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PODSUMOWANIE KADENCJI 2014 - 2018
Kadencja samorządu dobiega 
końca, obejmująca lata 2014-
2018. To okazja do dokonania 
podsumowań, bilansu osią-
gnięć, a także przypomnienia o 
najważniejszych sprawach tego 
okresu. 
W takim momencie, jak zwykle 
nasuwa się pytanie:, jaka była 
ta kadencja? Każdy może mieć 
swoje zdanie na ten temat. Z 
punktu widzenia samorządu 
była to natomiast kadencja uda-
na pod względem inwestycyj-
nym i integracji mieszkańców. 
W latach 2015–2018 w naszej 
gminie zrealizowano wiele in-
westycji, których na pewno no-
wogrodzki samorząd nie wyko-
nałby z własnych pieniędzy. To 
inwestycje, które służą przede 

wszystkim rozwojowi gminy i 
polepszają życie mieszkańców. 
Nie jest prawdą to co mówią nie-
które osoby, że w kadencji 2014 
-2018 gmina została ogromnie 
zadłużona. Na zadłużenie gmi-
ny wpłynęła umowa podpisana 
przez poprzedniego burmistrza, 
dotycząca emisji obligacji na 
kwotę 10 milionów zł. W związ-
ku z tym kwota zadłużenia gmi-
ny wynosiła 11 milionów 055 
tysięcy i była punktem wyjścia w 
nowej kadencji 2014-2018. Pla-
nowana kwota długu na dzień 
31 grudnia 2018 wynosić bę-
dzie 9 milionów 644 tysiące zł, 
z czego 9 milionów zł pochodzi 
ze zobowiązania z poprzedniej 
kadencji. Z analizy wynika, iż 
mimo realizacji tak wielu inwe-

stycji w kadencji 2014 – 2018 
zobowiązania Gminy Nowogród 
Bobrzański na koniec obecnej 
kadencji będą mniejsze niż na 
jej początku. Nam zależało, aby 
w kadencji 2014–2018 jak naj-
więcej skorzystać ze środków 
zewnętrznych. W ciągu czterech 
lat trwania kadencji wpłynę-
ło do gminy ponad 14,5 mln zł 
na różnego rodzaju programy. 
Widać gołym okiem, że mamy 
do czynienia w gminie ze zmia-
nami dzięki pozyskanym przez 
nas środkom zewnętrznym. A 
nie jest przecież tak, że środki 
unijne czekają i wystarczy po 
nie sięgnąć. O te pieniądze mu-
sieliśmy niejednokrotnie usil-
nie zabiegać i walczyć o nie. Ta 
„walka” polega na tym, że trzeba 

pisać dobre aplikacje i rywalizo-
wać z innymi. Wystarczy wspo-
mnieć, że w ciągu czterech lat 
dużym wsparciem dla inicjatyw 
sołeckich był fundusz sołecki i 
pomysł do budżetu.  Mieszkań-
cy sołectw mogli bezpośrednio 
decydować o przeznaczeniu 
kwoty ponad 1 milina 333 ty-
sięcy zł w całej kadencji (w ka-
dencji 2010- 2014 była to kwota 
370 tysięcy 160 zł) na wybrane 
zadania. Ponadto mieszkańcy 
aktywnie i z wielkim zaangażo-
waniem uczestniczyli w pracach 
przy realizacji wielu zadań, co 
w znacznym stopniu wpłynęło 
na obniżenie kosztów realizacji. 
Wybrane efekty pomocy wielu 
osób i zespołowej pracy wielu 
ludzi przedstawiamy poniżej.

EDUKACJA

1. W 2015 r. wybudowaliśmy miasteczko ruchu drogowego przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

5. 2016 r. wybudowaliśmy salę gimnastyczną przy Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Niwiskach oraz rozbudowaliśmy wiatę 
gospodarczą (dofinansowanie ponad 1  milion 200 tysięcy zł z 
Ministerstwa Spotu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej)

6. od 2016 r. przyznajemy uczniom stypendium (I i II stopnia) Bur-
mistrza Nowogrodu Bobrzańskiego za wyniki w nauce i wybitne 
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne np. w 2018 roku na-
grody otrzymało ponad 40 uczniów na łączną kwotę ponad 40 
tysięcy zł 

3. W 2015 r. wykonaliśmy przyłącze gazowe wraz z we-
wnętrzną instalacją gazową w Miejsko Gminnym Przed-
szkolu Samorządowym w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. 
Szkolnej. Obecnie realizujemy drugi etap polegający na 
przebudowie kotłowni na gazowe ogrzewanie.

4. W 2015 r. Wzbogaciliśmy Gimnazjum (obecnie Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim) o nowocze-
sną pracownię chemiczno- fizyczną. 

2. W 2015 r. wybudowaliśmy plac manewrowy przy Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim



Gazeta
Nowogród Bobrzanski 3

12. W 2016 roku dzięki osiągnięciom sportowym Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Niwiskach, Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim, Gimnazjum 
im, Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim, gmina 
Nowogród Bobrzański zajęła pierwszy raz w historii bardzo 
wysokie VI miejsce w województwie na 62 gminy startujące w 
Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

13. W 2017 r. wybudowaliśmy podjazdu dla osób niepełnospraw-
nych w Miejsko Gminnym Przedszkolu Samorządowym w 
Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Szkolnej (dofinansowanie 
ponad 16 tysięcy zł ze środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych)

14. W 2017 r. zamontowaliśmy tablice interaktywne w 
Szkole Podstawowej w Drągowinie, Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Niwiskach, Szkole Podstawo-
wej nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogród Bobrz., 
Szkole Podstawowej nr 2 Nowogród Bobrz. (dofinan-
sowanie ponad 50 tysięcy zł z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej) 

15. W 2017 r. przeprowadziliśmy w budynku Gimnazjum w Nowo-
grodzie Bobrzańskim (obecnie Szkoła Podstawowa nr 2 w No-
wogrodzie Bobrzańskim) prace w ramach dostawania szkół do 
nowej reformy oświatowej np. doposażenie świetlic, zakup me-
bli i wyposażenia, remont sanitariatów (dofinansowanie ponad 
63 tysiące zł z rezerwy oświatowej Ministerstwa Finansów)

7. W 2016 r. wybudowaliśmy zjazd oraz zamontowaliśmy bramę 
wjazdową na plac przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Niwiskach 

8. W 2016 r. przebudowaliśmy pomieszczenia w Miejsko Gminnym 
Przedszkolu Samorządowym w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. 
Kościuszki (Wykonano instalację gazową wraz z montażem pieca ga-
zowego oraz zaadaptowano jedno pomieszczenie na salę edukacyjną) 

9. W 2016 r. wykonaliśmy ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim wraz z montażem bramy 
wjazdowej 

10. W 2016 r. wybudowaliśmy siłownię plenerową przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim (dofinansowanie 
ponad 14 tysięcy zł z firmy Nestle – dofinasowanie) 

11. W 2016 r. doposażyliśmy plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Niwiskach 
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16. W 2017 roku wzbogaciliśmy Szkołę Podstawową im. Jana Paw-
ła II w Niwiskach o nowe książki (dofinansowanie 4 tysiące zł 
od Wojewody Lubuskiego w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa)

17. W 2018 r. pomalowaliśmy przystanek autobusowy przy 
ul. Nadbrzeżnej w Nowogrodzie Bobrzański. Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim zrealizowała 
projekt „Więc chodźmy, pomalujmy nasz przystanek” (do-
finansowanie 3 tysiące zł z Fundacji Banku Zachodniego 
WBK S.A.)  

18. W 2018 roku wykonaliśmy wymianę stolarki drzwiowej i 
renowacje parkietu w sali gimnastycznej w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie 
Bobrz.

19. od października 2018 funkcjonuje Klub Malucha dla dzie-
ci w wieku do lat 3 (dofinansowanie 306 000 zł otrzy-
mane w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 ”Maluch +” 2018 z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej).

20. W 2018 r. doposażyliśmy Szkołę Podstawową nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim w po-
moce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z 
przedmiotów przyrodniczych (dofinansowanie ponad 49 
tysięcy zł z Ministerstwa Finansów). 

21. W 2018 r. rozpoczęliśmy przebudowę w Miejsko Gmin-
nym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji.  W ramach 
tego zadania ma powstać pomieszczenie do ćwiczeń 
(siłownia) i sala pobytu dziennego – termin realizacji 
grudzień 2018 (dofinansowanie 150 tysięcy zł z Mi-
nisterstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ra-
mach programu „Senior +” na lata 2015-2020).

23. W 2018 r. wykonaliśmy remont wejścia do Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Niwiskach. 

24. Od 2018 r. uruchomiliśmy stypendia dla sportowców

INFRASTRUKTURA

25. W 1015 r. wybudowaliśmy drogę gminną ul. Grunwaldzka 
w Nowogrodzie Bobrzańskim

26. W 2015 r. wybudowaliśmy chodniki ul. Botaniczna i Ogro-
dowa w Nowogrodzie Bobrzańskim 

27. W 2015 r. przebudowaliśmy ul. Konopnickiej wraz ze 
zjazdem na ul. Żarską. Powstały miejsca parkingowe dla 
samochodów osobowych.

22. W 2018 r. wykonaliśmy plan zagospodarowania placu 
zabaw w Miejsko Gminnym Przedszkolu Samorządo-
wym w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Kościuszki. Na 
placu zostaną zamontowane dodatkowe urządzenia – 
termin realizacji listopad 2018). 
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28. W 2015 r. przebudowaliśmy ciągi piesze i rowerowe w 
obrębie skrzyżowania ul. Pocztowa i Żarska w Nowogro-
dzie Bobrzańskim

29. W 2015 r. wybudowaliśmy zjazd z drogi wojewódzkiej na 
drogę gminną w m. Dobroszów Wielki 

30. W 2015 r. wybudowaliśmy parking przy ul. Zacisze w No-
wogrodzie Bobrzańskim

31. W 2015 r. zmodernizowaliśmy chodnik przy ul. 9 Maja w 
Nowogrodzie Bobrzańskim (pomysł do budżetu)

33. W 2015 r. zamontowaliśmy przystanek w Dobroszowie 
Małym 

34. W 2015 r. rozbudowaliśmy oświetlenie uliczne przy ul. 
Składowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

35. W 2016 r. wybudowaliśmy oświetlenie na ul. Zacisze w 
Nowogrodzie Bobrzańskim

36. W 2016 r. przebudowaliśmy drogę przy ul. Zacisze i Młyń-
skiej (Pomysł do budżetu)
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37. W 2016 r. przebudowaliśmy chodnik przy ul. Reja w No-
wogrodzie Bobrzańskim (pomysł do budżetu)  

38. W 2016 r. zmodernizowaliśmy drogi gminnej ul. Energe-
tyków i Bielowicka w Nowogrodzie Bobrzańskim (dofi-
nansowanie 54 tysiące) 

39. W 2016 r. przebudowaliśmy ul. Majową w Nowogrodzie 
Bobrzańskim 

40. W 2016 r. zamontowaliśmy przystanek w Kotowicach 

41. W 2016 r. wymieniliśmy oświetlenie uliczne przy ul. 
Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim

42. W 2016 r. wybudowaliśmy oświetlenie drogowe ul. Wa-
rzywna w Nowogrodzie Bobrzańskim 

43. W 2017 r. zamontowaliśmy przystanek na wysokości Klę-
piny i Kaczenic przy drodze krajowej 27 

44. W 2017 r przebudowaliśmy drogi gminne Nadbrzeżną i 
przyległe (dofinansowanie ponad 1 milion 800 tysięcy zł 
z Minister Infrastruktury i Budownictwa) 

45. W 2017 roku zmodernizowaliśmy nawierzchnię drogi ul. 
Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim

46. W 2017 r. zamontowaliśmy przystanek w Klępinie

47.  W 2017 r. zamontowaliśmy przystanek w Wysokiej 
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48. W 2018 r. zmodernizowaliśmy chodnik przy ul. Winiary 

49. W 2018 wybudowaliśmy oświetlenie uliczne w Przyby-
mierzu 

50. W 2018 r. wymieniliśmy oświetlenie przy ul. Winiary 

51. W 2018 wybudowaliśmy oświetlenie na części ul. Dział-
kowej w Niwiskach 

52. W 2018 wybudowaliśmy oświetlenie w Cieszowie, Boga-
czowie  

53. W 2018 r. zamontowaliśmy oświetlenie np. w Klępinie, 
Popowicach, Krzewinach 

54. W 2018 r. wybudowaliśmy chodnik na cmentarzu w Do-
broszowie Wielkim (pomysł do budżetu)

55. W 2018 wykonamy utwardzenie placu pod halę namioto-
wą w m. Pierzwinie (pomysł do budżetu). Wyłoniono wy-
konawcę – termin końcowy realizacji listopad 2018.

56. W 2018 r. wykonamy chodnik przy ul. Słonecznej i Krót-
kiej w Nowogrodzie Bobrzańskim (termin realizacji listo-
pad 2018)

57. W 2018 r. złożyliśmy na zadanie „Rozbudowa drogi gmin-
nej o nr 102433F w Nowogrodzie Bobrzańskim” (ul. Le-
śna) wniosek o dofinansowanie do Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w ramach programu wieloletniego pod 
nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019” Trwa procedu-
ra oceny wniosków, której rezultaty poznamy jeszcze w 
2018 roku. Całkowity koszt zadania na podstawie koszto-
rysu wynosi ponad 3 miliony zł. 

58. W 2018 wykonaliśmy dokumentację projektową dla za-
dania „Budowa nawierzchni drogi gminnej na działce nr 
396 obręb Niwiska-Haliniec”. Wykonanie zadania plano-
wane jest na 2019 rok i zostanie zrealizowane we współ-
pracy z Nadleśnictwem Nowa Sól, jak to miało miejsce 
przy realizacji dokumentacji.  

59. W 2018 r. rozpoczęliśmy procedurę wykonania doku-
mentacji na zadanie „Budowa kanalizacji deszczowej w 
rejonie ul. Porzeczkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim”. 
Obecnie trwają uzgodnienia z właścicielami działek, 
przez, które miałaby przebiegać kanalizacja. 
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60. W 2018 r. wykonamy utwardzenie działki nr 436, wjazd 
do remizy OSP w Drągowinie (termin realizacji listopad 
2018)

61. W 2015 wykonaliśmy instalację c.o. w mieszkaniu komu-
nalnym ul. Żarska 1/2 w Nowogrodzie Bobrzańskim

MIENIE GMINNE

62. W 2015 r. wymieniliśmy ogrodzenie na cmentarzu w 
Urzutach 

63. W 2015 r. rozbudowaliśmy chodnik na cmentarzu w Ni-
wiskach

64. W 2015 r. wyremontowaliśmy pomieszczenie kuchenne 
w świetlicy w Drągowinie (Pomysł do budżetu)

65. W 2016 r przebudowaliśmy lokal mieszkalny ul. Dąbrow-
skiego 16/2 w Nowogrodzie Bobrzańskim

66. W 2016 r. przebudowaliśmy budynek komunalny ul. Mic-
kiewicza 6 w Nowogrodzie Bobrzańskim (dofinansowa-
nie ponad 75 tysięcy zł z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego)

67. W 2016 r. przebudowaliśmy lokal mieszkalny przy ul. Dą-
browskiego14/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

68. W 2016 wymieniliśmy ogrodzenie na cmentarzu przy ul. 
Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim 

69. W 2016 r wymieniliśmy ogrodzenie na cmentarzu w Ka-
czenicach

70. W 2016 r wymieniliśmy ogrodzenie na cmentarzu w m. 
Dobroszów Wielkim
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71. W 2016 r. przebudowaliśmy lokal mieszkalny ul. Żymier-
skiego 2 (obecnie Dobra 2) w Nowogrodzie Bobrzańskim 
(dofinansowanie ponad 37 tysięcy zł z Banku Gospodar-
stwa Krajowego)

72. W 2017 r. przebudowaliśmy lokal mieszkalny przy Osie-
dlu Robotniczym 1/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim 

73. W 2017 r. wybudowaliśmy komin w budynku komunal-
nym ul. Dworcowa w Nowogrodzie Bobrzańskim 

74. W 2017 r. wybudowaliśmy ogrodzenie terenu przy bu-
dynku socjalnym  ul. Dąbrowskiego 14 i ul. Nad Bobrem 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 

75. W 2017 r. przebudowaliśmy lokal mieszkalny przy ul. 
Pocztowej 3/6 w Nowogrodzie Bobrzańskim (dofinanso-
wanie ponad 22 tysiące zł z Banku Gospodarstwa Kra-
jowego) 

76. W 2017 r. wykonaliśmy instalację c.o. w lokalu komunal-
nym znajdującym się w  Nowogrodzie  Bobrzańskim ul. 
Pocztowa 3/5

77. W 2017 r. przebudowaliśmy lokal mieszkalny przy ul. Ge-
nerała Waltera 9 (obecnie Nad Bobrem) w Nowogrodzie 
Bobrzańskim 

78. W 2017 r. przebudowaliśmy lokal mieszkalny przy ul. Le-
śnej 11 w Nowogrodzie Bobrzańskim 

79. W 2018 rozpoczęliśmy przebudowę budynku przy ul. Fa-
brycznej w ramach, której powstanie mieszkanie o po-
wierzchni ponad 69 m2. W 2018 r. rozpoczęliśmy prze-
budowę budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej w 
Nowogrodzie Bobrzańskim. W wyniku prac zostanie wy-
mienione pokrycie dachowe i utworzone zostanie dodat-
kowe mieszkanie o powierzchni 69 m2 (dofinansowanie 
ponad 150 tysięcy zł z Programu Budownictwa Socjalne-
go w Banku Gospodarstwa Krajowego - termin zakończe-
nia prac 2019 r.)
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80. W 2018 r. wybudowaliśmy centralne, gazowe ogrzewanie 
w mieszkaniu komunalnym ul. Lipowa 2/9 w Nowogro-
dzie Bobrzańskim

81. W 2018 r. przebudowaliśmy mieszkanie socjalne przy ul. 
Dąbrowskiego 16/1 w Nowogrodzie Bobrzańskim 

82. W 2018 r. przebudowaliśmy budynek przy ul Żarska 14/2 
gdzie powstało dwa mieszkania (dofinansowanie ponad 
43 tysiące zł z Banku Gospodarstwa Krajowego) 

83. W 2018 r. wykonaliśmy instalację gazową do miesz-
kania komunalnego przy ul. Małej 2/2  w Nowogrodzie 
Bobrzańskim

84. W 2018 r. wykonaliśmy dokumentację przebudowy bu-
dynku przy ul. Nadbrzeżna, gdzie powstaną cztery miesz-
kania (dofinansowanie ponad 195 tysięcy zł z Banku Go-
spodarstwa Krajowego – termin realizacji 2019 r.)

85. W 2018 przebudowaliśmy świetlicę wiejską w m. Niwi-
ska, w ramach, której powstały sanitariaty (dofinasowa-
nie ponad 29 tysięcy zł z Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Zielonej Górze)

86.  W 2018 r. rozpoczęliśmy wymianę ogrodzenia na cmen-
tarzu przy ul. Piaskowej w Nowogrodzie Bobrz. – I etap 
termin realizacji październik 2018).

87. W 2018 r. złożyliśmy wniosek w ramach Regionalny Pro-
gram Operacyjny – Lubuskie 2020 o dofinansowanie 
na zadanie „Termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w 
Drągowinie i instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrze-
wania (OZE)”. Rozstrzygnięcie konkursu październik/li-
stopad 2018 r.

88. W 2018 rozpoczęły się prace polegające na przebudowie 
świetlicy wiejskiej w m. Niwiska-II etap (termin realizacji 
listopad 2018). Zadanie polegające na remoncie wejścia 
do świetlicy i jednej z sal, zostało wpisane do wniosku o 
dofinasowanie, który został pozytywnie oceniony w ra-
mach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Dzia-
łania „Między Odrą a Bobrem”. 

89. W 2018 r. rozbudujemy świetlicę wiejską w m. Klępinie. 
Został wyłoniony wykonawca. W wyniku tych prac po-
wstaną sanitariaty (termin realizacji grudzień 2018). Za-
danie zostało wpisane do wniosku o dofinasowanie, który 
został pozytywnie oceniony  w ramach konkursu ogło-
szonego przez Lokalną Grupę Działania „Między Odrą a 
Bobrem” 

90. W 2018 r. wykonaliśmy dokumentację projektową i po-
zyskaliśmy środki zewnętrzne na budowę świetlicy wiej-
skiej w m. Bogaczów i Pierzwian (dofinansowanie ponad 
740 tysięcy zł ze środków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - termin re-
alizacji 2019 r) 

91. W 2018 r. rozbudujemy świetlicę wiejską w Urzutach. Zo-
stał wyłoniony wykonawca. W wyniku tych prac powstaną 
sanitariaty (termin realizacji grudzień 2018). Zadanie zo-
stało wpisane do wniosku o dofinasowanie, który został 
pozytywnie oceniony  w ramach konkursu ogłoszonego 
przez Lokalną Grupę Działania „Między Odrą a Bobrem”. 
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92. W 2018 r. planujemy jeszcze wykonać modernizację 
świetlicy wiejskiej w Przybymierzu. Obecnie są trudności 
ze znalezieniem wykonawcy prac polegających na wy-
mianie pokrycia świetlicy wraz z wykonaniem wentylacji.

93. W 2018 r. rozpoczęłyśmy prace mające na celu wykonać 
dokumentację projektową służącą poprawie warunków 
pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Planujemy przebudować budynek przy ul. Żarskiej w No-
wogrodzie Bobrzańskim (na pomieszczenia OPS).

94. W 2018 r. wykonaliśmy pierwszy etap zagospodarowania 
terenu rekreacyjnego przy ul. Fabrycznej w Nowogro-
dzie Bobrzańskim (dofinansowanie ponad 28 tysięcy zł 
z Urzędu Marszałkowskiego - pomysł do budżetu).  Pozy-
skaliśmy również dofinansowanie na II etap tego zadania 
w wysokości ponad 3 miliony 750 tysięcy zł.  W 2019 r. w 
ramach zadania zostaną wykonane np. pomosty, kładka 
pieszo-rowerowa na przesmyku, przystań dla kajaków i 
rowerów wodnych, oświetlenie, monitoring, stoły drew-
niane w przestrzeni biwakowej, trawniki oraz rewitaliza-
cja Rynku i Placu Wolności. 

OBIEKTY KULTURY I REKREACYJNO SPORTOWE
95. W 2015 r. wykonaliśmy przyłącze gazowe wraz z we-

wnętrzną instalacją gazową w Miejsko Gminnym Ośrodku 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim

96. W 2015 r. założyliśmy klimatyzację w Miejsko Gmin-
nym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie 
Bobrzańskim 

97. W 2015 r. zagospodarowaliśmy teren w obrębie ul. Pocz-
towej na plac zabaw w Nowogrodzie Bobrzańskim.

98. W 2015 r. wykonaliśmy ogrodzenie placu zabaw w 
Przybymierzu.  Ogrodzenie zostało zamontowane przy 
ogromnym zaangażowaniu mieszkańców.

99. W 2015 r. wykonaliśmy ogrodzenie placu zabaw w Do-
broszowie Małym. Ogrodzenie zostało zamontowane 
przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców 

100. W 2015 r. doposażyliśmy plac zabaw w Kamionce i 
Pierzwinie 

101. W 2015 r. doposażyliśmy plac zabaw w Krzewinach

102. W 2015 i w 2016 r. doposażyliśmy plac zabaw w Krzywej 
(pomysł do budżetu). 
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103. W 2016 r. rozbudowaliśmy budynek świetlicy wiejskiej w 
Wysokiej (dofinansowanie 23 tysiące zł z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) 

104. W 2016 zagospodarowaliśmy teren rekreacyjny w Skibi-
cach.  (Pomysł do budżetu). 

105. W 2016 wybudowaliśmy wiatę w Skibicach (pomysł do 
budżetu).

106. W 2016 roku wybudowaliśmy sanitariaty w świetlicy 
wiejskiej w Wysokiej 

107. W 2016 roku wybudowaliśmy siłownię zewnętrzną przy 
ul. Zamkowej (dofinansowanie 10 tysięcy zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego)  

108. W 2016 wybudowaliśmy siłownię zewnętrzną przy Gim-
nazjum w Nowogrodzie Bobrz. (obecnie Szkoła Podsta-
wowa nr 2). Bardzo duże zaangażowanie pracowników, 
uczniów szkoły oraz mieszkańców (dofinansowanie po-
nad 14 tysięcy zł z firmy Nestle). 

109. W 2016 r. wybudowaliśmy wiatę na plac zabaw w Dobro-
szowie Wielkim

110. W 2016 r. wybudowaliśmy ogrodzenie na placu zabaw w 
Dobroszowie Wielkim. Pomoc swoją okazji mieszkańcy

111. W 2016 zagospodarowaliśmy teren rekreacyjny w Boga-
czowie (budowa wiaty, ogrodzenia, siłowni zewnętrznej, 
doposażenie placu zabaw – pomysł do budżetu). Pomoc 
swoją okazji mieszkańcy.

112. W 2016 r. wybudowaliśmy wiatę (WIGWAM) w Klępinie. 
Pomoc swoją okazji mieszkańcy (pomysł do budżetu).  

113. W 2016 r. zagospodarowaliśmy placu zabaw w Wysokiej 
(budowa wiaty, doposażenie placu zabaw - pomysł do 
budżetu).
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114. W 2016 r. wykonaliśmy ogrodzenie placu zabaw ul. Żar-
ska w Nowogrodzie Bobrzańskim 

115. W 2016 r. doposażyliśmy w urządzenie plac zabaw w 
Cieszowie 

116. 2016 i 2017 zagospodarowaliśmy kompleks rekreacyj-
nego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

117. W 2017 r. wybudowaliśmy wiatę w Turowie 

118. W 2017 r. wykonaliśmy termomodernizację budynku 
świetlicy wiejskiej w Niwiskach (dofinansowanie ponad 
660 tysięcy zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 
– Lubuskie 2020) 

119. W 2017 roku zmodernizowaliśmy stadionu miejskiego 
w Nowogrodzie Bobrzańskim (piłkochwyty, ogrodzenie 
boiska, siedziska, ławki dla rezerwowych- pomysł do 
budżetu) 

120. W 2017 r. wybudowaliśmy ogrodzenie boiska w m. Skibi-
ce (pomysł do budżetu)

121. W 2017 r. wybudowaliśmy plac rekreacyjno-sportowy w 
m. Drągowinie (pomysł do budżetu). 

122. W 2017 r. wybudowaliśmy wiatę na placu zabaw i re-
kreacji w m. Łagodzie. Pomoc swoja okazali mieszkańcy. 

123. W 2017 r. zagospodarowaliśmy teren rekreacyjny w Ni-
wiskach (etap I budowa ogrodzenia, elementy małej in-
frastruktury). 

124. W 2017 r. doposażyliśmy plac zabaw w Dobroszowie 
Wielkim (pomysł do budżetu)
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125. W 2017 r. doposażyliśmy plac zabaw w  Klępinie (pomysł 
do budżetu). 

126. W 2017 r. doposażyliśmy plac zabaw w Dobroszowie 
Małym 

127. W 2018 r. utworzyliśmy plac rekreacyjny w Kotowicach

128. W 2018 r. doposażymy plac zabaw w Pierzwinie w nowe 
urządzenia do zabawy dla dzieci. Obecnie projektanci 
wykonują plan zagospodarowania placu zabaw, a na-
stępnie nastąpi montaż urządzenia (planowany termin 
listopad 2018).

129. W 2018 r. zostaną wybudowane bezodpływowe zbiorniki 
na terenie rekreacyjnym (przy boiskach) w Drągowinie i 
Przybymierzu.

130. W 2018 r. zagospodarujemy teren rekreacyjny w Kacze-
nicach. Obecnie mieszkańcy montują ogrodzenie, a na-
stępnie zostaną zamontowane urządzenia. 

131. W 2018 r. doposażymy jeszcze między innymi plac za-
baw w Wysokiej.

132. W 2018 r. zagospodarujemy terenu rekreacyjny w Klę-
pinie. Budowa boiska sportowego (pomysł do budżetu) 

133. W 2018 r. zostanie zamontowana siłownia zewnętrzna 
w Krzywej (dofinansowanie 14 tysięcy zł z Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Lubuskiego) 

134. W 2018 r. zamontowaliśmy piłkochwyty na boisku w 
Drągowinie 

135. W 2018 zostanie zakończony remont dzwonnicy w Ka-
czenicach (dofinansowanie ponad 29 tysięcy z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i ponad 10 
tysięcy zł od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Zielonej Górze). 
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136. Od 2015 r. Gminny Dzień Kobiet 

DZIAŁANIA SPOŁECZNE

137. Od 2015 r. Noc Świętojańska 

138. Od 2015 r. Wigilia dla Mieszkańców 

139. Od 2015 r. Nowogrodzki Rajd Integracyjny „Sprawni ina-
czej”

140. Od 2015 r. Bieg Bobra 

141. Od 2015 Dożynki Gminne w sołectwach

142. W 2015 r. Charytatywny Maraton Zumby 

143. W 2015 r. Maraton na świeżym powietrzu Zumba +sal-
sation  

144. W 2016 r. Taneczny  Maraton Charytatywny 

145. W 2016 Otwarty Puchar Polski Zachodniej Oyama Karate 
w Kumite

146. W 2017 r. Turnieju Rock ‘N’ Rolla Akrobatycznego 

147. W 2017 r. Ćwiczenia z samoobrony 
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148. 2017 r. Plener rzeźbiarski

149. 2017 r. Powiatowe zawody dla drużyn młodzieżowych 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

150. 2017 r. Szlachetna Paczka 

151. W 2017 r. Otwarty Puchar Polski Zachodniej Oyama Ka-
rate i w Kumite połączone z Charytatywna Gala Walk 

152. W 2018 r. zawody pożarniczo - sportowe dla naszych 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

153. Od 2018 r. Gminny Dzień Dziecka 

154. Od 2018 Przegląd piosenki ludowej 

155. Od 2018 Turnusy zimowe i letnie dla dzieci 

156. Święto Konstytucji 3 Maja i Święto Niepodległości 

157. Festiwal Folklorystyczny „Śpiewajmy razem”  
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158. Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego 

159. Kabarety, operetki, koncerty 

160. Wymiany polsko- niemieckie 

161. Doposażamy jednostki Ochotniczych Straży Pożar-
nych np. w sprzęt ratowniczy, agregatory, motopompę 
(dofinansowanie ponad 100 tysięcy zł z Ministerstwa 
Sprawiedliwości, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). 

162. W 2018 r. jako jedna z pierwszych gmin podjęliśmy dzia-
łania związane z wnioskami rolników dotyczące suszy.  
Zwolniliśmy rolników dotkniętych suszą z podatku.

163. Doprowadziliśmy do zamontowania w Nowogrodzie 
Bobrzańskim paczkomatu InPost 

164. Doprowadziliśmy do funkcjonowania od 2018 r. w Nowo-
grodzie Bobrzańskim pogotowia ratunkowego 

165. Wspieraliśmy przedsiębiorców w ich funkcjonowaniu 
np. powstały nowe siedziby firm, nowe firmy rozpoczęły 
działalności w naszej gminie 

166. W 2019 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbędzie się Pu-
char Polski OYAMA CUP

167. W 2019 r. w Nowogrodzie Bobrzańskim odbędą się Mię-
dzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rock 'n' Rollu Akro-
batycznym 

Inne

Nie zrealizowalibyśmy tak wiele, gdyby nie było na naszej 
drodze, tak wielu życzliwych ludzi!!!
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Polsko-niemiecka wystawa

Uroczystego otwarcia wystawy 
dokonali przedstawiciele wydzia-
łów mechanicznych obu uczelni ( 
w tym Dziekan Wydziału prof. UZ 
Sławomir Kłos), prezes Konwen-
tu Euroregionu S-N-B Czesław 
Fiedorowicz, władze Gminy z 
Burmistrzem Pawłem Mierzwia-
kiem na czele, pani Barbara 
Krzeszewska-Zmyślony z Cen-
trum Kultury i Języka Niemiec-
kiego UZ oraz młodzież szkolna 
ostatnich klas gimnazjalnych w 
Nowogrodzie Bobrzańskim. Po 
stronie niemieckiej bardzo moc-
no w projekt zaangażowana jest 
pani prof. Kristin Bromberg. Wy-

Za nami dobre cztery lata, można 
powiedzieć, że były to cztery lata 
inwestycji?
Myślę, że tak. Bez wątpienia był to 
czas wytężonej pracy. Dzięki po-
zyskanym środkom zewnętrznym 
ponad 14,5 miliona zł, zrealizowali-
śmy wiele zadań przede wszystkim 
inwestycyjnych. Pozyskaliśmy już 
fundusze na inwestycje na kolejne 
lata np. budowę świetlic w Bogaczo-
wie i Pierzwinie, zagospodarowanie 
terenów przy ul. Fabrycznej, Rynek i 
Palcu Wolności. Muszę przyznać, że 
miałem szczęście i zaszczyt uczest-
nictwa w widocznych przemianach, 
które dokonały się dzięki wielu 
inwestycjom. To była bardzo cie-
kawa kadencja, obfitująca w wiele 
spektakularnych inwestycji takich 
jak: budowa  sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Niwiskach,  przebudowa 
dróg gminnych, remonty mieszkań 
komunalnych i socjalnych, budo-
wa placów rekreacyjnych, wiat, 
parkingów i wiele innych, które 
można byłoby wymieniać jeszcze 
długo. Nie zapominaliśmy również 
o sferze społecznej i kulturalnej. 
Wszystkie działania począwszy od 

stawa do końca października br. 
będzie pokazywana w Nowogro-
dzie Bobrzańskim, potem poje-
dzie do Zielonej Góry i dalej do 
Cottbus.
W ubiegłym roku grupa polsko-
-niemieckich studentów zwie-
dzała teren poniemieckiej fabryki 
DAG, w której w czasie II wojny 
światowej pracowało przy pro-
dukcji amunicji około 25 tys. przy-
musowych robotników różnych 
narodowości. Następnie podczas 
wspólnego spotkania rozważa-
no możliwości wykorzystania 
terenów fabryki w dzisiejszych 
czasach. Mówiono o możliwości 

utworzenia szlaków do zwiedza-
nia dla dorosłych i młodzieży, 
wybudowania centrum spotkań, 
muzeum upamiętniającego przy-
musowo pracujących tutaj ludzi.

12 września 2018 r. w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie 
Bobrzańskim miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy prac fotograficznych 
poświęconych byłej fabryce amunicji Aktien Gesellschaft Vormals Alfred Nobel. 
Fotografie wykonane zostały przez studentów z Uniwersytetu Zielonogórskiego 
oraz Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg. Wy-
stawa powstała w ramach regionalnego projektu uniwersyteckiego pt. „Kształ-
towanie kultury pamięci na temat pracy przymusowej i Holocaustu jako zadanie 
transgraniczne” Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. 

pozyskania środków zewnętrznych 
aż po realizację zadań wymaga-
ło czasu, rzetelnej pracy, a przede 
wszystkim zaangażowania przez 
całą kadencję. Nie wystarczy złożyć 
wniosek i czekać. Trzeba działać. 
Trzeba pokazać, że to Nam najbar-
dziej zależy. Przykładem może być 
doprowadzenie do stacjonowania 
pogotowia ratunkowego w Nowo-
grodzie Bobrzańskim. Starania o 
karetkę były prowadzone od 2009 
r. i po tym wiedzieliśmy, że samo 
złożenie wniosku nie gwarantuje 
sukcesu. Zaangażowaliśmy kilku-
set mieszkańców, którzy podpisali 
petycję, przygotowaliśmy twarde 
argumenty wskazujące na koniecz-
ność stacjonowania pogotowia wła-
śnie u Nas w Nowogrodzie. I teraz 
możemy cieszyć się sukcesem.
Jakie trudności napotkał Pan pod-
czas tej kadencji?
Jak się realizuje tak dużą liczbę 
zadań zawsze napotkamy na trud-
ności. Ale szczęśliwie dla nas spo-
tykaliśmy na swojej drodze ludzi 
życzliwych, którzy nam pomagali. 
Niestety, byli i tacy, którzy życzyli 
mi jak najgorzej nie zważając na 
dobro gminy. Już w dniu zaprzy-

siężenia były protesty, grożono mi 
referendum, chociaż nie podjąłem 
jeszcze żadnej decyzji, obejmowa-
łem dopiero stanowisko burmi-
strza. Potem posądzano mnie o np. 
zatrudnienie teściowej w urzędzie 
(dodam, że urodziłem się 1976r a 
moja teściowa została zatrudniona 
w Urzędzie w 1977 roku), suge-
rowano, że miałem jakiś udział w 
strzelaniu do autobusu, podpaleniu 
stodoły. Jednak instytucje państwo-
we zajmujące się tymi skargami i 
donosami na podstawie dowodów, 
odrzucili wszystkie zarzuty. Spo-
dziewam się, że nie pozostaną na 
skargach czy donosach i pomówią 
mnie jeszcze o kolejne absurdal-
ne, nie mające miejsca czyny. Mam 
nadzieję, że podobnie jak w po-
wyższych sprawach, mieszkańcy 
widząc moją pracę i zachowanie 
przez całą kadencję ocenią również 
i te zarzuty w sposób obiektywny.
Czy to dobrze, że w mniejszym 
samorządzie nie ma wielkiej po-
lityki?
Tak. Uważam, że dobrze jest bez po-
lityki w naszej gminie i niech tak po-
zostanie jak najdłużej. Aby wykonać 
tak wiele zadań trzeba współpra-
cować z różnymi ludźmi o różnych 
poglądach. Miałem to szczęście, że 
współpracowałem zarówno z wice 
marszałkami województwa, woje-
wodą i wice wojewodą lubuskim, 

przewodniczącym sejmiku woje-
wódzkiego, posłami i senatorami, 
którzy byli z różnych opcji politycz-
nych, lecz są ludźmi, którzy nie py-
tają o przynależności partyjną, tylko 
pomagają rozwiązywać problemy 
lub realizować wytyczone przez 
nas zadania. Mamy pracować dla 
dobra gminy, nie kierować się żad-
nymi uprzedzeniami. Mamy być dla 
ludzi a przede wszystkim z ludźmi.
Co chciałby Pan powiedzieć 
mieszkańcom na koniec kadencji?
Cztery lata kadencji, to efekt pracy 
wielu osób: Władz samorządowych, 
pracowników Urzędu, dyrektorów 
szkół, służb, pozostałych jednostek,  
pracowników interwencyjnych 
i zatrudnionych w ramach prac 
społecznie użytecznych, sołtysów, 
strażaków, stowarzyszeń, klubów, 
sekcji działających przy MGOKSiR, 
fundacji, przedsiębiorców, miesz-
kańców. Wszystkim im serdecz-
nie dziękuję, a o jakości naszych 
wspólnych działań niech świadczy 
przyznane w tym roku III miejsce w 
plebiscycie Samorządowiec Woje-
wództwa Lubuskiego 2018. Dzięku-
ję wszystkim mieszkańcom, a było 
ich bardzo wielu, którzy angażowali 
się w życie gminy pracą społecz-
ną, radą i pomocą, którzy wspierali 
mnie w działaniach na rzecz roz-
woju gminy. 

Cztery lata kadencji i cztery 
pytania do burmistrza...
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Od kwietnia grupa organizatorów 
pracowała nad przygotowaniem 
V Parafialnego Festynu Rodzin-
nego w Nowogrodzie Bobrzań-
skim, który przeprowadzony zo-
stał 15 sierpnia 2018 r. Został on 
przeprowadzony według spraw-
dzonego schematu. Czyli zadba-
no o ducha, o ciało, o umysł oraz 
podniebienia. Zaczynając od tego 
ostatniego należy wspomnieć,  
że w tym roku pojawiły się dwie 
nowe propozycje, a mianowicie 
zupa meksykańska i hot–dogi. I to 
był strzał w dziesiątkę, ponieważ 
te potrawy, jak i pozostałe, scho-
dziły na pniu! Ciasta upieczone 
przez lokalne gospodynie, były 
doskonałym uzupełnieniem do 
aromatycznej kawy i herbaty. Nie 
mniejszą popularnością cieszył 
się tradycyjny chleb ze smalcem 
oraz pieczony dzik, który pojawił 

się na festynowym placu przy 
dźwiękach muzyki wygrywanej 
przez zespół „DeLuxe”.
O doznania duchowe zadbała 
Schola „Przystań”, która przez 
cały czas  trwania festynu za-
bawiała publiczność niezwykle 
szerokim repertuarem. Scholi 
wtórował ksiądz Dominik, który 
pokazał się uczestnikom jako 
fantastyczny wodzirej. Opowia-
dał dowcipy, śpiewał razem ze 
Scholą, zachęcał publiczność do 
wspólnej zabawy. Kulminacyj-
ne punkty scenariusza imprezy 
to przede wszystkim, znana już 
wszystkim parafiada, konkurs 
Mniej czy więcej oraz Dobranoc-
ki.
Zacznijmy od parafiady. To kon-
kurs drużynowy, w skład którego 
weszli przedstawiciele trzech 
kościołów: parafialnego, kościo-

V Parafialny Festyn Rodzinny
ła św. Bartłomieja i kościoła w 
Klępinie. W pięciu konkurencjach 
zmagali się, by zwycięzca mógł 
przekazać nowe alby księżom 
służącym w nowogrodzkiej pa-
rafii. Zwycięzcami okazali się: 
Agata, Dorota, Basia i Daniel, 
czyli przedstawiciele Kościoła 
Parafialnego. W konkursie Mniej 
czy więcej wzięli udział członko-
wie Scholi contra publiczność. 
Prowadząca festyn odczytywała 
pytania, na które kolejno odpo-
wiadali przedstawiciele drużyn. 
Ten konkurs zakończył się remi-
sem. Po nim na scenie zawitał 
zespół „DeLuxe”, który chętnie 
uczestniczy w nowogrodzkich 
imprezach.
Kolejny punkt programu to kon-
kurs Dobranocki, do którego zo-
stali zaproszeni przedstawiciele 
publiczności. Zgłosiły się cztery 

dwuosobowe drużyny. Po 15 
dźwiękach charakterystycznych 
dla starych bajek mieli za zada-
nie zapisać ich tytuły. Dwie dru-
żyny zajęły ex-aequo pierwsze 
miejsce! Po prawej stronie sce-
ny najmłodsi uczestnicy festynu 
mieli możliwość wzięcia udzia-
łu w konkursie plastycznym pt. 
„Wakacje z Bogiem”. Opiekę nad 
małymi artystami objęła Pani 
Dorota Pankiewicz. Pokonkurso-
wa wystawa prac to dowód na 
to, że konkurs cieszył się dużą 
popularnością.
Wyjątkowym, barwnym i orygi-
nalnym elementem tegorocz-
nego scenariusza był występ 
Diakonia Flagi. To widowiskowy 
taniec z flagami, do którego ar-
tystki zapraszały również ma-
łych i dużych uczestników im-
prezy. Pojawienie się kolorowych 
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flag na V Parafialnym Festynie 
Rodzinnym stało się nie tylko ar-
tystycznym i estetycznym prze-
życiem, ale duchowym i mocno 
wzruszającym. Przykościelny 
parking został jak zwykle opa-
nowany przez gry Fibera, gdzie 
w konkursach zręcznościowo-
-sprawnościowych „Masz minu-
tę” zawodnicy walczyli o miejsca 
na podium. Walka odbywała się 
w trzech kategoriach: dziewczę-
ta,  chłopcy i 18+. W konkursie 
wzięło udział ponad 140 osób. 

Dzięki uprzejmości Fundacji 
Wzajemnej Pomocy „Arka” na 
parkingu przy kościele stanęło 
również mini zoo, w którym za-
gościły osiołki, kózki i przecudnej 
urody alpaki.
Scenariusz festynu zakładał 
jego zakończenie o godzinie 
19:30. I tak by się stało, gdyby 
nie ogromna chęć śpiewania za-
równo Scholi, jak i publiczności. 
Po wręczeniu nagród zwycięz-
com parafiady, przekazaniu alb 
księdzu Dominikowi i wręczeniu 

nagród uczestnikom Masz minu-
tę nastąpiła kontynuacja śpiewu 
piosenek biesiadnych, pikniko-
wych, a nawet żołnierskich.
Jak co roku organizatorzy okre-
ślają cel, na który zostaną prze-
kazane środki ze sprzedaży 
produktów gastronomicznych. 
W tym roku pieniądze zostaną 
przeznaczone na zakup sprzętu 
multimedialnego i ekranu do ko-
ścioła parafialnego.
Około godz. 20 zakończono V 
Parafialny Festyn Rodzinny mo-

dlitwą i apelem jasnogórskim, po 
czym szybciutko uprzątnięto plac 
ze stoisk, ławek, stołów i innych 
elementów, które pojawiły się 
tylko na czas festynu. Po godzi-
nie 21 na placu przy kościele nie 
było już śladu odbytego Festynu 
Parafialnego, ale ten ślad pozo-
stał w sercach organizatorów, 
parafian i gości, którzy  przybyli 
na to doroczne wydarzenie.

RoM
Zdjęcia – Grzegorz Merta

Co  słychać u Nas ?
Dnia 3 września 2018r. o go-
dzinie 8:15 SP Nr 1 w Nowo-
grodzie Bobrzańskim uro-
czyście rozpoczęła nowy rok 
szkolny 2018/2019 Mszą św. 
w kościele parafialnym pod 
przewodnictwem ks. pro-
boszcza Mirosława Gassa w 
obecności uczniów, rodziców, 
dyrekcji szkoły oraz całego 
grona pedagogicznego.
Po Mszy nastąpiła jego ofi-
cjalna część już na terenie 
placówki. Centralnym punk-
tem obchodów było pasowa-
nie pierwszaków na uczniów. 
Po złożeniu przyrzeczenia 
wręczono najmłodszym drob-
ne upominki. W dalszej części 
apelu uczeń klasy Vd Alif Mo-
hammed odebrał z rąk pana 
Burmistrz Pawła Mierzwiaka 
oraz Dyrektora szkoły pana 
Lecha Pawlisiaka nagrodę 
specjalną za wzorową i bo-
haterską postawę w niesieniu 
pomocy innym podczas wa-
kacji. Gratulujemy raz jeszcze 

opiekunom chłopca i wszyst-
kim, którzy przyczynili się do 
tego sukcesu.
W nowym roku szkolnym za-
praszamy uczniów kolejny 
raz, choć w nieco innej for-
mie, w niezwykłe podróże: 
m.in. smakowe, sportowe, hi-
storyczne ( z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości), 
artystyczne i po gminie.
Zanim to jednak nastąpi dba-
jąc o dobro wszystkich przy-
stąpiliśmy do akcji Sprzątania 
Świata. Dając dobry przykład 
dorosłym starsi uczniowie 
udali się w teren porządkując 
wybrane rejony naszego mia-
sta. Najmłodsi zadbali o pięk-
no najbliższego otoczenia, w 
ruch poszły miotły, grabie… 
Dzięki życzliwości i dobrej 
współpracy z administracją 
ZGKiM-u kolejny już raz otrzy-
maliśmy pomoc materialną ( 
worki, rękawiczki) za co ser-
decznie dziękujemy w imieniu 
całej społeczności szkolnej. 

Zwieńczeniem pracy był przy-
gotowany z pomocą obsługi i 
administracji szkolnej pieczo-
ny ziemniak dla każdego.
Za nami pierwszy miesiąc 
nowego roku szkolnego, ale 
to, co najciekawsze dopiero 
przed nami.
Dbając o dobro wszystkich 
nasz placówka oferuje szeroki 
wachlarz zajęć dodatkowych 
już od klas I-III: szachy, zajęcia 
sportowe, koła zainteresowań 
zgodnie z potrzebami ( mate-
matyczne, przyrodnicze, języ-
kowe, plastyczne, muzyczne, 
pierwsza pomoc, harcerstwo 
i inne). Wychodząc naprzeciw 
potrzebom uczniów organizu-
jemy też zajęcia wspierające ( 
wyrównawcze na wszystkich 
poziomach, korekcyjne, socjo-
terapeutyczne) oraz rzetelnie  
diagnozujemy i opracowuje-
my indywidualnie terapię lo-
gopedyczną z kompleksową 
pomocą dla rodziców z za-
stosowaniem innowacyjnych 

metod.
Podobnie jak w latach ubie-
głych włączamy wszystkich 
chętnych uczniów do udziału 
w konkursach przedmioto-
wych ( nie zapominając o naj-
młodszych) o zasięgu ogólno-
polskim na poziomie nie tylko 
podstawowym.
Bierzemy także udział w pro-
jektach Fundacji Uniwersytet 
Dzieci proponując lekcje w 
oparciu o metody aktywne ( 
poszukujące).
Drodzy Rodzice! Dziękujemy 
za życzliwość i zaufanie jakim 
nas obdarzyliście powierza-
jąc opiece swoje dzieci. Mamy 
nadzieję, że dzięki wspólnej 
pracy razem osiągniemy suk-
ces, czego Wam i sobie ży-
czymy w nowym roku szkol-
nym. Zachęcamy Państwa do 
śledzenia naszych działań na 
bieżąco i dzielenia się swoimi 
spostrzeżeniami. 
Grono Pedagogiczne SP Nr 1 
w Nowogrodzie Bobrzańskim
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Święto Pszczoły
14 lipca 2018 r. na boisku 
sportowym w Bogaczowie po 
raz kolejny z inicjatywy Soł-
tysa Michała Starka i Rady 
Sołeckiej przeprowadzony 
został festyn dla mieszkań-
ców, zatytułowany „Święto 
Pszczoły”. Podobnie, jak w po-
przednich latach, cieszył się 
on dużym zainteresowaniem 
i zgromadził sporą ilość pu-
bliczności. Program Święta 
był bardzo bogaty. Najpierw 
drużyny piłkarskie sołectw 
walczyły w mistrzostwach o 
puchar Burmistrza Nowogro-
du Bobrzańskiego. Zwyciężyła 
drużyna reprezentująca so-
łectwo w Kaczenicach, dru-

gie było sołectwo Kotowice, 
trzecie – Bogaczów, czwarte 
– Niwiska. Dzieci i dorośli po 
raz pierwszy uczestniczyli w 
Biegu Pszczoły. Dla najmłod-
szych przygotowano atrakcje 
w postaci dmuchanych zam-
ków i zjeżdżalni. Były konku-
rencje, które poprowadziło 
stowarzyszenie „Fiber”. Moż-
na było uzyskać konsultacje 
podologiczne, przeprowadzić 
degustacje miodu, pojeździć 
quadami lub na koniach, zjeść 
domowe smakołyki, a nawet 
zdobyć wiedzę z zakresu ob-
sługi dronów. Czas spędzony 
w Bogaczowie należał więc 
do udanych.

REKLAMA 008365898

Starosta Zielonogórski
informuje, że w ramach realizacji projektu pod nazwą 

„e – Geodezja Powiatu Zielonogórskiego”,
dofinansowanego ze środków  

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,

zostały wdrożone następujące nowe moduły umożliwiające 
udostępnienie zasobu geodezyjnego powiatu zielonogórskiego w formie 
e – usług w postaci:

a Moduł Mapa,
a Moduł Ośrodek,
a Moduł EGiB,
a Moduł i.Wniosek – sprzedaż map przez Internet,
a  Moduł i.Kerg – internetowa obsługa jednostek wykonawstwa 

geodezyjnego,
a  Moduł i.Rzeczoznawca – internetowa obsługa rzeczoznawców 

majątkowych – udostępniania danych z RCiWN (rejestru cen i wartości 
nieruchomości),

a Moduł i.Komornik – internetowa obsługa zapytań komorniczych,
a  Moduł Delta – usługa aktualizacji baz danych za pomocą narzędzia 

dla Wykonawców,
a  Moduł Portal – udostępniania danych Państwowego Zasobu 

Geodezyjnego i  Kartograficznego  w  Internecie  dla  mieszkańców/
inwestorów,

a  Moduł i.EGiB – udostępniania danych ewidencyjnych dla innych 
uprawnionych jednostek samorządowych,

rozszerzających funkcjonalność istniejącego oprogramowania 
używanego przez Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze i Delegaturę 
urzędu w Sulechowie w zakresie aktualizowania, udostępniania przez 
Internet zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z wymogami 
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
Moduły: i.Wniosek, i.Kerg, i.Rzecoznawca, i.Komornik, Delta, Portal 
są dostępne na stronie www.powiatzielonogorski.giportal.pl wraz 
z filmami instruktażowymi w zakresie ich obsługi.

Zachęcam do korzystania z wdrożonych nowych modułów.

Udany turniej w Drzonkowie

W turnieju drużynowym w kate-
gorii żaków ekipa Fibera w skła-
dzie Oliwier Babiak, Jakub Śle-
dziński i Mateusz Sikorski zajęła 2 
miejsce i zdobyła srebrne medale 
ulegając jedynie drużynie złożonej 
z czołowych zawodników Polski. 
W meczu o 2 miejsce, po bardzo 
zaciętym pojedynku pokonali ze-
spół z niemieckiego Cottbus w 
stosunku 4:2.
W turnieju indywidualnym, po 
trzydniowych zmaganiach, najlep-
szym z zawodników Fibera okazał 
się Oliwier Babiak sklasyfikowany 

na 7 miejscu. Jakub Śledziński 
zdobył 9, a Mateusz Sikorski 10 
miejsce. Szansę na grę o meda-
le naszym zawodnikom odebrał 
najlepszy w turnieju Franciszek 
Żygadło z AZS Wrocław, zgodnie 
z rankingiem drugi zawodnik w 
Polsce. Natalia Czompa grająca 
w drużynie z Magdaleną Ważną z 
klubu Spartakus Otyń, zajęły miej-
sca poza czołówką, ale należy je 
wyróżnić za walkę i wyrównane 
mecze mimo, iż rywalizowały w 
większości z zawodniczkami o rok 
starszymi.

W dniach 31 sierpnia - 2 września 2018 r. odbyła 
się siódma edycja Międzynarodowego Turnieju Dzie-
ci i Młodzieży w Tenisie Stołowym - MINI DRZONKÓW 
CUP 2018. Do turnieju drużynowego i indywidualne-
go zgłosiło się ok. 300 zawodników i zawodniczek z 
Polski, Belgii, Ukrainy, Niemiec, Czech i Luksembur-
ga. Fiber Nowogród Bobrzański reprezentowało 4 za-
wodników (Jakub Śledziński, Oliwier Babiak, Mateusz 
Sikorski oraz Natalia Czompa), którzy wystąpili w tur-
nieju drużynowym i indywidualnym.
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Półkolonie w Ośrodku Kultury
Zachęceni powodzeniem 
przeprowadzonych w czasie 
ferii zimowych półkolonii, 
Ośrodek Kultury powtórzył 
organizację tej formy wypo-
czynku dla dzieci w okresie 
wakacji. W terminie od 16 lip-
ca do 27 lipca 2018 r. zorga-
nizowano dwa, czterdziesto-
osobowe turnusy. Cieszyły 
się one bardzo dużym zain-
teresowaniem. Przyczyniła 
się do tego atrakcyjna oferta 
zajęć i wyjazdów przygoto-
wana przez Ośrodek Kultury. 
Pierwszy dzień upłynął pod 
znakiem zapoznania dzieci 
z regulaminem półkolonii, 
zasadami bezpiecznego za-
chowania oraz programem. 
Stowarzyszenie Fiber przy-
gotowało zajęcia ruchowe 
oraz gry i zabawy sportowe. 
W tym dniu odbyły sią także 
warsztaty tworzenia obra-
zów z różnych materiałów. 
W drugim dniu młodzież po-
jechała do Lubska. Tam prze-
prowadzono grę zespołową 
Paintball. W drugim turnusie 
półkolonii zwiedzano Park 
Fizyki i Park Krasnala w No-
wej Soli. Zaplanowano też 
wyjazd do Dino Parku w No-
winach Wielkich. Tutaj dzieci 
miały okazję przejść leśną 
ścieżką edukacyjną z 



Gazeta
Nowogród Bobrzanski 23

„Aktywny Senior”
O godz. 14.00 w niedzielne po-
południe na starcie zjawiło się 
21 uczestników, którzy pragnę-
li wziąć udział w rajdzie. Trasa 
była krótka, ale integracyjna, bo-
wiem w Biedrzychowicach dołą-
czyła do nas grupa cyklistów z 
Bieniowa. Wspólnie spędziliśmy 

czas w Zbiornicy Muzealnej u 
państwa Motylów. Po zwiedza-
niu, całą grupą udaliśmy się do 
gospodarstwa rolnego zaprzy-
jaźnionej z nami rodziny, by de-
lektować się przygotowanym 
poczęstunkiem podczas spotka-
nia integracyjnego. Nawiązane 

29 lipca 2018 r. stowarzyszenie FIBER rozpoczęło rajdem rowerowym realizację projektu AKTYWNY SE-
NIOR współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, a dedykowanego miesz-
kańcom naszej gminy, a także powiatu żarskiego.

nowe znajomości będą na pew-
no procentować przy kolejnych 
aktywnościach, które zamierza-
my wskazać naszym seniorom. 
Po prawie godzinnym odpo-
czynku grupa seniorów ruszyła 
w drogę powrotną, która wiodła 
leśnymi trasami. Mamy nadzie-

ję, że seniorzy byli zadowoleni 
z miło spędzonego niedzielnego 
popołudnia. Kolejne spotkanie 
odbyło się 19 września na si-
łowni plenerowej obok budynku 
Ośrodka Kultury.

RoM

Zachęceni powodzeniem 
przeprowadzonych w czasie 
ferii zimowych półkolonii, 
Ośrodek Kultury powtórzył 
organizację tej formy wypo-
czynku dla dzieci w okresie 
wakacji. W terminie od 16 lip-
ca do 27 lipca 2018 r. zorga-
nizowano dwa, czterdziesto-
osobowe turnusy. Cieszyły 
się one bardzo dużym zain-
teresowaniem. Przyczyniła 
się do tego atrakcyjna oferta 
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Dzień Ziemniaka
Koło Gospodyń Wiejskich w Przybymierzu wespół z 

Sołtysem i Radą Sołecką było organizatorem festynu 
zatytułowanego „Dzień Ziemniaka”. Został on prze-
prowadzony w sobotę 8 września 2018 r. przy Świe-
tlicy Wiejskiej w Przybymierzu.

W roli głównej wystąpił „Ziem-
niak”, którego przetwory w 
różnej postaci przygotowały 
gospodynie z Przybymierza. 
Były więc smażone ziemniaki, 
placki ziemniaczane, kotlety, 
frytki, pierogi, zapiekanki. Dzie-
ci zajęte były atrakcjami od 
Tajlandbandu, a więc zamkami 
dmuchanymi. Konkurencje z 
wykorzystaniem ziemniaków 
przeprowadziło stowarzyszenie 
Fiber z Nowogrodu Bobrzań-
skiego, a różne pozy z dodat-
kami można było utrwalić w 
FotoBudce. Zasiadających przy 
stołach zabawiał zespół „Cha-
bry” z Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Złotnika. Festyn zakończyła 
zabawa taneczna.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze
W sobotę 7 lipca 2018 r. odby-
ły się na boisku sportowym w 
Kaczenicach, gminne zawody 
sportowo-pożarnicze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
o puchar Burmistrza Nowogro-
du Bobrzańskiego. Wzięło w 
nich udział 8 jednostek strażac-
kich, 6 drużyn seniorów (OSP 
Kaczenice, OSP Niwiska, OSP 
Kotowice, OSP Urzuty, OSP No-
wogród i OSP Wysoka) oraz 2 
Młodzieżowe Drużyny Pożarni-
cze (MDP Drągowina, MDP No-
wogród). Zawody składały się z 
dwóch części: sztafety pożarni-
czej oraz ćwiczenia bojowego.
Organizatorem był Zarząd Od-
działu Miejsko-Gminnego ZOSP 
RP w Nowogrodzie Bobrzań-
skim, a gospodarzem - jed-
nostka OSP w Kaczenicach. 
Wśród zaproszonych gości 
powitano Burmistrza Nowo-
grodu Bobrzańskiego Pawła 
Mierzwiaka oraz przewodni-
czącego Rady Miejskiej Roberta 
Milto.
W kategorii Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych zwycię-
żyła młodzież z OSP Nowogród 

(255 punktów) przed MDP Drą-
gowina (290 pkt.). Wśród senio-
rów po wyrównanej walce naj-
lepszymi okazali się strażacy z 
1. OSP Kaczenice (111,5 pkt.), 2. 
OSP Niwiska (118,5 pkt.), 3. OSP 
Kotowice (120,5 pkt.), 4. OSP 
Urzuty (129 pkt.), 5. OSP Nowo-
gród (131 pkt.), 6. OSP Wysoka 
(133 pkt.). Zawody oprócz wa-
lorów sportowo-pożarniczych 
miały na celu integrację środo-
wiska strażackiego.
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Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 21 października 2018 r. (niedziela) w godzinach od 7.00 do 21.00. 

Obwód 
numer 

Adres Dostępny dla osób 
niepełnosprawnych 

Granice obwodu 

 
 

 
1 Urząd Miejski, ul. Słowackiego 11, 

Nowogród Bobrzański 

 
 
 

Tak 

Nowogród Bobrzański, ulice: Bogaczowska, Botaniczna, Budowlańców, Działkowa, 
Fabryczna, Gimnazjalna, Gwiaździsta, Henryka Brodatego, Jasna, Kolejowa, Kościelna, 
Kościuszki, Krótka, Lazurowa, 9 Maja, Majowa, Młyńska, Ogrodowa, Polna, Porzeczkowa, 
Promykowa, Reja, Rynek, Składowa, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, Sportowa, 
Storczykowa, Świętej Jadwigi, Tęczowa, Unii Europejskiej, Warsztatowa, Wąska, Wesoła, 
Wędkarzy, Wiejska, Witosa, Wodna, Zacisze, Zamkowa, Zdrowa, Zielona, Zielonogórska. 
Miejscowości: Dobroszów Wielki, Klępina, Podgórzyce, Popowice, Turów. 

 
 
 

2 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Rekreacji, ul. Pocztowa 7, 
Nowogród Bobrzański 

 
 
 

Tak 

Nowogród Bobrzański, ulice: Akacjowa, Białowicka, Borówkowa, Bukowa, Cicha, 
Dąbrowskiego, Dębowa, Dobra, Dojazdowa, Dolina Zielona, Do Wodociągów, 
Energetyków, Gajowa, Grabowa, Grodzka, Grunwaldzka, Jodłowa, Kasztanowa, 
Kochanowskiego, Konopnickiej, Kupiecka, Leśna, Lipowa, Łąkowa, 1 Maja, 3 Maja, Mała, 
Marcinkowskiego, Mickiewicza, Miła, Miodowa, Modrzewiowa, Myśliwska, Nad Bobrem, 
Nadbrzeżna, Nad Stawami, Nowowiejska, Okrężna, Parkowa, Plac Wolności, Pocztowa od 
nr 1 do nr 16 i od nr 18, Prosta, Różana, Rzemieślnicza, Słowicza, Sosnowa, Świerkowa, 
Świętego Mikołaja, Szkolna, Tama Kolejowa, Topolowa, Warzywna, Wazów, Willowa, 
Winiary od nr 12, Żarska. 

 
3 

Szkoła Podstawowa nr 1              
im. Janusza Korczaka,                  
ul. Marcinkowskiego 2,   
Nowogród Bobrzański 

 
Nie Nowogród Bobrzański, ulice: Drzewna, Dworcowa, Osiedle Robotnicze, Piaskowa, 

Pocztowa nr 17, Spacerowa, Winiary nr 1 do nr 11, Wojska Polskiego. miejscowości: 
Białowice, Cieszów, Dobroszów Mały, Krzywa, Krzywaniec. 

 
4 

Niepuliczny Zespół Szkolno-
Przedszkolny Pro Novo,               
ul. Szkolna 4, Bogaczów 

 
Nie 

 
Miejscowości: Bogaczów, Krzewiny, Łagoda, Pajęczno, Sterków, Wysoka. 

 
5 

Szkoła Podstawowa,                     
ul. Lipowa 24, Drągowina 

 
Nie 

 
Miejscowości: Drągowina, Przybymierz, Skibice, Sobolice. 

 
6 

Szkoła Podstawowa ,                    
ul. Akacjowa 1, Niwiska 

 
Tak 

 
Miejscowości: Kaczenice, Kamionka, Kotowice, Niwiska, Pielice, Pierzwin, Urzuty. 

 
7 

 
Zakład Karny w Krzywańcu 

 
Nie 

 
Zakład Karny w Krzywańcu 

 

Obwody głosowania

 
Wykaz stałych okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczba radnych 

wybieranych w każdym okręgu w gminie Nowogród Bobrzański 
 

Numer okręgu 
wyborczego 

Granica okręgu wyborczego Liczba 
mandatów 

 
 

1 

 
miasto: Nowogród Bobrzański ulice: Bogaczowska, Botaniczna, 
Budowlańców, Fabryczna, Gimnazjalna, Gwiaździsta, Jasna, 
Kolejowa, Krótka, Lazurowa, Ogrodowa, Porzeczkowa, 
Promykowa, Składowa, Słoneczna, Sportowa, Storczykowa, 
Tęczowa, Unii Europejskiej, Wesoła, Wędkarzy, Zdrowa, Zielona, 
Zielonogórska 

 
 
1 

 
2 

 
miasto: Nowogród Bobrzański ulice: Działkowa, Henryka 
Brodatego, Kościelna, 9 Maja Nr 4A do 4F, Majowa, Młyńska, 
Polna, Słowackiego, Świętej Jadwigi, Warsztatowa, Wąska, 
Witosa, Wodna 

 
1 

 
3 

 
miasto: Nowogród Bobrzański ulice: 9 Maja nr 1 do 3 i od nr 5, 
Reja, Spokojna, Wiejska 

 
1 

 
4 

 
miasto: Nowogród Bobrzański ulice: Kościuszki, Rynek, Zacisze, 
Zamkowa 

 
1 

 
5 

 
miejscowości: Dobroszów Wielki, Klępina, Podgórzyce, 
Popowice, Turów 

 
1 

 
 
 

6 

 
miasto: Nowogród Bobrzański ulice: Akacjowa, Białowicka, 
Borówkowa, Bukowa, Cicha, Dąbrowskiego, Dębowa, 
Energetyków, Gajowa, Grunwaldzka, Jodłowa, Kochanowskiego, 
Łąkowa, 1 Maja, 3 Maja, Marcinkowskiego, Modrzewiowa, Nad 
Bobrem, Nowowiejska, Okrężna, Plac Wolności, Rzemieślnicza, 
Słowicza, Sosnowa, Świerkowa, Świętego Mikołaja, Tama 
Kolejowa, Topolowa, Warzywna, Wazów, Willowa 

 
 
 
1 

 
7 

 
miasto: Nowogród Bobrzański ulice: Dojazdowa, Do 
Wodociągów, Parkowa, Pocztowa od nr 1 do nr 16 i od nr 18, 
Szkolna, Winiary od nr 12 

 
1 

 
8 

 
miasto: Nowogród Bobrzański ulice: Dobra, Dolina Zielona, 
Grabowa, Grodzka, Kasztanowa, Konopnickiej, Kupiecka, Leśna, 
Lipowa, Mała, Mickiewicza, Miła, Miodowa, Myśliwska, 
Nadbrzeżna, Nad Stawami, Prosta, Różana, Żarska 

 
1 

 
9 

 
miasto: Nowogród Bobrzański ulice: Drzewna, Dworcowa, 
Osiedle Robotnicze, Piaskowa, Pocztowa nr 17, Spacerowa, 
Winiary od nr 1 do nr 11, Wojska Polskiego 

 
1 

 
10 

 
miejscowości: Białowice, Cieszów, Dobroszów Mały, Krzywa, 
Krzywaniec 

 
1 

 
11 

 
miejscowości: Bogaczów, Krzewiny, Łagoda, Pajęczno, Sterków, 
Wysoka 

 
1 

 
12 

 
miejscowości: Drągowina, Przybymierz, Skibice, Sobolice 

 
1 

 
13 

 
miejscowości: Kamionka, Pielice, Pierzwin, Urzuty 

 
1 

 
14 

 
miejscowości: Kotowice 

 
1 

 
15 

 
miejscowości: Kaczenice, Niwiska 

 
1 

  
Razem: 

 
15 

 

WYRÓŻNIENIE DLA GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
Dnia 27 września 2018 roku 
w siedzibie Polskiego Komite-
tu Olimpijskiego w Warszawie 
miała miejsce Gala Sportowej 
Polski. Po raz dziewiętnasty 
spotkali się budowniczowie, 
pasjonaci i przyjaciele „Spor-
towej Polski”, a więc instytucje, 
samorządy oraz ludzie, których 
zaangażowanie, pasja, wiedza, 
doświadczenie przyczynia się 
do rozwoju sportowego zaple-
cza Polski. W tak zacnym gronie 
tym razem znalazła się gmina 
Nowogród Bobrzański. Gmi-
na nasza została nominowana 
przez Marszałek Województwa 
Lubuskiego.  Gmina Nowogród 
Bobrzański wyróżniona została 
ogólnopolskim certyfikatem „In-

westor na medal” przyznawa-
nym przez Klub Sportowa Pol-
ska w konkursie „Budowniczy 
Polskiego Sportu”. Wyróżnienie 
zostało przyznane za budowę 
sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Niwiskach, która została 
otwarta w 2016 roku. W imieniu 
gminy wyróżnienie z rąk wielo-
krotnych reprezentantów kraju 
Katarzyny Woźniak (łyżwiarka 
szybka, srebrna i brązowa me-
dalistka olimpijska) i Konrada 
Niedźwiedzkiego (panczeni-
sta, brązowy medalista igrzysk 
olimpijskich w Soczi 2014) ode-
brał Przewodniczący Rady Miej-
skiej Robert Milto i burmistrz 
Paweł Mierzwiak. 
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Dożynki 2018
W tym roku gminne święto plonów, zwane dożynkami, odbyło się w Drągowinie. Jego organizatorami byli: 

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji oraz Sołtys i Rada 
Sołecka wsi Drągowina. W pogodne, sobotnie popołudnie 18 sierpnia 2018 r. do Drągowiny zjechały delegacje 
i przedstawiciele 8 sołectw, które wcześniej zadeklarowały swój udział w dożynkach. Były to: Wysoka, Niwi-
ska, Przybymierz, Kaczenice, Krzewiny, Drągowina, Kotowice i Urzuty.

Gminne Dożynki rozpoczę-
ły się mszą świętą, którą 
na placu przy boisku pił-
karskim w Drągowinie, od-
prawił ksiądz Proboszcz 
tutejszej parafii Krzysztof 
Cochła. Przed sceną usta-
wione zostały wieńce do-
żynkowe, przygotowane 
przez 6 sołectw: Drągowinę, 
Przybymierz, Kotowice, Ni-
wiska, Krzewiny i Wysoką. 
Po mszy świętej ks. Pro-
boszcz wraz z Burmistrzem 
Nowogrodu Bobrzańskie-
go Pawłem Mierzwiakiem 
oraz sołtysową Drągowiny 
p. Dorotą Szmit - podzieli-

li się chlebem z przybyłymi 
mieszkańcami gminy. Wcze-
śniej okazały bochen chleba 
oraz kosz warzyw i owoców 
został im wręczony przez 
starostów dożynek, którymi 
byli: Urszula Cech i Andrzej 
Ostrowski.
Po zakończonej mszy na 
scenie Burmistrz Nowogro-
du wspólnie z sekretarzem 
Klubu Lotów Dalekodystan-
sowych wręczyli puchary i 
dyplomy dla przedstawicieli 
Klubu (hodowców gołębi) za 
tegoroczne loty. Potem ze-
branej publiczności zapre-
zentowały się zespoły folklo-
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rystyczne: „Serce Bukowiny” 
z Nowogrodu, „Rosa” z Drą-
gowiny i „Stypułowianie” ze 
Stypułowa. 
Na tegoroczne dożynki 
złożyły się dwa konkursy: 
pierwszy - „Wieniec dożyn-
kowy” i drugi - „Sportowe 
dożynki”. Każdy z nich był 
osobno nagradzany i punk-
towany, a uzyskana suma 
punktów z dwóch konkur-
sów decydowała o dodatko-
wym „Bonusie dożynkowym” 
w wysokości 1000 zł. Dla 
pierwszych trzech sołectw 
w poszczególnych konkur-
sach przypadły nagrody pie-
niężne odpowiednio w wyso-
kości: 1.500 zł, 1.000 zł oraz 
500 złotych. W pierwszym 
konkursie („Wieniec dożyn-
kowy”) komisja oceniała 6 
wieńców. Najpiękniejszym 
okazał się wieniec z sołectwa 
Wysoka. Drugi był wieniec z 
Kotowic, a trzeci z Przyby-
mierza. Wieniec z Drągowi-
ny w kształcie dzbana na 
wino ze względów regula-
minowych nie był oceniany, 
ale został zaproszony przez 
Starostę Zielonogórskiego 
Dariusza Wróblewskiego, na 
dożynki powiatowe do Ba-

bimostu w kategorii „Wień-
ca współczesnego”. Drugi 
konkurs „Sportowe dożyn-
ki” przeprowadzony został 
przez nowogrodzkie stowa-
rzyszenie „Fiber”. Drużyny 
z 7 sołectw rywalizowały 
w konkurencjach sprawno-
ściowych. Rywalizacja na 
boisku piłkarskim była bar-
dzo zacięta. Najlepszą oka-
zała się drużyna z Wysokiej 
(o konkursie „Sportowe do-
żynki” piszemy w osobnym 
materiale) przed drużyną z 
sołectwa Kotowice i Przyby-
mierzem. Sołectwo Wysoka, 
zwyciężając w obu konkur-
sach, zdobyło nagrodę w 
postaci  „Bonusa dożynko-
wego”. Wieczorem odbyła 
się zabawa pod chmurką z 
udziałem publiczności.
**************
Warto dodać, że podczas do-
żynek powiatowych w Babi-
moście w kategorii: „Wieniec 
tradycyjny” - wieniec wyko-
nany przez mieszkańców 
Wysokiej zajął 3 miejsce, a 
w kategorii „Wieniec współ-
czesny” - wieniec wykonany 
przez mieszkańców Drą-
gowiny zajął 1 miejsce. Na 
dożynkach wojewódzkich 

wieniec z Drągowiny zajął 
2 miejsce. Jest to najwięk-
szy sukces naszej gminy w 
konkursach powiatowych 
i wojewódzkich. Burmistrz 
Paweł Mierzwiak dziękuje 
wszystkim osobom, które 

brały udział w przygotowa-
niu „koron żniwnych”, za po-
święcenie czasu i wykonanie 
tak wspaniałych kompozycji.

Zdjęcia – Grzegorz Merta i 
Leszek Koncur
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 „Dożynki na Sportowo”
18 sierpnia w 2018 r. w 
gminie Nowogród Bobrzań-
ski odbyły się Dożynki. Tym 
razem gospodarzem było 
sołectwo Drągowina. Po raz 
kolejny Stowarzyszenie Fi-
ber miało niemały udział w 
zapewnieniu atrakcji tym, 
którzy przybyli na święto 
plonów. Zadaniem stowa-
rzyszenia było przygoto-
wanie i przeprowadzenie 
konkurencji dla drużyn z 
poszczególnych sołectw, 
które zgłosiły się do udzia-
łu. W tym roku walczyło 
siedem, czteroosobowych 
drużyn z: Wysokiej, Kotowic, 
Krzewin, Kaczenic, Niwisk, 
Drągowiny i Urzut. A było o 
co walczyć. Trzy zwycięskie 
sołectwa otrzymały nagrody 
pieniężne.
O godzinie 17:30 drużyny 
były już gotowe, by wyka-
zać się w 6 konkurencjach: 
Kurnik, Studnia, Plony, Wy-
kopki, Zagroda oraz Żniwa. 
Przed Dożynkami każde so-
łectwo otrzymało regulamin 
zawodów, co spowodowa-
ło, że przeprowadzenie ich 
przebiegło w sposób nie-
zwykle sprawny. Tym bar-
dziej, że Ania, Romek, Sta-
siu, Lechu, Marek, Tomek 
i Grzesiek sprawnie i dy-
namicznie przygotowywali 
poszczególne konkurencje, 
sprawdzali poprawność wy-
konania zadania, ustawia-
li elementy niezbędne do 
przeprowadzenia zawodów, 
oceniali drużyny. Mikrofon 
dzierżyła Dorota, która za-
gadywała przerwy między 
konkurencjami.
Każda z drużyn miała za 
sobą grono kibiców, które 
motywowało i dopingowało 
swoim. Same konkurencje 
były tak przygotowane, by 
nie tylko sprawdzić spryt 
i zręczność zawodników, 
ale dać radość i uśmiech 
widzom. O godzinie 18:50 
zakończyła się ostatnia 
konkurencja, a już o 19:00 
znane były wyniki, które 
na dużej scenie przedsta-
wił Burmistrz Nowogro-
du Bobrzańskiego Paweł 
Mierzwiak, wręczając wraz 

z prezesem stowarzyszenia 
okazałe puchary i dyplomy 
dla wszystkich sołectw. Z 
kronikarskiego obowiązku 
należy podać jeszcze wyniki 
Sportowych Dożynek: 1. Wy-
soka, 2. Drągowina, 3. Koto-
wice, 4. Kaczenice, 5. Krze-
winy, 6. Urzuty, 7. Niwiska.

RoM
Zdjęcia – Grzegorz Merta
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IV Bieg Bobra
Po raz czwarty Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego oraz Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji zachęcili 

młodych i dorosłych mieszkańców Gminy do uczestnictwa w „IV Biegu Bobra”. Odbył się on 25 sierpnia 2018 r. 
Z roku na rok rozszerza się formuła biegu, czego dowodem jest stale rosnąca frekwencja. W tym roku, biorąc 
pod uwagę wszystkie kategorie, zapisało się 150 uczestników. W tej liczbie była również młodzież, która bra-
ła udział w realizacji polsko-niemieckiego projektu o nazwie „Polsko-niemiecki Bieg Bobra”. Rywalizowano 
w pięciu kategoriach wiekowych, a także w dwóch kategoriach, gdzie oceniane było najładniejsze przebranie 
(strój) bobra. W poprzednich latach strój był głównym warunkiem uczestniczenia w biegu. W tegorocznej edy-
cji nie trzeba było biec w przebraniu. Na zwycięzców czekały medale, okazałe puchary oraz dyplomy.

Wyniki biegu dla poszcze-
gólnych kategorii wieko-
wych:
Kategoria I - dzieci rocznik 
2011 i młodsi (chłopcy): 
1. Igor Świderski, 
2. Antoni Sawicki, 
3. Paweł Droszczak; 
Kategoria I - dzieci rocznik 
2011 i młodsi (dziewczę-
ta): 
1. Alina Świątkowska, 
2. Emilia Klimas, 
3. Judyta Biel;
Kategoria II – rocznik 
2010-2008 (chłopcy): 
1. Malte Duncker, 
2. Adam Sawicki, 
3. Oliwier Babiak;
Kategoria II – rocznik 
2010-2008 (dziewczęta): 
1. Maja Świątkowska, 
2. Amelia Sederstrem, 
3. Milena Sikorska;
Kategoria III – rocznik 
2007-2005 (chłopcy): 
1. Kacper Zdzyniecki, 
2. Daniel Pachla, 
3. Krystian Król;
Kategoria III – rocznik 
2007-2005 (dziewczęta): 
1. Maja Cała, 
2. Jagoda Cała, 
3. Roksana Musiałowska;
Kategoria IV – rocznik 
2004-2001 (chłopcy): 
1. Grzegorz Tuzik, 
2. Radosław Pachla;
Kategoria IV – rocznik 
2004-2001 (dziewczęta): 
1. Kinga Wierzbicka, 
2. Karolina Pożoga;
Kategoria V - dorośli po-
wyżej 18 roku życia (męż-
czyźni): 
1. Karol Cząstka, 
2. Szczepan Kogut, 
3. Robert Moroz;

Kategoria V - dorośli powy-
żej 18 roku życia (kobiety): 
1. Kinga Wójcik, 
2. Paulina Kotlar, 
3. Iwona Marcinowska;
Kategoria VI „Za najład-
niejsze przebranie Bobra” 
(dzieci): 
1. Zofia Kędzierska, 
2. Maks Kraszewski, 
3. Kacper i Filip Wierno-

wolscy;
Kategoria VII „Za najład-
niejsze przebranie Bobra” 
(dorośli): 
1. Tomasz Zdzyniecki, 
2. Sławomir Karpiuk, 
3. Mateusz Kaziów.

Po zakończeniu biegów od-
były się konkurencje spraw-
nościowe z udziałem wy-
branego warzywa. W tym 
roku była kapusta. Dzieci 
korzystały z atrakcji w po-
staci zjeżdżalni, dmucha-
nych zamków, przejażdżek 
konnych. Każdy uczestnik 
mógł poczęstować się kieł-
basą, pysznym ciastem, bi-
gosem. Wieczorem odbyła 
się zabawa pod chmurką.

Zdjęcia – Grzegorz Merta
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Pro Novo wystartowało w nowy rok szkolny!
Rok szkolny 2018/2019 czas zacząć
I wrócili. Po wakacjach. 
Wypoczęci, uśmiechnięci, 
ciekawi tego, co się wyda-
rzy. 
Czekaliśmy na naszych 
uczniów niejednokrotnie 
zastanawiając się, jacy i z 
czym wrócą. 
A, że na nasze dzieci za-
wsze możemy liczyć, pew-
ne jest, że przed nami ko-

lejny ciekawy i inspirujący 
rok. Ale przecież o to cho-
dzi, by było ciekawie, nie-
szablonowo, by każdy dzień 
przynosił coś nowego i w 
obszarze nauki i relacji. Bo 
dla nas edukacja to przede 
wszystkim relacja. Witamy 
Was kochani po wakacjach 
z szerokimi uśmiechami i 
otwartymi sercami!

Ognisko integracyjne
Ognisko integracyjne klas 
młodszych „Pożegnanie lata” 
już za nami. Wędrowaliśmy 
lasem - dzielnie i wytrwale. 
Przyglądaliśmy się drzewom, 
motylom, szyszkom. Dzie-
ci miały uszy i oczy szeroko 
otwarte i choć nóżki jeszcze 
małe, to ciekawość poznawa-
nia silniejsza od trudów drogi. 
A trud był spory - bo gorąco, 

bo się kurzy, bo do domu dale-
ko. W nagrodę za przemasze-
rowanie kilku kilometrów było 
cudowne kocykowanie, malo-
wanie na folii i zajadanie się 
kiełbaskami. Bo w szkole na 
naszych dzielnych młodszych 
uczniów czekali ich rodzice 
przy rozpalonym ognisku. Oby 
takich okazji do wspólnych 
spotkań było jak najwięcej.

Tym razem nie fotograf u nas, a my u fotografa
Pierwsza wycieczka klasy 
startowej za nami. Celem 
podróży było studio i labo-
ratorium fotograficzne Foto 
Przedwojski w Żarach. W 
salonie mieliśmy okazję nie 
tylko zobaczyć, ale także 
dotknąć aparatów mają-
cych nawet 160 lat! Zrobili-
śmy wspólne zdjęcie, a na-
stępnie za pomocą grafiki 

komputerowej wprowadzi-
liśmy na nim pewne zmia-
ny. Na ekranie komputera 
mogliśmy zobaczyć drogę 
zdjęcia od momentu wpro-
wadzenia go do systemu, aż 
po druk. 
Na pożegnanie dzieci otrzy-
mały mały upominek, któ-
rym było wspólne zdjęcie. 
Następnie w uroczych oko-

licznościach przyrody, przy 
zamkowej fontannie zjedli-
śmy drugie śniadanie. Nie 
zabrakło także przepysz-
nych lodów.
Ale główną atrakcją wy-
cieczki był chyba przejazd 
w obie strony szynobusem, 
tym bardziej, że dla niektó-
rych była to pierwsza po-
dróż tym środkiem lokomo-
cji. Pogoda nam sprzyjała, a 

uśmiech i radosne miny nie 
znikały z buzi.

Mali odkrywcy
Jeżyki przez najbliższy 
rok będą wspólnie badać i 
poznawać świat, podróżu-
jąc po czterech żywiołach. 
Każda pora roku dedyko-
wana będzie jednemu z 
nich. Czterolatki rozpoczę-
ły swą przygodę z żywioła-
mi od poznania i doświad-
czenia każdego z nich. I 
tak: przyglądały się ziemi, 

poczuły ciepło, jakie daje 
ogień, sprawdzały co to-
nie w wodzie, a co po niej 
pływa, dowiedziały się co 
to jest powietrze. Następ-
nie każdemu z żywiołów 
przypisały odpowiedni ko-
lor i brały udział w zabawie 
ćwiczącej ich spostrze-
gawczość i umiejętność 
koncentracji.

Odławkowani po raz kolejny
"Dywanowy dzień" po raz kolejny. Uczyć się można wszędzie i w każdej pozycji. :)
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Europejski Dzień Języków
Wspaniały czas Europej-
skiego Dnia Języków w 
Pro Novo. Młodzież zro-
biła piękne projekty, a 
z mniejszymi uczniami 
poznaliśmy rówieśni-
ków ze szkoły w Buria-
cji łącząc się z nimi za 
pośrednictwem Skype 
. Napisaliśmy kartkę z 
pozdrowieniami, zrobi-

liśmy zdjęcia i przesła-
liśmy gros dobrych my-
śli do naszych kolegów 
i koleżanek w Ułan Ude. 
Moc wrażeń, radość w 
sercu, bolące gardło....
ale zawsze warto:-) po 
stokroć!! Takie projek-
ty „ponad granicami” 
dają nadzieję na lepszy 
świat.

Dzień Chłopaka
W piątek 28 września 2018 r. 
naszą szkołę i przedszkole ogar-
nęło istne szaleństwo. Wszystkie 
dziewczynki, dziewczyny i panie 
postanowiły zrobić niespodziankę 
mężczyznom. I tym małym i tym 
większym i tym już zupełnie du-
żym. Czy niespodzianki się udały, 
warto zapytać zainteresowanych. 
Panowie ze szkoły mieli okazję 
podziękować koleżankom pod-
czas popołudniowej dyskoteki.

Patryk Dudek - trzymaj się!
Wielu naszych przedszkola-
ków to zagorzali kibice żużla 
i Falubazu Zielona Góra. Nie-
stety niedawno dotarła do nas 
niepokojąca wiadomość o kon-
tuzji jednego z zawodników 
tego klubu. Podczas meczu w 
Szwecji Patryk Dudek doznał 
poważnej kontuzji, a mianowi-
cie doszło do złamania prawej 
ręki. 
Grupa „Żabek” za pośrednic-

twem Pana Roberta czyli na-
szego anglisty wysłała Panu 
Patrykowi zdjęcie z pozdrowie-
niami i życzeniami szybkiego 
powrotu do zdrowia! 
W odpowiedzi otrzymaliśmy 
podziękowania oraz pozdro-
wienia od naszego żużlowca!
Patrykowi życzymy szybkiego 
powrotu do zdrowia, a całej 
drużynie powodzenia w dal-
szych rozgrywkach.

Akcja - segregacja
Akcja-segregacja w wy-
daniu wszystkich naszych 
grup przedszkolnych i 
uczniów szkoły to już sta-
ły element kalendarza Pro 
Novo. Sprzątanie świa-
ta - Polska 2018 r. trwa, a 
wraz z nią kolejna odsło-
na. Krótko mówiąc: śmie-
ci było w bród, więc je po-
zbieraliśmy!!! Dzieci były 
bardzo zadowolone ze 

swojej dobrze wykonanej 
(posegregowanej) roboty. 

Słodki angielski
Od Nutelli i oleju palmowe-
go przez lasy deszczowe, 
orangutany do wyzysku lu-
dzi, destrukcji natury, ma-
sowej produkcji. Wspaniała 
lekcja języka angielskiego z 
fantastyczną młodzieżą, po-
uczająca, będąca zachętą do 
zmiany swych codziennych 
nawyków w trosce o zdrowie, 
planetę i przyszłe pokolenia. 
„Nutella”, którą zrobiliśmy 

wspólnie była nie tylko zdro-
wa, ale przepyszna! Razem 
poczyniliśmy postanowienie, 
że wyeliminujemy choć jeden 
(na początek) produkt z na-
szego życia zawierający olej 
palmowy, tym samym bę-
dziemy dokonywać bardziej 
świadomych wyborów konsu-
menckich i mieć serce i oczy 
otwarte na świat i jego praw-
dziwe, rzeczywiste potrzeby.

Do dorosłych zwracamy 
się z prośbą - nie wyrzu-

cajcie puszek i butelek byle 
gdzie...
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Grali o mistrzostwo gminy
Do turnieju, który rozpoczął się o 
godz. 11.00, zgłosiło się 8 par, w 
tym 3 pary z Urzut! Rywalizacja 
była na tyle zacięta, że większość 
meczów rozstrzygana była do-
piero w tie-break'u, a dzięki 
temu kibice mogli cieszyć się 
słonecznym popołudniem przy 
wyjątkowo wysokim poziomie 
rozgrywek przez dłuższy czas. 
Niestety, żadnej naszej miejsco-
wej parze nie udało się wywal-
czyć podium, jednak najdalej w 

Już siódmy raz mieliśmy przyjemność współorganizować Otwarty Turniej Piłki Plażowej o Mistrzostwo 
Gminy Nowogród Bobrzański wraz z Radą Sołecką Urzut i MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim. Otwarcia 
turnieju, jak i wręczenia nagród dokonał Burmistrz Nowogrodu – Paweł Mierzwiak. Jak co roku, dopisała nam 
zarówno piękna pogoda, jak i frekwencja uczestników turnieju oraz kibice. 

turniejowej drabince dotarł ze-
spół Jakuba Mowczana i Barto-
sza Raszczuka. Trzecie miejsce 
wywalczyła para z Zielonej Góry 
- Karol Sterniczuk i Max Lesser, 
a w finale lepsza okazała się 
para z Nowej Soli – Kuba Czar-
necki i Piotr Kuzemczak, którzy 
pokonali zespół Tomasza Kubery 
i Mateusza Saranka ze Szprota-
wy 2:1, co ciekawe, rewanżując 
się za porażkę w ćwierćfinale. 
Warto wspomnieć, że czwarte 

miejsce zajęła również drużyna 
z Nowej Soli, w składzie której 
wystąpiła jedyna uczestniczka 
turnieju, dlatego ogromne brawa 
dla Klaudii Bandurowkiej oraz 
Jana Czarneckiego.
Turniejowi towarzyszył przy-
jezdny catering, który dodawał 
energii pyszną karkówką i do-
mowymi pierogami. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom, którym 
gratulujemy oraz kibicom, którzy 
kolejny raz nas nie zawiedli :) 

Chcielibyśmy dodatkowo wspo-
mnieć o mieszkańcach Urzut, 
którzy pomogli w organizacji 
oraz dołożyli wszelkich starań, 
aby Park w Urzutach był gotów 
na przyjęcie tak licznie przy-
byłych gości. Oczywiście dzię-
kujemy również Burmistrzowi 
– Pawłowi Mierzwiakowi, na któ-
rego wsparcie co roku możemy 
liczyć, jak i miejscowym sponso-
rom, bez których impreza ta nie 
byłaby tak wyjątkowa.

Rewolucja w przedawnieniu
Z dniem 9 lipca 2018r. weszła 
w życie nowelizacja kodeksu 
cywilnego, która przynio-
sła istotne zmiany w kwe-
stii przedawnień roszczeń 
majątkowych. Podstawową 
z nich jest skrócenie ogól-
nego terminu przedawnienia 
z lat 10 do 6. Ministerstwo 
Sprawiedliwości zaznacza, 
że dotychczas obowiązujący 
10-letni termin nie służył sta-
bilności, gdyż po upływie zbyt 
długiego okresu jest trudno 
nie tylko wykazać roszcze-
nie, ale i jego ewentualne 
wygaśnięcie. Tym samym na-
leży uważać, ponieważ dużo 
krócej można będzie doma-

gać się opóźnionej zapłaty. 
Podobnie jak krótszy będzie 
termin możliwej egzekucji 
przez komornika. Stwier-
dzone prawomocnie w wy-
roku lub ugodzie roszczenie 
przedawni się również w 6 
(a nie jak dotychczas 10) lat. 
Wprzypadku świadczeń okre-
sowych termin 3-letni pozo-
staje bez zmian.
 Dużo trudności może 
natomiast przynieść określe-
nie terminu przedawnienia 
roszczeń powstałych przed  
9 lipca 2018r. Co do zasady 
podlegają one pod przepisy 
nowej ustawy. I tak: jeżeli 
zgodnie z nowymi przepisa-

mi termin przedawnienia jest 
krótszy niż według dotych-
czasowej ustawy, to liczenie 
biegu przedawnienia rozpo-
czynamy z dniem wejścia w 
życie niniejszej ustawy. Jed-
nak w sytuacji, gdyby prze-
dawnienie według dotych-
czasowego terminu nastąpiło 
wcześniej, to właśnie ten ter-
min ma zastosowanie.
 Zmiany dotknęły 
również szybkiej jak dotych-
czas elektronicznej egzeku-
cji. Aktualnie zajęte przez 
komornika środki w banku 
trafią do niego nie wcześniej 
niż po upływie 7 dni, chyba że 
egzekucja dotyczy alimentów 

lub rent.
W związku z powyższymi, 
istotnymi zmianami, Kance-
laria udzielać będzie bez-
płatnych porad osobom, 
które mają problemy z od-
zyskaniem długów, w tym 
ściągnięciem alimentów. 
Chętnych zapraszamy do na-
szej siedziby w Zielonej Gó-
rze przy ul. Kupieckiej 21, 
po uprzednim umówieniu się 
telefonicznym pod numerem 
telefonu: 577-77-20-31.

Adwokat Katarzyna Szulc-
-Błażków  
Radca prawny Marcin Paw-
lina


