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Dofinansowanie
dla Gminy
na modernizację 
oczyszczalni
ścieków w wysokości 
3.351.696 zł

Mamy karetkę
w Nowogrodzie
Bobrzańskim!
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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
życzymy  Mieszkańcom Gminy Nowogród Bobrzański,

naszym partnerom, przyjaciołom i współpracownikom wszystkiego co najlepsze.
Aby ten czas był pełen pokoju i wiary

szczęścia osobistego, pogody ducha i wzajemnej życzliwości.
Niech Zmartwychwstanie da siłę w pokonywaniu codziennych trudności 

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 
Radosnego wiosennego nastroju, dużo zdrowia, 

smacznego jajka, mokrego dyngusa i wesołego Alleluja 
w gronie rodziny i przyjaciół.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Robert Milto

Burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego

Paweł Mierzwiak
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Zaplanowane na pierwszy 
tydzień ferii przypadający 
w województwie lubuskim 
w terminie od 12-23 lutego 
spotkały się z bardzo du-
żym zainteresowaniem, któ-
re przekroczyło najśmielsze 
oczekiwania organizatorów. 
Przyczyniła się do tego za-
pewne atrakcyjna oferta za-
jęć i wyjazdów przygotowana 
przez sztab organizacyjny. 
Pierwszy dzień postanowili-
śmy spędzić na miejscu, or-
ganizując przy pomocy Sto-
warzyszenia Fiber zajęcia 
ruchowe sprzyjające integra-

cji i wzajemnym poznaniu się 
uczestników zimowiska. W 
między czasie odbyły sią tak-
że zajęcia decoupage, które 
spodobały się także przed-
stawicielom płci męskiej. 
W drugim dniu kontynuowali-
śmy zajęcia ruchowe w nieco 
innej formie. Utrzymując do-
brą współpracę z Lubuskim 
Klubem Oyama Karate, po-
stanowiliśmy zaprosić Sen-
seia Mateusza Łande, który 
wraz z Sempai Gabrielą Łan-
da, przeprowadzili poranną 
rozgrzewkę w stylu Oyama 
Karate. W dalszej części dnia 

odbyły się warsztaty malo-
wania piaskiem oraz huczne 
zakończenie karnawału, czyli 
otwarty bal przebierańców 
ze słodkim poczęstunkiem 
oraz nagrodami za najład-
niejsze stroje. 
Dzień trzeci, to upragnio-
ny przez wielu, wyjazd do 
Wrocławia na wystawę kloc-
ków Lego. W środowy pora-
nek zapakowaliśmy się do 
mistrzowskiego autokaru 
podstawionego przez firmę 
Wataha, który przewozi za-
wodników i ruszyliśmy w 
drogę. Około godziny 12:00 
byliśmy już na miejscu, zwar-

ci i gotowi na nową przygo-
dę w świecie klocków Lego. 
W drodze powrotnej oczy-
wiście nie mogło zabraknąć 
wizyty w McDonald’s. Cali i 
zdrowi, późnym popołudniem 
wróciliśmy do Nowogrodu 
Bobrzańskiego. 
Czwartek spędziliśmy w kinie 
Cinema City na animowanej 
komedii „Gnomy rozrabiają”, 
po seansie odwiedziliśmy 
Park Trampolin Skokolocko, 
a ostatni dzień spędziliśmy 
na basenie. Mamy nadzieje, 
że spełniliśmy oczekiwania 
Waszych pociech. Do zoba-
czenia za rok! :)

Ferie zimowe w Ośrodku Kultury
Organizowane po raz pierwszy w formie półkolonii, 

ferie zimowe 2018 r. w MGOKSiR dobiegły końca. 
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W tym roku przed rozpoczę-
ciem imprezy w Ośrodku Kul-
tury przeprowadzony został 
Rodzinny Bieg Boberków dla 
WOŚP. Potem od godziny 16.00 

w Nowogrodzie Bobrzańskim. 
Oczywiście uruchomiona zosta-
ła w sali czerwonej kawiarenka, 
w której odbywała się sprzedaż 
ciast, pierogów, pizzy, kawy i her-
baty. Panie z zespołu „Bobrzan-
ki”, Klubu Seniora nad Bobrem, 
nauczycielki ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 ulepiły na tegoroczny 
Finał 2.840 pierogów, które ro-
zeszły się bardzo szybko. W sali 
zielonej zainstalował się punkt 
z książkami, plan do zrobienia 
sobie pamiątkowego zdjęcia i 
wydrukowania go na papierze 
fotograficznym oraz kącik, gdzie 
można było pomalować twarz.

W sali widowiskowej odby-
wała się główna część Orkie-
stry. Tutaj prowadzący licytowali 
otrzymane przedmioty i gadżety. 
Można było wylicytować koszul-
ki WOŚP, tort, kalendarze, rower, 

do Ośrodka Kultury swoje puszki 
z pieniędzmi przynosili wolonta-
riusze. Zawartość każdej z nich 
została dokładnie zliczona przez 
panie z Banku Spółdzielczego 

szydełkowego Owsiaka, srebrną 
biżuterię, kosze słodyczy. Przy-
stań Baseny przekazała kartę 
podarunkową, miesięczny dwu-
daniowy abonament obiadowy, 
nocleg dla dwóch osób. Klub 
Futbolu Amerykańskiego Wata-
ha Zielona Góra podarował dwa 
karnety VIP na mecz otwarcia 
sezonu futbolowego w Zielonej 
Górze. Można było wylicytować 

indywidualny trening MUAY THAI 
z dwukrotnym mistrzem Polski 
SKF Boksing Z. Góra – Przemy-
sławem Kacieją. Fani piłki nożnej 
licytowali koszulkę reprezentacji 
Polski ze zgrupowania w Arła-
mowie z autografami piłkarzy. 

Stowarzyszenie FIBER w tym 
roku jako nowość przeprowa-
dziło licytację 10 unikatowych 
kubków ceramicznych. Kubki te 
były specjalnie wytworzone na 
tę okazję i każdy był numerowa-
ny od 1 do 10. Unikatowość tych 
kubków sprawiła, że licytacja 
była bardzo zacięta i trwała pra-
wie do końca imprezy, a kwota 
jaką uzyskano (1.560 zł) prze-
szła najśmielsze oczekiwania. 
Cena kubka nr 1 wyniosła 250 
zł. Dużym powodzeniem cieszy-
ło się „Koło Fibera”, gdzie można 
było za jedyne 2 złote zakręcić i 

Szkoły Podstawowej nr 2 w No-
wogrodzie „Noworoczny Turniej 
Tenisa Stołowego”, podczas któ-
rego zebrano kwotę 702 zł. Tak 
więc stowarzyszenie „Fiber” na 
rzecz Orkiestry zebrało całkiem 
sporą kwotę 4.414 zł.

Po przeliczeniu wszystkich 
pieniędzy okazało się, że pod-
czas 26 Finału WOŚP w Nowo-
grodzie Bobrzańskim padł ko-
lejny rekord. Zebrano 47.292,95 
zł, co jest o ponad 909 zł więcej, 
niż podczas ubiegłorocznego Fi-
nału. Daje to w przeliczeniu na 1 
mieszkańca gminy kwotę ponad 
5 złotych. Dla porównania sztaby 
w naszym regionie zebrały np: w 
Zielonej Górze 136 tys. złotych, 
w Sulechowie - 95 tys. zł; w Go-
rzowie – 57 tys. zł; w Nowej Soli 
– 40 tys. zł; w Żarach – 36 tys. zł; 
w Kożuchowie – 27 tys. zł.

wygrać atrakcyjne nagrody. Jak 
podają obsługujący Koło człon-
kowie stowarzyszenia, podczas 
prawie czterogodzinnego kręce-
nia „Koło Fibera” wprawiano w 
ruch ponad 1000 razy, co średnio 
daje 20 sekund na jedno kręce-
nie. W sumie wykręcono 2.152 zł 
dla Orkiestry. W dniach poprze-
dzających Finał WOŚP odbył się 
w hali widowiskowo-sportowej 

W niedzielę 14 stycznia 2018 r. przeprowadzony zo-
stał 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tym razem celem było pozyskanie środków dla wy-
równania szans w leczeniu noworodków. Nad sprawa-
mi związanymi z Orkiestrą w Nowogrodzie Bobrzań-
skim czuwał Sztab Organizacyjny, na czele którego 
stała p. Dorota Laskowska-Kabała. Do współpracy za-
proszone zostały Szkoły Podstawowe w Drągowinie, 
Niwiskach, Nowogrodzie Bobrzańskim, Niepubliczny 
Zespół Szkolno-Przedszkolny PRO NOVO w Bogaczo-
wie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekre-
acji oraz Stowarzyszenie „Fiber”. Imprezę poprowa-
dzili: Dorota Laskowska-Kabała, Joanna Sobków oraz 
Tomasz Sawicki.

Kolejny rekord WOŚP
w Nowogrodzie
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Mamy karetkę
w Nowogrodzie Bobrzańskim!!!

Wybory uzupełniające
do Rady Miejskiej

Przypomnijmy. Co naj-
mniej kilka lat trwały za-
biegi o ulokowanie am-
bulansu w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Burmistrz No-
wogrodu Bobrzańskiego Pa-
weł Mierzwiak na początku 
swojej kadencji (2015 rok) 
otrzymał od mieszkańców 
petycję dotyczącą karetki 
pogotowia. Na spotkaniu z 
mieszkańcami wraz z pe-
tycją wręczono także listę 
poparcia (kilkaset podpisów 

mieszkańców, które posłuży-
ły, jako jeden z argumentów 
podczas rozmów). Po kilku-
nastu spotkaniach (nieraz z 
negatywnym zakończeniem) 
i dzięki wsparciu ze strony 
Pana Senatora Waldemara 
Sługockiego, Pani Poseł Kry-
styny Sibińskiej, Pana woje-
wody Władysława Dajczaka, 
wicewojewody Pana Roberta 
Palucha oraz dyrektora Wo-
jewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Zielonej Gó-

rze, burmistrz Nowogrodu 
Bobrzańskiego „dopiął swe-
go” i przed świętami Bożego 
Narodzenia 2017 roku otrzy-
mał informację, że zakon-
traktowano dodatkową karet-
kę na województwo lubuskie, 
która zostanie przydzielona 
dla Nowogrodu Bobrzańskie-
go. Z tego miejsca burmistrz 

dziękuje wszystkim, którzy 
wierzyli w sukces od począt-
ku starań oraz wszystkim 
osobom prawdziwie wspiera-
jących go w tych działaniach. 
Nikt nie ma wątpliwości, że 
ten sukces poprawił bezpie-
czeństwo zdrowotne miesz-
kańców Nowogrodu i okolicy.

Ratownicy medyczni – Daniel Juruć i Mariusz Moszek

Od 1 stycznia 2018 roku w Nowogrodzie Bobrzań-
skim stacjonuje podstawowy Zespół Ratownictwa 
Medycznego. Ambulans Pogotowia Ratunkowego w 
Nowogrodzie Bobrzańskim stacjonuje 24 godziny na 
dobę w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
przy ul. Zielonogórskiej. Jak wynika z przekazanych 
informacji już w pierwszym miesiącu funkcjonowa-
nia było 86 wyjazdów. Wcześniej karetka jechała 
do potrzebujących pomocy z Zielonej Góry, co zaj-
mowało niejednokrotnie kilkadziesiąt minut. Przez 
to ratownicy tracili wiele cennych minut. Teraz ku 
zdziwieniu mieszkańców, którzy jeszcze nie wiedzą, 
że karetka stacjonuje w Nowogrodzie Bobrzańskim, 
dojeżdża ona do nich w kilka minut. 

W niedzielę 14 stycznia 2018 r. przeprowadzone 
zostały wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w 
Nowogrodzie Bobrzańskim w okręgu wyborczym nr 
11 (Bogaczów, Krzewiny, Łagoda, Pajęczno, Sterków, 
Wysoka). Wybierano jednego radnego spośród 4 kan-
dydatów po tym, jak z funkcji radnej zrezygnowała p. 
Elżbieta Kaziów. Uprawnionych do głosowania było 
588 osób. W wyborach wzięło udział 237 osób, co daje 
frekwencję na poziomie 40,31 procenta. Największą 
liczbę głosów otrzymał Michał Starek – 102 głosy. Po-
zostali kandydaci odpowiednio: Stanisław Kaziów – 59 
głosów, Jan Muszyński – 44 głosy, Beata Najgebauer – 
26 głosów. Nowo wybrany radny został zaprzysiężony 
podczas sesji Rady Miejskiej 30 stycznia 2018 r.

• 86 – liczba wezwań przekazanych do realizacji
• 1 – wezwania odwołane w trakcie realizacji
• 7 – zespół zadysponowany do dziecka
• 79 – zespół zadysponowany do osoby dorosłej
• 19 – udzielono pomocy w miejscu wezwania
• 66 – udzielono pomocy i przewieziono do Szpitalnego Od-
działu Ratunkowego (Zielona Góra – 26, inny szpital – 40)
• 4291 – liczba przejechanych kilometrów

Raport z wyjazdów Zespołu
Ratownictwa Medycznego:
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Noworoczne spotkanie
miast partnerskich

„Operetka

Dzień Dziecka
inaczej

Do wspólnej, noworocznej tradycji miast partner-
skich: Nowogrodu Bobrzańskiego, Świdnicy i Lüb-
benau, należy organizowanie naprzemiennie w każ-
dej gminie spotkania, którego celem jest omówienie 
perspektyw współpracy na rok bieżący. W tym roku 
gospodarzami była gmina Nowogród Bobrzański. 
Na spotkaniu w Urzędzie Miejskim dnia 6 lutego po-
jawili się przedstawiciele gminy Świdnica z wójtem 
Adamem Jaskulskim oraz burmistrz Helmut Wenzel 
z  Lübbenau wraz ze współpracownikami. Po oficjal-
nym spotkaniu i rozmowach goście zaproszeni zostali 
przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego Pawła 
Mierzwiaka do zwiedzenia winnicy Marcus w Sterko-
wie prowadzonej przez Państwa Bandiak. W urokliwej 
zimowej scenerii i przy wspólnym stole trwała dal-
sza część spotkania. Po obiedzie zorganizowanym w 
MGOKSiR, oczarowani polską gościnnością i urokiem 
krajobrazu goście udali się do domów, a gospodarze 
do swoich codziennych obowiązków.

Na stałe do kalendarza imprez Ośrodka Kultury wszedł nowo-
roczny koncert dla mieszkańców Gminy. Początek roku to zazwy-
czaj chłodne dni i wieczory, ale i tak w piątek 19 stycznia 2018 r. 
w sali widowiskowej MGOKSiR było „gorąco”. 

Już po raz czwarty w naszym 
mieście wystąpił Teatr Muzycz-
ny „IWIA” z Gliwic z programem 
„Operetka Wczoraj i Dziś”. Scena-
riusz do spektaklu został napi-
sany dzięki inspiracji płynących 
z melodii i historii zawartych w 
najpiękniejszych operetkach. 
„Usta Milczą, Dusza Śpiewa”, „W 
Rytm Walczyka”, „Dziewczęta z 
Barcelony”, „Wilia”, „Czardasz Ro-
zalindy”, Walce i Polki Straussa, 
Kankan Offenbacha, czy wiele 
innych znanych i lubianych me-
lodii. Akcja widowiska rozgrywa-
ła się na salonach XIX w. Wiednia 
na jednym z wielu wystawnych 
bali. Przewijały się tam najroz-
maitsze, zjawiskowe damy, jed-
ne dystyngowane inne szalone. 

Po kilkuletniej obserwacji oraz rozmowach z mieszkańcami, 
Burmistrz wraz z sołtysami naszych miejscowości podjęli próbę 
organizacji jednego, wspólnego Dnia Dziecka na terenie naszej gmi-
ny. Decyzja ta podyktowana jest zapewnieniem każdemu dziecku 
jednakowych atrakcji z okazji ich święta. Dotychczasowa praktyka 
budziła wśród dzieci wiele zastrzeżeń, które dotyczyły wspomnia-
nych atrakcji, jakie poszczególne sołectwa przygotowywały swoim 
pociechom. Aby uniknąć przykrych sytuacji postanowiono spróbo-
wać nowej formy obchodzenia tego święta w naszej gminie. Czy to 
słuszna decyzja? - okaże się  już niebawem tj. 23  maja 2018 roku 
Informujemy, że będą prowadzone listy chętnych z poszczegól-
nych miejscowości celem zapewnienia dojazdu dzieci na to święto. 
Szczegóły wkrótce.

Ponadto informujemy, że:
• Organizatorzy IV Nowogrodzkiego Rajdu Integracyjnego zapra-

szają mieszkańców do wzięcia udziału w tegorocznej edycji Rajdu, 
który odbędzie się 16 czerwca 2018 r. Szczegóły i program już nie-
bawem na stronach internetowych Ośrodka Kultury i Urzędu Miej-
skiego.

• Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego wspólnie z Panią Dyrek-
tor Ośrodka Kultury  zapraszają na obchody Nocy Świętojańskiej na 
Basenach 24 czerwca 2018 r. Więcej informacji wkrótce na stronach 
internetowych.

• Zapraszamy na obchody Dni Majowych. Szczegółowe informa-
cje wkrótce.

W chwilach tak zwanej słabości, 
degustując zbyt dużo wytworne-
go trunku przestały już skrywać 
namiętne uczucia względem 
eleganckich panów, a śpiewając 
pieśń, arię lub tańcząc czarda-
sza, walca czy polkę, wyrażały 
co im w duszy gra. Scenariusz i 
reżyseria Izabela Witwicka.

Wczoraj i Dziś”
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Dlaczego Pro Novo?
No właśnie. Od czego? Od maleńkiej grupki dzieci, rodziców, 

którzy postanowili nam zaufać, ogromnej pracy, jeszcze więk-
szego serca do tego co robimy i całej masy zapału do chęci 
zmieniania tego, co zmienić w szkołach i przedszkolach trze-
ba i należy. Całość doprawiona wiarą, że się uda. Czy to prze-
pis na sukces? Nie, to przepis na realizację marzeń, czyli celu 
z odroczonym terminem realizacji. Z tej mikstury pragniemy, 
chęci, działań powstała nadzieja, że potrafimy ukształtować 
młodego człowiek z głęboko zakorzenioną wiarą w to, że nie 
ma rzeczy niemożliwych, są tylko te,  które wymagają ciut 
więcej czasu. 

W Pro Novo naszych sukcesów nie mierzymy ilością dy-
plomów, certyfikatów, nie liczymy kolejnych laureatów, fi-
nalistów, zwycięstw w konkursach, choć wcale się ich nie 
wstydzimy i mamy ich niemało. Naszą miarką jest uśmiech 
ucznia, są nią wspólne relacje wszystkich członków nasze-
go Zespołu. Wspólne przerwy, „pogaduchy” z dziećmi, ilość 
przytuleń i uścisków, które mówią tylko jedno; „akceptuje Cię 
takim, jaki jesteś. Jestem tu dla Ciebie”.

To, że razem czujemy się dobrze, że to w tym właśnie gro-
nie chcemy działać, rozwijać się i zmieniać świat. Naszym 
sukcesem są tętniące życiem korytarze. Piękna przestrzeń 
wypełniona pomysłami i projektami naszych uczniów. Kipiący 
od pomysłów pokój nauczycielski. Nie przerażają nas puste 
ławki – one także świadczą o naszym sukcesie. Dzieci wy-
mieniają je na swobodne poznawanie świata, która odbywa 
się także poza murami szkoły. To właśnie my i nasza filozofia.

Bez dzwonków, bez schematów, bez granic dla nauki, z 
uśmiechem, energią i pomysłami. Tak wyobrażamy sobie 
edukację i tak też uczymy w Pro Novo. U nas niekonwen-
cjonalne oraz niebanalne rozwiązania budują codzienność 
szkolną. Pewna u nas jest tylko nieustanna zmiana. Świat się 
zmienia, dzieci się zmieniają, dlatego też zmieniamy się i my. 
Błąd to dla nas nie życiowa porażka, a jedynie konieczny etap 
w drodze po sukces. Praca domowa to lekcja odpowiedzial-
ności i sumienności, a nie chmura gradowa, która „wisi” nad 
dzieckiem i rodzicem. Klasa to nie ujednolicona wiekowo gru-
pa dzieci, to team, w ramach którego dzieci tworzą projekty, 
rozwiązują zadania-wyzwania, a przede wszystkim uczą się 
od siebie nawzajem. Przerwa to nie tylko czas odpoczynku, 
ale i nawiązywania prawdziwych relacji koleżeńskich, to też 
moment, w którym niejednokrotnie rodzą się nadzwyczajne 
pomysły. Dzieci same dają nam znak, kiedy, gdzie i czego po-
trzebują. Naszą rolą jest właściwie te sygnały odczytywać.

Pro Novo to szkoła działająca poza schematem. Nasze po-
dejście do edukacji to nie tylko filozofia, ale konkretne działa-
nia, które przynoszą wymierne efekty. Najważniejszym z nich 
jest szczęśliwe dziecko, które z ochotą wchodzi do szkoły, 
działa w niej, funkcjonuje; to, które nie chce jej opuszczać na-
wet po zakończeniu zajęć i tęskni podczas ferii czy wakacji. 

Nie znasz tego uczucia? Nie rozumiesz tych słów? Myślisz, 
że to nie może być prawda? To tylko znaczy, że nasz nie 
znasz. Twoje dziecko może skończyć szkołę inną niż Ty. Od 
czasu, gdy to właśnie Ty byłeś uczniem wiele się zmieniło. I 
powinny zmienić się też szkoły. Ale czy się zmieniły? My się 
nie zmieniliśmy, my jesteśmy od początku inni.

Jeszcze Cię nie przekonaliśmy? Przyjdź, zobacz, zapytaj. 
Oczywiście, że nie jesteśmy dla wszystkich. Jesteśmy dla 

tych, którzy chcą inaczej, bo rozumieją, że skoro zmienia się 
świat, szkoła też nie może stać w miejscu i tylko przemalowy-
wać ściany czy kopiować działania innych. Musi mieć wizję, 
filozofię i nieustanne pragnienie rozwoju, zmiany i podążania 
za dzieckiem. My to mamy. Jeśli jeszcze Cię nie przekonali-
śmy widać nie jesteśmy dla Ciebie. Jesteśmy dla tych, którzy 
chcą dla swoich dzieci czegoś lepszego, niż sami mogli do-
świadczyć.

Nasza specjalność to pomaganie!

Oczywiście nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie obchodzili 
Mikołajek w zupełnie inny sposób niż połowa populacji tego 
świata. Czapka Mikołaja właśnie w Mikołajki stanowiła obo-
wiązkowe uzupełnienie mundurków szkolnych. Już czwarty 
rok z rzędu 6-go grudnia podsumowujemy trwającą 5 tygodni 
akcję „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. W dzień, kiedy inne 
dzieci dostają prezenty, nasze uczą się, że dawanie sprawia 
dużo więcej satysfakcji niż branie. Pokazujemy im, jak cu-
downie jest robić prezenty szczególnie tym potrzebującym. 
Uczymy otwierać serca na drugiego człowieka. W tym roku 
postanowiliśmy wesprzeć podopiecznych UNICEF Polska 
i  potrzebującego Pana z Bogaczowa w ramach Szlachetnej 
Paczki. 

Przez ostatnie tygodnie uczniowie i przedszkolaki z Pro 
Novo sprzedawali ciasta, desery, słodkości, losy, by cały przy-
chód z akcji przeznaczyć na pomoc tym, którzy tego potrze-
bują. Udało nam się zebrać aż 3959,75 zł!!! Z tych środków 
w ramach akcji Paczka bez pudła kupiliśmy: pompę wodną, 
pasty terapeutyczne, mleko terapeutyczne, taśmy do mierze-
nia obwodu ramienia, pakiety odżywcze, ołówki, podręczni-
ki i pakiety edukacyjne, szczepionki przeciwko odrze i polio, 
mydło. Pomoc nasza trafi do najbardziej odległych zakątków 
świata. Pozostałe środki postanowiliśmy przeznaczyć na 
pomoc dla mieszkańca Bogaczowa w ramach Szlachetnej 
Paczki. Jak było podczas podsumowania akcji? Momentami 
smutno (bo obraz głodujących czy chorych dzieci z pewno-
ścią wzbudzał takie uczucia), momentami nostalgicznie, ale 
generalnie bardzo optymistycznie. Bo przecież na sercu robi 
się tak lekko i przyjemnie, gdy zdamy sobie sprawę z tego, że 
nasza mała pomoc, kilka złotych, przemnożone przez liczbę 
uczniów sprawiło, że mogliśmy pomóc bardzo dużej liczbie 
potrzebujących.

To już piąty rok naszego funkcjonowania w gminie 
Nowogród Bobrzański. A wszystko zaczęło się od.. 
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Stypendia naukowe wręczone!

Wigilia inna niż wszystkie

Maraton Babciowo-Dziadkowy

Gry planszowe - nasza specjalność

Bo wnętrza mają znaczenie

Kodujemy!

Zima na zawołanie

Oswajanie Fipina

Pierwszy trymestr za nami. 
Czas więc na podsumowanie 
i nagrodzenie tych najpilniej-
szych. To właśnie oni odebrali 
stypendia naukowe ufundo-
wane przez organ prowadzą-
cy szkołę na kolejny trymestr. 
I tak: - stypendium naukowe 
I stopnia za wybitne wyniki w 
nauce odebrali: Jagoda Ziół-
kowska (kl. II gim - średnia 
5,64), Jakub Kiklica (kl. II gim 
- średnia 5,55), Maja Pytkow-
ska (kl. IVa - średnia 5,50), - 
stypendium naukowe II stop-
nia za bardzo dobre wyniki w 
nauce otrzymali: Iga Pachała 
(kl. IVa - średnia 5,46), Patry-
cja Sekuła (kl. VIIa - średnia 
5,36), Zuzanna Ganczar (kl. 
VIIa - średnia 5,30), Alicja 

Przez cały tydzień pod koniec 
stycznia i jeden dzień dłużej na-
szą szkołę oddaliśmy symbo-
licznie w ręce cudownych gości 
- babć i dziadków. Każdego dnia 
swoich najbliższych gościli bo-
wiem uczniowie i przedszkola-
ki z poszczególnych klas i grup 
przedszkolnych. Nawet gimna-
zjaliści, choć wyrośnięci i z sy-
piącym się pod nosem wąsem 
zaprosili te ważne dla nich oso-
by. Bo kto kocha dzieci, jak dziad-
kowie? Kto potrafi patrzeć takim 
ciepłym, pełnym ufności wzro-

Ostatni dzień w Pro Novo 
przed feriami był bardzo gorący. 
Zanim starsi uczniowie rozpo-
częli swój bal karnawałowy, w 
klasach został rozegrany turniej 
warcabowy (a gdy wyłoniony zo-
stał zwycięzca klasy - graliśmy 
w Chińczyka. Potem odbyły się 
potyczki pomiędzy klasami aż w 
końcu w półfinale i finale zmie-
rzyli się najlepsi z najlepszych. 
Ostatecznie wyłoniliśmy dwóch 
Mistrzów Gier Planszowych 
Pro Novo w dwóch kategoriach 
wiekowych - zostali nimi dwaj 

Nasze dzieci odpoczywały 
podczas ferii, a my „stroiliśmy 
się” dla nich. A właściwie przy-
ozdabialiśmy, doczyszczaliśmy 
i dopieszczaliśmy sale. Jak wy-
szło? Ufff, możemy z czystym 
sumieniem powiedzieć, że efekt 
jest... No jaki? Zresztą zobaczcie 
sami. A to jeszcze nie koniec. 
Nowa, czy raczej najnowsza 
część budynku w naszej ulubio-
nej wersji. Biel - antracyt - limon-
ka.

Zakodowany pin-
gwin z „Zaczarowanej 
zagrody?” My tak oma-
wiamy lektury. 

Kodowanie wdro-
żone wzorcowo. Przy 
tym dużo zabawy, bo 
naszą specjalnością 
jest uczyć bawiąc i ba-
wiąc uczyć.

Zaczęło się rano od śniegu, a 
skończyło na wizycie bałwan-
ka w naszej szkole. Takiego 
naszego, prywatnego, prosto z 
Pro Novo. Dzieciaki zachwyco-
ne, choć Olaf opuścił nas, gdy 
za oknem nie było już śladu po 
śniegu. No i oczywiście wszy-
scy chcieli mieć z nim zdjęcie, 
od tych najmłodszych po tych 
najstarszych. 

W styczniu dołączył do na-
szego Zespołu ktoś wyjątkowy. 
Mały robot, który nie mógł przy-
brać innego imienia niż właśnie 
Fipin. A skoro został członkiem 
naszego Zespołu, przyszedł czas 
na jego oswajanie. Tylko pytanie 
kto kogo oswaja? My jego, czy on 
nas? 

W tajemnicy powiemy Wam, 
że z dnia na dzień staje się on 
częścią naszej codzienności.

Ach, cóż to był za dzień.. Nasza piąta wspólna Wigilia. Ma-
giczny wieczór pełen kolęd, występów dzieci, a wszystko to 
w starannie przygotowanej oprawie, bardzo starannie. Było 
wzruszenie ale i uśmiech, doniosłe momenty ale i pełne ra-
dości chwile. I ta atmosfera - jak zawsze u nas - rodzinna. Bo 
i rodziny w komplecie. Czegóż chcieć więcej?

Noga (kl. IVa - 5,29) i Oliwia 
Chełminiak (kl. IVa - śred-
nia 5,29). Gratulujemy! Nie 
było łatwo, wiemy, ale chyba 
było warto. Pod koniec mar-
ca mamy nadzieję, że do tej 
grupy stypendystów dołączą 
kolejni.

kiem? Nikt. Tylko oni. Cudowni, 
wspaniali, niezastąpieni. Babcia 
i Dziadek. To przecież o nich jest 
powiedzenie: „Pan Bóg nie mógł 
być wszędzie, dlatego stworzył 
babcię i dziadka”.

Michałowie (jeden duży z II Gim, 
drugi mały z IIIA. Wicemistrzami 
zaś zostali Karinka (klasa IA) i 
Marysia (klasa V). Jak się bawić, 
to się bawić.
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Przegląd wydarzeń SP Drągowina
19.10.2017 Warsztaty robotyki prowadzone 

przez instruktorów „Bricks4Kidz”
Akcja „Wzorowa łazienka”

„Ognik” 21.11.2017

31 października w naszej szkole miała miejsce uroczystość 
otwarcia siłowni dla uczniów. Stało się to możliwe dzięki Sto-
warzyszeniu Przyjaciół Drągowiny „Rosa”, które uzyskało mi-
krodotację w ramach projektu „Poprawa warunków realizacji 
kultury fizycznej w Szkole Podstawowej w Drągowinie poprzez 
wyposażenie siłowni dla uczniów”. Sprzęt stanowiący wypo-
sażenie siłowni sfinansowano ze środków województwa lubu-
skiego w ramach projektu „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe 
– Budżet Inicjatyw Obywatelskich”. Inaugurację działalności 
siłowni stanowiła lekcja otwarta prowadzona przez nauczy-
ciela wychowania fizycznego, w której uczestniczyli ucznio-
wie klas młodszych. Wśród zaproszonych gości znajdowali się 
burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Pan Paweł Mierzwiak, 
przedstawiciele Rady Rodziców naszej szkoły, przedstawicie-
le OSP w Drągowinie, przedstawiciele grona pedagogicznego 
oraz wolontariusze, dzięki którym możliwe było zrealizowanie 
projektu. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do po-
wstania naszej siłowni.

Szkoła brała udział w ogólnopolskiej akcji „Wzorowa ła-
zienka”, w której można było wygrać remont szkolnych toalet. 
Uczniowie stworzyli galerię prac plastycznych, którą można 
było oglądać na stronie internetowej konkursu.  Poprzez tę 
stronę oddawało się też głosy na wybraną szkołę. Dziękuje-
my wszystkim naszym sympatykom, w tym grupie Pani Na-
dziei Zapotocznej, za ogromne wsparcie, dzięki któremu nasza 
szkoła zajęła 5 miejsce w kraju!!! Ponadto w czasie trwania 
konkursu w szkole miały miejsce różne wydarzenia i akcje, 
miedzy innymi Światowy Dzień Toalet.

"Ognik" to niezwykłe miejsce w Zielonej Górze. Byliśmy tam 
21 listopada. Jesteśmy zachwyceni czasem, który spędziliśmy 
pod opieką strażaków. Nauczyli nas, jak powinniśmy zachować 
się, gdy grozi nam niebezpieczeństwo, nawet wtedy, gdy prze-
bywamy w przytulnym, przyjaznym mieszkaniu. Dziękujemy 
gospodarzom i obiecujemy, że będziemy stosować się do Wa-
szych rad i wskazówek.
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Tradycyjnie w SP im. Jana Pawła II w Niwiskach
Święta Bożego Narodzenia, jak 

co roku w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Niwiskach 
przywitaliśmy Jasełkami już 17 
grudnia 2017 r. W tym roku wi-
dowisko oparte na tekście księ-
dza Kazimierza Jarego z 1895 r. 
przygotowała klasa VI pod kie-
rownictwem dyrektora szkoły 
Marzanny Kujtkowskiej, zaś nad 
oprawą muzyczną czuwała Ilona 
Jędryczkowska – nauczycielka 
muzyki. Scenografię do przed-
stawienia wykonały nauczycielki: 
Dorota Urbanek, Renata Kaniow-
ska, Monika Kogut, Bożena Her-
man. Profesjonalne nagłośnienie 
zapewnił nam Dariusz Bagan  z 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sporu i Rekreacji w Nowo-
grodzie Bobrzańskim.

Jednak tak naprawdę praw-
dziwymi bohaterami widowiska 
jasełkowego byli nasi szóstokla-
siści. Przez dwa miesiące pracy 
nie tylko perfekcyjnie opanowali  
bardzo wymagający tekst, ale 
również ujawnili ogromne pokła-
dy twórczej inwencji i zdolności 
aktorskie. W dziewiętnastowiecz-
nym tekście zmierzyli się także 
z elementami gwary i świetnie 
sobie z tym poradzili. Wszyscy 
członkowie grupy teatralnej za-
sługują na wielkie słowa uznania, 
jednak niektóre kreacje szcze-
gólnie przykuły uwagę widzów i 
wywoływały bardzo żywe reak-
cje. Należą do nich Pasterze, w 
których wcielili się Nikola Dudek, 
Hania Haponiak i Kacper Budzyń-
ski oraz Herod grany przez Lidię 

Drozdek i Diabeł, którego od-
twórczynią była Zosia Balak. Do 
tego należy dodać barwne stroje, 
oświetlenie i magia działa. 

Na przedstawieniu w szko-
le wcale nie zakończyła się ja-
sełkowa przygoda klasy VI.    6 
stycznia 2018 r. gościliśmy w 
Parafii Broniszów na zaprosze-
nie Księdza Jana Makowskiego. 
Uczniowie dali w tym dniu dwa 
przedstawienia w kościołach w 
Broniszowie i Jarogniewicach. 
13 stycznia 2018 r. gościliśmy 
w Przybymierzu na zaproszenie 
sołtysa Romana Balaka. Do Koźli 
zaprosił nas Ksiądz Andrzej Pa-
lewski, gdzie byliśmy 21 stycznia. 
Okres świąt Bożego Narodzenia 
zakończyliśmy w Kotowicach, w 
naszej parafii.  Uczniowie włoży-
li wiele serca w przygotowanie 
widowiska, z przedstawienia na 
przedstawienie zabawa w teatr 
sprawiała im większą frajdę, po-

konali tremę i sprawianie radości 
widzom dawało im ogromną sa-
tysfakcję.

Całe to nasze przedsięwzięcie 
nie doszłoby do skutku, gdyby 
nie wsparcie i pomoc rodziców. 
Byli jak zawsze niezawodni. To-
warzyszyli dzieciom na każdym 
przedstawieniu, zorganizowali 
transport, czuwali nad strojami 
i rekwizytami. W tym miejscu 
składamy serdeczne podzięko-
wania rodzicom oraz wszystkim 
osobom, które pomogły nam w 
realizacji widowiska.

Ksiądz Krzysztof Cochła za-
deklarował również finansowe 
wsparcie VII Zjazdu Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II – uroczy-
stości diecezjalnej, której mamy 
zaszczyt być gospodarzami. Uro-
czystość  została zaplanowana 
na 18 maja 2018 r.

Marzanna Kujtkowska

Udane
mistrzostwa

3 marca 2018 r. w Żaganiu 
odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Makroregionu Zachodniego w 
Kumite i Kata. W zawodach tych 
wystartowało ponad dwustu za-
wodników z 24 miast z całego 
kraju. Nie zabrakło zawodników 
naszego Klubu którzy zaliczy-
li świetny występ zdobywając 
9 medali. Zawody sędziowali 
Sensei Zbigniew Tomiałowicz 4 
Dan oraz Sensei Marek Błasz-
ków 4 Dan. Dziękujemy naszym 
asystentom Sempai Januszowi 
Barczukowi i Sempai Arkadiu-
szowi Szpichowskiemu(Nowo-

gród Bobrzański) za nieocenio-
ną pomoc w trakcie turnieju.

Złote medale:
- Kamil Kościk (Lubsko) - 
Kumite
- Milena Lewandowska (No-
wogród Bobrzański) - Kumite
- Marcin Barczuk (Nowogród 
Bobrzański) - Kumite
Srebrne medale:
- Maciej Święcicki (Lubsko) - 
Kumite
- Maja Pelc (Nowogród 
Bobrzański) - Kumite
- Maja Pelc (Nowogród 
Bobrzański) - Kata

- Sebastian Żuk (Jasień) - Kata
Brązowe medale:
- Mateusz Łanda (Lubsko/No-
wogród Bobrzański) - Kata
- Olaf Stackiewicz (Lubsko)
Ponadto w zawodach wystar-

towali: Oliwia Stanowska, Karo-
lina Pożoga (Lubsko), Grzegorz 
Tuzik, Łukasz Szpichowski, Pa-
tryk Róg (Nowogród Bobrzański), 
Maria Maciszonek oraz Dawid 
Opałka (Jasień), którzy po świet-
nych walkach odpadli we wcze-

śniejszej fazie turnieju.
OSU!
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Czy warto wylegiwać się do 13? Jeśli ktoś to lubi, to 
może i warto. Ci, którzy w dniach 20-22 lutego 2018 
roku pojawili się w naszej szkole już przed godziną 
9.00, sądzili jednak inaczej. Dlaczego?

Ładowanie akumulatorów, 
czyli ferie w SP2

„Nauka jest jak niezmierne morze…”, ale dzięki „Centrum Nauki Kopernik” 
(i Skłodowska-Curie) w Szkole Podstawowej nr 2 
w Nowogrodzie Bobrzańskim może być bliższa uczniowi!

Po pierwsze dlatego, że można było wyruszyć poza Nowogród 
i w radosnej, luźnej atmosferze spędzić kilka godzin: albo na żar-
skim basenie, albo w zielonogórskim parku trampolin. Po drugie, w 
szkole też działo się niemało. Ciastolina, ciągutki, pianki, masa solna, 
ciecz nienewtonowska, origami i inne zajęcia plastyczno-manualne 
– tym zajmowały się dzieci, nie tylko zachwycając się nowo pozna-
nymi masami, ale też znajdując dla nich ciekawe zastosowania.

Furorę zrobił również dzień z Harrym Potterem. Po raz kolejny 
można było zaobserwować, jak książki łączą osoby w różnym wie-
ku… Co ciekawego czekało na uczestników? Była Tiara Przydziału, 
turniej (wykonano różdżki, charakteryzowano domy, wykazano się 
znajomością chronologii tekstu, poszczególnych fragmentów książ-
ki, wzięto udział w sztafecie na miotłach, quizie, quidditchu, szukano 
znicza), był list z Hogwartu i było malowanie herbów. Krótko mó-
wiąc, fantastycznie spędzony czas!

Natomiast starsi uczniowie rozpoczęli przygotowania do spekta-
klu teatralno-muzycznego „Romeo i Julia”. O nim jednak opowiemy 
innym razem... Zajęcia sportowe pozwoliły nam z wolna wrócić do 
rzeczywistości poferyjnej. I oto jesteśmy!!!

espedeux

11 grudnia 2017 r. uczniowie klas III-VI uczestniczy-
li w warsztatach „Magiczna chemia”, prowadzonych 
przez p. Annę Staniszewską. Pasta dla słonia, niepę-
kające bańki mydlane czy tornado w mleku – to tylko 
niektóre z eksperymentów  przeprowadzanych samo-
dzielnie przez adeptów nauk przyrodniczych.

Już dzień później ci sami uczniowie wzięli udział 
w warsztatach fizycznych pod kierunkiem p. Anny 
Kwaśnej. Znów wykonywali doświadczenia, wyciągali 
wnioski i nie mogli wyjść z podziwu, że to, co obserwu-
ją i czego doświadczają, to właśnie… fizyka!

Kolejny dzień przyniósł nowe niespodzianki. Jak i po 
co uczyć się logicznego myślenia? O tym dowiedzieli 
się uczniowie pod okiem p. Elżbiety Egiert. Czas spę-
dzony w bibliotece był świetnym sposobem integracji, 
nauki podejmowania decyzji, analizowania, wyciągania 
wniosków oraz kształtowania umiejętności dedukcji.

Czwartek i piątek (14 i 15 grudnia) upłynęły pod zna-
kiem robotyki i programowania. Jednego dnia gości-
liśmy pracowników Bricks4kidz, a drugiego Małego 
Inżyniera. Warsztaty okazały się kwintesencją tego, jak 
pobudzić wyobraźnię, kształtować wyobraźnię prze-
strzenną, wejść w świat programowania za pomocą 
zabawy (m.in. robotami DASH® & Dot® oraz klockami 
LEGO®).

espedeux
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We wrześniu 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim ruszyli w niezwykłą 
podróż po wszystkich obszarach życia. Mają za sobą 
podróż kulinarną, sportową, podróż po Polsce oraz 
podróż artystyczną, która w tym artykule zostanie 
szczegółowo opisana. 

Artystyczna podróż
Podróż artystyczna to 

wgląd we wszystko to, co 
powstaje z potrzeby serca, 
ducha, talentu, zamiłowa-
nia. To możliwość odkrywa-
nia swojego potencjału, a 
przede wszystkim pokładu 
możliwości jakie spoczywa-
ją w uczniach naszej szkoły. 
Poprzez podróż artystycz-
ną pragnęliśmy otworzyć 
wszystkie drzwi do kultury, 
sztuki, odkrywania nowych 
pasji i dróg samorealizacji. 

Wszystko zaczęło się już 
10 stycznia, kiedy to pierw-
szym przystankiem podróży 
artystycznej stała się wizyta 
w Cinema City na filmie pt. 
„Paddington 2” pod opieką 
Pani Alicji Goździk i Elżbiety Faściszewskiej. W tym samym 
czasie w bibliotece szkolnej przeprowadzono XXI Ogólno-
szkolny Konkurs Recytatorski  pt. „Wiersze bliskie mojemu 
sercu”. Konkurs został przygotowany i poprowadzony przez 
Panie Iwonę Warcholińską i Dorotę Laskowską–Kabałę. W 
konkursie wzięły udział 72 osoby z klas I – VII, spośród któ-
rych jury wyłoniło 12 finalistów. Zwycięzcy oraz wyróżnieni 
mieli możliwości zaprezentowania swych umiejętności recy-
tatorskich dla swoich bliskich na uroczystej gali, która odby-
ła się 7 lutego w MGOKSiR. 

Rozpędzony artystyczny wehikuł pełen uczniów SP nr 1 
pędził dalej, aż zatrzymał się 15 stycznia  w Żarach na spek-
taklu „Akademia Pana Kleksa”, by już 16 stycznia ponownie 
zawitać w Żarach na przedstawieniu „Ach, ta Pippi”, za orga-
nizację którego odpowiedzialna była Pani Danuta Górna. 

Przez cały okres trwania tej niezwykłej podróży, we 
wszystkie czwartki w gabinecie 32 prezentowana była wy-
stawa reprodukcji malarstwa impresjonistycznego, pasteli i 
sprzętu do rysowania i malowania, sprzętu fotograficznego 
i video, albumów malarstwa, podręczników na temat malo-
wania. Pan Bogdan Piersiak przeprowadził warsztaty rysun-
ku krajobrazu gminy . Ponadto przeprowadzono zajęcia pt. 
„Malować jak Vincent” pod kierownictwem Pani Elżbiety Fa-
ściszewskiej oraz przygotowano wystawę prac malarskich.

Panie Alicja Goździk oraz Zuzanna Ślemp–Zielińska zaini-
cjowały wystawę twórczości literackiej uczniów naszej szko-
ły „Witajcie w naszej bajce”, „Płomienne niebo”, „Na skrzy-
dłach Pegaza”. Uczestnicząc w spektaklach, wystawach, 
projekcjach filmów, warsztatach uczniowie mieli okazję 
poznawania twórców, artystów, którzy prezentowali swoje 
dzieła. Dopełnieniem tych spotkań była wizyta zaproszonego 

przez Panią Dorotę Laskowską-Kabałę Pana Artura Belinga, 
aktora, pisarza, satyryka, krytyka teatralnego. Ten niezwy-
kle charyzmatyczny artysta zarażał pasją tworzenia uczest-
ników spotkania. Opowiadał o teatrze lalek, o studiach ak-
torskich, o grze aktorskiej, zachęcał do poszukiwań własnej 
drogi rozwoju artystycznego. 

Podróż artystyczna przebiegała w okresie kolęd i kolę-
dowania. Klub Seniora „Nad Bobrem” zaprosił młodzież ze 
Szkolnych Kół Caritas do wspólnego śpiewania kolęd. Udział 
w tym spotkaniu wzięli również uczniowie naszej szkoły, 
skupieni wokół Szkolnego Koła Caritas pod opieką Pani Do-
roty Koszeli. 

Tradycją naszej szkoły jest celebrowanie Dnia Babci i 
Dziadka. Od wielu lat uczniowie przygotowują program ar-
tystyczny dla rodziców swoich rodziców 19 stycznia w 
MGOKSiR, pod kierownictwem Pani Ireny Kai, Ewy Długosz, 
Justyny Dwornik i Barbary Bandziak odbyła się niezwykle 
barwna impreza, podczas której dzieci dziękowały swoim 
babciom i dziadkom za miłość, opiekę, naukę, zabawę.

Tuż przed feriami, tradycyjnie już w naszej szkole, odbył 
się bal karnawałowy. To była niezwykła uczta dla ciała i du-
cha, połączenie tańca, zabawy, humoru, rozrywki z doskona-
łą integracją społeczności szkolnej. Organizacją balu zajęli 
się najstarsi, bo siódmoklasiści i należy przyznać, że poziom, 
atrakcje, pomysłowość i zaangażowanie były na poziomie 
profesjonalnej eventowej firmy!
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Artystyczne pendolino zatrzymało się 2 marca na deskach 
sceny w MGOKSiR, kiedy to na zaproszenie Burmistrza No-
wogrodu Bobrzańskiego nauczyciele Szkoły Podstawowej 
nr 1 wystawili spektakl pt. „Zakochany Czerwony Kapturek”, 
którego morał brzmiał „Uważaj bracie, z kim umawiasz się 
na czacie”. Premiera spektaklu odbyła się 8 lutego również 
w MGOKSiR przed najbardziej wymagającą publicznością 
- uczniami SP nr 1. To właśnie dla nich nauczyciele popo-
łudniami spotykali się na próbach, by w zbliżoną do profe-
sjonalnej grą aktorską zachęcić do ostrożności podczas 
surfowania po Internecie. Spektakl zakończył się owacją na 
stojąco, co dało nauczycielom zielone światło, by tego typu 
działania stały się tradycją szkoły.

Kiedy artystyczna podróż miała się ku końcowi, na naszej 
szkolnej stacji pierwszy już dym wypuściła lokomotywa roz-
poczynająca podróż z patronem Januszem Korczakiem, ale 
to już opowieść w następnym wydaniu Gazety Nowogród 
Bobrzański……

  Nauczycielki i Nauczyciele z SP nr 1 
w Nowogrodzie Bobrzańskim

Pozyskane fundusze
dla gminy Nowogród Bobrzański

1. Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 

• Od 1 stycznia 2018 r. ruszył nowy program priorytetowy 
WFOŚiGW w Zielonej Górze z dziedziny edukacji ekolo-
gicznej pod hasłem „Kampania edukacyjno-informacyjna 
dla mieszkańców województwa lubuskiego SPOTKANIA 
WOKÓŁ ŚMIETNIKA” na najciekawsze działania edukacyj-
ne w gminach i powiatach województwa lubuskiego. Na-
sza gmina, jako pierwsza złożyła wniosek i na kampanie 
edukacyjno-informacyjną „Spotkanie wokół śmietnika w 
Nowogrodzie Bobrzańskim” uzyskaliśmy dofinansowa-
nie w kwocie 20.000,00 zł, co stanowi 80% wartości całej 
kampanii. W ramach kampanii organizowane będą m.in.: 
zajęcia edukacyjne i konkursy dla dzieci, happeningi oraz 
festyn ekologiczny. O szczegółach będziemy informowali 
Państwa na bieżąco poprzez akcje promocyjne. 
• Kolejnym sukcesem jest otrzymanie dofinansowania 
zadania pn. "Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej" z 
tematem przewodnim „Czysty świat wokół nas”. Kwota 
dofinansowania z WFOŚiGW to 16.275,30 zł.  Akacja ta 
jest orgaznizowana corocznie w naszej gminie od 16 lat, 
lecz nigdy jeszcze nie była wsparta w tak dużej kwocie 
przez instytucje zewnętrzne. Cały tegoroczny projekt re-
alizowany jest od stycznia, a zakończy się uroczystą galą 
podsumowującą w czerwcu. Działania w ramach tego za-
dania koordynowane są przez Panie ze SP 1 w Nowogro-
dzie Bobrz Joannę Sobków, Irenę Kaja oraz Panią Iwonę 
Berger z Przedszkola Samorządowego w Nowogrodzie 
Bobrz.   Działania te prowadzone są w kilkunastu szko-

łach podstawowych i przedszkolach z różnych gmin. 
2. Dofinansowanie z Euroregionu 

• W ramach Programu Współpracy INTERREG VA Bran-
denburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europej-
ska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) Fundusz Małych Projek-
tów (FMP) na projekt pt. „Polsko-niemieckie spotkanie 
piłkarzy”, który planowany jest na 22-24-czerwca 2018r. 
z otrzymaliśmy dofinansowaniew kwocie 8.651,51 euro 
oraz dofinansowanie w ramach budżetu państwa- 508,91 
euro. Ogólna wartość projektu wynosi 10.178, 25 euro 
(około 43 500 zł -jest to zależne od kursu euro w dniu 
przelewu środków na konto gminy).
• Również w ramach Programu Współpracy INTERREG 
VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 otrzymaliśmy do-
finansowanie na projekt pt. „Polsko-niemieckie dni dzie-
ci”, które planowane jest w dniach 25-27 maja. Kwota 
dofinansowanie z EFRR to 9.989,75 euro i 687,63 euro 
z budżetu państwa. Łączna wartość projektu wynosi 
11.752,65 euro (około 50 500 zł -jest to zależne od kursu 
euro w dniu przelewu środków na konto gminy) .

3. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
• Projekt Stowarzyszenia Fiber pt.  „Nowogrodzkie rodzi-
ny na strat”  w ramach zadania Upowszechnianie sportu 
w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, znalazł 
się wśród 352 wniosków, które otrzymał dofinansowanie 
z programu „Sport dla wszystkich” Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Kwota dofinansowania wynosi 15.000,00 zł.

4. Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej

• W ramach programu wieloletniego „Senior+” otrzyma-
liśmy dofinansowanie w kwocie łącznej 150.000,00 zł 
na przebudowę i remont pomieszczenia w MGOKSiR i na 
zakup wyposażenia na Klub Seniora. W ramach pozyska-
nych funduszy kompleksowo odremontowane zostanie 
jedno z pomieszczeń oraz zakupiony zostanie sprzęt wy-

Chociaż były to miesiące zimowe, pozyskiwanie 
środków finansowych dla gminy trwa bez przerwy. 
Mamy przyjemność przekazać Państwu informację, 
że w ostatnim czasie pozyskano następujące środki 
finansowe:
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posażenia siłowni wewnętrznej.
• W konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej na wsparcie zadań z zakre-
su rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Ma-
luch+ 2018” gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 
300.000,00 zł na utworzenie klubu malucha, w przed-
szkolu na ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim 
(przebudowa i remont lokalu, wyposażenie) i 6.000,00 zł 
na zapewnienie funkcjonowania oddziału w 2018 roku. 
W ramach tego działania opieką zostaną objęte dzieci 
w wieku od 2 do 3 lat (15 osób).  Burmistrz Nowogrodu 
Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak wraz z innymi włodarza-
mi z województwa lubuskiego (na 82 gminy województwa 
lubuskiego dofinasowanie otrzymało tylko 8 w tym No-
wogród Bobrz.) gościli w Ministerstwie odbierając z rąk 
Pani Minister E. Rafalskiej promesy na wyżej wymienione 
zadanie (zdjęcie poniżej)

5. Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego
• Po raz kolejny otrzymaliśmy dofinasowanie z Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, tym razem na 
utworzenie dwóch lokali socjalnych w budynku na ul. Żar-
skiej 14/2. Kwota dofinansowania wynosi 43.626,13 zł. W 
ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: 
położenie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji 
wodno- kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, budowa 
łazienek.

6. Dofinansowanie na modernizację oczyszczalni ścieków z 
Urzędu Marszałkowskiego

• W 2014 roku Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska wszczął postępowanie w sprawie zamknię-
cia oczyszczalni ścieków przy ul. Sportowej w Nowo-
grodzie Bobrzańskim. Informacja ta została przekazana 
nowemu burmistrzowi Pawłowi Marzwiakowi dwa dni 
po objęciu stanowiska. Zamknięcie oczyszczalni wiązało 
się z ogromnymi kosztami dla mieszkańców więc rozpo-
częto rozmowy na temat możliwości rozwiązania proble-
mu. Oczyszczalnia została warunkowo dopuszczona do 
użytkowania, a burmistrz zobowiązał się do znalezienia 
rozwiązania tego problemu. Po wykryciu przyczyny pro-
blemu przystąpiono do przygotowania dokumentacji pro-
jektowej na modernizację oczyszczalni. Ten etap został 
zakończony w 2017 roku. W 2017 roku burmistrz otrzy-
mując kosztorys dla modernizacji (6 milionów 736 tyś 
799 złotych 33 groszy) stwierdził, że nie będzie obarczał 
mieszkańców całkowitymi kosztami tego zadania i podjął 
starania pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. I 
właśnie w luty 2018 sukcesem zakończył się również dla 
naszej gminy konkurs ogłoszony przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubuskiego. W ramach działania 4.3 
Gospodarka wodno-ściekowa konkursu Nr RPLB.04.03.
00-IZ.00-08-K02/17 otrzymaliśmy dofinansowanie na 
budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowogro-
dzie Bobrzańskim w wysokości 3 miliony 351 tysięcy 696 
złotych. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa 
na dofinasowanie i ogłoszony przetarg w celu wyłonienia 
wykonawcy. Po zakończeniu tej inwestycji mieszkańcy nie 
będą mieli już tak dużych problemów z oddawaniem ście-
ków ze swoich oczyszczalni przydomowych czy zbiorni-
ków bezodpływowych.

7. Wyróżniony został również projekt pt. "Lekcje higieny 
jamy ustnej z Panem Bobrem", który znalazł się w publi-
kacji wydanej w ramach projektu dofinansowanego ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. 
Startuj z FIO”, wśród 10 najciekawiej zrealizowanych ini-
cjatyw. 

8. Gmina Nowogród Bobrzański bierze udział w progra-
mie Obywatel cyfrowej przyszłości- wzrost aktywności 
obywatelskiej w obszarze kompetencji cyfrowych w wo-
jewództwie lubuskim w ramach Działania 3.1. Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. 
Program operacyjny Polska cyfrowa na lata 2014-2020. 
W ramach projektu 10 mieszkańców gminy w wieku po-
wyżej 65 lat będzie podnosić swoje kompetencje cyfrowe.
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W niedzielę 18 lutego 2018 r. w Klubie „Fenix” w Ka-
czenicach przeprowadzony został V Turniej Szachowy 
poświęcony pamięci Józefa Szylko. Organizatorem był 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w 
Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z działającą przy nim 
sekcją szachową.

Rozgrywki
szachowe

Zawody odbyły się w 
dwóch kategoriach wie-
kowych: juniorów (szkoły 
podstawowe i gimnazjum) 
oraz seniorów. Wśród gra-
czy większość stanowiła 
młodzież szkolna. Do Ka-
czenic przyjechało 23 za-
wodników. Oprócz naszej 
gminy w zawodach wzięli 
udział zawodnicy z Sule-
chowa i Szprotawy. Turniej 
otworzył Burmistrz Nowo-
grodu Bobrzańskiego Pa-
weł Mierzwiak. Zwycięzców 
wyłoniono po rozegraniu 
dziewięciu rund.

Wyniki V Turnieju:
W kategorii juniorów 

(szkoły podstawowe) zwy-
ciężył Olaf Lewandowski (7 
pkt.), drugi był Ziobrowski 
Wojciech (6 pkt.), a trzecia 
– Ziobrowska Maja (5 pkt.) 

cała trójka z Sulechowa.
Nagrody ufundowane 

przez p. Kazimierza Szylko 
dla najlepszych zawodni-
ków ze Szkoły Podstawo-
wej w Niwiskach otrzymali: 
Sebastian Jakubowski, Do-
rian Maciejewski i Adrian 
Kisiel.

Wśród seniorów pierwsze 
miejsce zajął Arkadiusz 
Wiśniewski (7,5 pkt.). Dru-
gi był Olaf Lewandowski (7 
pkt.) – obaj z Sulechowa, 
trzeci Franciszek Markocki 
(6,5 pkt.) z Bogaczowa. 

Zwycięzcy otrzymali pu-
chary, dyplomy i pamiątko-
we medale, które wręczyli: 
pan Kazimierz Szylko (brat 
zmarłego Józefa) oraz 
Agnieszka Wawryk-Grzelec 
– dyrektor Ośrodka Kultury.

Po raz czwarty piłkarze z drużyny „Bobry” MGOKSiR 
Nowogród Bobrzański zorganizowali turniej upamięt-
niający zmarłego przed pięciu laty Tadeusza Budzyłę. 
W turnieju zagrały drużyny Bobry MGOKSiR Nowo-
gród Bobrzański,  Hayduk Żary, Siódemka Żary oraz 
Liwno Zabór. Pan Tadeusz znany był ze swej pasji do 
piłki nożnej. Grał w Żarach, a potem w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Turniej przeprowadzono 24 lutego 2018 
r. na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowo-
grodzie. Wygrała go drużyna Hayduka Żary, drugie 
miejsce zajęli oldboje z Zaboru (Liwno), trzecie miej-
sce przypadło gospodarzom czyli Bobrom MGOKSiR 
Nowogród, a czwarte Siódemce z Żar.

Halowy turniej piłkarski
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Dzień Kobiet w Domu Kultury

Głównym celem projektu jest 
wyzwolenie potencjału mło-
dzieży szkolnej i lokalnych 
artystów. Projekt ma rów-
nież na celu poprawę este-
tyki przestrzeni publicznej 
– przystanku autobusowe-
go. W ramach projektu przy 
zaangażowaniu młodzieży 
szkolnej i lokalnych artystów 
zostanie pomalowany naj-
większy przystanek w Nowo-
grodzie Bobrzańskim na ul. 
Nadbrzeżnej. Będzie to graf-
fiti tematyczne, starannie 
przemyślane, nawiązujące 
do historii i walorów miasta 
Nowogród Bobrzański oraz 
skonsultowane ze społecz-
nością lokalną. Data zakoń-
czenia projektu przewidywa-
na jest na dzień 30.04.2018r. 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji 
z projektem” Z Boberkami 

wśród zabytków Gminy No-
wogród Bobrzański” również 
uzyskał dofinansowanie w 
ramach programu „Tu Miesz-
kam, Tu Zmieniam” w kwocie 
4.000,00 zł.  Projekt ma na 
celu wyzwolenie potencjału 
społecznego lokalnych twór-
ców-rzeźbiarzy oraz zwięk-
szenie świadomości Miesz-
kańców i turystów na temat 
zabytków gminy Nowogród 
Bobrzański, ochronę tych za-
bytków, poprawę estetyki i 
funkcjonalności przestrzeni 
publicznej. W ramach pro-
jektu zostaną oznakowane 
3 zabytki znajdujące się na 
terenie gminy Nowogród 
Bobrzański. Przy każdym 
z nich zostanie ustawiony 
Boberek BZ WBK (drewnia-
na rzeźba wykonana przez 
lokalnego rzeźbiarza) z ta-
blicą informacyjno-promo-

Uroczyste obchody Dnia Kobiet 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 
odbyły się w sali Miejsko Gmin-
nym Ośrodku Kultury Sportu i 
Rekreacji przy ul. Pocztowej, w 
piątek 2 marca 2018 r. Za przy-
strojonymi odświętnie stołami, 
przy kawie, herbacie i słodkim 
cieście, zasiadło blisko 250 Pań. 
Wszystkie zostały serdecznie 
przywitane przez Burmistrza 
Nowogrodu Bobrzańskiego - 

Pana Pawła Mierzwiaka, który 
wręczył każdej z Pań różę. Na 
początku wystąpili nauczyciele 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 z 
przedstawieniem „Zakochany 
Czerwony Kapturek”. Zostało 
ono przyjęte bardzo gorąco. Po 
nich kunszt umiejętności zapre-
zentował kabaret „Kałasznikof”. 
Potem był ciąg dalszy rozmów 
towarzyskich przy stole. I tak 
oto w szampańskiej atmosferze 

upłynął zebranym i organizato-
rom piątkowy wieczór.

cyjną (informacja o zabytku 
i dofinansowaniu). Rzeźby 
te poprawią estetykę miejsc 
i sprawią, że każdy odwie-
dzający będzie wiedział przy 
jakim zabytku się znajduje. 

Wkrótce na portalu społecz-
nościowym MGOKSiR zosta-
nie ogłoszony konkurs na 
imiona dla naszych bobro-
wych rzeźb. 

Dofinansowanie z Fundacji
Banku Zachodniego WBK

Jak już wspominaliśmy wcześniej Szkoła Podstawo-
wa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim na projekt „Więc 
chodźmy, pomalujmy nasz przystanek” dostała dofi-
nansowanie w kwocie 3.000,00 zł. 
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Zdrowych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych

pełnych nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół,

a także wesołego „Alleluja”

życzą:

Dyrektor MGOKSiR
Agnieszka Wawryk-Grzelec

oraz
pracownicy

Ośrodka Kultury

22 stycznia 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Nowogrodzie Bobrzańskim pary małżeńskie święto-
wały Złote Gody. Medal za długoletnie pożycie małżeń-
skie trafił do jubilatów z gminy Nowogród Bobrzański, 
którzy w 1967 roku zawierali związek małżeński.

Złote Gody
Małżonkowie ślubowali 

sobie pięćdziesiąt lat temu 
między innymi w Żaganiu, 
Brzeźnicy, Nowogrodzie 
Bobrzańskim, Sulęcinie, 
Świebodzinie, Galewicach i 
w Zielonej Górze. Ich jubile-
usz jest dowodem na to, że 
można wspólnie i szczęśli-
wie razem przeżyć pięćdzie-
siąt lat, przyrzeczenie, które 
złożyli zostało dotrzymane. 
Gratulacje z tej okazji parom 
składali: Paweł Mierzwiak 
- Burmistrz Nowogrodu 
Bobrzańskiego, Robert Milto 
- przewodniczący Rady Miej-

kołaj Kotlarowie, Zofia i Ry-
szard Michalscy, Gabryela i 
Sylwester Okuszko, Anna i 
Edmund Sabokowie, Lidia i 
Ryszard Wantuchowie, Regi-
na i Józef Wykoccy. Uroczy-

skiej i Małgorzata Juszczak 
- kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego. Burmistrz Pa-
weł Mierzwiak parom, które 
przeżyły razem w związku 
małżeńskim 50 lat, wręczył 
Medale Za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie oraz listy 
okolicznościowe.

Wśród wyróżnionych par 
znaleźli się: Jadwiga i Mar-
cin Balakowie, Zofia i Witold 
Balakowie, Danuta i Antoni 
Bieleccy, Anna i Stanisław 
Drozdkowie, Marianna i 
Henryk Jaryccy, Maria i Mi-

stość zakończył specjalnie 
przygotowany na tę okazję 
słodki poczęstunek oraz 
toast wzniesiony lampką 
szampana.

Kacper Zdzyniecki, rocznik 
2007, uczeń klasy IVB Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nowogro-
dzie Bobrzańskim od dwóch lat 
czyni postępy w sporcie, z któ-
rym wiąże swoje plany na przy-
szłość. Nie ma jeszcze sprecy-
zowanej dyscypliny. Od drugiej 
klasy trenuje pod okiem p. Wła-
dysława Łukasiewicza biegi 
przełajowe i uliczne w sekcji 
przy Ośrodku Kultury (Klub 
Biegacza Bobry MGOKSiR). Tre-
ner mówi o nim, że jest to duży 
talent. Chłopiec zdolny i pra-
cowity, który czyni nieustannie 
postępy. 

Startując 2 grudnia 2017 r. w 
Biegu Mikołajów we Wrocławiu 
na dystansie 1.200 m w kategorii 
wiekowej 10-12 lat zajął 4 miej-
sce, ale spośród startujących w 
tym dniu w Polsce (Bieg rozgry-
wany był jeszcze w Warszawie, 
Krakowie, Poznaniu i Gdańsku) z 

rocznika 2007 uzyskał najlepszy 
czas: 4 min.55 sek. Wręczający 
nagrody Rafał Omelko, obecnie 
halowy mistrz świata ze szta-
fety 4 x 400 m z Birmingham, 
powiedział młodemu Kacprowi 
znamienite słowa: „Jesteś mło-
dy, bądź cierpliwy, a wyniki na 
pewno przyjdą”. Wymieniając tyl-
ko te z 2017 r. należy wspomnieć 
o zwycięstwach w Szprotawie 
(Bieg Dziadoszan), Zielonej Gó-
rze (Bieg Jeża), Żarach (otwarcie 
stadionu „Syrena”), Przemkowie 
(Bieg po Miód), Trzebielu (Bieg 
Niepodległości), Nowogrodzie 
Bobrzańskim (Bieg Bobra).

Oprócz przełajów Kacper tre-
nuje piłkę nożną w klubie Fadom 
w grupie wiekowej ORLIK pod 
okiem p. Pawła Mierzwiaka, a 
także chodzi na zajęcia z bad-
mintona, które prowadzi p. Pa-
weł Morgaś. W wolne weekendy 
lubi wędkować.

Zachęcamy dzieci i młodzież 
w wieku od 6 lat wzwyż do bie-
gania w ramach sekcji biegowej 
Bobry MGOKSiR. Trener Wł. Łu-
kasiewicz czeka na zgłoszenia 
pod telefonem 533 989 286.

Cierpliwość
popłaca


