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Przypomnijmy, że inicjatorem 
Rajdu przed czterema laty był 
Pan Ryszard Król, niepełno-
sprawny mieszkaniec naszego 
miasta. Przedsięwzięcie nie 
jest proste i wymaga spore-
go wysiłku organizacyjnego, 
zaangażowania wiele osób 
i instytucji. Podobnie, jak w 
ubiegłym roku, przed Rajdem 
Integracyjnym Stowarzysze-
nie „Fiber” zorganizowało po 
osiedlowych drogach wyścig 
handbików na dystansie 4 kilo-
metrów oraz zawody na hulaj-
nogach dla dzieci.

Przed rozpoczęciem Rajdu po-
wtórzono sprzed roku cieszącą 
się dużym zainteresowaniem 
akcję znakowania rowerów 
przez policjantów z II Komisa-
riatu w Zielonej Górze. I tym 
razem chętnych nie brakowa-
ło. Około godziny 16.30 zmę-
czeni, ale szczęśliwi, wszyscy 
uczestnicy rajdu powrócili z 
trasy. Powitały ich klaksony 
zgromadzonej na boisku ka-
walkady motocykli. Na mecie 
każdy uczestnik otrzymał od 
organizatorów pamiątkowy 
medal i dyplom, który wręczała 

O godzinie 15.00 nastąpił 
start uczestników Rajdu. Pe-
leton złożony z rowerów, wóz-
ków i biegaczy wyruszył spod 
Ośrodka Kultury na 11 kilome-
trową trasę wytyczoną leśny-
mi drogami po terenie byłej 
fabryki amunicji. Nad bezpie-
czeństwem uczestników czu-
wali strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowogro-
dzie Bobrzańskim, Wysokiej, 
Kaczenicach i Kotowicach. Nie 
zabrakło także funkcjonariu-
szy wydziału ruchu drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w 
Zielonej Górze, II Komisariatu 
oraz ratownictwa medycznego.

maskotka - „Boberek”. Nagro-
dzono zwycięzców konkuren-
cji, które odbyły się przed raj-
dem. W części rozrywkowej był 
m.in. występ niewidomej Anny 
Szklarz, występ sygnalistów 
myśliwskich, zespołu Justyna 
& Starzy Przyjaciele, Weroniki 
i Emilii. Do zabawy pod chmur-

ką zaprosił zespół „AXEL”. Dla 
dzieci nie zabrakło atrakcji w 
postaci dmuchanych zjeżdżal-
ni, a miłośnicy koni mogli się 
przejechać na koniach, które 
udostępniło Rancho u Johna z 
Tarnawy Krośnieńskiej. 
Kończąc można powiedzieć, że 
IV Nowogrodzki Rajd Integra-
cyjny był bardzo pożyteczną 
inicjatywą, łączącą mieszkań-
ców naszej gminy, która przy-
niosła oczekiwane rezultaty. 
Dziękujemy organizatorom, 
sponsorom, wystawcom i 
wszystkim osobom pomagają-
cym w przygotowaniach, dzięki 
którym impreza przybrała taki 
rozmach.
Dziękujemy paniom z Klubu 
Seniora „Nad Bobrem” za po-
moc przy wydawaniu poczę-
stunku uczestnikom Rajdu.

W materiale wykorzystano 
zdjęcia p. Grzegorza Merty

IV Nowogrodzki Rajd Integracyjny
16 czerwca 2018 r. po raz czwarty uczestniczyliśmy w Nowogrodzkim Rajdzie Integracyjnym „Sprawni ina-

czej”. Do jego realizacji przystąpili jako organizatorzy Stowarzyszenie „Bez barier, bez granic”, Miejsko Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, Stowarzyszenie FIBER oraz Ryszard Król. 
Honorowy Patronat nad Rajdem objęła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze. W tym 
roku impreza współfinansowana była ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze 
i Gminy Nowogród Bobrzański.
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Najmłodsi uczestnicy spo-
tkania mogli wziąć udział w 
quizach i warsztatach doty-
czących recyklingu i segre-
gacji, a ponadto mieli moż-
liwość wykonania własnych 
toreb wielokrotnego użytku.  
Zgromadzeni Mieszkańcy 
mogli wziąć udział w prelek-
cji Projektantki Pani Mileny 
Tyczyńskiej, która jest twórcą 
coraz bardziej rozpoznawal-
nej na terenie kraju marki 
MP Project, oferującej usłu-
gi w zakresie projektowania 
unikatowych przedmiotów 
metodą upcyklingu (celem 
firmy jest budowanie świa-
domości na temat gospoda-
rowania odpadami poprzez 
promocję slow fashion oraz 

eco designu). Pani Milena 
opowiedziała o tym, jak waż-
ne jest segregowanie odpa-
dów i dbałość o środowisko, 
pokazała mieszkańcom, co 
można wytworzyć ze starych, 
nieprzydatnych przedmiotów 
oraz zaprezentowała  swoje 
prace. Dużym zainteresowa-
niem podczas festynu cieszy-
ła się również Akcja „Wymień 
telefon na sadzonkę”- Miesz-
kańcy mogli oddać stare, nie-
działające, nieużywane tele-
fony w zamian za sadzonkę 
kwiatową.

Cała akcja odbyła się dzięki 
dofinansowaniu ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Zielonej 
Górze.

Dzięki dofinansowaniu z 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Zielonej Gó-
rze w miesiącach maj/czer-
wiec dzieci z lokalnych szkół 
i przedszkoli uczestniczyły 
w zajęciach prowadzonych 
przez pracownika Urzędu 
Miejskiego na temat segrega-
cji odpadów.  Poprzez zaba-
wę dzieci poznały i utrwaliły 
pojęcia takie jak: recykling, 
segregacja, kompostowanie. 
Dzieci zaskoczyły prowadzą-
cych dużym zasobem wiedzy 
z zakresu gospodarowania 

odpadami. Bez problemu po-
rozdzielały odpady na odpo-
wiednie frakcje, wiedziały co 
zrobić ze zużytymi bateriami. 
Uczniowie bardzo chętnie 
uczestniczyli w proponowa-
nych zabawach. W nagrodę 
za aktywne uczestnictwo w 
zajęciach Pan Bóbr wręczył 
dzieciom upominki m.in. 
książeczki edukacyjne, pla-
ny lekcji, ulotki o segregacji. 
Ponadto każda z placówek 
otrzymała zestaw koszy do 
segregacji, by wiedza, którą 
przyjęły nie poszła w przy-
słowiowy las.

16 czerwca 2018 r. w godzinach 13-19 odbył się Fe-
styn Ekologiczny, na którym mieszkańcy gminy Nowo-
gród Bobrzański mogli wziąć udział w zabawach oraz 
prelekcjach dotyczących segregowania odpadów. 

Edukacja ekologiczna
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Lusowo 2018
Zasady tworzenia miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

Wyróżnienie dla „Just Kids”

I Rajd Niepodległości

Trasa rajdu przedstawia się 
następująco:

Start z placu przed Domem 
Kultury w Kolsku w dniu 
25.06.2018 r. o godzinie 09:20.  
Przejazd przez miejscowo-
ści: Kolsko, Wijewo, Przemęt, 
Ptaszkowo, Granowo, Skrzyn-
ki, Niepruszewo, Lusowo. W 
Lusowie o godz. 20:00 od-
będzie się apel pamięci oraz 
złożenie kwiatów i zniczy pod 
pomnikiem gen. Józefa Dow-
bora-Muśnickiego, połączony 
z piknikiem organizowanym 
przy współudziale Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich 
w Lusowie. Zaplanowane jest 
ognisko i wspólne pieczenie 
kiełbasek. Istnieje możliwość 
skorzystania      z bazy nocle-
gowej w pobliskim Tarnowie 
Podgórnym.
Drugi dzień rajdu rozpoczy-
namy wspólnym startem z 
Lusowa pod pomnikiem gen. 
Józefa Dowbora-Muśnickiego. 
Następnie przejazd przez Gro-
dzisk Wlkp. Rakoniewice, Kar-
gowa, Nowogród Bobrzański. 
Na trasie całego rajdu będzie-
my odwiedzać miejsca pamię-
ci (pomniki, groby powstańców 
itp.) zapalamy tam znicze i 
składamy kwiaty oraz przy 
współudziale miejscowych 
działaczy sadzimy „Drzewka 
Pamięci”. Zakończenie rajdu 
odbędzie się w Nowogrodzie 
Bobrzańskim w Domu Kultury 
przy ul. Pocztowej 7.
Komandorem Rajdu został 
mianowany p. Marek MANIA 
natomiast na pilota rajdu zo-
stał wyznaczony p. Władysław 
KUCZYK. Za bezpieczny prze-
jazd i dokładne zaplanowanie 
trasy rajdu odpowiada pilot 

rajdu. Trasa rajdu ze względów 
bezpieczeństwa zostanie za-
planowana drogami lokalny-
mi o małym natężeniu ruchu. 
Obecność pilota nie zwalnia 
uczestników          z obowiązku 
stosowania się do przepisów 
Kodeksu Ruchu Drogowego.

Koszt uczestnictwa w rajdzie 
(wpisowe) ustalono na kwotę 
30 zł.

Zapraszamy do uczestnictwa 
w rajdzie właścicieli motocykli 
i aut z Ziemi Lubuskiej oraz 
Wielkopolski. Można rów-
nież opracować własną trasę 
przejazdu do m. Lusowo wy-
znaczając pilota danej grupy 
uczestników. Każdy z uczestni-
ków lub zorganizowane grupy 
mogą sporządzić kronikę z raj-
du,. Najlepsze opracowanie zo-
stanie uhonorowane statuetką 
im. gen. Józefa Dowbora-Mu-
śnickiego Dowódcy Powstania 
Wielkopolskiego i medalami 
pamiątkowymi. Wręczenie sta-
tuetki i medali pamiątkowych 
rajdu odbędzie się w dniu 
11.11.2018 r. podczas obcho-
dów Święta Niepodległości w 
Domu Kultury w  Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Organizatorzy 
wraz z Dyrektorem Muzeum 
Powstańców Wielkopolskich 
ocenią wkład każdego uczest-
nika i każdej grupy zorganizo-
wanej w urozmaicenie rajdu 
oraz nadanie rajdowi odpo-
wiedniego klimatu na całej 
jego trasie.
W sprawie rajdu wszelkie in-
formacje można uzyskać bez-
pośrednio u organizatorów 
pod numerem telefonu: 795-
697-367.

ORGANIZATORZY

Ustawa o której mowa wprowadza 
definicję „miejsca okazjonalnie 
wykorzystywane do kąpieli”- jako 
wykorzystywane do kąpieli wy-
dzielony i oznakowany fragment 
wód powierzchniowych niebędą-
cych kąpieliskiem. 
Zgodnie z przepisami nowej usta-
wy (art.39.1) rada gminy może wy-
razić, w drodze uchwały będącej 
aktem prawa miejscowego, zgodę 
na utworzenie miejsca okazjo-
nalnie wykorzystywanego 
do kąpieli, funkcjonującego 
przez okres nie dłuższy niż 
30 dni w roku kalendarzo-
wym, określając sezon kąpielowy 
dla miejsca okazjonalnie wykorzy-
stywanego do kąpieli. Dotychczas 
brak było regulacji dotyczącej 
okresu funkcjonowania takiego 
miejsca. Mając na względzie zno-
welizowane przepisy, miejsce 
okazjonalnie wykorzysty-

wane do kąpieli przy ulicy 
Fabrycznej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim będzie funkcjo-
nowało w okresie od 14 lipca 
2018 r. do 12 sierpnia 2018 
r. Od maja br. MGOKSiR poszu-
kuje dwóch ratowników wodnych, 
których zatrudnienie warunkuje 
otwarcie sezonu kąpielowego 14 
lipca. Zainteresowane osoby pro-
szone są o kontakt pod numerem 
telefonu 68 3276 557.
Jednocześnie informujemy, że 
już w lipcu 2018 roku  rozpoczęto 
działania, aby spełnić wymagania 
niezbędne do funkcjonowania ką-
pieliska przez  dwa miesiące  w 
następnym roku. Wymagań  do 
spełnienia jest bardzo dużo (samo 
badanie profili wody kosztuje oko-
ło 7.500 zł),  ale jesteśmy dobrej 
myśli i zrobimy wszystko, aby ką-
pielisko było czynne 2 miesiące

Od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 017 poz.1566 
ze zm.), wprowadzając istotne zmiany w zakresie 
organizacji i prowadzenia nadzoru nad kąpieliskami 
i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do ką-
pieli. 

Grupa „Just Kids” działająca przy Miejsko Gmin-
nym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogro-
dzie Bobrzańskim wzięła udział 18 maja 2018 r. w 
Powiatowym Przeglądzie Zespołów Tanecznych w 
Trzebiechowie, gdzie zdobyła wyróżnienie. Emocji 
nie brakowało, a poziom zadziwia z roku na rok , a 
więc tym bardziej jest nam miło, że zespół został za-
uważony i wyróżniony.

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę, a także w celu oddania hołdu 
poległym bohaterom Powstania Wielkopol-
skiego, Koło Strzeleckie „SOKÓŁ”, Klub Lotów 
Dalekodystansowych oraz Dom Kultury w No-
wogrodzie Bobrzańskim organizują w dniach 
25-26.08.2018 r. Pierwszy Rajd Niepodległości.
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Indywidualne
mistrzostwa
Nowogrodu

Festiwal Piosenki Folklorystycznej

Majówka 2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie 
Bobrzańskim był organizatorem 
indywidualnego turnieju w tenisie 
stołowym o Mistrzostwo Nowo-
grodu Bobrzańskiego. Zawody 
przeprowadzono w niedzielę 11 
marca 2018 r. w trzech katego-
riach wiekowych: od 16 do 49 lat, 
50 lat i starsi oraz w jednej, ogólnej 
kategorii kobiet. Łącznie w turnieju 
wzięło udział 19 zawodników i za-
wodniczek z terenu miasta i gminy.

Klasyfikacja w kategorii od 16 do 
49 lat
1. Krzysztof Zapotoczny, 2. Dariusz 
Pawlak, 3. Marek Kiklica, 4. Daniel 
Jarmolonek, 5. Tomasz Mączkow-
ski, 6. Marek Janusz, 7. Grzegorz 
Merta, 8. Paweł Mierzwiak.

Klasyfikacja w kategorii 50 lat i 
więcej

Klasyfikacja końcowa:
1. Roman Mączkowski, 2. Jan 
Deka, 3. Lech Pawlisiak, 4. Stani-
sław Droszczak, 5. Jan Cywoniuk.

Klasyfikacja końcowa kategorii 
kobiet
1. Agnieszka Kotuńska, 2. Dorota 
Szmit, 3. Urszula Andrzejczyk, 4. 
Anna Mączkowska, 5. Agata Ja-
rzec, 6. Anna Ostrowska.

Tuż po zakończeniu uroczystości 
patriotycznych pod Pomnikiem 
3 maja 2018 r. prowadzone były 
zapisy do rajdu rowerowego w 
poszukiwaniu Boberków. Jego 
organizatorem było stowarzysze-
nie FIBER oraz Ośrodek Kultury i 
NADBOBREM.COM. Każdy uczest-
nik otrzymał czapeczkę, kamizel-
kę odblaskową oraz opaskę. Tak 
wyposażona 50-osobowa grupa 
wyruszyła o godz. 14:30 z Rynku 
w Nowogrodzie Górnym w kie-
runku Klępiny w poszukiwaniu 
Boberków. W sumie do pokona-
nia było 30 kilometrów. Kolejnymi 
miejscowościami odwiedzonymi 
przez cyklistów były: Drągowi-
na, Kotowice, Niwiska, Kaczeni-
ce oraz ponownie Klępina, by na 
koniec dotrzeć do Nowogrodu 
Bobrzańskiego. Na trasie rajdu 
uczestników miło powitali sołtysi 
Drągowiny - Dorota Szmit oraz 
Niwisk - Andrzej Fornalewicz.
„Majówka” zorganizowana zo-
stała 5 maja 2018 r. na boisku 
koło Domu Kultury, a jej organi-
zatorami byli: Burmistrz Nowo-
grodu Bobrzańskiego, MGOKSiR 
i Stowarzyszenie FIBER oraz 
NADBOBREM.COM. Od godziny 
14:00 harcerze z 5 Drużyny Har-
cerskiej „Bobry” i 15 pDSH „Świt” 
prowadzili na terenie miasta „Grę 
Miejską”. Gra polegała na dotar-
ciu do miejsc wyznaczonych na 

mapie, udokumentowania tego 
oraz udzielenia odpowiedzi na 
pytanie związane z oznaczonym 
miejscem. W grze uczestniczyły 
zespoły liczące od 3 do 5 osób.
Z kolei stowarzyszenie FIBER zor-
ganizowało kolejny rajd „Rowero-
we przygody z flagą”. Uczestnicy 
Rajdu w liczbie 62, wyruszyli z 
placu przy Ośrodku Kultury w kie-
runku Lubska na betonowe drogi 
poniemieckiej fabryki DAG. Zaba-
wa polegała na tym, aby rozwią-
zać na każdej z czterech baz róż-
ne zadania. Za wykonanie zadania 
grupa otrzymywała odpowiednią 
ilość punktów. Spośród czterech 
grup ostatecznie po dogrywce 
wygrała grupa ZIELONA, przed 
grupą Czerwoną Żółtą i Niebieską.
O godz. 17:30 odbył się VII Bieg 
Flagi w różnych kategoriach wie-

kowych: od przedszkolaków po 
osoby dorosłe (wyniki w osobnym 
materiale). Dla chcących podre-
perować umiejętności jazdy na 
rowerze i wiedzę z ruchu dro-
gowego funkcjonowała Rowero-
wa Akademia. Prowadzone były 
także zajęcia plastyczne pt. „No-
wogród Bobrzański w majowych 
barwach” oraz animacje dla dzie-
ci (malowanie twarzy, skręcanie 
balonów, bańki XXL, zaplatanie 
warkoczyków). Stowarzyszenia 
FIBER przeprowadziło także tur-
niej wiedzy z okazji 30 lecia nada-
nia praw miejskich Nowogrodowi, 
który zatytułowany był „Nowo-
grodzkie Potyczki”. 
Na scenie wręczono nagrody 
zwycięzcom zawodów strzelec-
kich o super puchar im. Rotmi-
strza Witolda Pileckiego. Zawody 
odbyły się w dniach 1-5 marca 
2018 r. na strzelnicy rekreacyjno-
-sportowej „Grom” w Żarach, a ich 
organizatorem było Koło Strze-
leckie „Sokół”. Wyniki:
Konukrecja – karabin pneuma-
tyczny: 1. Marika Hałupka 156 pkt, 
2. Szymon Kisiel 152 pkt, 3. Pauli-
na Bialuk 144 pkt.
Konkurencja – KBKS: 1. Gwenael 

Cholet 52 pkt, 2. Wojciech Hałupka 
50 pkt, 3. Kamil Panachida 50 pkt.
Konkurencja – pistolet sportowy: 
1. Tadeusz Kisiel 53 pkt, 2. Włady-
sław Kuczyk 40 pkt, 3. Gwenael 
Cholet 35 pkt.
Konkurencja – pistolet centralne-
go zapłonu: 1. Władysław Kuczyk 
58 pkt, 2. Gwenael Cholet 55 pkt, 
3. Szymon Drozdek 43 pkt.
Na zakończenie Majówki z kon-
certem wieczornym wystąpiła 
Magdalena Baryła (Madeleen).

Projekt współfinansowany był ze 
środków Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubuskiego 
oraz środków Gminy Nowogród 
Bobrzański. Gospodarzem Fe-
stiwalu była sekcja śpiewacza 
„Bobrzanki” działająca przy Ośrod-
ku Kultury. Projekt „Strefa aktyw-
ności kulturalnej Seniorów” został 
zrealizowany przez Stowarzysze-

nie Przyjaciół Drągowiny ROSA.
Na scenie zaprezentowało się 16 
zespołów, które wystąpiły w 3-4 
utworach. Jako pierwsze wystą-
piły dzieci, które zaśpiewały pieśń 
ludową pt. „Czerwone jabłuszko”, 
przygotowywaną w ramach pro-
jektu prze kilka dni. Repertuar 
zaproszonych zespołów był bar-
dzo szeroki od pieśni ludowych do 
piosenek biesiadnych, czy też pio-
senek z gatunku rozrywkowych. 

W kolejności przybyłym widzom 
zaprezentowały się następujące 
zespoły: „Bobrzanki” z Nowogrodu 
Bobrzańskiego, „Echo Bukowiny” z 
Lubania, „Rosa” z Drągowiny, Chór 
„Wrzosy” z Rzepina, „Wicinianki” 
z Wiciny, „Stypułowianie” ze Sty-
pułowa, „Młodzi Duchem”, „Tęcza”, 
„Bolero”, „Kęszyczanki” z Kęszycy 
Leśnej, „Luna Rosa”, „Małomiczan-
ki” z Małomic, „Amigo” z Żagania, 
„Czerwona Jarzębina”, „Rodzina 
Muzykująca” z Łukawy oraz „Serce 
Bukowiny” z Nowogrodu Bobrzań-
skiego. Każdy z zespołów otrzy-
mał dyplom i pamiątkową statu-
etkę, które wręczali: Burmistrz 
Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł 
Mierzwiak oraz dyrektor MGOKSiR 
Agnieszka Wawryk-Grzelec.

W sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury odbył 
się 9 czerwca 2018 r. Fe-
stiwal Piosenki Folklory-
stycznej „Śpiewajmy Ra-
zem”, który realizowany 
był w ramach projektu 
„Strefa aktywności kultu-
ralnej Seniorów”. 
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Lubuski Konkurs Recytatorski
- prezentacje powiatowe

Zimowy spływ kajakowy

W trzech kategoriach wiekowych 
uczestniczyło 62 wykonawców. 
Do szczebla wojewódzkiego jury 
nominowało po trzy osoby z da-
nej kategorii. I tak: 

I kategoria wiekowa (klasy 
1-3 szkoły podstawowe)
Nominacje otrzymali: Kajetan 
Olejnik, Szkoła Podstawowa w 
Kijach, utwór: Wanda Chotomska 
„Rozmowa z myszką”; Noemi Ko-

W tegorocznym spływie uczestniczyło ponad 60 osób z 
różnych części regionu i kraju. Byli także goście z Niemiec. 
Organizatorami spływu byli: Klub Wodny PTTK „Szron” z 
Żagania, Stowarzyszenie Turystyki Wodnej „Szron-Czerna” 
z Żagania oraz Lubuski Klub Kajakowy „Pliszka”. Współor-
ganizatorami przedsięwzięcia byli także: Burmistrz i Rada 
Miasta Żagania, Burmistrz i Rada Miejska w Nowogrodzie 
Bobrzańskim oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Nowogrodzie.
Po zakwaterowaniu uczestników, w piątek 16 marca br. 
przystąpiono do realizacji pierwszego etapu wiodącego z 
Żagania i dalej w dół rzeki Bóbr do Nowogrodu Bobrzań-
skiego. Tym razem przy śnieżnej pogodzie na lewym brze-
gu Bobru w Nowogrodzie odbyło się spotkanie z władzami 
Gminy, którą reprezentowali Burmistrz Paweł Mierzwiak, 
zastępca Burmistrza Mirosław Walencik, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Robert Milto oraz wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Henryk Majdański. Na kajakarzy czekali także 
pracownicy Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji. Kajakarzy 
poczęstowano gorącą grochówką, kiełbaskami, kawą i her-
batą. Każdy uczestnik spływu otrzymał pamiątkowy dyplom 
uczestnictwa. Przypływających do brzegu kajakarzy witał 
muzyką p. Jan Lechocki oraz panie z zespołu „Bobrzanki”.

walska, Szkoła Podstawowa w 
Czerwieńsku, Maria Konopnicka 
„Pranie”; Aleksandra Sewohl, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Kargowej, Marek Wnukowski 
„Dynia i Brzoskwinia”.
Wyróżnienia otrzymali: Lena Wal-
kiewicz, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Nowogrodzie Bobrzańskim; 
Krzysztof Paciejewski, Szkoła 
Podstawowa w Babimoście.

II Kategoria wiekowa (klasy 
4-6 szkoły podstawowe)
Nominacje: Eliza Rosolska, Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Sulecho-
wie, Danuta Wawiłow „Wędrów-
ka”; Lidia Węclewicz, Szkoła 
Podstawowa w Czerwieńsku, 
Wanda Chotomska „Spór o pió-
ra”; Amelia Kubiak, Szkoła Pod-
stawowa w Babimoście, Lucy 
Maud Montgomery „Ania z Zielo-

nego Wzgórza fragm.”.
Wyróżnienia: Agata Bączyk, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w No-
wogrodzie Bobrzańskim; Alek-
sander Pęciak, Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Sulechowie; Agata 
Stanisławiszyn, Szkoła Podsta-
wowa w Czerwieńsku; Hanna 
Mleczak, Szkoła Podstawowa w 
Babimoście.

III Kategoria wiekowa (klasy 
VII szkół podstawowych oraz 
klasy 2-3 gimnazjum)
Nominacje: Tomasz Miter, Szko-
ła Podstawowa nr 1 w Sulecho-
wie, Maria Terlikowska „Straszny 
sen”; Hubert Anuszkiewicz, Szko-
ła Podstawowa w Babimoście, 
Irving Stone „Pasja życia”, Kortez 
„Zostań”; Rozalia Pukacka, Szko-
ła Podstawowa w Czerwieńsku, 
Konstanty Ildefons Gałczyński 
„Zwierzęta patrzą na nas”.
Wyróżnienia: Emilia Pałka, Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Nowogrodzie 
Bobrzańskim; Kaja Pajcz, Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Kargo-
wej.

10 kwietnia 2018 r. w 
Miejsko-Gminnym Ośrod-
ku Kultury Sportu i Re-
kreacji w Nowogrodzie 
Bobrzańskim odbyły się 
powiatowe eliminacje do 
Lubuskiego Konkursu Re-
cytatorskiego. 

Ogólnopolski Zimowy Spływ Kajakowy 
„MORS 2018” po raz 24 odbył się w dniach 16-
18 marca 2018 r. Trasa spływu, podobnie jak w 
latach poprzednich, wytyczona została rzeką 
Bóbr oraz jej dopływami: Czerną i Kwisą.
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Gminny Dzień Dziecka

Przegląd
Teatrzyków
Dziecięcych

Po wielu konsultacjach z sołtysa-
mi postanowiono zmienić dotych-
czasową formułę obchodów Dnia 
Dziecka w gminie, koncentrując się 
na jednej centralnej imprezie, na 
którą można było sprowadzić wię-
cej atrakcji dla dzieci (w ramach 
tego święta oferowano również 
dowóz dzieci z sołectw gminy No-
wogród Bobrzański). W programie 
były więc bezpłatne dmuchane 
zamki, kule wodne, gry i zabawy 
prowadzone przez stowarzysze-
nie FIBER oraz firmę animatorską, 
konkursy. Dzieci obdarowane zo-
stały lodami oraz soczkami.
W imprezie brały udział także 
polskie i niemieckie dzieci, które 
były uczestnikami projektu eu-

Do rywalizacji o „Złotą Maskę” 
stanęły cztery teatrzyki szkolne: 
„Akademia Teatralna” z NZS-P 
Pro Novo z Bogaczowa z przed-
stawieniem „Dziadek Mietek i 
babcia Krysia”; z tej samej szkoły 
teatrzyk „Marzycielski Afisz” za-
prezentował „Czerwonego Kap-

turka”; ze Szkoły Podstawowej 
w Niwiskach teatrzyk „Elfiki” z 
przedstawieniem „Profilaktyka 
na wesoło” oraz teatrzyk „Baj” 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Nowogrodzie Bobrzańskim z 
przedstawieniem „Pali się!”. Po 
obejrzeniu wszystkich przedsta-
wień jury postanowiło przyznać 
„Złotą Maskę” dla teatrzyku „Baj” 
z Nowogrodu Bobrzańskiego. 
Jednocześnie teatrzyk ten repre-
zentował naszą gminę na prze-
glądzie powiatowym. „Srebrna 
Maska” przypadła dla teatrzyku 
„Marzycielski Afisz” z Bogaczo-
wa a „Brązowa Maska” dla „Elfi-
ków” z Niwisk. Środki finansowe 
na przeprowadzenie Gminnego 
Przeglądu pochodziły z Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Z nich też 
zakupione zostały nagrody, które 
wręczył p. Mirosław Walencik, za-
stępca Burmistrza Nowogrodu.

roregionalnego, zatytułowanego 
„Polsko-Niemieckie Dni Dzieci”. 
Był on realizowany w Nowo-
grodzie Bobrzańskim w dniach: 
25-27 maja 2018 r. W projekcie 
brały udział dzieci z trzech szkół 
podstawowych Gminy Nowo-
gród Bobrzański (SP nr 1, SP nr 
2 w Nowogrodzie Bobrzańskim, 
SP Niwiska) oraz dzieci ze strony 
niemieckiego partnera: Ensemble 
„Pfiffikus 1979” e.V. z siedzibą w 
Cottbus.
Projekt zrealizowano w ramach 
Programu Współpracy INTERREG 
VA BRANDENBURGIA – POLSKA 
2014-2020. Fundusz Małych Pro-
jektów Euroregionu „Sprewa-Ny-
sa-Bóbr”.

W sobotnie popołudnie 26 maja 2018 r. na stadio-
nie sportowym przy ul. Fabrycznej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim odbył się Gminny Dzień Dziecka. Bur-
mistrz Nowogrodu Bobrzańskiego wraz z Ośrodkiem 
Kultury Sportu i Rekreacji zaprosili dzieci z terenu ca-
łej gminy do zabawy. 

11 kwietnia 2018 r. 
Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w Niwi-
skach była miejscem XI 
Gminnego Przeglądu Te-
atrzyków Dziecięcych. 

Obchody święta
Konstytucji 3 Maja

Uroczystość rozpoczęła msza 
święta odprawiona w intencji 
Ojczyzny w kościele św. Bar-
tłomieja. Uroczystą oprawę 
zapewniła Wojskowa Asysta 
Honorowa pododdziału 4 Zielo-
nogórskiego Pułku Przeciwlot-
niczego z Czerwieńska. Po 
mszy delegacje i poczty sztan-
darowe przemaszerowały pod 
Pomnik. Po odegraniu hymnu 
państwowego okolicznościowe 
przemówienie wygłosił Bur-
mistrz Nowogrodu Bobrzań-
skiego Paweł Mierzwiak. Opra-
wę artystyczną obchodów 
święta Konstytucji 3 Maja przy-
gotowała młodzież szkolna z 
Niepublicznego Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego Pro Novo 
w Bogaczowie. Uczestników 
zrywów niepodległościowych 

pododdział wojskowy uczcił 
trzema salwami honorowymi. 
Następnie przedstawiciele za-
kładów pracy, instytucji i służb 
złożyli kwiaty pod Pomnikiem.

3 maja 2018 r. mieszkańcy i władze Nowogrodu 
Bobrzańskiego uczestniczyli w obchodach święta 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
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Błękitny Festiwal Twórczości Dziecięcej

Tradycją lat ubiegłych konkurs 
miał charakter międzygmin-
nych zmagań na rzecz ochro-
ny środowiska naturalnego, a 
głównym celem szeroko pojęta 
ochrona przyrody i jej zasobów. 
W konkursie wzięły udział dzie-
ci przedszkolne (5 i 6 latki) oraz 
dzieci szkół podstawowych z 
następujących  placówek: Biał-
ków, Bogaczów, Drągowina, Ja-
sień, Nowogród Bobrzański, Wi-
cina, Wichów, Wężyska, Przylep.
Uczestnicy festiwalu realizowa-
ły zadania według załączonego 
harmonogramu w ciągu całego 
roku, przestrzegając terminów 
realizacji. Dzieci między innymi 
szyły torby, wykonywały plaka-
ty, postery pod hasłem „Czysty 
świat wokół nas”, przygotowy-
wały część artystyczną pt: „Ko-
chasz dzieci nie pal śmieci.” W 
kwietniu dzieci z placówek or-
ganizowały dla mieszkańców 
swoich miejscowości happe-
ningi, w czasie których rozda-
wały torby i porady jak żyć eko-
logicznie.
Efekty swojej pracy mogły po-
kazać na Gali wśród leśnych 
bezdroży szkółki leśnej w 
Tucholi, gdzie rano wszystkich 
uczestników i gości zaproszo-
nych powitała piękna pogoda. 
Humory wszystkim dopisywały, 
dzieci zmierzyły się po raz ko-
lejny z zadaniami, tym razem 
w atmosferze zabawy. Były 

Dyrekcja, wychowawcy, rodzice, 
uczniowie i przedszkolaki pra-
gną złożyć serdeczne podzię-
kowania Wojewódzkiemu Fun-
duszowi Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Starostwu 
Powiatowemu, Burmistrzowi 
Gminy Nowogród  Bobrzański, 
Nadleśnictwu Krzystkowice. 
Dziękujemy bardzo za środki 
finansowe, za pomoc rzeczo-
wą - upominki, za poczęstunek. 
To dzięki Wam sponsorom i 
darczyńcom udała nam się or-
ganizacja błękitnego festiwalu, 

występy artystyczne, zadania 
plastyczne i Eko krzyżówki. Ba-
wiły  się beztrosko, a  bawiąc 
się utrwalały wiedzę na temat 
ekologii i troski o środowisko. 
Mamy nadzieję, że każdy 
uczestnik wrócił do domu z no-
wym doświadczeniem.
Jak co roku wygrali wszyscy, 
gdyż naszym celem jest ry-
walizacja ze złymi nawykami. 
Wygraliśmy w dziele ochrony 
środowiska. Wszystkie dzieci 
otrzymały upominki, a placówki 
pomoce dydaktyczne.

dzieci otrzymały upominki, a 
placówki wzbogaciły się o po-
moce dydaktyczne.
„XVII Błękitny Festiwal Twór-
czości Dziecięcej” otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 
16.275,30 zł z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze.

Koordynator  XVII Błękitnego 
Festiwalu Twórczości Dziecię-
cej - Joanna Sobków

25 maja 2018 r. odbyła 
się gala Błękitnego Festi-
walu Twórczości Dziecię-
cej, czyli zmagania gmin 
w dziele ochrony środo-
wiska, pod hasłem „Czy-
sty świat wokół nas”. 



Gazeta
Nowogród Bobrzanski 9

Miesiąc podróży po Europie

Dodatkowo nasi uczniowie mogli zaprezentować swój talent całej 
szkole w konkursie piosenki angielskiej. Śpiewali i młodsi i starsi. 
Nasi młodzi sportowcy mieli okazję wykazać się w dorocznym me-
czu. Mecz był zacięty, zwycięzców jednak nie było, mecz zakończył 
się remisem. 

Reprezentowaliśmy również naszą szkołę na  Festiwalu Sztuk Dzie-
cięcych w Świdnicy. Zabawy było co nie miara. Znalazł się też czas na 
integrację z grupą niemiecką. 
Uczniowie klas starszych mieli okazję wyjechać na obóz „Euroweek” 
w Kotlinie Kłodzkiej, by poćwiczyć język angielski, poznać ciekawych 
ludzi z całego świata i integrować się z ludźmi z innych krajów, przez 
poznanie ich kultury i zwyczajów. Wrócili zadowoleni i deklarują, że 
chcą wrócić tam za rok.

Choć zmęczeni, jesteśmy szczęśliwi, że udało się tak wiele. Pozy-
tywne reakcje naszych uczniów dają nam zarówno satysfakcję jak 
i bodziec do dalszej pracy. Przecież zawsze można coś zrobić lepiej, 
ciekawiej, inaczej. Dajemy sobie czas na odpoczynek, potem wrócimy 
bogatsi o tegoroczne doświadczenia, z nowymi pomysłami, by przy-
szła podróż była jeszcze bogatsza i by nasi uczniowie nie czuli się 
nią znużeni, byli pozytywnie nastawieni do tego co przed nimi i przy 
okazji nauczyli się czegoś nowego.

Dla łasuchów zorganizowaliśmy bufet, w końcu kuchnia to najlepsza 
wizytówka danego kraju. Całość uwieńczyła audycja radiowa, z gło-
śników popłynęła muzyka z różnych krajów, a prowadzący mieli oka-
zję pochwalić się swoimi zdolnościami lingwistycznymi. 
Nie wszystkie imprezy miały miejsce na terenie naszej szkoły. Część 
odbywała się po za jej obrębem. Możemy się pochwalić tym, że ak-
tywny w nich udział mieli nasi uczniowie wraz z nauczycielami naszej 
szkoły. W dniach od 25 -27 maja br. nasi uczniowie uczestniczyli w 
spotkaniu polsko-niemieckim, który był realizowany w ramach pro-
jektu  „Polsko-Niemieckie Dni Dzieci” , Fundusz Małych Projektów w 
Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” Program Współpracy INTERREG V 
A Brandenburgia - Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej. To był intensywny, wypełniony zajęciami atrakcja-
mi weekend, dzieciaki mają co wspominać. 

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim właśnie dobiegł końca 
miesiąc podróży po Europie. W maju bieżącego roku uczniowie naszej szkoły mieli okazje zgłębić wiedzę 
zarówno o krajach anglojęzycznych, jak i niemieckojęzycznych. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach, pre-
zentacjach na temat krajów anglojęzycznych, których uwieńczeniem był konkurs z wiedzy o krajach anglo-
języcznych. Miłośnicy języka niemieckiego, również stanęli w szranki i walczyli o palmę pierwszeństwa w 
konkursie języka niemieckiego.
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Z życia PRO NOVO

To był piękny dzień! Uroczysty i jednocześnie lekki. Świąteczny, a jed-
nak powszedni. Dzień z humorem, tradycją, zabawą, nauką, szkolnym 
tempem i gwarem. Dzień „przy wielkanocnym stole”! 
Po raz piąty zasiedliśmy bowiem wspólnie - dzieci i pracownicy szko-
ły, przy stole, by zjeść Śniadanie Wielkanocne. Były występy, zającz-
kowe prezenty, pyszny żurek, smakowite baby, mazurki i inne łakocie. 
Każdy znalazł dla siebie coś pysznego. Wszyscy podzielili się jajecz-
kiem, złożyli życzenia i w Pro Novo zrobiło się jeszcze bardziej sło-
necznie, jeszcze radośniej. 

Po takim sukcesie z 
pewnością możemy 
się czuć bezpieczni w 
Pro Novo. :) Weronika 
Walczak i Michał Dul-
ski reprezentowali na-
szą szkołę w XXVI Mi-
strzostwach Pierwszej 
Pomocy PCK. W swojej 
kategorii rywalizowali 
z 13 duetami zdoby-
wając III miejsce. 
Brązowy medal w peł-
ni zasłużony! Brawo 
Wera i Michał!!!

W piątek 27 kwietnia 2018 r. odwiedził nas Ksiądz 
Biskup Paweł Socha. Już od rana na szkolnych 
korytarzach dało się wyczuć atmosferę wycze-
kiwania. Kiedy szacowny gość znalazł się w auli, 
zamilkły nawet największe urwisy. :) Po skrom-
nym powitaniu i części artystycznej Ksiądz Bi-
skup został zasypany pytaniami, które miały 
dzieci. Słowa skierowanego bezpośrednio do sie-
bie wysłuchali również uczniowie klas starszych. 
Spotkanie na auli zwieńczyła krótka modlitwa i 
błogosławieństwo, którego wszystkim zebranym 
udzielił Ksiądz Biskup. Nasz gość nie szczędził 
ciepłych słów o naszych dzieciach, atmosferze u 
nas panującej. Zresztą, jak stwierdził, świetnie się 
u nas czuł i chętnie „posiedziałby dłużej”.

Ile dzieci w naszym Zespole tyle talentów. Bo przecież każdy ma jakiś. 
I tylko sztuką jest go w sobie odnaleźć i pielęgnować. Nasz przed-
szkolny „Mam talent” na stałe wpisał się już do kalendarza i to wła-
śnie w piątek 20 kwietnia 2018 r. wszystkie chętne dzieci miały oka-
zję zaprezentować swoje umiejętności, ale przede wszystkim stawić 
czoła tremie. Były pięknie wyrecytowane wierszyki, piosenki, taniec. 
Mogliśmy także wysłuchać ciekawostek o kosmosie, nauczyć się ta-
bliczki mnożenia, wysłuchać koncertu na keyboardzie oraz zobaczyć 
pokaz karate. Publiczność była zachwycona występami artystów na-
gradzając ich ogromnymi brawami. Chyba nie bez powodu jakiś czas 
temu zdobyliśmy certyfikat Przedszkole Talentów. 

Wszystkie ławki i krzesełka na 
korytarzu. Hmm, czy to przygo-
towania do kolejnego remontu? 
Nie, to tylko nasza metoda na 
nietypowe prowadzenie zajęć. W 
Pro Novo mamy bowiem coś, co 
nazywamy „dywanowym dniem” 
(czy raczej kocowym :)). Co to 
oznacza? - Tylko tyle, że całko-
wicie odławkowujemy uczniów. I 
jak było? Czy da się tak prowadzić 
zajęcia? Pewnie, że tak. Nauka na 
leżąco lepiej wchodzi do głów. :) 

Tygryski i Brygada RR - Fipin-
ki, które szyją, żyją i są mega 
zadowolone! Świadczą o tym 
uśmiechnięte buzie i ekologiczne 
torby. Tak, tak to był kolejny nie-
zwykły dzień w Pro Novo. 
Dzieci idąc z duchem czasu i po-
trzebą ochrony środowiska włą-
czyły się w akcję mającą na celu 
upowszechnianie mody na eko-
logiczne torby. Torby o niezwy-
kłym designerskim stylu będą 
teraz nieodłącznym elementem 
stroju podczas zakupów każdego 
pierwszoklasisty z Pro Novo.

Śniadanie Wielkanocne XXVI Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Ksiądz Biskup Paweł Socha z Pro Novo 

Nasze małe talenty

Odławkowani, czyli dywanowy dzień

My się igły nie boimy!
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Osiągnięcia w konkursach w ostatnim kwartale

1) Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny Kangur - 10 
uczniów uzyskało fantastycz-
ne wyniki i tym samym zosta-
ną nagrodzeni przez kapitułę:
Kategoria Żaczek (klasa 1 i 2)
- Hania Mróz - klasa 1 - wynik 
bardzo dobry
- Jaś Krasny - wyróżnienie
- Julia Kotowska - wyróżnienie

Kategoria Maluch (klasa 3)
- Michał Sawicki - wyróżnienie
- Ada Ganczar - wyróżnienie

Kategoria Maluch 1 (klasa 4)
- Ala Noga - wyróżnienie

Kategoria Kadet (klasa 7):
- Patrycja Sekuła - wróżnienie
- Zuzia Ganczar - wyróżnienie

Kategoria Kadet 1 (gim):
- Michał Dulski - wyróznienie
- Jagoda Ziółkowska - wyróż-
nienie

2) Ogólnopolski Konkurs 
Przedmiotowy z Języka Pol-
skiego Olimpus (2 uczniów 
zdobyło tytuł laureata):
- Jagoda Ziółkowska - laureat 
- 12 miejsce w kraju
- Kuba Kiklica - laureat - 14 

miejsce w kraju

3) Ogólnopolski Konkurs 
Przedmiotowy z Języka An-
gielskiego Olimpus (5 uczniów 
zdobyło tytuł laureata)
Kategoria - Klasa 2 gim:
- Jagoda Ziółkowska - laureat 
- 10 miejsce w kraju na 1487 
startujących
- Jakub Kiklica - laureat - 15 
miejsce w kraju na 1487 star-
tujących

Kategoria - klasa 4 SP
- Maja Pytkowska - laureat - 
12 miejsce w kraju na 3949 
startujących
Kategoria - klasa 5 SP
- Klaudia Niedźwiecka -laure-
at-14 miejsce w kraju na 3013 
startujących
Kategoria - klasa 7 SP
- Patrycja Sekuła - laureat - 8 
miejsce w kraju na 1487 star-
tujących

4) Ogólnopolski Konkurs 
Przedmiotowy z Matematyki 
Olimpus (3 uczniów zdobyło 
tytuł laureata)
Kategoria - Klasa 2 gim
- Jagoda Ziółkowska - laureat 
- 11 miejsce w kraju na 823 

startujących
Kategoria - klasa 7 SP
- Karolina Surman - laureat 
- 14 miejsce w kraju na 1092 
startujących
- Patrycja Sekuła - laureat - 15 
miejsce w kraju na 1092 star-
tujących

5) Ogólnopolski Konkurs Nauk 
Przyrodniczych Świetlik
Kategoria - klasa 1 SP
- Hania Mróz - laureat nagrody 
głównej 
Kategoria - klasa  SP
- Ala Piechocka - laureat
- Szymon Koszela - laureat
- Michał Sawicki - wyróżnienie
- Zosia Zapotoczna – wyróż-
nienie 

6) Gminny Turniej w Grach Lo-
gicznych 
Kategoria Szachy:
- Michał Sawicki - miejsce 1 
i tytuł Mistrza Gminy w Sza-
chach w kategorii szkół pod-
stawowych

7) Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny
- Patrycja Sekuła - miejsce 1 i 
tytuł Mistrza Ortografii w Gmi-
nie NB

8) Wojewódzki Etap Konkursu 
Piosenki Pro Arte Scena Mło-
dzieżowa
- Jagoda Ziółkowska - wyróż-
nienie w kategorii 14-24 lata

9) XXVI Mistrzostwa Pierwszej 
Pomocy PCK
- duet Weronika Walczak i Mi-
chał Dulski zajęli 3 miejsce i 
zdobyli brązowy medal w swo-
jej kategorii wiekowej (gim)

10) Ogólnopolski Konkurs 
Przedmiotowy Leon (dla klas 
1-3)
Kategoria zintegrowane 
sprawności (klasa 1 SP):
- Hania Mróz - 3 miejsce w 
kraju
- Ola Bajcer  - 6 miejsce w 
kraju
- Jaś Krasny - 6 miejsce w 
kraju
- Amelia Łukasiewicz - 8 miej-
sce w kraju
Kategoria zintegrowane 
sprawności (klasa 3 SP):
- Michał Sawicki - 9 miejsce w 
kraju
- Ala Piechocka - 10 miejsce 
w kraju
Kategoria matematyka (klasa 

3 SP):
- Michał Sawicki - 6 miejsce w 
kraju
- Olga Pytkowska - 7 miejsce 
w kraju
- Ala Piechocka - 9 miejsce w 
kraju
11) ostatnie osiągnięcia spor-
towe naszych uczniów (to już 
zasługa dzieci i rodziców, że 
chcą rozwijać swoje pasje)
- Dawid Bieliński - złoty medal 
zdobyty podczas Mistrzostw 
Polski Juniorów i Juniorów 
Młodszych Niepełnospraw-
nych w Pływaniu
- Radek Chabiniak - złoty me-
dal podczas Indywidualne 
Mistrzostwa Województwa Lu-
buskiego Skrzatów i Żaków w 
tenisie stołowym
- Zuzia Ganczar - brązowy 
medal w Wojewódzkich Za-
wodach w Pływaniu - Puchar 
Sprintu Świebodzin
- Iga Pachała - złoty medal w 
Finale Lubuskiej Ligi Badmin-
tona 
- Alex Majerski - wysoka po-
zycja w Finale Lubuskiej Ligi 
Badmintona 
 

Nasze dzieci mają się czym pochwalić. W ostatnim czasie spływają do nas bowiem informacje o sukcesach 
uczniów Pro Novo. Oto i one:

Kolejna Zielona Szkoła za nami. Tym razem spę-
dziliśmy cztery fantastyczne dni w Rewalu.
Za każdym razem staramy się, by te wspólne 
wyjazdy były inne, bardziej atrakcyjne. Tak było 
i tym razem. Wiele miejsc odwiedzonych, masa 
ścieżek wydeptanych. Cała góra wspomnień i 
przeżyć.
Nie wszystkie punkty planu wycieczki zrealizo-
waliśmy, bowiem pytaliśmy za każdym razem 
dzieci, co chcą robić i czy plan dnia im odpo-
wiada. Chcieliśmy, by czuły, że mają wpływ na 
to, jak wypoczywają, jak spędzają czas. Pewnie, 
ile dzieci (a było ich 81 :)), tyle opinii, ale w wie-
lu kwestiach były zgodne. Stąd częste wypady 
na plażę, zabawy w piasku, wygrzewanie się na 
słońcu. A pogoda, jak zwykle nam dopisała, więc 
żal było biegać po mieście, gdy można było pole-

niuchować na plaży.
Z morzem nie mogliśmy się rozstać (niektórzy żegnali się kila razy :))). Dla-
tego też na ogrodzeniu punktu widokowego zawisła nasza własna kłódka 
z wygrawerowaną datą naszej Zielonej Szkoły i napisem Pro Novo. Kluczy-
ki oczywiście zostały wrzucone do morza. Mamy nadzieję, że tu wrócimy. 
Może ktoś z Państwa odnajdzie naszą kłódkę będąc podczas wakacji w 
Rewalu? Poproszę wówczas o zdjęcia. 
A jak się żegnaliśmy z Rewalem? Gdy było już ciemno, każda z klas wy-
puściła w niebo swój lampion. O czym pomyśleli nasi uczniowie, to już ich 
słodka tajemnica. Podczas naszych wypadów przyświeca nam zawsze 
hasło: „Podróże to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze, a stajemy 
się bogatsi”.

W tym roku Pro Novo miało za-
szczyt przygotować oprawę ar-
tystyczną gminnych obchodów 
Święta Uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Jak wyszło? Powiemy nie-
skromnie tylko tyle - kto nie był, 
niech żałuje. :) Nasze dzieci spi-
sały się na medal, złoty medal. I 
to nie na jeden. :) 

W czwartek 14 maja 2018 r. było 
wielkie święto wszystkich kibiców 
piłki nożnej, jak się okazuje nawet 
tych najmłodszych. To właśnie w 
dniu rozpoczęły się Mistrzostwa 
Świata w Piłce Nożnej 2018. Grupa 
„Żabek” już od dawna przygotowy-
wała się do tego święta. Postano-
wiliśmy zgłębić naszą wiedzę na 
temat tego wydarzenia. Wiemy, że 
Mistrzostwa odbywają się w Rosji, 
zagrają 32 drużyny, które w sumie 
rozegrają 64 mecze. Znamy rów-
nież rywali Naszej drużyny. Obej-
rzeliśmy także zdjęcia stadionów, 
na których rozegrane zostaną 
wszystkie mecze. My też stworzyli-

śmy swoje boisko w sali, gdzie piłkę 
zastępował kapsel. 
Był również zacięty mecz na boisku. 
Wszystkie „Żabki” wierzą, że nasza 
narodowa kadra będzie w finale. 
Tego właśnie im i sobie życzymy!!!

Zielona Szkoła - Rewal

Gminne obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Kibicujemy!
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Szkoła Podstawowa nr 2
im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim nawiązała 
współpracę z Publiczną Szkołą Podstawową w Brodach w ramach 
programu eTwinning, który polega na tworzeniu projektów związa-
nych z nauką języka angielskiego. W bieżącym projekcie „Penfriends 
break the borders” biorą udział klasy 4a oraz 7b z SP2. Uczniowie 
są zaangażowani w pisanie tradycyjnych listów w języku obcym ze 
swoimi rówieśnikami z zaprzyjaźnionej szkoły, a 13 czerwca mieli 
okazję spotkać się po raz pierwszy na żywo dzięki zaproszeniu przy-
jaciół z Brodów. Wszyscy przyjemnie spędzili czas w Ośrodku Edu-
kacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, gdzie mieli zajęcia 
warsztatowe związane z przyrodą i językiem angielskim. Szkoły 
będą kontynuowały współpracę także w przyszłym roku szkolnym. 

sp2

W Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim 
działa Klub Młodego Podróżnika, który powstał z inicjaty-
wy nauczycielek języka angielskiego: p. Justyny Jurek i p. 
Justyny Szubartowskiej.  Jego działalność wystartowała w 
marcu bieżącego roku i do tej pory udało się zorganizować 
pięć wycieczek: do Zielonej Góry (zwiedzanie miasta), do Je-
ziorów Wysokich na „Noc Sów” w Ośrodku Edukacji Przyrod-
niczo-Leśnej, do dawnej Kopalni Babina w Łęknicy, pieszą 
wędrówkę do Drągowiny oraz na wykłady na Wydziale Nauk 
Biologicznych podczas Festiwalu Nauki na Uniwersytecie 
Zielonogórskim. Działalność Klubu cieszy się popularnością 
i sympatią, zapisuje się do niego coraz więcej dzieci. Należą 
do niego uczniowie z klas 4-7 oraz 2-3 gimnazjum, a w wy-
cieczkach często biorą udział również rodzice. W przyszłym 
roku szkolnym Klub czekają nowe wyprawy, zarówno piesze, 
jak i autokarowe po najciekawszych miejscach województwa 
lubuskiego. Dzieci mają legitymacje klubowiczów, na bieżąco 
prowadzona jest kronika Klubu oraz Fanpage na Facebooku 
@KMPNowogrod, na której można znaleźć relacje i zdjęcia z 
wypraw.

sp2

W dniach 21-25 maja 2018 r. 
w naszej szkole gościliśmy 
studenta z Indii, w ramach 
projektu World Talks realizo-
wanego przez międzynaro-
dową organizację studenc-
ką AIESEC. Głównym celem 
warsztatów było poszerzenie 
horyzontów poznawczych 
uczniów, wzbudzenie zainte-
resowania światem, zachę-
cenie ich do dalszej nauki 
języków obcych oraz budo-
wanie tolerancji międzykul-
turowej. 
Cały tydzień był wypełniony 
spotkaniami ze studentem, 
podczas których Prayank Pit-
ti opowiadał o swoim kraju. 
Opowiadaniom towarzyszyły 
prezentacje multimedialne, 
z których mogliśmy dowie-
dzieć się, gdzie leżą Indie, 
jaka jest ich historia, zwycza-
je oraz jak wygląda codzien-
ne życie ich mieszkańców. 
Nasza młodzież chętnie brała 
udział w rozmowach, wiele 
osób zadawało pytania. Trze-

ba również dodać, że cała ko-
munikacja odbywała się tylko 
w języku angielskim.
Popołudniami Prayank razem 
z uczniami naszej szkoły po-
znawał Nowogród Bobrzań-
ski oraz  Zieloną Górę, a tak-
że chętnie zwiedził Muzeum 
Wojskowe w Drzonowie. 
Nasz gość został bardzo en-
tuzjastycznie przyjęty przez 
uczniów gimnazjum oraz 
szkoły podstawowej, szcze-
gólnie klas najmłodszych. 
Zetknięcie się z żywym języ-
kiem angielskim okazało się 
bardzo cennym doświadcze-
niem.

JJ

Noc Bibliotek 2018 obfitowała w wiele atrakcji: był konkurs 
plastyczny na exlibris, teatrzyk kukiełkowy, było spotkanie 
w klubie Harry’ego Pottera, głośne czytanie i dzielenie się 
książkami oraz hit wieczoru – kapsuła czasu, w której umie-
ściliśmy listy do potomnych. Na pewno dzięki nam dowiedzą 
się o tym, jak się funkcjonowało na początku XXI wieku, co 
się oglądało i co czytało. No, i jaka była pogoda 8 czerwca…

bebe 

15 czerwca 2018 r. nowogrodzki Dom Kultury zawłaszczyli 
werończycy i nieszczęśliwa miłość Romea i Julii. Uczniowie 
SP2 zachwycili widownię nie tylko pięknymi strojami, ale 
jeszcze piękniejszą angielszczyzną. To już kolejne widowi-
sko w języku Szekspira przygotowane przez Panią Klaudię 
Kostyrę. Więcej na ten temat na naszym fanpage’u: https://
www.facebook.com/2heniutek/.

Bebe

W europejskiej społeczności szkolnej

„Podróżować to żyć” (Andersen)

Świat na wyciągnięcie ręki

Dla potomnych

Duchowa uczta
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Droga do Niepodległej
7 czerwca 2018 r. w Szkole 
Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Niwiskach, młodzież 
i nauczyciele ze szkół pod-
stawowych województwa 
lubuskiego spotkali się, aby 
podsumować zorganizowany 
przez SP w Niwiskach, pod 
patronatem Lubuskiego Ku-
ratora Oświaty, wojewódzki 
konkurs pt. „Droga do Nie-
podległej”. Konkurs został 
ogłoszony w  październiku 
2017 r., składał się z kil-
ku etapów, gdzie uczniowie 
mieli możliwość spróbo-
wania swoich sił w różnych 
działaniach. Był konkurs na 
prezentację multimedialną 
pt. „Moja mała Ojczyzna jest 
częścią  Polski”, konkurs pla-
styczny pt. „Dumnie powiewa 
biało-czerwona…”, konkurs 
wokalny pt. „Śpiewajmy dla 
Niepodległej” i test histo-
ryczny pt. „Polacy w walce 
o niepodległość”. Wyzwanie 
podjęło 17 szkół. 
„Ideą naszego konkursu była 
nie tyle rywalizacja, choć i 
ona jest ważna, lecz to, aby 
uczniowie wraz z nauczy-
cielami pochylili się nad tą 
piękną rocznicą, oddali honor 

tym wszystkim ludziom, któ-
rzy na ołtarzu  niepodległości 
naszej ojczyzny złożyli życie. 
Wspominając  tych, którzy 
walczyli o wolną Polskę, w 
latach zaborów -  w czasie 
insurekcji kościuszkowskiej, 
powstania listopadowego i 
styczniowego, ale i w ostat-
nim stuleciu - w powstaniach 
śląskich, wielkopolskim, woj-
nie polsko – bolszewickiej, w 
czasie okupacji niemieckiej, 
w czasach komunizmu, mu-
simy pamiętać, że nic nie jest 
nam dane raz na zawsze. O 
wolność i niepodległość trze-
ba dbać, trzeba ją szanować, 
trzeba ją budować. A można 
to zrobić tylko w jeden spo-
sób – budując wspólnotę w 
małej i wielkiej ojczyźnie, 
budując świadomość naszej 
narodowej tożsamości, dumy, 
patriotyzmu. My, dorośli, a 
szczególnie nauczyciele,  
mamy obowiązek uczyć pa-
triotyzmu młode pokolenie.
„Mamy nadzieję, że to na-
sze przedsięwzięcie, którego 
podjęliśmy się aby podkre-
ślić znaczenie tej doniosłej 
rocznicy, taki cel spełniło” (z 
wypowiedzi dyrektora szko-

ły Marzanny Kujtkowskiej). 
Uczniowie SP w Niwiskach 
zaprezentowali program ar-
tystyczny „Droga do Niepod-
ległej”, w którym przywołali 
wydarzenia z historii Polski. 
Były piękne wiersze, pieśni i 
piosenki oraz polskie tańce: 
polonez i krakowiak.
Zwycięzcy szkolnego etapu 
testu wiedzy historycznej ze 
szkół biorących udział w kon-
kursie przystąpili do testu 
finałowego. Na rozwiązanie 
20 zadań uczniowie mieli 
30 min, a następnie komi-
sja konkursowa sprawdziła 
i oceniła prace. W tym cza-

sie uczniowie, nauczyciele i 
zaproszeni goście oglądali 
prezentacje multimedialne 
nadesłane na konkurs. Lau-
reaci poszczególnych kon-
kursów otrzymali dyplomy 
oraz nagrody. Dyrektor szko-
ły Marzanna Kujtkowska zło-
żyła podziękowania na ręce 
przedstawicieli szkół biorą-
cych udział w przedsięwzię-
ciu oraz sponsorom.
Gratulacje organizatorom i 
uczestnikom złożyli Pani Mi-
nister Elżbieta Rafalska, Pani 
Marszałek Elżbieta Polak, 
Pan Wojewoda Lubuski Wła-
dysław Dajczak. 

25 maja obchodziliśmy Świę-
to Szkoły. Było i oficjalnie (w 
trakcie apelu młodsze roczni-
ki przejęły zaszczytne funk-
cje), i rozrywkowo: odbyły się 
warsztaty z wolontariuszem 
AIESEC, zawody z Fiberem, 
potyczki z rycerzami oraz… 
gotowanie z Henrykiem Bro-
datym.

bebe 

Rok szkolny zmierzał ku koń-
cowi, ale zainteresowanie za-
równo gimnazjalistów, jak i 
młodszych roczników wiedzą 
przyrodniczą nie malało. Lek-
cje przyrody i chemii, podczas 
których doświadczanie świata 
jest na porządku dziennym, 
chyba najbardziej przypadły 
wszystkim do gustu!

bebe 

Tradycyjnie Wielkie „łał”
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Zjazd szkół
18 maja 2018 r. w Szkole Pod-
stawowej w Niwiskach odbył 
się VII Zjazd Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II diecezji zie-
lonogórsko-gorzowskiej. Na 
terenie naszej diecezji jest 
obecnie 45 takich szkół. Zjazd 
rozpoczęła msza święta, któ-
rej przewodniczył ks. Biskup 
Paweł Socha. Wśród gości za-
proszonych byli także: Lubuski 
Kurator Oświaty - Ewa Rawa, 
kierownik oddziału organiza-
cyjnego delegatury Lubuskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w 
Zielonej Górze – Maria Brygida 

ży szkolnej. Uczestnicy uro-
czystości przemaszerowali 
w rytm werbli do budynku 
szkoły. Tutaj w sali sportowej 
odbyła się zasadnicza część 
Zjazdu. Bardzo serdecznie 
powitała wszystkich dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Niwi-
skach - Marzanna Kujtkowska. 
Podkreśliła w swoim przemó-
wieniu, że to dla szkoły wielkie 
święto, a także okazja do lep-
szego poznania życia patrona, 
zapoznania się z jego bogatą 
spuścizną pisaną oraz okazją 
wsłuchania się w to, co do nas 
mówił. Po oficjalnych wystą-
pieniach, młodzież ze szkoły 
w Niwiskach zaprezentowała 
postać świętego Jana Pawła 
II: jego dzieciństwo, czasy stu-
denckie, pracę duszpasterską 

Grzybowicz, Burmistrz Nowo-
grodu Bobrzańskiego – Paweł 
Mierzwiak, przewodniczący 
Rady Miejskiej – Robert Mil-
to, Ksiądz Dziekan Dekanatu 
Lubsko - Mirosław Gas, dyrek-
tor Wydziału Nauki Katolickiej 
Kurii Biskupiej – ks. Wojciech 
Lechów.
Po zakończonej mszy świętej 
przed kościołem uformował 
się pochód złożony z pocz-
tów sztandarowych kilkuna-
stu szkół, przybyłych z terenu 
naszego województwa, za-
proszonych gości i młodzie-

oraz czasy kierowania Kościo-
łem rzymskokatolickim, kiedy 
był papieżem. W czasie, kie-
dy goście zaproszeni zostali 
na obiad, młodzież szkolna z 
poszczególnych szkół zma-
gała się w różnych konku-
rencjach sportowych oraz w 
rozwiązywaniu zadań o tema-
tyce papieskiej. W holu szkoły 
zwiedzający mogli obejrzeć 
wystawę konkursowych prac 
plastycznych pod hasłem: 
„Przyszedłem do Was z dale-
kiego kraju”. Na zakończenie 
Zjazdu wręczono nagrody i 
poinformowano, że kolejny 
Zjazd Rodzin Szkół im. Jana 
Pawła II odbędzie się w szko-
le w Różankach koło Gorzowa 
Wielkopolskiego.
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Festyn Rodzinny
w Przedszkolu

Wycieczka
do Marszowa

Sobotni poranek długo wy-
czekiwanego spotkania za-
chwycił wszystkich błękitnym 
niebem, słonecznym ciepłem 
i wyjątkowo  przyjazną at-
mosferą. Organizatorami 
imprezy było Przedszkole i 
Rada Rodziców . Na plenero-
wej scenie swoje talenty za-
prezentowały przedszkolaki i 
nauczycielki w przedstawie-
niu pt. „Królewna Gburka”.
Mistrzowski kunsz pokazał 
Mateusz Łanda - mistrz Pol-
ski w Oyame Karate. Wolon-
tariusze z OP z Zielonej Góry 
przybliżyli sposób udziela-
nia pierwszej pomocy. Stra-
żacy z OSP w Nowogrodzie 
Bobrzańskim aktorsko za-
prezentowali pokaz cięcia 
samochodu. Odbył się po-
kaz tresury psa z Aresztu 
Śledczego w Zielonej Górze. 
Dzieci korzystały ze stano-
wisk edukacyjno-sporto-
wych przygotowanych przez 
stowarzyszenie Fiber. Dzie-

Celem wycieczki było poka-
zanie ogromu wytwarzanych 
odpadów oraz możliwości 
odzyskiwania surowców 
wtórnych. W sali zajęć edu-
kacyjnych dzieci mogły wy-
konać z udostępnionych ma-

ci mogły stać się na chwilę 
poszukiwaczami skarbów. 
W kąciku urody  można było 
wykonać fryzury, pomalować 
twarze i paznokcie. Było ro-
dzinnie, smacznie i z dresz-
czem emocji - bowiem na 
gości czekały niezwykłe na-
grody w tradycyjnej loterii 
oraz losowanie czterech na-
gród głównych.
Przygotowanie tak wspania-
łej imprezy nie byłoby moż-
liwe gdyby nie sponsorzy, 
którzy wsparli tą inicjatywą 
finansowo bądź rzeczowo. 
Ponadto ogromne podzięko-
wania należą się rodzicom, 
którzy jak zwykle oferowali 
swoją pomoc w organizacji 
Festynu. Serdecznie dzięku-
jemy tym którzy przez swoją 
obecność oraz zaangażowa-
nie przyczynili się do cudow-
nie spędzonego czasu. 

Aneta Kuźmińska

teriałów pracę. Zapoznały się 
z maskotką logo Ekoszkoły 
Agatką Segregatką. Po wy-
cieczce przedszkolaki brały 
udział w konkursie plastycz-
nym „Wiem jak segregować”.

9 czerwca 2018 r. w godzinach od 10-14 w Przed-
szkolu przy ul. Kościuszki 42 w Nowogrodzie Bobrzań-
skim odbył się Festyn Rodzinny. 

11 kwietnia 2018 r. dzieci z Miejsko-Gminnego 
Przedszkola Samorządowego z Nowogrodu Bobrzań-
skiego odwiedziły  Zakład Zagospodarowania Odpa-
dów w Marszowie. Przedszkolaki zobaczyły budynek 
logowy, halę załadunku, sortownię, kompostownię, 
boksy na odzyskane surowce.



Dnia 23 kwietnia 2018 roku  kla-
sa I b ze Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Nowogrodzie Bobrzańskim 
gościła w Żarach w Redakcji i 
Telewizji Regionalnej. Przyję-
to nas bardzo miło. Mogliśmy 
poznać pracę dziennikarzy, 
zwiedzić studio nagrań. Przez 
moment  poczuć  się jak praw-
dziwi prezenterzy telewizji. Za-
powiadaliśmy  prognozę pogody, 
udzielaliśmy wywiadu. Rodzice 
mogli nas obejrzeć w telewizji, 
internecie i w gazecie, co napa-
wało nas dumą. Może wśród nas 
są przyszli dziennikarze? Nie 
wiemy tego jeszcze teraz, ale za 
kilkanaście lat, kto wie?

Klasa I B wraz z wychowawcą 
– Ewą Długosz
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Spotkanie z pisarzem 

Decoupage
dla każdego

Z wizytą
w Redakcji

Jak sam o sobie mówi: „z 
zawodu pisarz i optymista”, 
mieszka i pracuje we Wrocła-
wiu. Wielki miłośnik zwierząt, 
twórca wielu słuchowisk 
radiowych dla dzieci i mło-
dzieży. W swoich książkach 
pełnych humoru i optymi-
zmu, porusza także tematy 
związane z ekologią i tole-
rancją. W spotkaniu wzięły 
udział dzieci z klas III b i III c 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
z Nowogrodu Bobrzańskiego. 
Pan Pałasz opowiadał przede 
wszystkim o swoim pisar-
skim życiu, dla kogo napi-
sał pierwszą  książkę oraz 
skąd czerpie nowe pomysły. 
Uczestnicy spotkania z za-
ciekawieniem słuchali pisa-

rza, często śmiejąc się z jego 
anegdot. Marcin Pałasz za-
chęcał również młodych słu-
chaczy do tego, aby w przy-
szłości znaleźli sobie zajęcie, 
które sprawi im radość, bo 
właśnie taką drogą podąża 
on sam. Pod koniec spotka-
nia nasz Gość odpowiadał 
na pytania oraz rozdawał 
autografy. Dzieci wręczyły 
pamiątkowe laurki, a Pan Pa-
łasz obiecał, że za jakiś czas 
znów nas odwiedzi. Trzyma-
my za słowo!

Pod takim hasłem w Bibliote-
ce Publicznej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim odbyły się cy-
kliczne warsztaty decoupa-
ge, w których udział wzięli 
uczniowie z obu Szkół Pod-
stawowych mieszczących 
się w Nowogrodzie Bobrzań-
skim. Sześćdziesięcioro 
uczniów z klas 1-3 mogło 
spróbować swoich sił, two-
rząc za pomocą kleju, noży-
czek, farb, drewnianych pu-
dełek, ozdobnych serwetek 
wyjątkowe, magiczne pudeł-
ka. W trakcie zajęć dzieci do-

wiedziały się skąd pochodzi 
słowo „decoupage” i na czym 
polega ta technika zdobni-
cza. Zajęcia przeprowadziła 
Pani z „Galerii Agii” z Zielonej 
Góry, a projekt zrealizowany 
został z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
oraz Programu Przeciwdzia-
łania Narkomanii. Na koniec 
młodzi uczestnicy otrzymali 
certyfikat MISTRZÓW DECO-
UPAGE oraz drobne upomin-
ki. Dziękujemy za kreatywnie 
wspólnie spędzony czas. 

„Program realizowany jest we współpracy
z Instytutem Książki”

W ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, 13 kwietnia 2018 roku w Bibliotece 
Publicznej odbyło się spotkanie z autorem przygodowych książek o Elfie – Marci-
nem Pałaszem. Autor gościł już u nas w 2013 roku. 
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VII Bieg Flagi 

Drugi Turniej
w Piłce Siatkowej
strażaków

Przegląd Piosenki Ludowej

Dla uczczenia Święta Flagi 
i uchwalenia Konstytucji 3 
Maja zorganizowany został 
5 maja br. w ramach „Ma-
jówki 2018” VII Bieg Flagi. 
Organizatorami biegu byli: 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w 
Nowogrodzie Bobrzańskim, 
działająca przy nim sek-
cja Klubu Biegacza „Bobry” 
oraz Burmistrz Nowogrodu 
Bobrzańskiego. Trasa biegu 
wiodła najbliższymi droga-
mi położonymi obok Ośrodka 
Kultury. Uczestnicy podziele-
ni zostali na następujące ka-
tegorie wiekowe:
- Kategoria I – przedszkolaki 
do lat 7 chłopcy i dziewczęta 
– dystans 100 m
- Kategoria II – szkoły pod-
stawowe
• Klasy I-II – chłopcy i dziew-
częta 300 m. Wyniki chłopcy: 
Jakub Kuśmierek (SP Pro 
Novo Bogaczów), 2. Dariusz 
Pachla (SP 2), 3. Filip Babiak 
(SP 2). Wyniki dziewczęta: 
1. Milena Sikorska (SP 2), 2. 
Amela Sederstrem (SP 1), 3. 
Lena Walkiewicz (SP 1).
• Klasy III-IV – chłopcy i 

Po raz drugi w ramach zada-
nia publicznego powierzonego 
przez Burmistrza Nowogrodu 
Bobrzańskiego (upowszechnia-
nie kultury fizycznej), jednostka 
OSP w Niwiskach zorganizo-
wała w dniu 14 kwietnia 2018 r. 
Gminny Turniej w Piłce Siatko-
wej dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych. Podobnie jak 
w roku ubiegłym w zawodach 
udział wzięły 4 drużyny wysta-
wione przez jednostki: w Niwi-
skach, Nowogrodzie Bobrzań-
skim, Urzutach i Kaczenicach. 
Mecze rozgrywane były w sali 
sportowej przy Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Ni-
wiskach, systemem „każdy z 
każdym”. Wyniki spotkań: OSP 
Urzuty – OSP Niwiska 2-0; OSP 
Nowogród – OSP Kaczenice 2-1; 

W świetlicy wiejskiej w Drągo-
winie odbyło się w sobotę 14 
kwietnia 2018 r. Pierwsze Spo-
tkanie Folklorystyczne (Prze-
gląd Piosenki Ludowej „Koło 
mego ogródeczka”). Do udzia-
łu w przeglądzie zaproszone 
zostały następujące zespoły: 
Źródełko” z Wichowa, „Stano-
wianie” ze Stanowa, „Błękit” z 
Ołoboku, „Bobrzanki” z Nowo-
grodu Bobrzańskiego, Kapela 

Herbutów z Osiecznicy oraz go-
spodynie „Rosa” z Drągowiny. 
Organizatorami imprezy byli: 
Stowarzyszenie Przyjaciół Drą-
gowiny ROSA, Zespół Śpiewa-
czy ROSA oraz Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury Sportu i Re-
kreacji w Nowogrodzie. Kilkugo-
dzinne spotkanie było wspaniałą 
reklamą ludowego folkloru oraz 
piosenki ludowej.

dziewczęta 400 m. Wyniki 
chłopcy: 1. Kacper Zdzyniec-
ki (SP 2), 2. Przemysław Król 
(SP 1), 3. Hubert Kacieja (SP 
2). Wyniki dziewczęta: 1. Maja 
Świątkowska (SP 1), 2. Nata-
lia Czompa (SP 2), 3. Weroni-
ka Kozłowska (SP 1).
• Klasy V-VII – chłopcy i 
dziewczęta 600 m. Wyniki 
chłopcy: 1. Daniel Pachla (SP 
1), 2. Radosław Pachla (SP 1), 
3. Krystian Król (SP 1). Wyniki 
dziewczęta: 1. Michalina Ce-
cot (SP 1), 2. Emilia Antczak 
(SP 1), 3. Aleksandra Fra-
szewska (SP 1).
• Bieg główny – bez podzia-
łu, klasy gimnazjalne i star-
si – dystans ok. 2 km. Wyniki 
mężczyźni: 1. Robert Moroz, 
2. Mateusz Kaziów, 3. Maciej 
Marcinowski. Kobiety: 1. Emi-
lia Babiak, 2. Anita Woźniak-
-Gerak, 3. Monika Mazepa.

Prowadzona była również 
klasyfikacja drużynowa we-
dług następujących zasad:
Kategoria „przedszkola-
ki” – za udział dziecka dana 
placówka (w Nowogrodzie 
Bobrzańskim placówkę nr 1 

OSP Nowogród – OSP Niwiska 
1-2; OSP Urzuty – OSP Kacze-
nice 2-0; OSP Nowogród – OSP 
Urzuty 0-2; OSP Niwiska – OSP 
Kaczenice 2-0.
Z kompletem zwycięstw turniej 
wygrała drużyna OSP Urzuty. 
Drugie miejsce zajęła drużyna 
OSP Niwiska. Trzecie miejsce 
przypadło drużynie z OSP No-
wogród, a czwarte miejsce za-
jęła drużyna z OSP Kaczenice. 
Turniej stał się również jednym 
z elementów integracji społecz-
nej gminnego środowiska stra-
żackiego. Pozwolił na wspólne 
spędzenie wolnego czasu i był 
okazją do wymiany doświadczeń 
nie tylko sportowych.

tworzyły dzieci uczęszcza-
jące do Przedszkola przy 
ul. Szkolnej, a placówkę nr 
2 dzieci uczęszczające do 
Przedszkola przy ul. Ko-
ściuszki),  otrzymała 1 pkt., 
a za udział pracownika 2 pkt. 
Placówka, która uzyskała 
największą liczbę punktów 
otrzymała nagrodę w posta-
ci 1500 zł do wykorzystania 
na doposażenie w dowolny 
sprzęt. Najwięcej punktów 
zgromadziło Przedszkole nr 
1 przy ul. Szkolnej.

Kategoria szkoły podstawo-
we - za udział ucznia dana 
szkoła otrzymała 1 pkt., a 
za udział pracownika 2 pkt. 
Szkoła, która uzyskała naj-
większą liczbę punktów 
otrzymała nagrodę w posta-
ci 1500 zł do wykorzystania 
na doposażenie w dowolny 
sprzęt. Najwięcej punktów 
zgromadziła SP nr 1 w No-
wogrodzie Bobrzańskim.

W materiale wykorzystano 
zdjęcia p. Grzegorza Merty.
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Szachowe Grand Prix 
Czterech Miast

Mistrzostwa Nowogrodu

Piknik Rodzinny

W niedzielę 16 kwietnia 2018 r. w 
sali widowiskowej Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Nowo-
grodzie Bobrzańskim przepro-
wadzony został turniej szachowy 
w ramach „Szachowego Grand 
Prix Czterech Miast”. Miastami, 
do których zawitają szachiści 
są, oprócz Nowogrodu, Lubsko, 
Krosno Odrzańskie i Sulechów. 
W zawodach wzięło udział 82 
zawodników, podzielonych na 
8 kategorii. Partie rozgrywane 
były systemem szwajcarskim 
na dystansie 7 rund, po 15 mi-
nut dla każdego zawodnika. Był 
to pierwszy tej rangi turniej sza-
chowy rozgrywany w Nowogro-
dzie. Wyniki turnieju:
Grupa A
- A Open
1. Karol Kucza ŻKSz Żary (7 pkt.), 
2. Dariusz Bieliński LKSz Caissa 
Lubsko (6), 3. Piotr Jagodziński 
Wieża Pęgów (5), 4. Daniel Mi-
chalski LKSz Caissa (5), 5. Ju-
lia Kudlak KSGU Tęcza Krosno 
Odrz. (5), 6. Przemysław Stęp-
niak LKSz Caissa(5), 7. Grzegorz 
Dąbrowski LKSz Caissa (5).
- B ranking ELO, PZSzach od 
1601 do 1800
1. Julia Kudlak KSGU Tęcza 
Krosno Odrz. (5 pkt.), 2. Tomasz 
Lambrecht ŻKSz Żary (4,5), 3. 
Adam Gola KSGU Tęcza Krosno 

W sobotę 2 czerwca 2018 r. w 
Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Niwiskach przepro-
wadzony został II Otwarty Turniej 
Szachowy o Mistrzostwo Nowo-
grodu Bobrzańskiego. Organiza-
torami turnieju byli: Klub Szacho-
wy DK Nowogród Bobrzański, 
SP Niwiska, MGOKSiR w Nowo-
grodzie B. oraz Rada Sołecka w 
Niwiskach. W zawodach wzięło 
udział ponad 50 zawodników 
z Nowogrodu, Lubska, Krosna 
Odrzańskiego, Sulechowa, Zie-
lonej Góry, Żar, podzielonych na 
3 kategorie. Partie rozgrywane 
były systemem szwajcarskim 
na dystansie 11 rund (Open) i 
9 rund (juniorzy), po 10 minut 
dla każdego zawodnika. Sędzią 
głównym turnieju był Arkadiusz 
Wiśniewski. Wyniki turnieju:
Grupa A
- A Open
1. Karol Kucza ŻKSz Żary (9,5 
pkt.), 2. Mikolai Aliaudin Białoruś 
(9), 3. Piotr Jagodziński Wieża 
Pęgów (9), 4. Dariusz Bieliński 
LKSz Caissa Lubsko (9).
Grupa B
- Junior ranking ELO, PZSzach 
od 1201 do 1400
1. Marcel Dechnik KSGU Tęcza 
Krosno Odrzańskie (7 pkt), 2. 
Wojciech Ziobrowski KSz Sule-

W tym samym dniu po po-
łudniu na sołeckim placu 
rekreacyjnym przy Szkole 
Podstawowej w Niwiskach 
odbył się Piknik Rodzinny, 
którego organizatorem była 
Rada Sołecka. Wśród atrakcji 
dla mieszkańców była zjeż-
dżalnia dla dzieci, byk rodeo, 
kule battleball, gry i zabawy 
prowadzone przez stowarzy-
szenie FIBER. Pod bacznym 
okiem sołtysa Andrzeja For-
nalewicza odbyła się trze-
cia edycja konkursu „Siłacz 
Roku”, którym został p. Woj-
ciech Garbaciak.

chów (7 pkt.), 3. Maja Ziobrowska 
KSz Sulechów (7).
- Junior ranking ELO, PZSzach 
od 1001 do 1200
1. Maksymilian Feliś Wicher Zbą-
szyń (5,5 pkt.), 2. Maksymilian 
Staszak LKSz Caissa Lubsko 
(5), 3. Sebastian Kurtyka Zielona 
Góra (5).
- Dziewczynki
1. Maja Ziobrowska KSz Sule-
chów (7 pkt), 2. Julia Gruszecka 
LKSz Caissa (6), 3. Kalina Mar-
kowska Gubiński Klub Szacho-
wy (5).

Odrz. (4,5).
- C ranking ELO, PZSzach od 
1401 do 1600
1. Eryk Ostojicz (4 pkt.), 2. Ar-
tur Urbaniak KS 64 Z. Góra (4), 
3. Mariusz Kudlak KSGU Tęcza 
Krosno Odrz. (3,5).
- D Kobiety
1. Julia Kudlak KSGU Tęcza Kro-
sno Odrz. (5 pkt.), 2. Paulina Ra-
czykowska (4), 3. Oliwia Musin 
(3).
Grupa B
- Junior A ranking ELO, PZSzach 
od 1201 do 1400
1. Wojciech Ziobrowski KSz Sule-
chów (6 pkt.), 2. Dominik Więcek 
(6), 3. Julia Gruszecka LKSz Ca-
issa (5,5).
- Junior B ranking ELO, PZSzach 
od 1001 do 1200
1. Sebastian Jakubowski SP Ni-
wiska (5,5 pkt.), 2. Łukasz Kobi-
ta Gubiński KSz (4,5), 3. Damian 
Opulski Niwiska (4,5).
- Junior C ranking ELO, PZSzach 
do 1000
1. Wiktor Góralczyk LKSz Caissa 
(3 pkt.), 2. Jan Czyżewski Zielona 
Góra (3), Franciszek Milczanow-
ski LKSz Caissa (2).
- Dziewczynki
1. Julia Gruszecka LKSz Caissa 
(5,5 pkt.), 2. Maja Ziobrowska 
KSz Sulechów (5), 3. Zuzanna 
Kamińska Krosno Odrz. (4).
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Atak na przewodniczącego

Plotki, pomówienie i zniesła-
wienie. Te trzy słowa oddają 
w pełni to, czego doświadczył 
Robert Milto i jego rodzina. 
Poziom kłamstw i tworzenia 
historii nie mających żadne-
go odzwierciedlenia w rze-
czywistości, może zastana-
wiać i każe stawiać pytania 
o granice wolności wypowie-
dzi.

Polityk niczym mucha

Zarzut jaki uczyniono prze-
wodniczącemu był z katego-
rii tych, przed którymi bronić 
się właściwie nie sposób. Bo 
w jaki sposób udowodnić, że 
nie było się w miejscu, gdzie 
wskazywał ktoś, kto rzekomo 
widział pana Roberta i to z 
osobą w towarzystwie osoby 
której nigdy nie bywał. 
Powiedzieć można wszyst-
ko, a papier wszystko przyj-
mie. Stara zasada brzmi „że 
polityk i mucha mają jedną 
wspólną cechę. To i to można 
ubić gazetą”.
W tym przypadku rolę gaze-
ty zastąpiła plotka, w której 
zawarto zarzut niegodny, bo 
godzący w dobre imię czło-
wieka, który rzekomo jeżdżąc 
po lesie miał spotykać się z 
kimś po „godzinach”. Sęk w 
tym, że sam zainteresowany 
nigdy nie był we wskazanych 
miejscach, a wspomniany las 
zna co najwyżej z opowieści 
barwnej treści. Plotka i spo-
sób jej kolportażu zostały 
jednak przygotowane z nale-
żytą starannością.

Układ z leśniczym w tle

Najciekawsze w całej spra-
wie jednak jest to, że w całej 
akcji zniesławiania Roberta 
Milto brali udział funkcjona-
riusze publiczni związani z 
Lasami Państwowymi. Oto 

jedna z osób pracujących w 
tej branży zaczęła z pełną 
odpowiedzialnością oświad-
czać publicznie, że kamery 
zarejestrowały wjazd do lasu 
i poruszanie się po nim pana 
Roberta. Co ciekawe osoba 
ta nie zawiadomiła organów 
ścigania, a przecież jazda 
autem po lesie, bez uzyska-
nia odpowiedniej zgody, jest 
karalna.
- Poszedłem do siedziby la-
sów i chciałem dowiedzieć 
się jaka to kamera nagrała 
rzekomo moje auto – mówi 
Robert Milto. – Myślałem, że 
bez problemu takie nagranie 
zostanie mi ujawnione, skoro 
zostało to zarejestrowane, 
ale pozbyto się mnie z biura 
bez żadnej konkretnej od-
powiedzi. Interweniowałem 
więc w Lasach Państwowych 
w Zielonej Górze.
Tutaj okazało się, że kwestie 
pomówień ze strony leśni-
ków z Nowogrodu potrak-
towano bardzo poważnie. 
Ruszyła procedura, która za-
kończyła się sprawdzeniem, 
czy zdarzenie, które rzekomo 
zarejestrowano, miało w ogó-
le miejsce.
Rezultat, co oczywiste, oka-
zał się dla pana Roberta po-
zytywny. Niczego nie znale-
ziono, a z pisma datowanego 
na 19 czerwca 2018 roku, 
które otrzymał pan Robert z 
nadleśnictwa wyczytać mo-
żemy m.in., że „Na monito-
ringu obejmującym zasięg 
nadleśnictwa Krzystkowice 
nie zarejestrowano zdarzeń 
dotyczących Pana osoby”.
Co ciekawe, w piśmie zawar-
to też informacje, że osoba, 
która wcześniej wskazywała 
na obecność Roberta Milto 
w lesie wycofała się z tego 
stwierdzenia. Kłamstwo, kie-
rowane w stronę Roberta 
Milto wyszło więc na jaw.

Kto za tym stoi?

Co będzie dalej? Robert Milto 
zastanawia się nad skierowa-
niem sprawy karnej do sądu. 
- To, że ktoś wycofał się, ze 
swoich stwierdzeń to jedno, ale 
poziom ataku na moją osobę 
to druga sprawa, która musi 
zostać wyjaśniona – mówi Ro-
bert Milto. – Nie może być tak, 
że ktoś stworzy plotkę, a potem 
zacznie przedstawiać ją jako 
prawdę. To jest po prostu nie-
godne.
Warto również wspomnieć, że 
gorszące opowieści nie oszczę-
dziły osoby, która miała rzeko-
mo towarzyszyć panu Roberto-
wi.
Nie sposób nie wziąć pod uwa-
gę jeszcze jednego argumentu, 
który może rzucać światło na 
cała sprawę. Robert Milto jest 

przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Nowogrodzie Bobrzań-
skim. Już za cztery miesiące 
odbędą się wybory samorządo-
we, które wyłonią nowe władze 
gminy. Tylko laik może więc po-
myśleć, że ten prostacki atak na 
przewodniczącego rady miej-
skiej jest przypadkiem, albo 
szczeniackim wybrykiem. Ta-
kie akcje nie dzieją się bowiem 
jako spontaniczne działania. Są 
zaplanowane i perfidne, tak aby 
zniszczyć politycznego prze-
ciwnika. Pytanie więc, komu tak 
naprawdę na tym zależało i kto 
chce przejąć władze w Nowo-
grodzie…
Czy ktoś, kto zachowuje się w 
taki sposób i posługuje się ta-
kimi metodami, powinien mieć 
na to szanse…?

DANIEL SAWICKI

Plotki, które miały zniszczyć Przewodniczącego Rady Miej-
skiej Roberta Milto okazały się kompletną bzdurą. 

Jak ciężko bronić się przed brutalnością ze strony 
oponentów politycznych przekonał się przewodni-
czący rady miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 
Robert Milto, który został pomówiony i zniesławiony 
przez kilka osób. Na szczęście sprawcy zostali już 
ujawnieni, a cała sprawa okazała się bajką wyssaną z 
palca. Niesmak jednak pozostał.
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„Inwestycje gminne – 195.000 zł to kolejne pieniądze
dla gminy Nowogród Bobrzański”

1. Budowa 143 przydomo-
wych oczyszczalni ścieków w 
Gminie Nowogród Bobrzański

Od czerwca 2018 roku rozpo-
częła się na terenie Gminy No-
wogród Bobrzański realizacja 
zadania mającego na celu roz-
wiązanie problemów z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej 
poprzez budowę 143 przydo-
mowych oczyszczalni ścieków 
na terenach wiejskich oraz bu-
dowę sieci wodociągowej w 
miejscowości Bogaczów. Za-
danie współfinansowane jest 
ze środków Unii Europejskiej w 
kwocie 1 763 101, 00 zł (kwo-
ta po przetargu), operacja typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” 
w ramach działania: „Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich”. Całkowite 
zakończenie zadania planuje się 
jesienią 2018 roku. Wykonawca 
wyłoniony w drodze przetar-
gowej pochodzi aż z Ostrowa 
Świętokrzyskiego. Dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy złożyli wnioski i teraz razem 
z nami realizują to zadanie.

2. Modernizacja chodnika 
ul. Winiary w Nowogrodzie 
Bobrzańskim

W wyniku zapytania ofertowego 
wyłoniono wykonawcę na wy-
mianę 320 m² nawierzchni chod-
nika z płyt betonowych na kostkę 
brukową. Jest to kontynuacja 
zadania wyznaczonego w 2017 
roku wspólnie ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową. Ten etap polega 
na przełożeniu nawierzchni od 

drogi ul. Winiary do ul. Szkolnej 
wraz z wymianą podbudowy i 
obrzeży. Planowany termin za-
kończenia prac 31.07.2018 r.

kilku procedurach przetargo-
wych udało się wyłonić wyko-
nawcę, który planuje rozpo-
cząć prace na przełomie lipca/
sierpnia 2018 roku. Zakończe-
nie prac - listopad 2018 roku. 

poprzedniego roku, kiedy to 
zamontowano 105 metrów 
bieżących ogrodzenia. Planuje 
się jeszcze odnowienie lub wy-
mianę bramy i bramki wejścio-
wej na cmentarz oraz ułożenie 
chodnika z kostki brukowej.

10. Przebudowa mieszkania 
komunalnego przy ul. Żar-
skiej 14/2 w Nowogrodzie 
Bobrzańskim

Bank Gospodarstwa Krajowe-
go wsparł to zadanie kwotą 
43.626,13 zł. W wyniku wy-
konanych prac powstały dwa 

9. Przebudowa budynku ko-
munalnego przy ul. Fabrycz-
nej w Nowogrodzie Bobrzań-
skim

Na wykonanie tego zadania 
uzyskano dofinasowanie z 
Banku Gospodarstwa Krajo-
wego w kwocie 150.870,32 
zł. Po kilku procedurach prze-
targowych wyłoniono wyko-
nawcę prac. W pierwszych 
przetargach cena oferowana 
przez wykonawców znacznie 
przekraczała cenę kosztory-
sową prac. Prace będą pole-
gały na przebudowie dachu, 
w wyniku czego powstanie, w 
tym budynku nowe mieszkanie 
o powierzchni 79 m². Wyko-
nawca planuje wykonać prace 
związane z przebudową dachu 
do października 2018 roku, a 
pozostałe w zależności od po-
stępu prac do końca roku 2018 
lub początku 2019 roku.  

4. Budowa nawierzchni dro-
gi gminnej na działce nr 396 
obręb Niwiska-Haliniec

W porozumieniu z Nadleśnic-
twem Nowa Sól przystąpiono 
do wykonania dokumentacji 
projektowej na przebudo-
wę wyżej wymienionej drogi 
gminnej. Wykonie nawierzchni 
planuje się w roku 2019. Bę-
dzie to wspólna inwestycja z 
Nadleśnictwem Nowa Sól. 

8. Budowa ogrodzenia cmen-
tarza w miejscowości Dobro-
szów Wielki - II etap

Zadanie realizowane w ra-
mach „Pomysłu do budżetu 
2018 rok”.  W miesiącu czerw-
cu 2018 roku zostało zamon-
towane 70 metrów bieżących 
ogrodzenia panelowego. Jest 
to kontynuacja zadania, któ-
re mieszkańcy realizują od 

5. Przebudowa drogi powia-
towej nr 1183F ul. 9 Maja i 
drogi powiatowej nr 3601F 
ul. Rynek w Nowogrodzie 
Bobrzańskim (I etap)

Od 2015 roku rozpoczęto sta-
rania o remonty dróg powiato-
wych na terenie gminy. W 2016 
roku udało się doprowadzić do 
wykonania projektu przebu-
dowy jednej z nich oraz złożyć 
wniosek o dofinasowanie, któ-
ry wówczas nie otrzymał od-
powiedniej liczby punktów, aby 
znaleźć się na liście projektów 
do dofinansowania. W 2017 
roku ponowiono wniosek, który 
tym razem znalazł się wśród 
wniosków zakwalifikowanych 
do dofinansowania (kwota do-
finansowania 703.000 zł). Po 

3. Modernizacja chodnika 
przy ul. Słonecznej w Nowo-
grodzie Bobrzańskim

Systematycznie w rejonie 
Przedszkola przy ul. Kościuszki 
w Nowogrodzie Bobrzańskim, 
staramy się uzupełniać infra-
strukturę drogową. W ramach 
tego zadania zostanie ułożona 
kostka brukowa po jednej stro-
nie ul. Słonecznej. Planowane 
zakończenie zadania - sierpień 
2018. Obecnie trwa procedura 
wyłonienia wykonawcy. 

6. Budowa kanalizacji desz-
czowej w rejonie ul. Po-
rzeczkowej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim

Realizacja tego zadania jest na 
etapie wyłonienia projektan-
ta, który wykona projekt ka-
nalizacji deszczowej w wyżej 
wymienionym rejonie. Ciągłe 
problemy z odprowadzeniem 
wody z wybudowanej infra-
struktury drogowej, a także 
wstępna zgoda mieszkańców, 
przez których działki miałaby 
przebiegać kanalizacja pozwo-
liły na podjęcie takiej decyzji. 

7. Montaż przystanku auto-
busowego w miejscowości 
Klępina

Zadanie zostało już zakończo-
ne w całości. Nowy przystanek 
został zamontowany w miej-
sce przystanku drewnianego, 
który w wyniku nawałnic, jakie 
przeszły przez województwo 
lubuskie (silny wiatr i obfite 
opady deszczu) został wywró-
cony i uległ zniszczeniu. Po 
tych zdarzeniach przystanek 
nie nadawał się do dalszego 
użytkowania. Z przystanku 
korzystają przede wszystkim 
dzieci dojeżdżające do szkół.

Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy Gminy. W trosce o rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych miesz-
kańców pragniemy poinformować, że jednym z celów są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim 
dobru mieszkańców. Gmina Nowogród Bobrzański to gmina, która sukcesywnie prowadzi działania zmierzające do poprawy 
infrastruktury i nie tylko. Przez cały czas dążymy do rozwoju gminy i w tym celu wykorzystujemy wszystkie możliwości 
pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Poniżej przedstawiamy kilka informacji na temat realizowanych 
zadań i pozyskanych środków zewnętrznych.  
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mieszkania o powierzchni 26,5 
m² i 23 m². W ramach prac 
wykonano między innymi: in-
stalację elektryczną, central-
ne ogrzewanie, wybudowano 
łazienki, wymieniono panele 
podłogowe  wymieniono drzwi. 
Prace zakończono w miesiącu 
czerwcu 2018 roku. 

150.000,00 zł. W ramach tego 
zadania ma być utworzone 
pomieszczenie do ćwiczeń (si-
łownia) i sala pobytu dzienne-
go w budynku Miejsko Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji. Wykonano projekt 
przebudowy, a w najbliższym 
czasie zostanie wszczęte po-
stepowanie w celu wyłonienia 
wykonawcy prac budowla-
nych. Według założeń projektu 
otwarcie ma nastąpić jesienią 
2018 roku. 

14. Utworzenie i wyposaże-
nie klubu dziecięcego w No-
wogrodzie Bobrzańskim.

Podobnie, jak przy programie 
Senior +,  środki na utworzenie 
klubu dziecięcego pochodzą w 
znacznej części z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej. Zadanie zostało dofina-
sowane w kwocie 306.000,00 
zł, a polegać będzie na dosta-
waniu pomieszczeń do wymo-
gów ustawowych, wyposaże-
nie klubu dziecięcego w meble 
i pomoce dydaktyczne. Wyko-
nano projekt i ogłoszono prze-
targ (składnie ofert do godz. 
09:30 dnia 6 lipca 2018) na 
wykonanie prac budowlanych 
polegających na dostawaniu 
pomieszczeń do potrzeb dzie-
ci do lat 3.  Po wyłonieniu wy-
konawcy robót budowlanych 
rozpocznie się nabór dzieci do 
Klubu Malucha oraz pozyska-
nie wyposażenia i pomocy dy-
daktycznych.
 
15. Budowa oświetlenia dro-
gowego w miejscowości Bo-
gaczów - II etap

Prace, które zakończono w 
czerwcu 2018 roku, polegały 
na ułożeniu na odcinku 390 
metrów linii energetycznej i 
zamontowaniu 3 lamp oświe-
tleniowych.

16. Budowa oświetlenia dro-
gowego w miejscowości Cie-
szów - II etap
Wykonano projekt i wyłoniono 
wykonawcę na ułożenie 250 
metrów linii energetycznej i 
montaż 1 lampy oświetlenio-
wej. Termin wykonania wyzna-
czono do dnia 31.07.2018 r.

17. Budowa oświetlenia dro-
gowego ul. Leśna i Krótka w 
miejscowości Klepina

Ułożono 338 metrów linii ener-
getycznej i zamontowano 4 
oprawy świetlne. Prace za-
kończono w miesiącu czerwcu 
2018 r. 

18. Budowa oświetlenia 
drogowego w miejscowości 
Przybymierz

W ramach tego zadania zapla-
nowano ułożenie 300 metrów 
linii energetycznej i zamon-
towanie 2 lampy oświetle-
niowych. Termin zakończenia 
prac lipiec 2018 r.

19. Rozbudowa oświetlenia 
drogowego w miejscowości 
Popowice

Ułożono 251 metrów linii 
energetycznej i zamontowano 
3 lampy oświetleniowe. Pra-
ce zakończono w miesiącu 
czerwcu 2018 r.

20. Budowa oświetlenia dro-
gowego w miejscowości Ni-
wiska ul. Działkowa - II etap

W obecnej chwili następuje 
szacowanie kosztów wyko-
nania zadania. W najbliższym 
czasie zostanie rozpoczęta 
procedura wyłonienia wyko-
nawcy. 

21. Przebudowa świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Ni-
wiska

Projekt dofinasowany kwotą 
28.000 zł przez Wojewódz-
two Lubuskie – Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej 
w Zielonej Górze. To kolejny 
krok w kierunku uruchomienia 
świetlicy w Niwiskach. Zadanie 
obejmuje wykonanie łazienek 
(wc męskie i wc damskie z to-
aletą dla niepełnosprawnych). 
Wyłoniono wykonawcę, który 
zgodnie z założeniami w zapy-
taniu ofertowym, prace wyko-
na do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

22. Przebudowa świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Ni-
wiska – etap II

Zadanie polegające na remon-
cie wejścia do świetlicy i jednej 
z sal, zostało wpisane do wnio-
sku o dofinasowanie, który zo-
stał złożony w ramach konkur-
su ogłoszonego przez Lokalną 
Grupę Działania „Między Odrą 
a Bobrem”. W najbliższym cza-

sie przystąpimy do wyłonienia 
wykonawcy. 

23. Rozbudowa świetlicy 
wiejskiej w miejscowości 
Klępina i Urzutach

Zadanie polegające na budo-
wie sanitariatów przy świe-
tlicach w Klępinie i Urzutach 
planowane do realizacji już 
od kilku lat, zostało wpisane 
do wniosku o dofinasowanie, 
który został złożony w ramach 
konkursu ogłoszonego przez 
Lokalną Grupę Działania „Mię-
dzy Odrą a Bobrem”. Obecnie 
rozpoczęto procedurę wyłonie-
nia wykonawcy – planuje się 
ogłosić przetarg (planowane 
otwarcie ofert 23.07.2018 r ). 
Planowany termin zakończe-
nia prac październik 2018 r.

24. Budowa świetlic wiej-
skich w miejscowościach Bo-
gaczów i Pierzwin

Złożono wniosek na dofinaso-
wanie w ramach długo ocze-
kiwanego działania „Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-
2020, który został zamknięty w 
miesiącu czerwcu 2018 roku. 
Oczekujemy na wyniki konkur-
su. 

25. Zagospodarowanie te-
renu rekreacyjnego przy ul. 
Fabrycznej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim

Zadanie realizowane w ramach 
„Pomysłu do budżetu 2018 
rok”. Zadanie to jest wsparte 
kwotą 28.680 zł przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego w ramach progra-
mu „Rekreacja nad Lubuską 
Wodą”. To zadanie obejmuje 
prace polegające na wyrówna-
niu terenu i wymiennie piasku 
oraz montaż leżaków, zjeż-
dżalni dla dzieci, przebieralni, 
koszy na śmieci. 

11. Wykonanie instalacji ga-
zowej do mieszkania komu-
nalnego przy ul. Małej 2/2  w 
Nowogrodzie Bobrzańskim

W ramach zadania w miesiącu 
maju 2018 r. wykonano przy-
łącze gazowe i podłączono 
kuchenkę gazową do sieci w 
mieszkaniu komunalnym. Za-
danie zrealizowano ze wzglę-
du na przebudowywaną in-
frastrukturę drogową w tym 
rejonie, której to zakończenie 
utrudniłoby wykonanie tego 
zadania. 

12. Utwardzenie działki nr 
436 do remizy OSP w Drągo-
winie

W ramach zadania planuje się 
utwardzić 80 m² działki kost-
ką brukową wraz z wyminą 
podbudowy. Zakończenie tego 
zadania w znacznym stopniu 
ułatwi funkcjonowanie OSP w 
Drągowinie. Obecnie trwa pro-
cedura wyłonienia wykonawcy.

13. Utworzenie i wyposaże-
nie klubu Senior+ w Nowo-
grodzie Bobrzańskim

Kolejnym zadaniem, które 
jest realizowane nie tylko ze 
środków gminnych jest two-
rzenie Klubu Seniora. Na te 
prace otrzymano dofinaso-
wane z Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej 
(Program Wieloletni „Senior +” 
na lata 2015-2020) w kwocie 
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26. Zagospodarowanie tere-
nu rekreacyjnego w miejsco-
wości Klępina

Zadanie realizowane w ra-
mach „Pomysłu do budżetu 
2018 rok”. Trwają prace geo-
dezyjne, a po nich nastąpi wy-
konanie drenażu, wyrównanie 
nawierzchni i zasianie trawy. 
Następnie zostaną zamonto-
wane bramki, piłkochwyty i ła-
weczki. 

27. Utwardzenie placu pod halę 
namiotową w miejscowości 
Pierzwin

Zadanie realizowane w ramach 
„Pomysłu do budżetu 2018 
rok”. Trwa procedura wyłonie-
nia wykonawcy, który podejmie 
się utwardzenia 525 m² terenu. 
Planowany termin zakończenia 
prac wrzesień 2018 r.

28. Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego w miejscowości 
Pierzwin

Wyłoniono wykonawcę i wyko-
nywany jest plan zagospodaro-
wania dla tego terenu. Po wy-
konaniu planu planuje się zakup 
zestawu zabawowego. 

29. Przebudowa budynku go-
spodarczego wraz z budową 
instalacji c.o. w miejscowości 
Bogaczów

Wykonywany jest  projekt prze-
budowy budynku gospodar-
czego, którego głównym zało-
żeniem jest wykonanie źródła 
ciepła oraz montaż komina. 

30. Wykonanie ogrodzenia bo-
iska sportowego w miejscowo-
ści Białowice

Zamontowano 68 metrów bieżą-
cych piłkochwytów o wysokości 
4 metrów. Prace zostały zakoń-
czone w miesiącu czerwcu 2018 
roku.

31. Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego w miejscowości 
Dobroszów Mały

Rozpoczęto procedurę zakupu 
dwóch urządzeń siłowni ze-
wnętrznej (wioślarz i wahadło). 
Planowany termin wykonania 
zadania sierpień 2018. 

32. Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego w miejscowości 

środków z budżetu gminy, po-
stanowiliśmy z niej skorzystać 
i się udało. Pomysł mieszkań-
ców, który miał być realizowany 
ze względu na budżet sołectwa 
kilka lat, zostanie zrealizowany 
w tym roku. W ramach zadania 
planuje się zakup i montaż ele-
mentów siłowni zewnętrznej. 

36. Wykonanie piłkochwytów 
na działce nr 77 w Dragowinie

Kolejny przykład wspólnych 
zadań, decyzji i wyciągania 
wniosków. W ramach „Pomy-
słu do budżetu” zamontowa-
no na terenie rekreacyjnym w 
Drągowinie wiele urządzeń dla 
dzieci i dorosłych. W momencie 
powstania terenu rekreacyjne-
go w okolicy boiska sportowego 
postanowiono zadbać o bezpie-
czeństwo bawiących się dzieci i 
zamontowano w marcu 2018 r. 
piłkochwyty, które w znacznym 
stopniu zwiększyły bezpieczeń-
stwo korzystających z terenu 
rekreacyjnego.

37. Budowa infrastruktury te-
renu rekreacyjnego w miejsco-
wości Skibice

Wykonano przyłącze wodne, 
trwają prace związane z wyko-
naniem przyłącza energetycz-
nego. 

38. Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego w miejscowości 
Wysoka - III etap

Wszczęto procedurę zakupu 
doposażenia terenu w moduł 
dodatkowy do zestawu zabawo-
wego. Planowany termin wyko-
nania sierpień 2018 r. 

39. Remont Dachu Dzwonnicy 
w Kaczenicach

Dnia 26 marca dotarła do nas 
informacja dotycząca otrzyma-
nia dofinasowania w kwocie 
20.000 zł na to zadanie. Rad-
ni sejmiku przyjęli uchwałę w 
sprawie udzielenia z budżetu 
województwa w roku 2018 do-
tacji celowych na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy za-
bytkach wpisanych do rejestru 
zabytków, położonych na obsza-
rze województwa lubuskiego. W 
tym roku wsparcie otrzymało 
tylko 3 gminy (w tym Nowogród 
Bobrzański), 4 podmioty prywat-
ne i 28 parafii (w tym grekoka-

Kaczenice - II etap

To jeden z przykładów, gdzie 
realizowane jest wspólne za-
danie z mieszkańcami. Zaczęło 
się od małego pomysłu, a może 
powstać niebawem kolejne bez-
pieczne miejsce do zabawy dla 
dzieci. Zostało nawiezionych 
około 300 ton ziemi w celu pod-
niesienia terenu. Mieszkańcy w 
ramach wspólnych prac rozplan-
towali ziemię. Obecnie wszczęto 
procedurę zakupu urządzeń na 
plac zabaw. Mieszkańcy planu-
ją jeszcze wykonać ogrodzenie 
tego terenu (materiały na ogro-
dzenie zostały już zakupione). 

33. Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego w miejscowości 
Kotowice

Wszczęto procedurę wyłonienia 
wykonawcy prac, polegających 
na utwardzeniu kostką brukową 
191 m²  terenu przy świetlicy 
wiejskiej w Kotowicach. Miejsce 
utwardzone będzie służyć do 
ułożenia stołów i ławek podczas 
wspólnych spotkań mieszkań-
ców. Jest to kontynuacja wyko-
nanych już prac w tym rejonie, 
gdzie zamontowano elementy 
placu zabaw i wykonano miejsce 
na ognisko. 

34. Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego w miejscowości 
Krzewiny

Prowadzone są działania do wy-
konania przyłącza energetycz-
nego na terenie rekreacyjnym. 
Otrzymano warunki przyłącza 
od zakładu energetycznego. Po 
podpisaniu umowy zostaną wy-
konane pozostałe prace.

35. Zagospodarowanie terenu 
rekreacyjnego w miejscowości 
Krzywa

W ramach naboru wniosków, 
który trwał do 16 marca 2018 
r. do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego po-
zyskano środki zewnętrzne na 
to zadanie w kwocie 14.000,00 
zł. Wpłynęły 24 wnioski z 22 
gmin oraz 2 powiatów. Ostatecz-
nie wsparcie otrzymało sześć 
gmin w tym gmina Nowogród 
Bobrzański. Sołectwo Krzywa w 
ramach funduszu sołeckiego na 
2018 zaplanowało doposaże-
nie siłowni w urządzenia. Mając 
okazję pozyskać środki na siłow-
nie nie dokładając dodatkowych 

tolicka). Bardzo cieszy ta infor-
macja, ponieważ wpłynęło aż 70 
wniosków. To nie było koniec po-
zytywnych informacji dotyczą-
cych dzwonnicy w Kaczenicach. 
Kolejna nadeszła od Lubuskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, który przyznał wspar-
cie w kwocie 11.000 zł. Po za-
bezpieczeniu pozostałej kwoty 
w budżecie gminy wyłoniono 
wykonawcę prac. Zakończenie 
remontu dachu Dzwonnicy w 
Kaczenicach planuje się jesienią 
2018 roku.

40. Boberkowy przystanek 

W kwietniu bieżącego roku 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Nowogrodzie Bobrzań-
skim wraz z p. Andrzejem Dia-
ków wykonali graffiti na murach 
przystanku autobusowego przy 
ul. Nadbrzeżnej. Wyobraźnia ar-
tysty oraz uczniów podziałała.

41. Tu mieszkam, Tu zmieniam

Dobiegła końca realizacja pro-
jektu w ramach konkursu gran-
towego „Tu Mieszkam, Tu zmie-
niam”, którego wykonawcą był 
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji w Nowogro-
dzie Bobrzańskim.
Na terenie gminy oznakowa-
ne zostały trzy zabytki: wzgó-
rze zamkowe w Nowogrodzie 
Bobrzańskim, ruiny kościoła w 
Podgórzycach i dzwonnica w Ka-
czenicach. Przy każdym z nich 
ustawiono „Boberka” BZ WBK 
(rzeźbę) z tablicą informującą o 
zabytku i dofinansowaniu reali-
zacji zadania ze środków Funda-
cji Banku Zachodniego WBK.
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Pragniemy również poinformować Państwa, że w ostatnim cza-
sie udało się pozyskać od wielu instytucji następujące środki ze-
wnętrzne na zdania i działania, które będą realizowane na terenie 
naszej gminy.

PROGRAM „Czyste Powietrze”

9. Ministerstwo Sportu i Turystyki - Program „Klub” – 10.000,00 
zł. Realizator Gminny Klub Sportowy Fadom, działania dla grup 
młodzieżowych. 

10. Bank Gospodarstwa Krajowego – Przebudowa i zmiana sposo-
bu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeż-
nej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim – 196.800,49 zł. W ramach 
tego konkursu dofinansowanie otrzymały 62 wnioski, w tym 
nasz. Gmina Nowogród Bobrzański, jako jedyna z województwa 
lubuskiego otrzymała wsparcie. 

Zapraszamy wszystkich wykonawców prac budowlanych, drogo-
wych i innych do współpracy. Prosimy o przekazanie telefonicznie, 
e mailowo, pisemnie, danych do kontaktu. Dane kontaktowe zostaną 
wykorzystane podczas wysyłania informacji dotyczących wyłania-
nia wykonawców np. zaproszenie do złożenia oferty (dane można 
składać m.in. w sekretariacie, u pracowników budownictwa lub 
pracownika od zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Nowo-
grodzie Bobrz). Jednocześnie informujemy, że zapytania na wykonie 
prac umieszczamy na naszej stronie internetowej https://nowo-
grodbobrz.pl (zakładka dla firm).

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy wzięli 
udział w programie pn. „Eko Mieszkaniec – Dotacja na ograniczenie 
niskiej emisji”. Z informacji otrzymanych od prezesa Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze, dzięki naszym działaniom promocyjnym i nie tylko, najwięk-
szą aktywnością w tym programie wykazali się mieszkańcy gminy 
Nowogród Bobrzański. Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali 
środki finansowe, a pozostałych zachęcamy do udziału w kolejnych 
programach.

Drodzy Mieszkańcy prosimy o regularne spoglądnie na stronę 
WFOŚiGW www.wfosigw.zgora.pl i stronę Urzędu Miejskiego w 
Nowogrodzie Bobrzańskim nowogrodbobrz.pl, na których będą za-
mieszczane informacje dotyczące między innymi programu „Czyste 
powietrze”. W najbliższym czasie prawdopodobnie zostanie urucho-
miony program „Czyste Powietrze” (termomodernizacja domów 
jednorodzinnych). Podstawowym celem nowego Programu „Czyste 
Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących 
zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez 
gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk – źródeł ciepła. 
Poniżej zamieszczamy ogólne informacje dostępne na tym etapie 
prac nad projektem. 
• Minimalny koszt realizowanego projektu to 7.000 zł.
• Właściciele domów, których dochody są najniższe otrzymają do 

90 proc. dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych w 
ramach Programu.  

• Maksymalne koszty kwalifikowane przewidziane do wsparcia 
dotacyjnego wynoszą   53 tys. zł. 

• Dotacje nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodat-
kowaniu.

• Pożyczki mogą być udzielane na okres do 15 lat z preferencyj-
nym oprocentowaniem, które na dzień dzisiejszy wynosi 2,4 
proc.

• Przykładowe maksymalne stawki jednostkowe dla głównych 
pozycji termomodernizacji w programie wynoszą:
– ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace to-
warzyszące do 150 zł za m2.
– wymiana stolarki zewnętrznej, w tym: okien, okien połacio-
wych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nie-
otwieralnych do 700 zł za m2.
– instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej 
do 10.000 zł za zestaw.
– pompy ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz central-
nego ogrzewania i centralnej wody użytkowej do 30.000 zł za 
zestaw.
– kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadza-
nia spalin do 20.000 zł za zestaw.

1. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Dzwonnica 
Kaczenice – 20.000,00 zł

2. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze – 
Dzwonnica Kaczenice – 11.000,00 zł

3. Euroregion Sprewa Nysa Bóbr. Programu Współpracy INTER-
REG VA Brandenburgia – Polska 2014-20. Projekt dotyczący 
Fabryki amunicji DAG – „Rezem ocalimy od zapomnienia” – 
68.063,72 zł. W najbliższym czasie rozpoczniemy rekrutację 
uczestników do tego projektu. Realizacja planowana jest w 
dniach od 14 do 16 września 2018 r. Rekrutacja będzie prowa-
dzona od dnia 01.08.2018 r. w celu wyłonienia 20 uczestników 
w wieku od 16 do 18 lat interesujących się fotografią i historią. 
Celem projektu jest wspólne spotkanie z 20 przedstawicielami 
z partnerskiego stowarzyszenia z Niemiec, przygotowanie ma-
teriałów do wydania przewodnika,  mapy oraz tablic informa-
cyjnych o fabryce. Zapewniamy wyżywienie, transport, materia-
ły do realizacji projektu. Szczegóły będzie można uzyskać pod 
nr tel. 683276663 wew. 136 od dnia 01.08.2018 r.

4. Euroregion Sprewa Nysa Bóbr. Programu Współpracy INTER-
REG VA Brandenburgia – Polska 2014-20. Projekt dotyczący 
działania straży pożarnej „Razem przeciw żywiołom 2018” – 
57.857,32 zł. Termin realizacji od 7 do 9 września 2018. Pro-
jekt realizowany przez OSP Nowogród Bobrzański.

5. Euroregion Sprewa Nysa Bóbr. Programu Współpracy INTER-
REG VA Brandenburgia – Polska 2014-20. Projekt dotyczący 
dyscypliny sportów walki coraz bardziej popularnej wśród na-
szych dzieci, młodzieży i dorosłych. „Polsko-niemiecki turniej 
karate OYAMA” – 65.625,50 zł. Termin realizacji 7 - 9 grudzień 
2018. 

6. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – „Lubuskie 
siłownie pod chmurką” – 14.000,00 zł

7. Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Zielonej Górze. Wsparcie dla IV Nowogrodzkiego Raj-
du Integracyjnego – 12.000,00 zł. Beneficjentem jest Stowa-
rzyszenie „Bez Barier, Bez Granic”

8. Ministerstwo Sportu i Turystyki -  Program „Klub” – 10.000,00 
zł. Wsparcie dla Lubskiego Klubu Sportowego Karate "OYAMA" 
na działania związane z dziećmi i młodzieżą. 
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Noc Świętojańska

Przeprowadzono ją „Nad Base-
nami” przy ulicy Fabrycznej w 
Nowogrodzie Bobrzańskim, w 
sobotę 23 czerwca 2018 r., a jej 
organizatorem był Ośrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji. Pod rozło-
żonym namiotem panie z zespo-
łu „Bobrzanki” pomagały innym 
przybyłym paniom i dziewczętom 
pleść wianki. Przy tym śpiewały 
ludowe piosenki. Swoją pomoc 
ofiarowały również panie z Klubu 
Seniora "Nad Bobrem", p. Nadzieja 
Zapotoczna oraz strażacy z OSP 
w Nowogrodzie Bobrzańskim". 
W tym czasie na plaży przygoto-
wywał się do występu nowosol-
ski teatr „Terminus A Quo”. Przy 
rozpalonych ogniskach można 
było upiec kiełbaski. Z kolei dzieci 
zaproszone zostały do poszuki-
wania kwiatu paproci, gdzie cze-

kały na nie ukryte, cenne nagrody. 
Były nimi: trzy vouchery do kina w 
Zielonej Górze oraz trzy paczki ze 
słodkościami.
Po tych emocjach działający od 
1976 r. teatr alternatywny z No-
wej Soli zaprezentował spektakl 
zatytułowany „Noc Kupały” w re-
żyserii Edwarda Gramonta i Ce-
zarego Molendy. Nawiązywał on 
poprzez sceny plastyczne do wi-
dowiska plenerowego, w którym 
dominowały dwa żywioły ogień i 
woda. Umiejscowienie tego spek-
taklu nad wodą stworzyło nie-
powtarzalny klimat uroczystego 
obrządku kupalnocki z tańcem 
wokół ogniska i puszczaniem 
wianków.

Wykorzystano zdjęcia
p. Jerzego Malickiego

W tym roku kontynuowano rozpoczętą przed kilko-
ma laty imprezę – obchodów „Nocy Świętojańskiej”, 
która zdążyła się już wpisać do kalendarza gminnych 
imprez kulturalnych. 


