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Szanowni Państwo!
Święta Bożego Narodzenia to czas miłości i pokoju. 

To moment, kiedy kończy się oczekiwanie, a nastaje radość.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

oraz zbliżającego się Nowego 2018 Roku 
życzymy Mieszkańcom Gminy i Miasta Nowogród Bobrzański 

oraz przybyłym gościom,
aby ten wyjątkowy czas napełnił wszystkich

 radością, ciepłem i życzliwością.
Życzymy Świąt pełnych spokoju, pachnących choinką, 

aby te magiczne chwile były okazją do wspólnego przeżywania Świąt
 w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech Nowy 2018 Rok obdaruje wszystkich zdrowiem, 
niech obfituje w sukcesy, dobre nowiny i przyniesie spełnienie 

najskrytszych marzeń.

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Robert Milto

Burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak
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Święto wolontariuszy było 
wspaniałą okazją do podzię-
kowania liderom środowisk 
lokalnych za ich zaangażo-
wanie i poświęcenie w dzia-
łaniu na rzecz społeczności, 
w której działają. Z terenu 
naszej Gminy podziękowania 
odebrali: Paweł Mierzwiak 
- Burmistrz Nowogrodu 
Bobrzańskiego, Mirosław 
Walencik - Zastępca Burmi-
strza, Robert Milto - Prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogrodzie Bobrzań-

skim, Henryk Majdański 
- z-ca przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Nowogro-
dzie Bobrzańskim, Katarzyna 
Sokulska - z-ca przewod-
niczącego Rady Miejskiej w 
Nowogrodzie Bobrzańskim, 
Dorota Laskowska-Kaba-
ła - radna Rady Miejskiej w 
Nowogrodzie Bobrzańskim, 
Roman Balak prezes LZS 
„Czarni Przybymierz” z sie-
dzibą w Przybymierzu, Ge-
nowefa Zielińska Terenowy 
Komitet Walki z Kalectwem 

W sobotę 28 października 
2017 r. w sali Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji przeprowadzo-

ny został po raz pierwszy w 
Nowogrodzie Bobrzańskim 
miting AA, „Zlot Radości”. 
Jego organizacją zajęła się 
miejscowa grupa AA „Bóbr”. 
Przed spotkaniem odprawio-
na została msza św. w ko-
ściele parafialnym.

Nowogród Bobrzański, Wan-
da Pernalska-Rozdoba Tere-
nowy Komitet Walki z Kalec-
twem Nowogród Bobrzański, 
Grażyna Drozdek Terenowy 
Komitet Ochrony Praw Dziec-

ka w Zielonej Górze Koło w 
Nowogrodzie Bobrzańskim, 
Roman Mączkowski Stowa-
rzyszenie FIBER Nowogród 
Bobrzański.

Nagrodzeni wolontariusze

Miting AA

W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy działają-
cych na terenie Powiatu Zielonogórskiego, Przewodniczący Rady 
Powiatu Edwin Łazicki, Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblew-
ski, Wicestarosta Zielonogórski Waldemar Kotlarski, Przewodni-
cząca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Romu-
alda Cieślak-Jarecka oraz Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego 
Paweł Mierzwiak spotkali się z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych z okazji Dnia Wolontariusza. Spotkanie zatytuło-
wane „Działamy bliżej ludzi” odbyło się 28 listopada 2017 r. w 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowo-
grodzie Bobrzańskim.



Gazeta
Nowogród Bobrzanski 3

Miejsko Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Nowogrodzie 
Bobrzańskim znalazła się 
wśród 120 zwycięskich biblio-
tek w akcji Kinder Mleczna 
Kanapka Przerwa na wspólne 
czytanie! Serdecznie dzięku-
jemy za każdy oddany głos, 
a było ich 30307. Głosowanie 

odbyło się w październiku br. 
Dzięki wspólnym staraniom 
zajęliśmy 27 miejsce, co po-
zwoliło nam otrzymać NA-
GRODĘ II STOPNIA , czyli 50 
książek dla dzieci do wspól-
nego czytania! Dziękujemy za 
ogromne zaangażowanie!

Książka Podaj Piłkę Dzie-
ciom – Autostopem do Bir-
my jest autentyczna, pełna 
śmiesznych, ale i niekiedy 
chorych oraz zwariowanych 
historii. Przy całym moim 
szalonym sposobie bycia w 
trakcie podróży w głąb Azji 
doświadczyłem również wie-
lu wzruszających historii. I co 
najważniejsze, napisana tak 
jak chciałem tego ja, nie wy-
dawca! - tak o książce pisze 
jej autor Mateusz Koszela. 
Nowogrodzianin, studiujący w 
Warszawie, zakochany auto-
stopowicz, o którym pisaliśmy 
niejednokrotnie na naszych 
łamach Gazety.

Czy ta książka jest wyjąt-

kowa? Tak! I nie boję się tego 
powiedzieć. Wiecie dlaczego? 
Bo głównymi bohaterami poza 
mną w tej historii są dzieci. 
Dzieci z Kazachstanu, Kirgi-
stanu, Laosu, Kambodży. Dzie-
ci, które z uśmiechem na twa-
rzy zaprosiły mnie do swojego 
świata, a ja dzisiaj chciałbym 
zabrać tam również Was.

„Podaj Piłkę Dzieciom–Auto-
stopem do Birmy”, cena: 39,00 
zł, rozdziały: 14, zdjęcia: 64, 
rozdane piłki: około 500, prze-
jechane kilometry: 23000, dni 
w podróży: 126. Książkę kupić 
można poprzez stronę inter-
netową https://www.podajpil-
kedzieciom.pl

Nagroda dla Pawła Kapusty

Książki dla bibliotekiPodaj Piłkę Dzieciom

Nagroda dla
Renaty Diaków

I miejsce w XXXIII Ogólnopolskim Konkursie Literackim, 
organizowanym przez Bielskie Centrum Kultury pod pa-
tronatem prezydenta Białej Podlaskiej, w kategorii poezja 
– przypadło dla Renaty Diaków z Nowogrodu Bobrzań-
skiego.

Pod koniec października br. po raz 33. w romanow-
skim dworku rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs Li-
teracki im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. W dawnych 
włościach rodziny autora „Starej baśni” wyróżniono 
dziewięciu autorów. Jury w składzie Eligiusz Dymowski 
- franciszkanin, wykładowca teologii pastoralnej, poeta i 
krytyk literacki, Leszek Sokołowski, Grzegorz Michałow-
ski – poeta oraz Justyna Weremko -sekretarz, wyróżniło 
laureatów w kategorii poezji i prozy. Na konkurs wpłynęło 
249 prac. Jurorzy podkreślają wysoki poziom literacki i 
artystyczny nagrodzonych prac.

Sukcesy naszych mieszkańców
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Święto Niepodległości

Spotkanie studentów z Polski i Niemiec

Przed południem o godzinie 
11.00 w kościele p.w. św. Bartło-
mieja odprawiona została msza 
św. „Za Ojczyznę”. W nabożeń-
stwie udział wzięli przedstawi-
ciele władz samorządowych, 
zakładów pracy, radni gminy 
i powiatu oraz mieszkańcy. 
Uroczystą oprawę zapewniła 
Wojskowa Asysta Honorowa 
pododdziału 4 Zielonogórskie-

go Pułku Przeciwlotniczego z 
Czerwieńska. Ponadto we mszy 
asystowały poczty sztandarowe 
z jednostek ochotniczych straży 
pożarnych, Zakładu Karnego w 
Krzywańcu, Publicznego Gimna-
zjum oraz Szkół Podstawowych 
w Nowogrodzie i Niwiskach. 

Po mszy jej uczestnicy prze-
maszerowali pod Pomnik Bo-
haterów Walk z Faszyzmem. 

Organizatorami spotkania 
byli: Barbara Krzeszewska-
-Zmyślony z Centrum Kultu-
ry i Języka Niemieckiego, dr 
Jolanta Kostecka z Zakładu 
Animacji Kultury i Andrago-
giki, Burmistrz Nowogrodu 
Paweł Mierzwiak. Wśród za-
proszonych gości z Niemiec 
była: prof. dr hab. Kirstin 
Bromberg. 

Uczestnicy zwiedzali teren 
poniemieckiej fabryki DAG, 
w której w czasie II wojny 

światowej pracowało przy 
produkcji amunicji około 25 
tys. przymusowych robotni-
ków różnych narodowości. 
Podczas wspólnego spotka-
nia rozważano możliwości 
wykorzystania terenów w 
dzisiejszych czasach np. w 
postaci utworzenia szlaków 
do zwiedzania dla dorosłych 
i młodzieży, utworzenia cen-
trum spotkań, muzeum upa-
miętniającego przymusowo 
pracujących tutaj ludzi. Roz-

mówcy byli zgodni, że reali-
zacja pomysłów wymagać 
będzie zaangażowania spo-
rych środków finansowych, 
a więc pozyskania władz i 
instytucji regionu, a nawet 
kraju.

Po odegraniu hymnu państwo-
wego, Burmistrz Nowogrodu 
Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak 
wygłosił okolicznościowe prze-
mówienie. Następnie młodzież 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Nowogrodzie zaprezentowała 
program słowno-muzyczny o 
tematyce niepodległościowej. 
Po nim odczytano apel niepod-
ległościowy, a kompania honoro-

wa z Czerwieńska oddała salwy 
honorowe. W kolejnym punkcie 
uroczystości 30 delegacji złożyło 
wiązanki kwiatów pod Pomni-
kiem.

Dopełnieniem obchodów te-
gorocznego Dnia Niepodległości 
był przeprowadzony dzień póź-
niej 12 listopada br. w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Niwiskach Turniej Szachowy, 

Obchody 99 rocznicy odzyskania Niepodległości odbyły się na 
Rynku w górnej części Nowogrodu Bobrzańskiego 11 listopada 
2017. Ich organizatorami byli: Burmistrz Nowogrodu Bobrzań-
skiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim. Na za-
proszenie organizatorów w tegorocznych obchodach Święta Nie-
podległości w Nowogrodzie uczestniczył Starosta Zielonogórski 
Dariusz Wróblewski.

27 października 2017 r. na terenie byłej fabryki amunicji Dyna-
mit Aktien Gesellschaft Vormals Alfred Nobel zlokalizowanej na 
obszarze leśnym Nadleśnictwa Krzystkowice, odbyło się kolejne, 
trzecie już, spotkanie grupy studentów z Uniwersytetu Zielono-
górskiego oraz Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego 
Cottbus-Senftenberg.
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Piknik z latawcem
Piknik latawcowy poprzedzo-

ny był warsztatami i lekcjami, 
podczas których uczniowie szkół 
w gminie Nowogród Bobrzański 
uczyli się budować i ozdabiać la-
tawce. Wszyscy bardzo się stara-
li, mając na uwadze fakt, iż będą 
podlegały one ocenie wymaga-
jącego jury. W zaplanowaną na 
PIKNIK sobotę już o 10:00 rano 
organizatorzy spotkali się na 
placu przed MGOKSIR, by przy-
gotować wszystko na przybycie 
uczestników. Rozstawiano stoły, 
krzesła, namioty, rozwieszano 
banery, przygotowano elementy 
niezbędne do przeprowadze-
nia konkursu na najpiękniejszy 

Tak, jak zaplanowano 7 października 2017 r. odbył się Piknik 
z Latawcem organizowany przez Stowarzyszenie Fiber. Święto 
latawca w Nowogrodzie było współfinansowane ze środków Wo-
jewództwa Lubuskiego, a odbyło się w ramach projektu Lubuskie 
Inicjatywy Młodzieżowe – Budżet Inicjatyw Obywatelskich, reali-
zowany przez Zrzeszenie Lubuskich Organizacji Pozarządowych.

i najdalej lecący latawiec. To był 
również ten moment, kiedy na 
placu stanął dmuchany zamek, 
rozstawiły się gokarty, a także 
powstało stanowisko, na którym 
podczas pikniku przeprowa-
dzono konkurs plastyczny dla 
wszystkich chętnych.

Tuż po godzinie 11:00 zaczęli 
przybywać uczestnicy pikniku. 

Młodzi zawodnicy ze swoimi 
latawcami składali deklaracje 
oraz pobierali numery starto-
we. W tym czasie prowadząca 
Pani Dorota Laskowska–Kabała 
przedstawiła plan pikniku, regu-
lamin konkursu oraz przybliżyła 
wszystkim historię powstania 
pierwszego latawca oraz jego 
symbolikę. Kiedy dokonano już 
wszystkich formalności rozpo-
częła się część konkursowa. Jury 
w składzie: Roman Mączkowski, 
Leszek Koncur, Dorota Pan-
kiewicz, Karolina Pinczewska i 
Urszula Andrzejczyk dokonało 
oceny wizualnej przyniesionych 
na piknik latawców. Oceniano w 

punktacji  staranność wykonania 
modelu oraz zdobienia i walory 
artystyczne.

Następnie uczestnicy roz-
poczęli pokaz lotów swych sa-
modzielnie wykonanych dzieł. 
Osobą, która w sposób nieza-
stąpiony pomagała wypuścić w 
niebo latawiec był Pan Stanisław 
Droszczak, który również pełnił 

rolę instruktora podczas warsz-
tatów latawcowych. W tej części 
jury oceniało płynność lotu, sta-
teczność latawca  oraz uzyskaną 
wysokość. W sumie w zawodach 
wzięło udział 20 uczestników, 
którzy puszczali swe latawce w 
dwóch próbach.

Po prezentacji lotu ostatniego 
latawca organizatorzy zaprosili 
wszystkich na ciepły posiłek w 
postaci pysznej zupy, hot–dogów, 
słodyczy, a także gorącej herbaty 
i kawy. Ci najmłodsi i ci troszkę 
starsi, a nawet całkiem dorośli 
uczestnicy pikniku tuż po posiłku 
przystąpili do gier i zabaw przy-
gotowanych przez Stowarzysze-
nie Fiber.  Rozpoczęto Fiberiadą, 
poprzez gry i konkursy  o na-
zwach „Familiada”, „Wąż”, „Rin-
go”, „Oczko” i  kończąc na grze 
„Latający Talerz”. Spora grupa 
dzieci skorzystała z gokartów, 
dmuchanego zamka oraz wzięła 

udział w konkursie plastycznym.
Tuż przed godziną 14:00 

wszystko było jasne. Jury pod-
liczyło punkty i wyłoniono zwy-
cięzców konkursu latawcowego 
podczas Pikniku Latawcowego. 
Oceniano wszystkich indywidu-
alnie, a także przyznano miejsca 
szkołom biorącym udział w za-
wodach. Oto wyniki: w kategorii 
indywidualnej: miejsce I Jagoda 
Trojnar, II miejsce Marcel Piekar-
ski, natomiast III siostra Marcela 
Aleksandra Piekarska. Wśród 
szkół miejsce pierwsze zajęła 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Ja-
nusza Korczaka w Nowogrodzie 
Bobrzańskim, miejsce II Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Henry-
ka Brodatego w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Zwycięzcy stanęli 
na podium i otrzymali zasłużone 
puchary, medale  i dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe.

RoM
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Msza Hubertowska

Trzy godziny przed mszą, 
pod kościół zaczynają zjeż-
dżać pojazdy z różnymi arte-
faktami, które mają posłużyć 
do przystrojenia kościoła i 
ołtarza na mszę Hubertow-
ską. To przecież nowość w 
Nowogrodzie Bobrzańskim. 
Organizatorzy tego przedsię-
wzięcia, Sygnaliści Myśliw-
scy Okręgu Zielonogórskiego, 
szykują dla mieszkańców No-
wogrodu Bobrzańskiego nie-
spodziankę. Na kilkanaście 
minut przed mszą kościół za-
czyna wypełniać się zielony-
mi mundurami myśliwskimi, 

28 października 2017 roku w 
Nowogrodzie Bobrzańskim w 
Kościele p.w. Świętego Bartło-
mieja odbyła się Msza Huber-
towska Sygnalistów Myśliw-
skich w oprawie gry Rogów 
Myśliwskich.

kował za przybycie przedsta-
wicielom Polskiego Związku 
Łowieckiego w osobach: Pre-
zesa Okręgowej Rady Ło-
wieckiej w Zielonej Górze 
– Andrzeja Skibińskiego, 
Przewodniczącego Zarządu 
Okręgowego w Zielonej Górze 
- Jacka Banaszka, Przewod-
niczącego Komisji Kultury i 
Etyki Łowieckiej Marka Busza, 
Przewodniczącego Komisji 
oceny i wyceny poroży Tomi-
sława Tylczaka, Przewodni-
czącego Komisji Kynologicz-
nej Zbigniewa Jankowskiego, 
Poczty sztandarowe i sztan-
dary, Prezesów i Łowczych 
Kół Łowieckich, Myśliwym. 
Przywitał Burmistrza Miasta i 
Gminy Nowogród Bobrzański 
Pawła Mierzwiaka. Kończąc 
prezentację Andrzej Brach-
mański w imieniu organizato-
rów zaprosił na poczęstunek. 
Na pożegnanie i na zakoń-
czenie mszy wszyscy zaśpie-
wali Jeśli Kochasz Łowiecką 
Przygodę (hymn Myśliwski). 
Ksiądz Dziekan nie ukrywał 
wzruszenia i sam był pod du-
żym wrażeniem oprawy tej 
mszy w muzykę myśliwską. 
Na wyprowadzenie sztanda-
rów z kościoła sygnaliści za-
grali Marsza numer 3. Msza w 
oprawie rogów myśliwskich 
wprawiła Kościół w niesamo-
witą atmosferę, do mszy gra-
ło 25 sygnalistów plus pię-
cioosobowy zespół DE LUXE. 
Ołtarz pięknie przystrojony 
medalionami Jelenia Byka 
Daniela Byka Muflona Tryka i 
symbolami Myśliwskimi. Wy-
darzenie to niecodzienne w 
Nowogrodzie Bobrzańskim 
wprawiło w zachwyt słucha-
jących tej muzyki i udowad-
nia że myśliwi dbają o trady-
cję i etykę myśliwską. Muzyka 
myśliwska, która towarzyszy 
każdemu myśliwskiemu wy-
darzeniu będzie towarzyszyć 
nam mieszkańcom. Raz w 
roku pod koniec października 
na mszy św. Huberta Sygnali-
stów Myśliwskich w Kościele 
św. Bartłomieja. Pielęgnujmy 
piękną Myśliwską muzykę, 
szanujmy tradycje myśliw-
skie - to przecież nasze dobro 
Narodowe i nie pozwólmy jej 
zniknąć ani o niej zapomnieć. 
Myśliwi na pewno nam w tym 
pomogą.

Darz Bór
Ryszard Król

zaangażowanych w uczest-
nictwo i organizację tej mszy. 

O godzinie 18.00 zgroma-
dzonych myśliwych i sympa-

nie naturalne zjawisko, tylu 
myśliwych w jednym miejscu, 
ale wytłumaczalne, zbliża się 
dzień patrona myśliwych św. 
Huberta i rozpoczęcie sezonu 
polowań zbiorowych. Na wyj-
ście kapłana do Ołtarza sy-
gnaliści zagrali sygnał Powi-
tanie, następnie na komendę 
„Sztandary Wprowadzić” wy-
daną przez Andrzeja Brach-
mańskiego przewodniczące-
go komisji Egzaminacyjnej i 
przy Marszu Św. Huberta do 
kościoła weszły poczty sztan-
darowe. Wprowadzenie 14 
sztandarów w asyście pocz-
tów sztandarowych świadczy 
o tym, ile Kół Łowieckich jest 

tyków łowiectwa przywitał 
ks. Dziekan Mirosław Gas. 
Jako gospodarz i proboszcz 
tutejszej parafii przywitał 
Sygnalistów - organizatorów 
tej Mszy. Na Ofiarowanie przy 
sygnale Marsza Myśliwskie-
go granego przez zespół DE 
LUXE, myśliwi wnieśli ufun-
dowane dary Ołtarza - Chleb, 
Kielich Mszalny, patenę z ho-
stią, wino i ampułki. Pamiątka 
ta oznacza, że Myśliwi i Sy-
gnaliści na stałe chcą się wpi-
sać do kart Historii Kościoła 
Św. Bartłomieja i Gminy No-
wogród Bobrzański z mszą 
Hubertowską. Cały kościół lu-
dzi w zielonych myśliwskich 

mundurach na galowo, uro-
czyście, wszyscy czekają na 
dalsze wydarzenia już teraz 
widać na twarzach zachwyt, 

sygnały myśliwskie i muzyka 
grana spod ołtarza i z chóru 
robi na uczestnikach mszy 
duże wrażenie. Najważniej-
szą część mszy podniesienie, 
zespół Sygnalistów „De Luxe” 
ze Zbąszynia Pani Agnieszki 
Rybickiej zagrał Fanfarę na 
Podniesienie, jest to utwór na 
którym wielu osobom zatyka 
dech w piersiach. Do komunii 
Świętej zespół zagrał Marsza. 
„Święty Hubercie patronie 
nasz” - dziękczynna pieśń, 
grano śpiewana, pieśń ku czci 
św. Huberta w wykonaniu sy-
gnalistów. 

Na zakończenie mszy An-
drzej Brachmański – podzię-
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„Przygoda z piosenką”

Poznawanie regionu z historią w tle

Przybyłych na uroczystość 
gości i uczestników kon-
kursu przywitała popisem 
taneczno–wokalnym grupa 
sześciolatków i pięciolatków, 
wprowadzając wszystkich w 
radosny nastrój. Widownia 
była pod wielkim wrażeniem 
umiejętności najmłodszych 
wykonawców i nagradzała 
każdego gromkimi brawami. 
Jurorzy zaś mieli nie lada 
problem, aby wyłonić zwy-
cięzców. 

W kategorii trzylatków i 
czterolatków nagrodzeni 
zostali: Janek Sobski, Lena 
Stryluk, Fabian Biały i Iza Ja-
kubowska. W kategorii pięcio-
latków i sześciolatków nagro-
dy otrzymali: Iga Trubiłowicz, 

Lena Bożęcka, Nadia Szcze-
pańska i Maja Garbaciak. 
Wyróżnienia przyznano Ka-
tarzynie  Strupińskiej, Nadii 
Tuszyńskiej, Magdalenie Ma-
rzec, Aleksandrze Mierzwiak. 

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody, które ufundo-
wała Rada Rodziców SP w 
Niwiskach. Przewodnicząca 
jury Iwona Berger podkre-
ślała bardzo wysoki poziom 
wykonawców, zaś Marzanna 
Kujtkowska dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Niwiskach – 
wyraziła nadzieję, że „Przygo-
da z piosenką” na stałe wpi-
sze się w kalendarz imprez 
gminnych i będzie okazją do 
prezentacji talentów wokal-
nych najmłodszych dzieci. 

Po przyjeździe w piątkowe 
popołudnie uczestnicy za-
kwaterowani zostali w kla-
sach w budynku szkoły. Zlot 
zainaugurował pan Mieczy-
sław Bonisławski, członek 
zielonogórskiego Klubu Miło-
śników Kolei Szprotawskiej. 
Po powitaniu sześć 10–oso-
bowych drużyn wyruszyło 
na poszukiwania skarbów w 
pogrążonym w ciemnościach 
pobliskim zamku z XVI wieku. 
W jego wnętrzu, przy świetle 
latarek, wszyscy usłyszeli 
krótką historię tego obiektu 
i mieli okazję go zwiedzić. 
Ukryte skarby udało się od-
naleźć, co sprawiło uczest-
nikom ogromną frajdę. Był to 
pamiątkowy wagonik kolejki 
oraz różnego rodzaju publi-
kacje o tematyce historycz-
no – geograficznej. Reszta 
wieczoru upłynęła na piecze-

niu kiełbasek przy ognisku, 
wspólnych pląsach, śpie-
wach i tańcach.

Kolejny dzień był nie mniej 
intensywny. Chociaż pogo-
da nie sprzyjała spacerom, 
to na twarzach zniechęce-
nia nie było widać. Z mapą w 
ręku młodzież ruszyła wcze-
snym rankiem najpierw do 
miejsca, gdzie kiedyś biegły 
tory kolejki szprotawskiej, 
a potem pod wskazane ad-
resy mieszkańców Chot-
kowa. Zadanie polegało na 
przeprowadzeniu wywiadu i 
zgromadzeniu informacji o 
miejscowości. Wielu cieka-
wych i zaskakujących faktów 
dostarczył ksiądz proboszcz 
parafii Brzeźnica, który bar-
dzo ciekawie opowiadał o 
miejscowym kościele z XIII 
wieku, obecnie intensywnie 
remontowanym. Uczestnicy 

Zlotu odwiedzili też pobliski 
Stypułów i jego dwa dwory z 
zabudowaniami folwarczny-
mi i stację kolei z zachowaną 
jeszcze infrastrukturą kole-
jową. Po obiedzie nadszedł 
czas na konferencję prasową 
z wójtem gminy Brzeźnica, 
panem J. Adamowiczem i dy-
rektor szkoły, panią Elżbietą 
Sipurzyńską–Tomczyszyn. 
Żadne z pytań nie pozostało 

bez odpowiedzi. Sami uczest-
nicy podsumowali spotkanie 
prezentacjami o tym, czego 
się dowiedzieli i co przeżyli. 
Każda z osób otrzymała pa-
miątkowy certyfikat „Przy-
jaciela Kolei Szprotawskiej”. 
Drużyną SP im. Jana Pawła 
II w Niwiskich opiekowały się 
panie Małgorzata Koncur i 
Beata Boczar.  

        MaK

28 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Niwiskach przedszkolaki z gminy Nowogród Bobrzański wzięły 
udział w I Gminnym Konkursie Piosenki Dziecięcej  pt. „Przygo-
da  z piosenką”. Pomysłodawczyniami konkursu  są nauczycielki 
przedszkola Szkoły Podstawowej w Niwiskach: Barbara Łuka-
szewska –Bekus, Małgorzata Olchowa i Bożena Kaczorowska. 

W dniach 24–25 listopada br. odbył się XI Zlot turystyczno–
krajoznawczy pod hasłem; „Moja mała Ojczyzna jest ciekawa”, 
zorganizowanym przez PTKraj w Zielonej Górze. Do udziału w 
nim zaproszeni zostali uczniowie szkół w Otyniu, Czerwieńsku, 
Drzonkowie, Niwiskich, Zielonej Górze (SP 1) i Chotkowie. To wła-
śnie Szkoła Podstawowa w Chotkowie była gospodarzem spo-
tkania, wspierana bardzo aktywnie przez wójta gminy Brzeźnica, 
pana Jerzego Adamowicza. 
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Wieści z Pro Novo
Dzień Nauczyciela po naszemu

Zwyczajny „Dzień nauczyciela” w PRO NOVO był komplet-
nie niezwyczajny, zwariowany oraz pełen niespodzianek. 13 
października 2017 r. zabraliśmy dzieci do teatru, a wylądo-
waliśmy w kinie. Obiecaliśmy pizzę, a były nuggetsy. Miał być 
komfort przejazdu szynobusem, a był peereloewski ścisk w 
PKP czy powrót liniowym autobusem. Był to dzień wyjątkowy, 
bogaty w doświadczenia! 

Święto pieczonego ziemniaka i dyni

Dynie, dyńki i kartofle gościły w PRO NOVO pod każdą po-
stacią i w każdej zabawie podczas „Święta pieczonego ziem-
niaka i...dyni”. Śmiechu po pachy nie zabrakło podczas zwoże-
nia pyrek przedszkolnymi taczkami i toczenia dyni drewnianą 

Dzień Kundelka

Jak co roku w naszym Zespole 25 października obchodzony 
jest Dzień Kundelka. Wzorem lat poprzednich nasze przed-
szkolaki odwiedziły Miejskie Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Żarach, by przekazać zebrane w ciągu ostatnich 

Lekcja demokracji

Nasi uczniowie mieli okazję poczuć się jak ich rodzice w 
dniu wyborów. Tylko nasze wybory, a właściwie ich przebieg 
były na miarę XXI wieku. Głosowanie odbyło się bowiem... za 
pośrednictwem internetu. 

W jednej z sal przygotowaliśmy lokal wyborczy ze stano-
wiskami do głosowania i każdy mógł oddać głos na swojego 
kandydata. Głosowanie tajne, ale dzięki tej formie frekwen-

Piękna pogoda, która towarzyszyła nam podczas wyjazdu 
dodatkowo podniosła walory świątecznego dnia, a na dokład-
kę (ponadprogramowo) dzieci miały możliwość zobaczyć całą 
kampanię wojska, czołgi i wozy pancerne.

zupa dyniowa została okrzyknięta „Królową jesiennych zup”. 
Ech, nie sposób wyliczyć wszystkich atrakcji... Wszystko było 
mega fajne...- ziemniaczano-dyniowe!

tygodni dary (karmę, koce, obróżki i własnoręcznie zrobione 
przez dzieci gryzaki). Ich ilość, jak się okazało bardzo za-
skoczyła (pozytywnie oczywiście) pracowników schroniska. 
Dzieci miały okazję wysłuchać opowieści o podopiecznych 
schroniska i odwiedzić wszystkich mieszkańców tego miej-
sca. Ile piesków dzięki naszej wizycie znajdzie niedługo dom? 
- przekonamy się niebawem, bowiem nasze dzieci szybko 
zakochały się w niektórych małych stworzeniach mieszkają-
cych w odwiedzanym miejscu. Wrócimy tam za rok z kolejną 
porcją darów.

wpływ na kolejne miesiące ich funkcjonowania w szkole. 
Wszak Samorząd Uczniowski to ważny organ szkoły, który 
daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i 
wpływ na jej funkcjonowanie. Zaś działalność SU może być 
lekcją demokracji, samorządności.

Grono pedagogiczne PRO 
NOVO przedstawiło insce-
nizację „Rzepki” Juliana Tu-
wima w Cinema City Poland. 
Nauczyciele popisali się mi-
strzowską grą i wysmakowa-
ną charakteryzacją. A wszyst-
ko to po to, aby zachwycić 
dzieci, otworzyć przed nimi 
nowe drogi i świecić przykła-
dem ... bo przecież szkoła jest 
kagankiem oświaty! 

łyżką. Dla przyszłych kon-
struktorów był konkurs na 
zbudowanie ziemniaczanego 
ludzika, artystyczne dusze 
malowały dynie i stempel-
kowały ziemniaczanymi pie-
czątkami.

Z każdej szpary i zza każ-
dego kąta spoglądały na nas 
zabawne strachy na wróble. 
Stół obfitości, jak przystało 
na jesienne zbiory, uginał się 
pod ciężarem pyszności, a 

cję mieliśmy bardzo szybko 
i wyniki wręcz natychmiast 
po „zamknięciu” lokalu. Pole-
camy tę metodę głosowania 
PKW.

Oczywiście same wybory 
poprzedziła kampania wy-
borcza. Były plakaty, wiece, 
agitacja. 

A nasze dzieci uczyły się, że 
warto dokonywać mądrych 
wyborów, bo będą miały one 
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Pamiętamy o zmarłych

Koniec października to u nas czas szczególny. Czas, kie-
dy uczymy dzieci szacunku do przeszłych pokoleń, do tych, 
którzy odeszli. Każda grupa przedszkolna (od tych zupełnie 
małych - 2,5 latków) i każda klasa, odwiedza wówczas wybra-
ne opuszczone groby porządkując je i zapalając symbolicznie 
znicze. 

Jak nasze dzielne Jeżyki przedszkolakami się stały

21 listopada, podczas uroczystego pasowania, nasze dzielne 
Jeżyki z grupy 3-latków zostały przyjęte w poczet przedszko-

Andrzejki - tak się bawią nasi uczniowie

Choć nie do samego rana, ale i tak fantastycznie bawili 
się nasi uczniowie z klas IV-VII i II gim. podczas Zabawy An-
drzejkowej. Były wróżby ukryte w ciasteczkach, można było 
sprawdzić, jaka przyszłość nas czeka, jak brzmi imię poten-
cjalnego wybranka serca. Nikt (no, prawie nikt) nie podpierał 
ścian, bo budynek nowy, więc nie było takiej potrzeby. A, że 
muzyka wybrana przez uczniów, to nogi rwały się do tańca. 
Nie możemy tego nie powtórzyć za rok.

Uczymy się pomagać

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania

8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Go-
towania. W naszym Zespole od trzech lat obchodzony jako 
Dzień Śniadanie daje moc. W tym roku postanowiliśmy jed-
nak pójść o krok dalej. Dzieci młodsze przygotowały pyszne 

Biały, która poopowiadała nam, co robić, by jedzenie było i 
zdrowe i przyjemne. Ciekawe, co nasi uczniowie wymyślą 
za rok, bo jak widać talentów kulinarnych i kreatywności nie 
można im odmówić.

Gimnazjaliści i klasa VII w 
tym roku mieli okazję uczest-
niczyć w cudownej lekcji hi-
storii połączonej z upamięt-
nieniem śmierci tych którzy 
odeszli. A wszystko to tak 
niedaleko nas w Muzeum 
Obozów Jenieckich.

laków. Pięknie przyrzekały 
nie tylko dbanie o zabawki, 
ale również godne znoszenie 
rozłąki z rodzicami. Jeżyki - 
trzymamy Was za słowo! Od 
dzisiaj już nikomu nie przy-
stoi, by ronić łzy za mamą czy 
tatą, pamiętajcie. Mam na-
dzieję, że Rodzice byli dumni 
ze swoich pociech, które tak 
pięknie się zaprezentowały. I 
tak oto nasze Jeżyki przed-
szkolakami się stały.

Nawet nasze przedszkolaki 
od najmłodszych lat uczą się, 
jak ważna jest umiejętność 
udzielania pierwszej pomocy. 
Po minach widać, że rozu-
mieją, jak ważny to temat.

śniadanie w postaci kanapek, 
sałatek i koktajli, zaś dzieci z 
klas IV-VII i II Gim postanowiły 
zamienić siebie w prawdzi-
wych restauratorów, a swo-
je klasy w restauracje, która 
mają nie jedną a znacznie 
więcej gwiazdek Michelina. 
Wyszło fenomenalnie. Komi-
sja oceniająca poczuła się 
prawie jak Magda Gesler po 
udanych rewolucjach, czy jak 
jury z Masterchefa. 

Miało być zdrowo i było. A 
przy tym wykwintnie. By do-
pełnić dzieła, dzieci spotkały 
się z Panią dietetyk - Joanną 
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Budujemy budy!
Na przełomie września i listo-

pada 2017 r. w Szkole Podstawo-
wej Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzań-
skim  takie słyszy się rozmowy: 

- Proszę Pani, na korytarzu wisi 
plakat o budach, to znaczy, że bę-
dziemy robić budy dla psów i ko-
tów?

- Hmm… - zastanawia się na-
uczycielka - wiesz Haniu, akcja 
polega na zbiórce rzeczy najbar-
dziej potrzebnych naszym czwo-
ronożnym przyjaciołom.

- Eee…, a nie możemy sami zro-
bić im domków?

- Mój dziadek zrobi budę – woła 
Lena 

….. i tak oto z inicjatywy i przy 
udziale dzieciaków poszliśmy o 
krok dalej…

Nasi uczniowie pokazali, jak 
wielkie mają serca. Wzięli bowiem 
aktywny udział w akcji zielonogór-
skiego schroniska dla bezdomnych 
zwierząt „Psu na budę”. Zaczęliśmy 
od własnego podwórka… W świe-
tlicy szkolnej wykonano pierwszą 
budkę dla kota, którą podarowa-
no szkolnej kotce Burej. Dzieciaki 
dbając o porządek i fajne miejsce 
wysprzątały Kocią Strefę pod scho-
dami przy wejściu do szkoły. I tak 
oto Nasza Bura została właściciel-
ką własnego M1. A to dopiero po-
czątek..... 

Budowanie styropianowych 
domków dla kotów to nie lada wy-
zwanie, ale co tam, było nam mało 
i zgodnie z tytułem akcji „Psu na 
budę” przeszliśmy do działania. 
Dnia 25 listopada w sobotę od sa-
mego rana wspólnie z rodzicami, 
wujami, ciociami, dziadkami, kole-
gami i przyjaciółmi rozpoczęliśmy 
tworzenie, budowanie, wykonanie 

bud. Sobotnia pogoda nie dopisała, 
za to rąk do pracy nie brakowało  
Powstała podwójna, ogromna buda 
z tarasem i otwieranym dachem. W 
asyście dorosłych dzieciaki dopa-
sowywały deski według rozmiaru, 
a desek było sporo, wiec i matema-
tyka się wkradła, wbijały gwoździe, 
wkręcały wkręty, malowały tak, 
jak kiedyś my, dorośli, na dawnych 
zajęciach ZPT. Po pracy można 
było poczęstować się ciepłą miską 
grochówki przygotowaną przez 
uczennice klasy siódmej podczas 
nocowania i herbatą serwowaną 
w świetlicy szkolnej dla zaangażo-
wanych strudzonych, młodych i du-
żych budowniczych, konstruktorów 
i  tzw. „Przeszkadzaczy”   Imprezę 
uświetnił pokaz psich sztuczek w 
wykonaniu Zworki i jej przewod-
niczki Katarzyny Sobieszek. 

       Dzień pełen wrażeń, ot co. 
Pytacie czy warto? Pewnie, że tak 
! Dzieciaki zadowolone, zmęczone, 
ale przede wszystkim usatysfak-
cjonowane wspólną pracą, byciem 

przy sobie z rodzicami i bliskimi, 
niesieniem pomocy. Ogromne po-
dziękowania za wsparcie i udział 
należą się nie tylko harcerzom, 
nauczycielom, dzieciom i rodzi-
com obecnym w sobotę ale i tym, 

którzy ofiarowali deski, gwoździe, 
drewnochron, styropian i inne ma-
teriały, z których powstało osiem 
bud dla psów i szesnaście domków 
dla kotów. Wspaniali rodzice, wu-
jowie, dziadkowie podarowali swój 
wolny czas, chęci, aby wspólnie 
popracować na rzecz milusińskich. 
W czasie trwania akcji do szkoły 
lawinowo przynoszono karmę dla 
zwierząt (ponad 150 kg), legowiska 
- sztuk 17, koce, kołdry, podkłady, 
zabawki itp. 

A żeby merdające kocie i psie 
ogonki na żywo zobaczyć zapro-
siliśmy chętne, zaangażowane 
dzieciaki i rodziców dnia 2 grudnia 
2017 roku w godzinach 9:00–13:00 
na zorganizowany, ufundowany 
przez Radę Rodziców, za co ser-
decznie dziękujemy  wyjazd do 
Schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt w Zielonej Górze. 

A wiecie, co jest w tym wszyst-
kim najfajniejsze? Kiedy poma-
gamy, jesteśmy tacy sami, mali i 
duzi, w różnych szkołach, domach 
i instytucjach, a nasza gmina może 
właśnie takimi ludźmi się szczycić.

kierowniczka zamieszania, 
nauczycielka świetlicy,
kocio-psia przyjaciółka

Kornelia Kaziemko 
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Podróż sportowa
Nasza październikowa podróż 

rozpoczęła się aktywnie wielkim 
świętem szkoły, czyli zawodami 
sportowymi dla klas I-VII. Młodsi 
uczniowie rywalizowali w konku-
rencjach sprawnościowych (biegi, 
skoki i rzuty). Nawet pluszaki mia-
ły w nich swój udział. Tutaj każdy 
był wygrany, liczyła się dobra za-
bawa i sam w niej udział. Pokonać 
własne słabości to jest coś! Starsi 
już na poważnie, w pocie czo-
ła, czasami i łez wyciskali każdy 
punkt. Nikt nie chciał być przegra-
ny. Każdy punkt był na wagę złota. 
Rywalizując między sobą stoczyli 
ciężkie boje ( rzucanka siatkar-
ska, konkurencje sprawnościowe, 
itp.). Udowadniając sami sobie, że 

sport w tej szkole stoi na wyso-
kim poziomie.

Nauczyciele (ale i personel nie-
pedagogiczny) też nie chcieli być 
gorsi. Zamiast tradycyjnego apelu 
z okazji DEN, porzucając szpilki, 
garnitury, wdziewając trampki, 
do tego gadżety w postaci kokard, 
opasek, kasków stanęli do boju 
pod przewodnictwem szkol-
nych sportowców lub ducho-
wych przywódców ( pani Krysi, 

pana Tomka i pana Łukasza, ale 
i samego pana Dyrektora), któ-
rzy poprowadzili swoje drużyny 
do walki sportowej. Na szczęście 
była to prawdziwa walka fair play. 
Nawet uczniowie w swojej oce-
nie nie byli tacy surowi. Ile było 
śmiechu i wspólnej radości! Dzię-
kujemy Wam drodzy uczniowie, 
że tak dzielnie nas wspieraliście 
i dopingowaliście. To dzięki Wam 
zabawa się udała. Wyrazy podzię-
kowania kierujemy także w stro-
nę Pana Romana Mączkowskiego 
- prezesa stowarzyszenia FIBER 
za przygotowanie i prowadzenie 
pasjonujących konkurencji.

Sportowa podróż widoczna 
była także na korytarzach szkol-

nych. Można było tutaj dostrzec 
prawdziwe perełki- dyplomy, me-
dale, puchary, koszulki z podpisa-
mi sportowców. W każdej klasie 
znaleźli się mali utalentowani 
adepci sportu, którzy chwalili się 
swoimi osiągnięciami (niektórzy 
podczas turnieju nauczycielskie-
go).

Nie zabrakło i prawdziwych 
sportowców. W naszych progach 
szkolnych zaszczycił nas swoją 

obecnością  starszy kolega Prze-
mysław Kacieja - dawniej uczeń, 
dzisiaj  Mistrz Polski i Wicemistrz 
Świata, a także  trener MUAY 
THAI. Kto wie, może opowiadając 
tak barwnie o blaskach i cieniach 
zaraził już swoją dyscypliną nie-
jednego szkolnego urwisa?! 

Dla tych, którym trudno rozstać 
się ze szkołą zorganizowano ak-
tywną nockę weekendową. Obok 
wypieków, dyskoteki, filmów cu-
downa Natalia Kapusta - nasza 
absolwentka, dzisiaj tancerka 
tańca towarzyskiego klasy spor-
towej i międzynarodowej wraz 

z koleżanką po fachu Kamilą 
poprowadziła zajęcia z fitness. 
Każdy mógł w nich uczestniczyć. 
Brawo Dziewczyny!

Szkoła to ciekawe miejsce - 
kształci i uczy. Teraz już wiemy, 
że na każdy sukces trzeba ciężko 
zapracować.

Myślicie, że to wszystko co się u 

nas działo? Otóż NIE ! To był nie-
zwykły miesiąc. Było bicie rekor-
du w jednoczesnym prowadzeniu 
resuscytacji krążeniowo - odde-
chowej, było też kręcenie filmu 
dla reprezentanta kadry narodo-
wej w piłce nożnej- Arkadiusza 
Milika - ze wsparciem i życzenia-
mi szybkiego powrotu do zdrowia, 
był też konkurs podsumowujący 
podróż na plakat promujący idola 
sportowego. Oj, działo się!

Troszkę nam żal, że i ta podróż 
dobiegła końca. Nasza lokomo-
tywa toczy już dwa wagony: ku-
linarny, sportowy… Jaki przed 

nami? Tym razem historyczno - 
krajoznawczy po Polsce. Nie trać-
cie czasu i zabierajcie się z nami!  
Dziękujemy, że byliście z nami i 
wytrzymaliście trudy tej podróży. 

Wasi Nauczyciele
SP nr 1 w Nowogrodzie 

Bobrzańskim
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Drużynowe Mistrzostwa Świata STHIL 2017

Turniej
szachowy

Dla Polaków tegoroczne 
Drużynowe Mistrzostwa Świa-
ta STIHL TIMBERSPORTS® w 
sportowym cięciu drewna, ro-
zegrane 3 i 4 listopada 2017 
r. w norweskim Lillehammer, 
zakończyły się historycznym 
sukcesem. Polski zespół po raz 
pierwszy zdobył srebrny medal, 
co więcej, osiągnął to w niepeł-
nym, bo zaledwie trzyosobo-
wym, składzie. Lepszy od Po-
laków okazał się jedynie zespół 
Nowozelandczyków. Zawody 
wzorowane są na pracy, jaką 
wykonywali kiedyś drwale, uży-
wając siekier oraz pił ręcznych i 
pilarek. Konkurencje wymagają 
od zawodników bardzo dużego 
wysiłku oraz precyzji.

Arkadiusz Drozdek, kapi-
tan polskiej drużyny i 9-krotny 
Mistrz Polski w tym sporcie, za-
jął 7. miejsce w rywalizacji in-
dywidualnej. W tej konkurencji 
oprócz złota Nowozelandczy-
ka Jasona Wynyarda, medale 
zdobyli Australijczyk Brad de 
Losa (srebro) oraz Kanadyjczyk 
Mitch Hewitt (brąz). Pan Arka-
diusz jest zawodowym straża-
kiem mieszkającym w Zielonej 
Górze. Jest także związany z 
Ochotniczą Strażą Pożarną w 

Z okazji Dnia Niepodległości (11 Listopa-
da), w niedzielę 12 listopada 2017 r. Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
przeprowadził w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Niwiskach otwarty Turniej 
Szachowy. Rywalizowano w dwóch katego-
riach wiekowych: juniorów (do lat 18) oraz 
seniorów (powyżej 18 roku życia). W turnie-
ju wzięło udział 18 zawodników. Najliczniej-
szą grupę stanowiła młodzież szkolna. W 
pierwszej fazie turnieju swoją obecnością 
zaszczycili graczy: Burmistrz Nowogro-
du Paweł Mierzwiak, dyrektor Szkoły Ma-
rzanna Kujtkowska oraz dyrektor MGOKSiR 
Agnieszka Wawryk-Grzelec. Po rozegraniu 9 
rund klasyfikacja była następująca:

Seniorzy: 1. Paweł Jakubowski (8 pkt.), 2. 
Damian Opulski (6,5), 3-6. Przemysław Paś 
(6), Stefan Drozdek (6), Franciszek Markocki 
(6), Sławomir Zabor (6).

Juniorzy: 1. Adrian Kisiel (5), 2. Michał Sa-
wicki (5), 3. Sebastian Jakubowski (4,5). Zwy-
cięzcy otrzymali puchary i dyplomy, a każdy 
uczestnik pamiątkowy medal.

Urzutach. Był mieszkańcem 
tej miejscowości, gdzie do dzi-
siaj ma wielu przyjaciół, znajo-
mych i krewnych.

„Jestem jednocześnie za-
skoczony i dumny z naszego 
sukcesu, tym bardziej, że ze 
względu na okrojony skład 
– Jacek Groenwald, Krystian 
Kaczmarek i ja – mogło nam 

pójść o wiele gorzej. Rywalizo-
waliśmy z doskonałymi zawod-
nikami i faworytami tej dyscy-
pliny. Udało nam się stanąć na 
podium zaraz za Nowozeland-
czykami. Srebro oznacza też, 
że pokonaliśmy wszystkie dru-
żyny europejskie, podczas gdy 
jeszcze kilka lat temu samo 
stanięcie na podium było dla 

nas w sferze marzeń” – powie-
dział Arkadiusz Drozdek.

Grupa kibiców i fanów bar-
dzo serdecznie powitała go 
11 listopada 2017 r. w Urzu-
tach. W spotkaniu uczestniczył 
Burmistrz Nowogrodu Paweł 
Mierzwiak.
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WIEŚCI GMINNE
1. Dofinansowanie dla sołectwa Bogaczów
Sołectwo Bogaczów z inicjatywy Pani Elżbiety Kaziów i 

Sołtysa – Pana Michała Starka, dostało dofinansowanie w 
ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Gó-
rażdże „Aktywni i pomocni”. Grupa mieszkańców pod prze-
wodnictwem lidera Pana Piotra Kaziów uzyskała fundusze 
na modernizację budynku przy boisku sportowym w Boga-
czowie poprzez wymianę stolarki okiennej oraz ułożenie 
terakoty na podłodze w sali głównej. Kwota dofinansowania 
przedsięwzięcia to 2.800,00 zł. Serdecznie gratulujemy suk-
cesu wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt.

7. Wykonanie ogrodzenia przy budynku so-
cjalnym na ul. Dąbrowskiego

W dniu 29.11.2017 r. została zakończona in-
westycja pod nazwą „Budowa ogrodzenia tere-
nu przy budynku socjalnym ul. Dąbrowskiego 14 
w Nowogrodzie Bobrzańskim”.  Wykonano ok. 
47 metrów bieżących ogrodzenia panelowego.

8. Wykonanie przyłącza energetycznego na plac rekreacyjny i 
zabaw w Bogaczowie

W dniu 31.10.2017 r. została zakończona inwestycja pod nazwą 
„Wykonanie przyłącza energetycznego na plac rekreacyjny i zabaw 
w Bogaczowie”. Podłączono energię elektryczną do wiaty, a cała in-
westycja została sfinansowana z funduszu sołeckiego.

10. Rozbudowa instalacji wodociągowej do budynku go-
spodarczego w miejscowości Przybymierz

Została zakończona inwestycja polegająca na rozbudowie 
instalacji wodociągowej prowadzącej do budynku gospodar-
czego w miejscowości Przybymierz. Podłączono wodę do bu-
dynków gospodarczych na boisku sportowym. Inwestycja ta 
w całości została sfinansowana z funduszu sołeckiego.

11. Ochrona przeciwpożarowa w Urzędzie Miejskim 
W dniu 12.11.2017r. zakończone zostały prace polegające na 

opracowaniu dokumentacji i wykonaniu w Urzędzie Miejskim w 
Nowogrodzie Bobrzańskim ochrony przeciwpożarowej zgodnie z 
postanowieniem Lubuskiego Komendanta WPSP w Gorzowie Wlkp. 

12. Przebudowa dróg gminnych o numerach 102437F, 102473f, 
102471F oraz 102434F, 102472F w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wykonawca nie wykonał prac w terminie w związku z czym naliczo-
ne zostały kary umowne. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi 
inwestycji, na początku 2018 r. zostanie zorganizowane spotkanie z 
mieszkańcami.

13. Zakończono budowę ogrodzenia na 
cmentarzu w Dobroszowie Wielkim

Dnia 07 listopada 2017 r. została zakończona 
inwestycja pn. „Budowa ogrodzenia cmentarza 
w miejscowości Dobroszów Wielki”. W ramach 
inwestycji zamontowano 107,5 m ogrodzenia panelowego z po-
dmurówką. Inwestycja została sfinansowana z funduszu sołeckie-
go oraz nagrody dożynkowej sołectwa.

14. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy 
Os. Robotniczym 1/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim

W dniu 05.12.2017 r. zakończono inwestycję pn. 
„Przebudowa lokalu mieszkalnego przy Os. Robotni-
czym 1/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim.” Inwestycja 
polegała na wydzieleniu w mieszkaniu łazienki.

15. Pieniądze z grantów
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że w 

porozumieniu z Urzędem Miasta Szkoła Podstawowa nr 2 w 
Nowogrodzie Bobrzańskim i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji zostali beneficjentami 2 grantów w konkursie 
Fundacji Banku Zachodniego WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. 
MGOKSiR zdobył grant w wysokości  4.000,00 zł na projekt 
pn.”Z Boberkami BZ WBK S. A. wśród zabytków Gminy Nowo-
gród Bobrzański”, a Szkole Podstawowej nr 2 na projekt „Więc 
chodźmy, pomalujmy nasz przystanek” przyznano 3.000,00 zł. 
Serdecznie gratulujemy.

9. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. 
Pocztowej 3/6

W dniu 31.10.2017 została zakończona inwe-
stycja polegająca na przebudowie lokalu miesz-
kalnego przy ul. Pocztowa 3/6 w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Kwota dofinansowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego wyniosła 24.045,20 zł

2. Dofinansowanie na agregaty prądotwórcze
Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała dofinansowanie w 

wysokości 10.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zakup 
dwóch agregatów prądotwórczych na potrzeby Gminy Nowo-
gród Bobrzański. Zakupiony sprzęt przekazany został w po-
siadanie Ochotniczych Straży Pożarnych z Niwisk i Wysokiej.

3. Gmina pozyskała kolejne środki
Gmina Nowogród Bobrzański uzyskała dofinansowa-

nie z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w kwocie do 
14.000,00 zł na przeprowadzenie konsultacji społecznych 
w planowaniu swojego otoczenia - studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy No-
wogród Bobrzański. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowo-
grodzie Bobrzańskim uruchomiony zostanie również punkt 
konsultacyjny, który będzie czynny od dnia 08 stycznia 2018 
r. do 09 lutego 2018 r., w każdy poniedziałek i wtorek w go-
dzinach: od 16.00 do 18.00.

4. Likwidacja azbestu w gminie Nowogród Bobrzański
W roku 2017 r. kolejny raz Gmina Nowogród Bobrzański 

uczestniczyła w programie „Usuwania wyrobów zawierają-
cych azbest 2017” finansowanym przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze. Gmina otrzymała na zrealizowanie Programu w 2017 
r. 13.452,60 zł, co stanowi 100 % poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych przeznaczonych na demontaż, zbieranie, 
transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 
przez uprawnione składowisko odpadów niebezpiecznych. 
Do Urzędu wpłynęło 25 wniosków, w ramach których z tere-
nu naszej gminy wywieziono 2824,24 m2 materiałów zawie-
rających azbest. 

5. Szkoła Podstawowa w Drągowinie laureatem konkur-
su  Wzorowa Łazienka

Z wielką przyjemnością informujemy, że Szkoła Podsta-
wowa w Drągowinie została laureatem nagrody II stopnia w 
tegorocznej edycji programu Wzorowa Łazienka. Firma Uni-
lever przekaże szkole roczny zapas płynu do toalet marki 
Domestos. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaanga-
żowanie całej szkolnej społeczności! 

6. Przeniesienie przystan-
ku autobusowego 

Przedsiębiorstwo Budowla-
no-Drogowe „KAMBUD” infor-
muje, że przystanek autobu-
sowy przeniesiony w okolice 
ulic Piaskowej i Spacerowej z 
dniem 14.12.2017r. został przy-
wrócony do pierwotnej lokali-
zacji przy ulicy Nadbrzeżnej.
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IV Liga

1 kolejka - 16.09.2017
FIBER Nowogród Bobrzański-LZS 
JEDNOŚĆ Podmokle 1:10
2 kolejka - 30.09.2017
ZKS V Drzonków-FIBER Nowogród 
Bobrzański 10:0  3 
kolejka - 07.10.2017
FIBER Nowogród Bobrzański-UKS 
TEJA Łęknica 4:10
4 kolejka - 14.10.2017
FIBER Nowogród Bobrzański-UKS 
PRUS Żary 5:10
5 kolejka - 21.10.2017
KS POGOŃ Wschowa - FIBER Nowo-
gród Bobrzański 4:10
7 kolejka - 18.11.2017
ŻSTS II Żagań-FIBER Nowogród 
Bobrzański 10:0
8 kolejka - 2.12.2017
FIBER Nowogród Bobrzański-Dzie-
siątka Nowa Sól 6:10

V LIGA

1 kolejka - 16.09.2017
FIBER III Nowogród Bobrzański - FIBER II Nowogród Bobrzański 6:12
2 kolejka - 30.09.2017
FIBER II Nowogród Bobrzański - KS POGOŃ II Wschowa 16:2
MKS TĘCZA II Krosno Odrzańskie - FIBER III Nowogród Bobrzański 15:3
3 kolejka - 07.10.2017
FIBER III Nowogród Bobrzański - UKS CZARNI Żagań 11:7
UKTS-OLIMPIA Lubsko - FIBER II Nowogród Bobrzański 10:8
4 kolejka - 14.10.2017
MKS TĘCZA II Krosno Odrzańskie - FIBER II Nowogród Bobrzański 9:9
5 kolejka - 21.10.2017
FIBER III Nowogród Bobrzański - UKS PRUS II Żary 4:14
FIBER II Nowogród Bobrzański - UKS CZARNI Żagań 15:3
6 kolejka - 04.11.2017
KS JOFRAKUDA III Świebodzin - FIBER III Nowogród Bobrzański 16:2
7 kolejka - 18.11.2017
FIBER III Nowogród Bobrzański - ŻSTS III Żagań 4:14
FIBER II Nowogród Bobrzański - UKS PRUS II Żary 6:12
8 kolejka - 2.12.2017 
KS JOFRAKUDA III Świebodzin - FIBER II Nowogród Bobrzański 14:4

RoM

W jeszcze niższej klasie rozgrywek czyli A- klasie rywalizują FIBER IV i FIBER V. Tutaj rozgrywki toczone są w formie turnie-
jów, które na przemiennie rozgrywana są w Sulechowie i Nowogrodzie Bobrzańskim. W sumie sekcja tenisa stołowego liczy 
23 zawodników i zawodniczek w wieku seniorskim oraz 11 dzieci, które dopiero nabierają i to z dobrym skutkiem umiejętno-
ści przy tenisowych stołach. 
Do tej pory W IV i V lidze rozegrano osiem kolejek I rundy, a po nowym roku rozpocznie się runda rewanżowa. Rozgrywki ligo-
we potrwają do końca kwietnia 2018 r. W planach mamy za zadanie utrzymać wszystkie zespoły w dotychczasowych ligach.

16 września 2017 r. zainaugurowano rozgrywki tenisa stołowego w woj. lubuskiem pod egidą Lubuskiego Okręgowego Związku Tenisa 
Stołowego. W tym sezonie FIBER wystawił do IV ligi pierwszy zespół, a do V ligi kolejne dwa zespoły. W obu ligach występuje po 9 drużyn z 
południowej części województwa lubuskiego.

Ligowe zmagania ping-pongistów

Turniej o puchar stacji paliw Bermix

W turnieju wzięło udział 18 osób z Nowogrodu Bobrzańskiego, którym nie obce 
są tenisowe zagrania, bowiem większość uczestników, to osoby przychodzące 
regularnie na tenisowe zajęcia prowadzone przez stowarzyszenia FIBER. Sę-
dziami zawodów byli Roman Mączkowski i Walerian Droszczak. Po rozegraniu 
meczy grupowych najlepsi zawodnicy spotkali się w meczu finałowym o miano 
najlepszego w turnieju. Zawodnicy z drugich miejsc walczyli o trzecie miejsce, 
a zawodnicy z trzecich o miejsca 5-6. Zwycięzcą turnieju został Dariusz Paw-
lak pokonując po zaciętej walce Krzysztofa Zapotocznego. Natomiast w meczu 
o 3 miejsce Jacek Szmyr pokonał Daniela Jarmolonka. Najlepszą kobietę w 
turnieju została Agnieszka Kotuńska. 

15 listopada 2017 r. Stowarzyszenie FIBER zorganizowało w sali w Ośrodku Kultury 
w Nowogrodzie Bobrzańskim - III Turniej Tenisa Stołowego o puchar Firmy Handlowej  
BERMIX (stacja paliw).

Halloween w Domu Kultury
We wtorek 31 października 2017 r. Ośrodek Kultury Spor-

tu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim przeprowadził z 
dziećmi zajęcia kreatywne „Halloween”. W programie były 
m.in. prace techniczne z dynią, malowanie twarzy, a także 
konkurs na najładniejszy strój halloweenowy. Czas spędzony 
w Ośrodku Kultury minął szybko, ale produktywnie i cieka-
wie.
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III Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

Zawodnicy i zawodniczki 
zostali podzieleni na osiem 
kategorii ze względu na wiek 
i umiejętności. Cztery katego-
rie były zarezerwowane dla 
dzieci i młodzieży, a kolejne 
cztery dla osób dorosłych. 
Przebieg turnieju odbywał 
się bardzo sprawnie, a to za 
przyczyną sędziów stoliko-
wych, którzy w profesjonalny 
sposób poradzili sobie z „roz-
piską” takiej ilości pojedyn-
ków.

Organizatorzy oraz Świę-
ty Mikołaj zadbali o podnie-
bienie uczestników i o to, by 
każdy otrzymał drobny upo-
minek oraz miał możliwość 
skosztować słodkości, napić 
się kawy czy herbaty, a także 
po raz pierwszy na naszym 
turnieju posilić się ciepłym 
posiłkiem. Także i My jeste-
śmy zadowoleni, że udało się 
z takim rozmachem prze-
prowadzić imprezę. Bardzo 
cieszymy się, że na Turniej 
przybył „Nowogrodzki Bobe-
rek”, który zabawiał dzieci i 
pomógł Świętemu Mikołajowi 
wręczać nagrody.

Duże podziękowania należą 
się Burmistrzowi Nowogro-
du Bobrzańskiego, pracow-
nikom Urzędu Miejskiego i 
Ośrodka Kultury, a także obu 
nowogrodzkich szkół podsta-
wowych. Na jakość imprezy 
miała wpływ pomoc material-
na i finansowa sponsorów tj.: 
Nadleśnictwa „Krzystkowice”, 
Stacji Paliw „Bermix”, Studio 
Treppen Schody Jesionka 
oraz firmy „Magnolia”. Już 
dzisiaj zapraszamy zainte-
resowanych na Noworoczny 
Turniej Tenisa Stołowego, 
który odbędzie się w niedzie-
lę 7 stycznia 2018 roku na 
hali widowiskowo-sportowej 
w Nowogrodzie Bobrzańskim. 
Wyniki turnieju:

Kategoria: ADEPT
1. Śledziński Jakub - Nowo-
gród Bobrz.
2. Babiak Oliwier - Nowogród 
Bobrz. 
3. Mierzwiak Jakub - Nowo-

gród Bobrz. 

Kategoria: ADEPTKA
1. Dawid Julia - Otyń 
2. Szymczak Amelia - Nowo-
gród Bobrz. 
3. Kamińska Zofia - Lubsko
Kategoria: JUNIOR
1. Nowak Mikołaj - Otyń
2. Papież Franek - Otyń
3. Niemców Fabian - Lubsko

Kategoria: JUNIORKI
1. Lech Weronika - Lubsko
2. Krzywiecka Oliwia - Lubsko

3. Sobczak Nikola - Lub-
sko 

Kategoria: KOBIETA
1. Kotuńska Agnieszka - Bia-
łowice
2. Szmit Dorota - Drągowina
3. Jarzec Agata - Nowogród 
Bobrz.
Kategoria: SENIOR
 
1. Lopko Bartłomiej - Otyń
2. Skrzypczak Artur - Lubsko
3. Bernat Mariusz - Mirocin 
Dolny

Kategoria: WETERAN
1. Wąsiński Jan - Zielona Góra
2. Wasilewski Jerzy - Zielona 
Góra
3. Sarul Roman - Mirocin Dol-
ny

Kategoria: LIGOWIEC
1. Jackowski Tomasz - Zielo-
na Góra 
2. Starszak Wojciech - Rado-
szyn
3. Ciulkiewicz Mirosław - Ra-
doszyn

RoM

W tym roku Święty Mikołaj przyjechał do Nowogrodu trzy dni przed terminem. Powód był tylko jeden: III Mikołajkowy Turniej Tenisa Sto-
łowego. Z zaproszenia skorzystało 110 osób z naszego województwa w wieku od 6 do 76 lat, które przybyły 3 grudnia 2017 r. na salę wi-
dowiskowo-sportową SP nr 2 w Nowogrodzie, by uczestniczyć w tenisowym turnieju. Na 14 stołach w ciągu pięciu godzin rozegrano ponad 
200 pojedynków, a każdy z zawodników rozegrał od 3 do 7 meczy. Była to największa liczba uczestników, jaka brała udział w tenisowym 
turnieju w naszym mieście.
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Finał Szlachetnej Paczki

Rozgrywki
piłkarskie

Mamy już za sobą finał Szla-
chetnej Paczki, który przypadł 
w tym roku na weekend 8-9 
grudnia. O tyle cała akcja bliż-
sza jest naszemu sercu, bo 
właśnie w tym roku grupa wo-
lontariuszy tej szlachetnej ak-
cji po raz pierwszy działała w 
rejonie Nowogrodu Bobrzań-
skiego. 

Finał finałem, ale jak wy-
glądały przygotowania i akcja 
promocyjna całego wydarze-
nia, mogliśmy zobaczyć 19 li-
stopada 2017 r., kiedy to otwo-
rzona została baza rodzin. 

W sezonie piłkarskim 2017/2018 do 
rozgrywek przystąpiły 4 drużyny z tere-
nu naszej Gminy. Najwyżej sklasyfikowa-
ny został Fadom Nowogród Bobrzański, 
który w klasie A. grupa II Zielona Góra 
z dorobkiem 25 punktów po rundzie je-
siennej zajmuje 5 miejsce. W tej samej 
klasie, w grupie IV Zielona Góra, Czarni 
Przybymierz z dorobkiem 18 punktów 
zajmują 7 miejsce, a Czarni Drągowina z 
dorobkiem 13 punktów zajmują 11 miej-
sce.

W klasie B, grupa Zielona Góra, zespół 
Błękitnych Kotowice z 15 punktami zdo-
bytymi w rundzie jesiennej zajmuje 7 
miejsce w tabeli.

wielkim transparentem rekla-
mowali naszą gminę i zachę-
cali do włączenia  w akcje. 

Finał Szlachetnej Paczki 

Wtedy to oczom niektórych 
mieszkańców, tuż po prze-
budzeniu ukazały się piękne 
niebieskie balony unoszące 
się w powietrzu wraz z infor-
macją o uruchomieniu bazy 
rodzin, które ciemną nocą zo-
stały przymocowane do aut 
stojących na parkingach w 
Nowogrodzie Bobrzańskim. 
Nazajutrz, kolejni wolonta-
riusze dumnie ruszyli ulicami 
miasta Zielonej Góry w mar-
szu Szlachetnej Paczki, w to-
warzystwie naszej wspaniałej 
maskotki Bobra Bogusia. Z 

również zaplanowany był do 
perfekcji. Na budynku Urzędu 
Miejskiego, który stał się ma-
gazynem, wywieszona została 
flaga symbolizująca całą ini-
cjatywę, a urzędowe auto ni-
czym sanie Świętego Mikoła-
ja, w tej pięknej, zimowej choć 
niesprzyjającej aurze pędziło 
z paczkami do potrzebujących 
rodzin. W specjalnie przygo-
towanej na tą okazję sali ślu-
bów wolontariusze uroczyście 
przyjmowali darczyńców, któ-
rzy niezwykle hojnie postano-
wili wesprzeć wszystkie po-
trzebujące rodziny.

Serdeczne podziękowania 
dla ludzi dobrego serca, a w 
szczególności dla darczyńców 
i wolontariuszy, za tak pięk-
ną akcję, która pomogła wie-
lu potrzebującym rodzinom z 
naszej okolicy i nie tylko. 
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Wigilia Miejska dla mieszkańców

Mikołaj
odwiedził
Skibice

Po raz trzeci w Nowogro-
dzie Bobrzańskim zorgani-
zowana została w niedzielę 
10 grudnia 2017 r. „Wigilia 
Miejska” dla mieszkańców 
gminy Nowogród Bobrzański. 
Wspólne spotkanie połączone 
z Mikołajem dla dzieci zapla-
nowane zostało na Rynku w 
górnej części Nowogrodu. 

Od godzin porannych pra-

We środę 6 grudnia 2017 r., a więc 
w Dzień św. Mikołaja, dzieci szkolne 
zebrały się w kościele p.w. św. Mar-
cina w Skibicach. Tam obdarowane 
zostały paczkami, które sprawiły im 
wiele radości.

cownicy Urzędu Miejskiego, 
Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji przygotowywali plac 
do Wigilii. Rozstawiony został 
duży namiot, gdzie ustawio-

z wiernymi odmówił modli-
twę i zaśpiewał kolędę. Po 
tym nastąpiło dzielenie się 
opłatkiem. Zespół „Rosa” i 
„Bobrzanki” zaśpiewały przy-
gotowane piosenki i kolędy. 
Panie z Klubu Seniora „Bóbr” 
zaczęły rozdawać pierogi z 
kapustą i makowiec (same 
ulepiły około 3 tys. pierogów 

no ławy i stoliki, zmontowa-
na została szopka, do której 
zwierzęta dostarczył Ośrodek 
„BaćArka” z Krzywej. Plac 
przyozdobiony został choin-
kami, dla których dekoracje 
wykonali uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 i nr 1 w No-
wogrodzie Bobrzańskim oraz 
przedszkolaki. 

Przybyłych mieszkańców 

powitał i życzenia świątecz-
ne złożył Burmistrz Nowo-
grodu Bobrzańskiego Paweł 
Mierzwiak. Następnie ksiądz 
wikary Dominik Grochowski 
pobłogosławił opłatki i wraz 

oraz upiekły wraz z p. Seba-
stianem Licznerskim ciasto 
makowe), a sam Burmistrz 
z kotła nalewał czerwony 
barszcz. Dzieci mogły bez-
płatnie pojeździć na karuzeli. 
Po występach przyszedł dłu-
go oczekiwany przez dzieci 
Mikołaj. Zasiadł on w saniach 
i rozdawał paczki.
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Sportowcy pomagają – Charytatywna Gala Walk
W sobotę 16 grudnia 2017 r. 

w hali sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Nowogrodzie 
Bobrzańskim odbył się Ogól-
nopolski Turniej Oyama Karate 
oraz Charytatywna Gala Walk. 
Były to szczególne zawody, 
ponieważ w czasie ich trwania 
zbierane były środki dla rodzi-
ny z Nowogrodu (Krystiana, 
Ani i Krzysia), która znalazła 
się, po śmierci mamy, w bar-
dzo trudnej sytuacji. Aby móc 
korzystać z pomocy społecz-
nej i innych prawnie dostęp-

Turczyniak – Grzegorz Ple-
siński (Zielona Góra); siódma 
walka – karate Wojciech Wie-
czyński (Nowogród B.) – Ceza-
ry Bartos (Piotrków Trybunal-
ski). Na zakończenie imprezy 
odbyło się łamanie dachówek 
(Tameshiwari). Zwyciężył Ka-
mil Kościk, który w dwóch pró-
bach złamał 32 dachówki.

Przed walkami uhonoro-
wano trenerów i wyróżniają-
cych się zawodników klubu 
karate w Nowogrodzie z oka-
zji 20-lecia jego powstania. 

nych środków, Krystian (21 
lat), pragnie stać się praw-
nym opiekunem młodszego 
rodzeństwa. Organizatorem 
zawodów było Lubuskie Cen-
trum Oyama Karate, któremu 
w realizacji przedsięwzięcia 
pomagali: Burmistrz Nowo-
grodu Bobrzańskiego, Szkoła 
Podstawowa nr 2 w Nowo-
grodzie oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji. 

Wspomniano o takich posta-
ciach prowadzących zajęcia, 
jak Zbigniew Tomiałowicz, 
Tomasz Częścik, Marcin Bo-
rowski, Rafał Krzywokulski 
i Mateusz Łanda. W czasie 
trwania obu imprez można 
było zakupić charytatywne ce-
giełki, z których dochód prze-
kazany został dla Krystiana, 
Ani i Krzysia. Do wygrania były 
dwie nagrody główne w posta-

W pierwszej części konkursu 
na matach zaprezentowała się 
młodzież w różnych katego-
riach wiekowych. Rywalizacja 
była bardzo zacięta. Po połu-
dniu na zainstalowanym ringu 
rozpoczęła się Charytatywna 
Gala Walk, podczas której sto-
czono siedem pojedynków w 
Kick Boxingu, Muay Thai, bra-
zylijskim Ju Jitsu oraz MMA. 
Wystąpili zawodnicy z Polski, 
Niemiec i Czech. Pierwsza 
walka kick-boxingu juniorów 
młodszych Milan Zierek – Igor 

ci roweru dziecięcego i rowe-
ru dla osoby dorosłej. Można 
było wylosować także inne, 
atrakcyjne nagrody: vouchery 
na stylizację paznokci, wizytę 
w salonie fryzjerskim, zabiegi 
pielęgnacji twarzy, tort, ozdoby 
świąteczne, płyty CD z muzyką 
poważną, karnety na zajęcia 
zumby. W przerwach między 
walkami odbyły się pokazy 
artystyczne (formacja zumby 
Patrycji Gabrysiak), wokal-
ne i sportowe. Po podliczeniu 
wszystkich środków okaza-

Hołobotowski (Zielona Góra); 
druga walka – karate Patryk 
Rozmys (Lubsko) – Kevin Pe-
trick (Cottbus/Niemcy); trzecia 
walka – karate Kamil Kościk 
(Lubsko) – Emil Rapacz (Ja-
sień); czwarta walka – brazylij-
skie ju jutsu Vaclav Bojda (Cze-
chy) – Paweł Szaja (Lubsko); 
piąta walka – karate Saman-
tha Zrocke (Cottbus/Niemcy) – 
Klaudia Lidak (Radom); szósta 
walka – muay thai Radosław 

ło się, że zebrano 9.034, 13 
zł oraz 14,40 EURO. Ponadto 
anonimowy darczyńca prze-
kazał potrzebującej rodzinie 
nową pralkę automatyczną. 
Za sprawną organizację tur-
nieju, a tym samym pomoc ro-
dzinie, Burmistrz Nowogrodu 
Paweł Mierzwiak podziękował 
wszystkim instytucjom i oso-
bom zaangażowanym w to 
przedsięwzięcie.
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Pocztówki nie z tego świata, czyli uczniowie 
klas I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie 

Bobrzańskim poznają arkana sztuki 

espedeux
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Lekcja higieny

„Startuj z FIO”
Termomodernizacja
świetlicy wiejskiej
w Niwiskach 

„Lekcje higieny jamy ustnej 
z Panem Bobrem” to tytuł pro-
jektu, który realizowany był w 
listopadzie 2017 r. na terenie 
miasta Nowogród Bobrzański. 
Projekt współfinansowany był 
ze środków Programu Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich, w 
ramach zadania „Startuj z FIO”. 
Beneficjentem była nieformalna 
grupa „Pomocne Boberki”.

Organizatorami i animatorami 
zajęć byli wolontariusze. Jeden 
z nich wcielił się w postać Pana 
Bobra, olbrzymią maskotkę, która 
zachęcała dzieci do regularnego 
mycia zębów, a także prowadzi-
ła instruktaż higieny jamy ustnej. 
Obecność Pana Bobra nie była 
przypadkowa, jest on również 
oficjalnym symbolem i maskot-
ką gminy Nowogród Bobrzański. 
Zadaniem Pana Bobra było w 
zabawny sposób zachęcić naj-
młodszych mieszkańców do co-
dziennego dbania o higienę jamy 
ustnej. Zajęcia odbywały się cy-
klicznie, przez 4 tygodnie – raz 
w tygodniu w każdej z 4 grup w 
dwóch przedszkolach w Nowo-
grodzie Bobrzańskim. W warsz-
tatach wzięły udział przedszko-

laki w wieku od 3 do 6 lat. Mali 
uczestnicy za udział w zajęciach 
otrzymali zestawy podstawowe 
do higieny jamy ustnej (w tym 
szczoteczkę i pastę do zębów) 
oraz książeczkę z łamigłówkami 
dla najmłodszych nawiązującą 
do tematyki projektu. Na ostat-

nich zajęciach Pan Bóbr wraz z 
wolontariuszem podsumował 
wszystkie spotkania,  następnie 
przeprowadził konkurs. Zwy-
cięzcy, którzy odpowiedzieli po-
prawnie na konkursowe zagadki, 
otrzymali drobne upominki. 

Listopadowe spotkania w Bo-
gaczowie po hasłem „Połączy 
nas sport”  dofinansowane ze 
środków Programu Fundusz Ini-
cjatyw Obywatelskich w ramach 
projektu pn. „Startuj z FIO” za-
kończone. W ramach dofinanso-
wanie zakupiony został sprzęt 
sportowy oraz namiot niezbęd-
ny do realizacji projektu. Re-
alizatorem zadania była grupa Zakończono realizację prac 

związanych z termomodernizacją 
budynku użyteczności publicznej 
w Niwiskach. Kwota dofinanso-

nieformalna pod nazwą „Zieloni 
Bogaczów”, a spotkania prowa-
dzili zaangażowani wolonta-
riusze. Rozgrywki sportowe w 
ramach programu zintegrowały 
i zachęciły mieszkańców do ak-
tywnego spędzania czasu. Na 
zakończenie projektu zorgani-
zowano wspólne ognisku przy 
którym uczestnicy wraz z orga-
nizatorami mogli wymienić się 
spostrzeżeniami i podsumować 
cały projekt.

wania inwestycji ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
„Lubuskie 2020” to 667.146,06 
złotych.
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