
7. Osobą wyznaczoną do kontaktu w imieniu ENEA Operator Sp. z o.o. i jednocześnie odpowiedzialną
za udostępnienie nieruchomości zainteresowanym udziałem w przetargu jest Pani Grażyna Owsianny, tel. 68 328 1275, tel. kom. 693 650 340, Rejon Dystrybucji Zielona Góra.

Ławy - boberki

Efektem pleneru rzeźbiarskiego lokalnego artysty pana Andrzeja Diakowa oraz zaprzyjaźnionych rzeźbiarzy, który odbył się
pod koniec czerwca br. na placu przy Ośrodku Kultury, było wykonanie drewnianych figurek Boberków (boberki stają się nieoficjalnym symbolem, z którym kojarzony jest Nowogród Bobrzański). Posłużyły one w niedługim czasie do przyozdobienia trzech
ław, które zostały rozlokowane na terenie miasta: pierwsza – na
przystanku autobusowym, na Rynku w górnej części Nowogrodu;
druga na placu zabaw przy Ośrodku Kultury, a trzecia przy tablicy
informacyjnej zlokalizowanej na Rynku w dolnej części Nowogrodu. Tak więc powstały kolejne miejsca, gdzie można przystanąć i
chwilę odpocząć.
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