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Święta w Nowogrodzie 
dłuższe niż zwykle …

100-lecie 
Niepodległości

Turniej Oyama 
karate

czytaj czytajczytaj

str. 13 str. 5str. 14-15

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, 
aby ten wyjątkowy świąteczny czas, jak i cały 
nadchodzący 2019 rok upływał w pomyślności, w 

spokoju, zdrowiu i radości.  Życzymy jak najwięcej 
dobra, pokoju, miłości, a także nadziei i wiary w 

to, że wszelkie pojawiające się trudności możemy 
przezwyciężyć dzięki drzemiącej w nas energii, 
sile i odwadze, a także dzięki wspólnemu 
działaniu. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Sawicki

Burmistrz 
Nowogrodu Bobrzańskiego 

Paweł Mierzwiak 



Gazeta
Nowogród Bobrzanski2

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogro-
dzie Bobrzańskim zaprasza 13 stycznia 2019 r. do swoich pomiesz-
czeń na imprezy przygotowane w ramach 27 Finału WOŚP. O szcze-
gółach poinformujemy wkrótce na plakatach i stronie internetowej 
www.mgoksir.pl

Burmistrz Nowogrodu 
wybrany w pierwszej turze

Podczas wyborów do rad gmin, 
powiatów i sejmików wojewódz-
kich, które odbyły się 21 paździer-
nika 2018 r., wybieraliśmy także 
wójtów, burmistrzów i prezyden-
tów miast. W wyborach na Bur-
mistrza Nowogrodu Bobrzańskie-
go w wyborcze szranki stanęło 
czterech kandydatów: Stanisław 
Jursza, Henryk Kuczak, Paweł 
Mierzwiak i Bernard Suwała. W 
pierwszej turze wyborów na kan-
dydatów oddano 4.012 głosów, 
co dało frekwencję na poziomie 
54.16%. Poszczególni kandydaci 
otrzymali odpowiednio następu-
jącą ilość głosów ważnych: Stani-
sław Jursza – 144 głosy (3.63%), 
Henryk Kuczak – 826 głosów 
(20.80%), Paweł Mierzwiak – 2.835 
głosów (71.39%), Bernard Suwała 
– 166 głosów (4.18%). Oznaczało 
to, że w pierwszej turze wybo-
rów na Burmistrza Nowogrodu 
Bobrzańskiego został wybrany 
Paweł Mierzwiak, przekraczając 
prawnie ustaloną granicę 50 proc. 
ważnie oddanych głosów.

Ślubowanie
Podczas pierwszego posiedze-

nia Rady Miejskiej, które odby-
ło się 20 listopada 2018 r. w sali 
widowiskowej Ośrodka Kultury, 

nowo wybrany Burmistrz złożył 
uroczyste ślubowanie. Wcześniej, 
podobnie jak w przypadku wy-
boru radnych, tak i w przypadku 
wyboru burmistrza zbiorcze wy-
niki przedstawił przewodniczący 
Miejskiej Komisji Wyborczej Je-
rzy Majewski. Wręczył on nowo 
wybranemu Burmistrzowi za-
świadczenie o wyborze na Burmi-
strza. W wystąpieniu Burmistrz P. 
Mierzwiak przekazał podziękowa-
nia byłemu burmistrzowi Grzego-
rzowi Jankowskiemu, rodzicom, 
żonie i dzieciom oraz znajomym. 
Obiecał współpracę ze wszyst-
kimi środowiskami w gminie. W 
sprawowaniu funkcji chce się kie-
rować zasadą przyjętą podczas 
pierwszej kadencji, która brzmi 
następująco: „człowiekiem się 
jest, a burmistrzem się bywa”.



Gazeta
Nowogród Bobrzanski 3

Sztandar to symbol, pod 
którym gromadzi się cała 
społeczność, w naszym przy-
padku szkoły. Jest on obecny 
w ważnych momentach jej 
życia oraz reprezentuje ją na 
zewnątrz. Szkoła, która do-
tychczas funkcjonowała jako 
Publiczne Gimnazjum, posia-
dała taki sztandar. Ostatnio 
wprowadzona przez resort 
edukacji narodowej reforma 
oświatowa zlikwidowała gim-
nazja i przywróciła 8-letnie 
szkoły podstawowe. W ten 
sposób SP nr 2 stała się nie-
jako naturalną kontynuatorką 
Gimnazjum. Stąd też pojawiła 
się inicjatywa nadania „pod-
stawówce” sztandaru.

Uroczystości nadania 
sztandaru zapoczątkowała  
msza święta odprawiona w 
kościele p.w. św. Bartłomieja. 
Tam nowy sztandar poświęcił 
ks. Dominik Grochowski. Na-
stępnie w drodze powrotnej 
do szkoły młodzież zatrzyma-
ła się przy Pomniku na Rynku 
w górnej części Nowogrodu, 
gdzie złożyła kwiaty z oka-
zji 100-rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści. W uroczystości szkolnej 
uczestniczyli: Dyrektor Dele-
gatury Kuratorium Oświaty 
w Zielonej Górze – Krzysz-

9 listopada 2018 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Hen-
ryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim obcho-
dziła uroczystość nadania sztandaru.

Nadanie sztandaru dla SP nr 2 
w Nowogrodzie Bobrzańskim

tof Słapczyński, Burmistrz 
Nowogrodu Bobrzańskiego 
Paweł Mierzwiak, przewod-
niczący Rady Miejskiej w 
Nowogrodzie Bobrzańskim 
– Robert Milto, dyrektorzy 
gminnych jednostek organi-
zacyjnych, instytucji, stowa-
rzyszeń. Obecni byli także dy-
rektorzy, którzy piastowali w 
ubiegłych latach stanowiska 
dyrektorów szkoły podsta-
wowej i gimnazjum: Stefania 
Jawornicka, Ewa Walencik i 
Zofia Nowicka.

Przybyłych gości, rodzi-
ców, poczty sztandarowe 
oraz społeczność uczniowską 
przywitała dyrektor szkoły 
Małgorzata Ziemianin. Do-
tychczasowy sztandar Pu-
blicznego Gimnazjum im. 
Henryka Brodatego został z 
należnym szacunkiem po-
żegnany. Nowy sztandar już 
Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Henryka Brodatego Rada 
Rodziców przekazała pani 
dyrektor. Ta z kolei wręczyła 
go młodzieży szkolnej. Fun-
datorzy sztandaru przybili do 
drzewca pamiątkowe tablicz-
ki, po czym młodzież szkolna 
złożyła ślubowanie. Uroczy-
stość zakończył występ arty-
stów z Lubuskiego Biura Kon-
certowego.
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Mieszkańcy Niwisk uczcili rocznicę
Piękna i podniosła uroczy-
stość odbyła się w parku w 
Niwiskach. Lokalne Stowa-
rzyszenie Park w Niwiskach 
było organizatorem sadze-
nia dębu „Ignacy” (potomek 
najstarszego dębu „Chrobry), 
w 100–rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Wydarzenie to odbyło się 10 
listopada 2018 r. W ten sposób 
członkowie Stowarzyszenia 
oraz mieszkańcy Niwisk nie 
będący jego członkami uczcili 
znamienitą rocznicę, wpisując 
się w ten sposób w szeroką 
gamę ogólnopolskich uroczy-
stości. 
Na początku Koło Rowero-
we „Siedmiomilowe Buty” ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Niwiskach podsu-
mowało akcję przejechania 
100 kilometrów na 100-lecie 
odzyskania niepodległości. 
Potem było wspólne śpie-
wanie hymnu państwowego, 
rozdano nagrody w sołeckim 
konkursie na „Najładniejszy 
przydomowy ogródek”. Na-
stępnie prezes Stowarzy-

szenia Marek Maciantowicz 
przybliżył historię sadzonki 
dębu, odczytał „zakopane” 
dla potomnych przesłanie 
podpisane przez wszystkich 
uczestników spotkania, by 
na końcu wraz ze wszystkimi 
uczestnikami posadzić dąb. 

Został on nazwany „Ignacy” na 
cześć wielkiego pianisty i po-
lityka Ignacego Paderewskie-
go. Pod koniec uroczystości 
zebranych na niej mieszkań-
ców swą obecnością zaszczy-
cił Burmistrz Nowogrodu 
Bobrzańskiego. (LK)

Sto lip na stulecie!
Z bardzo pożyteczną inicja-
tywą – posadzenia 100 lip 
na 100-lecie odzyskania nie-
podległości przez Polskę – 
wystąpili: Urząd Miejski w 
Nowogrodzie Bobrzańskim i 
Nadleśnictwo Krzystkowice. 
Drzewka (podarowane przez 
Nadleśnictwo) posadzone zo-
stały na terenie należącym 
do gminy, na lewym brzegu 
Bobru przed mostem, w dol-
nej części Nowogrodu. „Sa-
dzenie” odbyło się w piątek 
23 listopada 2018 r., a do tych 
czynności zaproszeni zostali 
m.in. przedstawiciele: wszyst-
kich szkół podstawowych 
działających na terenie gminy 
(publicznych i niepublicznych), 
instytucje, firmy, służba wię-
zienna, Nadleśnictwo, obecni i 
byli radni Rady Miejskiej oraz 
Powiatu Zielonogórskiego, 
władze gminy, mieszkańcy. 

Pierwsze drzewko posadził 
Burmistrz Paweł Mierzwiak, a 
pomagali mu w tym prof. Le-
szek Jerzak z Uniwersytetu 
Zielonogórskiego oraz Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Krzyst-
kowice Andrzej Staniszewski.
Lipa, jak powiedział Nadle-
śniczy Staniszewski, jest bar-
dzo pożytecznym drzewem. 
Oprócz właściwości leczni-
czych pełni ważną rolę np. dla 
pszczół, które pozyskują z jej 
kwiatostanu miód. Wśród osób 
sadzących drzewka można 
było dostrzec byłego Burmi-
strza Grzegorza Jankowskie-
go oraz jego zastępcę Tade-
usza Grotkiewicza. Wszyscy 
wpisali się na listę obecności, 
która posłuży w przyszłości 
do postawienia pamiątkowego 
głazu z wyrytymi nazwiskami 
uczestników tej szlachetnej 
akcji.
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100 rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości
11 listopada 2018 r. obchodzi-
liśmy 100-rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W 
całym kraju odbywały się liczne 
uroczystości i imprezy poświę-
cone temu jubileuszowi. U nas 
w gminie rozpoczęła je msza 
święta za Ojczyznę odprawiona 
przez księdza Dziekana Mirosła-
wa Gasa, w kościele pw. św. Bar-
tłomieja. Po niej poczty sztanda-
rowe i mieszkańcy, w wojskowej 
asyście honorowej 4 Zielono-
górskiego Pułku Przeciwlotni-
czego z Czerwieńska, przeszli 
pod Pomnik. Tutaj po wciągnię-
ciu flagi państwowej na maszt i 
odśpiewaniu hymnu narodowe-
go oraz po okolicznościowym 
przemówieniu Burmistrza No-
wogrodu Bobrzańskiego Pawła 
Mierzwiaka, poszczególne dele-
gacje złożyły wiązanki kwiatów 
pod Pomnikiem. Była to piękna 

i wzruszająca uroczystość. Dal-
sze obchody święta odbyły się 
w godzinach popołudniowych w 
Ośrodku Kultury Sportu i Rekre-
acji.
Po południu 11 listopada 2018 
r. w sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury odbył się Wieczór Patrio-
tyczny zatytułowany "Wierszem 
i pieśnią patriotyczną niepod-
ległość Ojczyzny świętujemy". 
Z programami artystycznymi 
wystąpili: zespół "ROSA" z Drą-
gowiny, Miejsko-Gminne Przed-
szkole Samorządowe z Nowo-
grodu Bobrzańskiego, Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II 
z Niwisk oraz Szkoła Podstawo-
wa nr 1 im. Janusza Korczaka 
z Nowogrodu Bobrzańskiego. 
Było bardzo podniośle i patrio-
tycznie. Wspaniała „lekcja histo-
rii” zarówno dla starszych, jak i 
młodszych.



Gazeta
Nowogród Bobrzanski6

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
Wybory do Rady Miejskiej
21 października 2018 r. na 
terenie całego kraju odbyły 
się wybory samorządowe 
do rad miast i gmin, rad po-
wiatów, do sejmików woje-
wódzkich, a także wybiera-
liśmy wójtów, burmistrzów 
i prezydentów. Na terenie 
naszej Gminy do głoso-
wania uprawnionych było 
7.407 osób. W dniu wybo-
rów na poszczególne listy 
wyborcze głosowało w su-
mie 4.009 osób, co daje fre-
kwencję na poziomie 54,12 
procenta. O 15 miejsc w 
Radzie Miejskiej rywalizo-
wało 7 komitetów, które wy-
stawiły 65 kandydatów na 
radnych. Ostatecznie tylko 
5 komitetów wprowadziło 
swoich przedstawicieli do 
Rady Miejskiej, były nimi: 
Komitet Wyborczy Wybor-
ców Pawła Mierzwiaka – 5 
radnych, Komitet Wybor-
czy Wyborców Henryka 
Majdańskiego – 3, Komitet 
Wyborczy Wyborców Hen-
ryka Kuczaka – 3, Komitet 
Wyborczy Wyborców Dobry 
Radny – 3, Komitet Wybor-
czy Wyborców Zdrowie Pra-
ca Prawo - 1. Poniżej przed-
stawiamy wyniki głosowań 
w poszczególnych okręgach 
wyborczych. Pogrubioną 
czcionką zaznaczono osoby, 
które zdobyły mandat.

Okręg wyborczy nr 1 (za-
rejestrowano 5 kandyda-
tów)

• Kulczycka Stefania - 
KWW Henryka Majdań-
skiego - 158 głosów 
(44.01% );

• Milto Robert - KWW 
Wspólny Dom Nowogród 
Bobrzański – 119 gło-
sów (33.15 %);

• Bonik Piotr - KWW Odno-
wy Nowogrodu – 10 gło-
sów (2.79 %);

• Gałat Bożena - KWW 
Henryka Kuczaka – 46 
głosów (12.81 %);

• Karpiuk Anna – KWW 

Dobry Radny – 26 gło-
sów (7.24 %);

Razem w okręgu oddano 
359 głosów.

Okręg wyborczy nr 2 (za-
rejestrowano 4 kandyda-
tów)
• Loch Anna - KWW Hen-

ryka Majdańskiego – 86 
głosów (32.59 %);

• Kozłowska Edyta - KWW 
Odnowy Nowogrodu – 55 
głosów (21.07 %);

• Jesionka Jan Symeon - 
KWW Henryka Kuczaka 
– 85 głosów (32.57 %);

• Wałach Andrzej - KWW 
Zdrowie Praca Prawo – 
35 głosów (13.41 %);

Razem w okręgu oddano 
261 głosów.

Okręg wyborczy nr 3 (za-
rejestrowano 4 kandyda-
tów)

• Kuśnierz Marcin - KWW 
Henryka Majdańskiego – 
31 głosów (14.22 %);

• Jarzec Agata - KWW Od-
nowy Nowogrodu – 12 
głosów (5.50 %);

• Brodzik Andrzej - KWW 
Henryka Kuczaka – 51 
głosów (23.39 %);

• Rydzio Beata - KWW 
Zdrowie Praca Prawo – 
124 głosy (56.88 %);

Razem w okręgu oddano 
218 głosów. 

Okręg wyborczy nr 4 (za-
rejestrowano 4 kandyda-
tów)

• Majdański Henryk - 
KWW Henryka Majdań-
skiego – 117 głosów 
(51.77 %);

• Kraszewski Mateusz - 
KWW Wspólny Dom No-
wogród Bobrzański – 74 
głosy (32.74 %);

• Taraskiewicz Honorata - 
KWW Henryka Kuczaka – 
27 głosów (11.95 %);

• Boksa Tadeusz - KWW 
Zdrowie Praca Prawo – 8 
głosów (3.54 %);

Razem w okręgu oddano 
226 głosów.

Okręg wyborczy nr 5 (za-
rejestrowano 4 kandyda-
tów)

• Urbaniak Wojciech – 
KWW Odnowy Nowogro-
du – 22 głosy (9.61%);

• Jesionka Jan Józef - 
KWW Henryka Kuczaka 
– 60 głosów (26.20 %);

• Zegzuła Wiesław - KWW 
Zdrowie Praca Prawo – 9 
głosów (3.93 %);

• Sawicki Tomasz - KWW 
Pawła Mierzwiaka – 138 
głosów (60.26%);

Razem w okręgu oddano 
229 głosów.

Okręg wyborczy nr 6 (za-
rejestrowano 4 kandyda-
tów)

• Sitek Edyta - KWW Odno-
wy Nowogrodu – 32 gło-
sy (9.28 %);

• Kogut Małgorzata - KWW 
Henryka Kuczaka – 61 
głosów (17.68 %);

• Laskowska-Kabała Do-
rota - KWW Dobry Rad-
ny – 191 głosów (55.36 
%);

• Janusz Marek - KWW 
Pawła Mierzwiaka – 61 
głosów (17.68 %);

Razem w okręgu oddano 
345 głosów. 

Okręg wyborczy nr 7 (za-
rejestrowano 5 kandyda-
tów)

• Sokulska Katarzyna 
- KWW Henryka Maj-
dańskiego – 57 głosów 
(17.48 %);

• Juszczak Kamila - KWW 
Odnowy Nowogrodu – 24 
głosy (7.36 %);

• Sawicz Marzena - KWW 
Henryka Kuczaka – 81 
głosów (24.85 %);

• Król Ryszard - KWW 
Dobry Radny – 92 głosy 
(28.22 %);

• Klim Paweł - KWW Zdro-
wie Praca Prawo – 72 

głosy (22.09 %);
Razem w okręgu oddano 
326 głosów. 

Okręg wyborczy nr 8 (za-
rejestrowano 5 kandyda-
tów)

• Surman Grzegorz - KWW 
Henryka Majdańskiego – 
66 głosów (21.43 %);

• Pijajko-Kibała Monika - 
KWW Odnowy Nowogro-
du – 56 głosów (18.18 
%);

• Szmyr Dorota - KWW 
Henryka Kuczaka – 75 
głosów (24.35 %);

• Kulas Agata - KWW Do-
bry Radny – 80 głosów 
(25.97 %);

• Bączkowski Henryk 
- KWW Zdrowie Pra-
ca Prawo – 31 głosów 
(10.06 %);

Razem w okręgu oddano 
308 głosów.
Okręg wyborczy nr 9  (za-
rejestrowano 5 kandyda-
tów)

• Machnicka-Smolińska 
Ewa - KWW Wspólny Dom 
Nowogród Bobrzański – 
57 głosów (24.68 %);

• Lechocki Wiesław – 
KWW Odnowy Nowogro-
du – 34 głosy (14.72%);

• Zapotoczny Bronisław - 
KWW Henryka Kuczaka 
– 52 głosy (22.51 %);

• Pawłowska Melania - 
KWW Zdrowie Praca 
Prawo – 5 głosów (2.16 
%);

• Droszczak Stanisław - 
KWW Pawła Mierzwiaka 
– 83 głosy (35.93 %);

Razem w okręgu oddano 
231 głosów.

Okręg wyborczy nr 10 (za-
rejestrowano 5 kandyda-
tów)

• Szałapata Mariusz - 
KWW Henryka Majdań-
skiego – 34 głosy (22.37 
%);

• Kuźmiak Dawid - KWW 
Wspólny Dom Nowogród 
Bobrzański – 40 głosów 
(26.32 %);

• Jursza Aleksandra - 
KWW Odnowy Nowogro-
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Wybory do Rady Powiatu Zielonogórskiego
Gmina Nowogród Bobrzań-
ski wspólnie z Gminą Świd-
nica stanowiły okręg wy-
borczy nr 5 w wyborach do 
Rady Powiatu Zielonogór-
skiego. Do podziału były 4 
mandaty, o które starało się 
5 komitetów wyborczych. 
Łącznie w naszym okręgu 
komitety zgłosiły 28 kan-
dydatów. Naszą Gminę w 
Radzie Powiatu reprezen-

tować będą: Loch Leoka-
dia – Koalicyjny Komitet 
Wyborczy Platforma.Nowo-
czesna Koalicja Obywatel-
ska (1.020 głosów), Marian 
Cygan – Komitet Wyborczy 
Prawo i Sprawiedliwość 
(530 głosów), Danuta Pyrt-
ko – Komitet Wyborczy Fo-
rum Samorządowe Powiatu 
Zielonogórskiego (371 gło-
sów). Czwarty mandat przy-

padł dla Gminy Świdnica, a 
zdobył go Adam Jaskulski 
– Komitet Wyborczy Polskie 
Stronnictwo Ludowe (998 
głosów).

Władze Powiatu
Sesja inauguracyjna nowej 
Rady Powiatu Zielonogór-
skiego odbyła się 20 listo-
pada 2018 r. w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego 

w Sulechowie. Radni wy-
brali Zarząd Powiatu w 
osobach: Starosta Zielo-
nogórski – Krzysztof Ro-
mankiewicz, wicestarosta 
– Tadeusz Pająk, członek 
Zarządu – Mirosław Andra-
siak. Na Przewodniczącego 
Rady wybrano – Edwina 
Łazickiego, a na wiceprze-
wodniczących – Czesława 
Hołołuba i Beatę Zawada.

du – 3 głosy (1.97 %);
• Kotuńska Agnieszka – 

KWW Henryka Kuczaka 
– 48 głosów (31.58%);

• Górniak-Juszczak Jolan-
ta – KWW Zdrowie Pra-
ca Prawo – 27 głosów 
(17.76%);

Razem w okręgu oddano 
152 głosy.

Okręg wyborczy nr 11 (za-
rejestrowano 4 kandyda-
tów)

• Matczak Agnieszka - 
KWW Odnowy Nowogro-
du – 12 głosów (4.62 %);

• Muszyński Jan - KWW 
Henryka Kuczaka – 81 
głosów (31.15 %);

• Tomalczyk Tomasz - 
KWW Zdrowie Praca 
Prawo – 17 głosów (6.54 
%);

• Starek Michał - KWW 
Pawła Mierzwiaka – 150 

głosów (57.69 %);
Razem w okręgu oddano 
260 głosów.

Okręg wyborczy nr 12 (za-
rejestrowano 4 kandyda-
tów)

• Brzozowski Zenon - 
KWW Odnowy Nowogro-
du – 33 głosy (9.43 %);

• Łozińska Teresa - KWW 
Henryka Kuczaka – 79 
głosów (22.57 %);

• Zgobik Ewelina - KWW 
Zdrowie Praca Prawo – 
61 głosów (17.43 %);

• Cech Mariusz - KWW 
Pawła Mierzwiaka – 177 
głosów (50.57 %);

Razem w okręgu oddano 
350 głosów.

Okręg wyborczy nr 13 (za-
rejestrowano 4 kandyda-
tów)

• Borowczak Zbigniew - 

KWW Odnowy Nowogro-
du – 6 głosów (2.35 %);

• Michalec Krzysztof - 
KWW Henryka Kuczaka 
– 110 głosów (43.14 %);

• Kuczak Michał - KWW 
Zdrowie Praca Prawo – 
35 głosów (13.73 %);

• Czernicki Artur – KWW 
Pawła Mierzwiaka – 104 
głosy (40.78%);

Razem w okręgu oddano 
255 głosów.

Okręg wyborczy nr 14 (za-
rejestrowano 4 kandyda-
tów)

• Łebek Marek - KWW 
Wspólny Dom Nowogród 
Bobrzański – 12 głosów 
(8.51 %);

• Muniak Szymon - KWW 
Odnowy Nowogrodu – 1 
głos (0.71 %);

• Berbeka Artur - KWW 
Henryka Kuczaka - 104 

głosy (73.76 %);
• Kaczor Izabela - KWW 

Pawła Mierzwiaka – 24 
głosy (17.02 %);

Razem w okręgu oddano 
141 głosów.

Okręg wyborczy nr 15 (za-
rejestrowano 4 kandyda-
tów)

• Stojecki Damian – KWW 
Odnowy Nowogrodu – 32 
głosy (12.21%);

• Koncur Leszek Piotr - 
KWW Henryka Kuczaka 
- 38 głosów (14.50 %);

• Giergielewicz Robert 
- KWW Zdrowie Pra-
ca Prawo – 48 głosów 
(18.32 %);

• Fornalewicz Andrzej - 
KWW Pawła Mierzwia-
ka – 144 głosy (54.96 
%); 

Razem w okręgu oddano 
262 głosy.
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Wieści z Pro Novo
5-lecie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Pro Novo w Bogaczowie

Był taki dzień... I to całkiem 
niedawno, kiedy wspólnie 
świętowaliśmy 5-lecie po-
wstania Niepublicznego Ze-
społu Szkolno-Przedszkol-
nego Pro Novo. W ostatnim 
okresie, poświęcając mnó-
stwo czasu i energii, pra-
cowaliśmy nad organizacją 
tej uroczystości. Chcieliśmy 
godnie uczcić święto, jakim 
jest nasz jubileusz oraz ser-
decznie przyjąć naszych go-
ści, rodziców i dzieci. Dzisiaj 
możemy powiedzieć z wielką 
satysfakcją, że organizacja 
uroczystości jubileuszowych, 
choć okupiona ogromną pracą 
wszystkich (od dzieci, poprzez 
nauczycieli a na rodzicach 
skończywszy) zakończyła się 
wspólnym sukcesem. Po raz 
kolejny pokazaliśmy, że nie 
ma rzeczy niemożliwych.:) 
Czy są słowa, które są w sta-
nie wyrazić wdzięczność? 
Czy zwykłe dziękuję odda to, 
co czuję dzisiaj? Nie sądzę, 
ale nie wymyślono lepszego i 
równie pojemnego słowa. :)
Dlatego pragnę jeszcze raz 
podziękować wszystkim ra-
zem i każdemu z osobna:
- ogromne brawa i podzięko-
wania dla naszych małych i 
trochę większych artystów za 
cudowny spektakl, który mie-
liśmy okazję obejrzeć,
- z całego serca dziękuję ze-
społowi instrumentalnemu i 
uczennicom z kółka wokalne-
go, którzy swoim występem 
uświetnili naszą uroczystość,
- dziękuję przedszkolakom i 
ich paniom (Pani Beacie Ol-
kiewicz, Pani Annie Jeremicz, 
Pani Marcie Sós, Pani Patrycji 
Gabrysiak) za pięknie odśpie-
waną piosenkę o nas, czyli o 
rodzinie,
- podziękowania składam 
dużej grupie obecnych dzi-
siaj uczniów szkoły, którzy 
pod kierunkiem nauczycieli 
zapewnili sprawną obsługę 
organizacyjną na poszczegól-
nych etapach uroczystości,
- kieruję podziękowania do 
moich współpracowników, 
członków komitetu organiza-

cyjnego w składzie: Magda-
lena Mulnik, Sylwia Karpiel, 
Kamila Domańska, Monika 
Czepiżak, nauczycielek, które 
odpowiadały za przygotowa-
nie poszczególnych etapów 
uroczystości. Dziękuję Wam z 
całego serca dziewczyny,
- dziękuję wszystkim Nauczy-
cielom naszego Zespołu, któ-
rzy swoją pracą spowodowali, 
że ten dzień był wyjątkowy. 
Wasza pomysłowość, wspar-
cie, zaangażowanie pozwoliły 
zaprezentować historię szkoły 
oraz stworzyć niepowtarzalną 
atmosferę jubileuszu,
- dziękuję pracownikom ob-
sługi, a w szczególności Pani 
Małgorzacie Wilk, Renacie 
Jaszczyszyn i Sylwii Straszak 
za włożony wysiłek i pracę, 
aby szkoła była przygotowana 
na nasz jubileusz,
- ogromne podziękowania 
dla Rady Rodziców pod kie-
runkiem Pani Moniki Fornal-
czyk. Dziękujemy Wam drodzy 
Rodzice za zaangażowanie 
się w przygotowanie wspól-
nie z nami tego święta. Tu w 
szczególności chciałabym po-
dziękować Pani Monice For-
nalczyk, Pani Anecie Ganczar, 
Pani Annie Mazur, Joannie Sa-
wickiej, Annie Sowula, Dianie 
Owsianka, Dominice Kiklica, 
Urszuli Kaziów-Krasny, Be-
acie Balak, Katarzynie Chabi-
niak, Agnieszce Łukasiewicz, 
Katarzynie Noga, Agnieszce 
Sekuła - koordynującym pra-
cę ze strony rady rodziców. 
Dziękujemy drogie mamy!
- dziękuję Dyrektorowi Ośro-
dek Kultury w Nowogrodzie 
Bobrzańskim Panu Jackowi 
Stefanowiczowi za udostęp-
nienie nam sali, za pomoc 
przy organizacji naszego 
święta,
- podziękowania składam na 
ręce Pana Darka Bagana za 
pomoc przy nagłośnieniu im-
prezy,
- z całego serca dziękuję 
wszystkim przybyłym go-
ściom - władzom oświato-
wym, gminnym, dyrektorom 
szkół i placówek z terenu na-

szej gminy, przedstawicielom 
zaprzyjaźnionych instytucji i 
firm, przybyłym nauczycie-
lom, rodzicom, którzy za-
szczycili nas swoją obecno-
ścią.

I tak zupełnie na koniec dzię-
kuję wszystkim Rodzicom, 
którzy pomogli nam w przy-
gotowaniu i posprzątaniu sal 
po zakończeniu uroczystości, 
w przygotowaniu tych wszyst-
kich pyszności, które stanęły 
na naszym wspólnym stole.. 
To fantastyczne uczucie czuć 
w Was wsparcie drodzy Ro-
dzice. Nie ma chyba lepszego 
dla nas - nauczycieli.
Prywatnie dziękuję, za tę pięk-
ną niespodziankę, a nawet 
dwie, które mnie dzisiaj spo-
tkały - od Rodziców i mojego 
grona (chyba jednak lubicie 

jak płaczę :))
Wierzę, drodzy Państwo i dro-
gie grono, że był to dla Was 
(podobnie jak dla mnie) cu-
downy, pełen wzruszeń, pozy-
tywnych wspomnień wieczór.
Czasami warto zatrzymać się 
na chwilę i spojrzeć wstecz. 
Popatrzeć na to, co robimy 
każdego dnia przez pryzmat 
mijającego czasu. To właśnie 
on pokazuje to, co czasami 
ulotne, co wydaje się powsze-
dnie, ale z perspektywy cza-
su nabiera innego znacze-
nia. Mam nadzieję, że to co 
najpiękniejsze, ciągle przed 
nami, bo przecież „przyszłość 
należy do tych, którzy wie-
rzą w siłę swoich marzeń”.... i 
„przyszłość zaczyna się dziś...”

Po stokroć dziękuję!
Aneta Woźniak-Ziółkowska
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Masz bilet do... Warszawy!

Dzień Kundelka

Nietypowi goście w Pro Novo

Warszawa po raz kolejny pod-
bita. Tym razem na wspólny 
wyjazd, czy raczej wylot uda-
liśmy się z grupą najstarszych 
uczniów. Ów, wycieczka miała 
być formą nagrody dla tych 
dzieci, które angażują się 
mocno w działalność nasze-
go zespołu instrumentalnego 
i grupy wokalnej. Chcieliśmy 
pokazać pozostałym uczniom, 
że warto pracować, angażo-
wać się, rozwijać swoje pasje 
artystyczne, poświęcać popo-
łudnia. A jak przebiegała wy-
cieczka? Otóż do Warszawy 
wylecieliśmy skoro świt sa-
molotem z lotniska w Babimo-
ście. Po śniadaniu pierwszym 
punktem programu było zwie-
dzanie studia Dzień Dobry 
TVN. Oprócz tego, że mieliśmy 
okazję spotkać gwiazdy tele-
wizji (m. in. Bartka Jędrzejaka, 
Mateusza Gesslera, Novikę), 
przez moment zagościliśmy 
na antenie. :) Po programie zo-
staliśmy oprowadzeni po stu-
dio i Pani Anna Klimczewska-

-Chołaścińska opowiedziała 
nam o codziennej pracy przy 
programie.
Kolejny punkt programu to 
przejazd metrem i zwiedzanie 
PGE Stadionu Narodowego. 
Zobaczyliśmy go nie tylko od 
strony trybun (również VIP-
-owskich), ale także od stro-
ny zaplecza, szatni naszej 
reprezentacji, miejsca do re-
generacji sił itd. Poznaliśmy 
wiele ciekawostek nie tylko o 
budowli, ale również o zwy-
czajach naszych piłkarzy. :) Po 
obiedzie był czas dla duszy i 
ciała. Udaliśmy się bowiem 
do teatru muzycznego Studio 
Buffo, gdzie mieliśmy możli-
wość zobaczyć arcyciekawą 
sztukę Romeo i Julia w re-
żyserii Józefa Józefowicza z 
oryginalną muzyką Janusza 
Stokłosy. Tematem musicalu 
jest miłość dwojga młodych 
ludzi, nie umiejących odnaleźć 
porozumienia ze światem do-
rosłych w chwili rodzącej się 
wielkiej miłości. To dramat 

Lojalne, wytrwałe, przyjaciel-
skie. Czasem pokrzywdzo-
ne przez los, doświadczone 
schroniskiem. Także kundelki 
mają swój dzień, który przy-
pada na 25 października, 
dzień po uchwaleniu usta-
wy o ochronie zwierząt. Fakt 
ten dodatkowo przypomina, 
że nie rodowód się liczy, ale 
wierne psie serce.
Nasze przedszkolaki z tej oka-
zji zorganizowały zbiórkę na 
rzecz Schroniska w Zielonej 
Górze, ale nie tylko. Aby uczcić 
ten dzień najpierw wysłucha-
liśmy opowiadania pt. „Smu-

W czwartek, 22 listopada, w 
przedszkolu mieliśmy za-
szczyt gościć nie byle kogo. 
Był krab tęczowy, salamandra 
tygrysia, agama brodata, stra-
szyki filipińskie, krab i ślimaki 
afrykańskie, a nawet skorpion 
we własnej osobie. Uczestni-
czyliśmy bowiem w warszta-
tach zoologicznych „Edufau-
na”. Podczas zajęć mieliśmy 
okazję zobaczyć, dotknąć 
i posłuchać o zwyczajach 
zwierząt, które zamieszkują 
odległe kraje takie jak np. Fi-
lipiny czy Afrykę. Dzieci były 

pokoleń rodziców i dzieci, któ-
rzy nie umieją ze sobą rozma-
wiać, słuchać się i szanować 
swoich potrzeb. Młodzieńcza 
bezkompromisowa miłość 
napotyka bezwzględność ko-
mercyjnego świata rodziców, 
pochłoniętych swoimi spra-
wami. Musical osadzony we 
współczesnym świeci, jakże 

bliskim naszym uczniom.
Po spektaklu nie mogło za-
braknąć czasu na zakupy. :)
Do domów wróciliśmy zmę-
czeni ale naładowani ogro-
mem doznań i wrażeń. Czy 
warto było zarywać prawie 
całą dobę? Oczywiście, że tak! 
A z naszymi dziećmi to choć-
by i na koniec świata!

tasek” o przygodach porzu-
conego psa. Obejrzeliśmy film 
o wiernych czworonogach, 
które uratowały życie swoim 
opiekunom, następnie stwo-
rzyliśmy „Kodeks przyjaciela 
piesków”. Jednak największą 
atrakcją tego dnia była wizyta 
Pani Kasi, która przyjechała 
do nas jako wolontariusz ze 
schroniska. Jednak nie przy-
jechała sama, a ze swoim cu-
downym, przesympatycznym 
pupilem - Zworką. Uczyła 
nas jak opiekować się psem, 
opowiadała o schronisku i o 
tym jak możemy pomóc. Do-
wiedzieliśmy się jak nauczyć 
pieska różnych sztuczek. Na 

pod ogromnym wrażeniem 
zwierząt przybyłych specjal-
nie do nas. 
Dziękujemy eduFAUNA za cie-
kawe opowieści. :)

koniec nasza dzielna suczka 
pokazała, jak wiele ona sama 
potrafi. Bardzo dziękujemy 

Pani Kasi za wizytę w naszym 
przedszkolu. To było bardzo 
fajne, edukacyjne spotkanie.
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Pierwsze posiedzenie 
Rady Miejskiej

Przybyłych na uroczystą sesję 
mieszkańców i gości przywitał 
przewodniczący Rady Miejskiej 
poprzedniej kadencji Robert 
Milto. Po czym przewodnictwo 
przekazał Stanisławowi Drosz-
czakowi. Ten poinformował ze-
branych, że obrady sesji będą 
rejestrowane poprzez zapis ob-
razu i dźwięku, a radni głosować 
będą za pomocą urządzeń do 
liczenia głosów. To istotna zmia-
na w stosunku do prac Rady w 
poprzednich kadencjach. Potem 
przewodniczący Miejskiej Ko-
misji Wyborczej Jerzy Majewski 
przedstawił wyniki wyborów w 
okręgach wyborczych na tere-
nie gminy oraz wręczył 15 rad-
nym zaświadczenia o wyborze 
na radnych Rady Miejskiej w 

Nowogrodzie Bobrzańskim. Na-
stępnie każdy z radnych złożył 
ślubowanie.
Po złożeniu ślubowania, już jako 
radni ósmej kadencji, uchwa-
lono porządek obrad, którego 
głównymi punktami był wybór 
przewodniczącego Rady Miej-
skiej oraz dwóch wiceprzewod-
niczących. Do przeprowadzenia 
wyborów powołano Komisję 
Skrutacyjną w osobach: Agata 
Kulas, Stefania Kulczycka i Be-
ata Rydzio. Na przewodniczą-
cego Rady zgłoszono dwie kan-
dydatury: Tomasza Sawickiego 
oraz Doroty Laskowskiej-Kaba-
ła. W tajnych wyborach Tomasz 
Sawicki otrzymał 8 głosów, a 
Dorota Laskowska-Kabała 7 
głosów. Tak więc Tomasz Sa-

Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Nowogro-
dzie Bobrzańskim, na którym nowo wybrani radni oraz 
burmistrz złożyli ślubowanie, odbyło się 20 listopada 
2018 r. Do sali widowiskowej Ośrodka Kultury przybyli 
zaproszeni goście. Sesję otworzył Radny Senior Stani-
sław Droszczak.

wicki został przewodniczącym 
Rady Miejskiej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim.
W wyborach na I wiceprzewod-
niczącego Rady zgłoszono na-
stępujące kandydatury: Henryka 
Majdańskiego, Doroty Laskow-
skiej-Kabała (nie wyraziła zgody 
na kandydowanie) i Anny Loch. 
Zgodnie z prawem kandydat 
musiał uzyskać bezwzględną 
ilość głosów. W tajnym glosowa-
niu taką liczbę głosów uzyskał 
Henryk Majdański – 12 głosów 
i on został I wiceprzewodniczą-
cym Rady Miejskiej. Do wyboru 
II wiceprzewodniczącego zgło-
szono dwie kandydatury: Anny 
Loch i Ryszarda Króla. W tajnym 
głosowaniu otrzymali oni sto-
sownie: Anna Loch – 10 głosów, 
Ryszard Król – 5 głosów. Tak 
więc II wiceprzewodniczącym 

Rady została Anna Loch.
Podczas drugiej sesji Rady Miej-
skiej (29 listopada 2018 r.) po-
wołano stałe komisje Rady, w 
skład których weszli:

• Komisja Rewizyjna – Ry-
szard Król, Andrzej Fornale-
wicz, Mariusz Cech;

• Komisja ds. budżetu i gospo-
darki – Stefania Kulczycka, 
Henryk Majdański, Krzysztof 
Michalec, Artur Berbeka, To-
masz Sawicki;

• Komisja ds. społecznych – 
Dorota Laskowska-Kabała, 
Agata Kulas, Henryk Maj-
dański, Michał Starek, Anna 
Loch;

• Komisja skarg, wniosków i 
petycji – Dorota Laskowska-
-Kabała, Beata Rydzio, Agata 
Kulas, Stefania Kulczycka, 
Michał Starek.

      29 września 2018 r. nowo-
grodzkie niebo wypełniły wspa-
niałe, biało–czerwone i koloro-
we latawce. Powodem takiego 
stanu rzeczy były V Zawody La-
tawcowe połączone z piknikiem. 
Stowarzyszenie Fiber wraz z 
partnerami: Burmistrzem Nowo-
grodu Bobrzańskiego, MGOKSiR 
i Klubem Seniora, od wczesnych 
godzin rannych szykowali sta-
dion przy ul. Fabrycznej, na przy-
jęcie 59 zawodników. Ustawiono 
kilka namiotów, ławy, stoły, by 
wszyscy, którzy zaplanowali spę-
dzić czas na świeżym powietrzu, 
mieli komfortowe warunki.

Chwilę po godzinie 11.00 roz-
poczęła się prezentacja głów-
nych bohaterów wrześniowej, 
słonecznej soboty – latawców, 
które w większości przygoto-
wywane były w szkołach pod 
bacznym okiem nauczycieli. Sto-
warzyszenie Fiber dostarczyło 

Ktoś kiedyś powiedział – „Myśli, że rozłoży się z ba-
nerami i zrobi wielką imprezę”. Na „Pikniku z lataw-
cem”, sądząc po zadowoleniu i uśmiechach na twa-
rzach uczestników, właśnie taką imprezę zrobiliśmy.

Latawce na Niepodległość nicy zaprezentowali możliwości 
techniczne. Przy pomocy Romka 
Mączkowskiego i Staszka Drosz-
czaka wypuszczali swe latawce. 
Niektóre ulatywały bardzo wyso-
ko i prezentowały się w długim 
locie, inne zaś od razu po starcie 
rozbijały się o płytę stadionu.

Po prezentacji jury udało się na 
obrady, natomiast uczestnicy, ich 
rodzice i opiekunowie posilali się 
przepysznymi hot–dogami, ham-
burgerami, grochówką, kawą, 
herbatą i pączkami na deser. Ko-
lejnym punktem pikniku był Quiz 
wiedzy dotyczący ważnych wy-
darzeń, które rozegrały się w Pol-
sce w minionym stuleciu. Ponad-
to organizatorzy przetestowali 

do zainteresowanych placówek 
materiały potrzebne do budowy 
latawców. Jury w składzie: Anna 
Wałach, Agnieszka Cybulska, 
Dorota Pankiewicz, Agnieszka 
Wawryk–Grzelec i nowogrodzki 
Boberek, dokonało oceny lataw-
ców pod względem wykonania, 
pomysłu, zachowania tematu, tj. 
LATAWCE NA NIEPODLEGŁOŚĆ 
oraz estetyki. Następnie zawod-

uczestników w Turnieju wiedzy o 
gminie. Następnie dzieci i dorośli 
mogli uczestniczyć w cyklu kilku-
nastu grach sprawnościowo-ru-
chowych przygotowanych przez 
Romana Mączkowskiego.

Wszyscy, którzy przybyli na 
stadion przy u. Fabrycznej mo-
gli poszaleć na trampolinach, w 
kulach wodnych, wziąć udział w 
zawodach strzeleckich oraz kon-
kursie plastycznym. Tuż przed 
godziną 15 prowadząca impre-
zę Dorota Laskowska–Kabała 
przedstawiła wyniki zawodów 
latawcowych, w których wyróż-
niono 3 kategorie. W rywalizacji 
indywidualnej wśród dziewcząt 
najlepszymi okazały się: Natalia 
Martynów przed Jagodą Wal-
czyńską i Natalią Łebek, nato-
miast wśród chłopców: Dawid 
Szkwarek przed Dorianem Ma-
ciejewskim i Julianem Hajdama-
cha. W klasyfikacji drużynowej 
wygrała Szkoła Podstawowa nr 
2 z Nowogrodu Bobrzańskie-
go przed Szkołą Podstawową z 
Niwisk oraz nowogrodzką SP1. 
Zwycięzcy otrzymali z rąk Bur-
mistrza Nowogrodu Bobrzań-
skiego Pawła Mierzwiaka oraz 
prezesa stowarzyszenia Ro-
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W dniach 23 – 24 listopada br. 
ośmioosobowa grupa uczniów 
SP im. Jana Pawła II w Niwi-
skach, pod opieką pań Małgo-
rzaty Koncur i Beaty Boczar, 
uczestniczyła w Zlocie turystycz-
no–krajoznawczym ph.: „Moja 
mała Ojczyzna jest ciekawa”. 
Bazy noclegowej i zaplecza so-
cjalnego użyczyło I LO w Zielonej 
Górze. Obszarem różnorodnych 
działań i aktywności dzieci był 
Park Kolei Szprotawskiej, który 
upamiętnia i eksponuje dawną 
infrastrukturę kolejową, istnieją-
cą w naszym mieście. 

Po zakwaterowaniu na sali 
gimnastycznej, wyruszyliśmy 
wraz z drużynami z SP Chotków, 
SP Drzonków i SP nr 1 Zielona 

Góra na wieczorny spacer po 
odcinku kolei zielonogórsko–
szprotawskiej. Usłyszeliśmy 
wiele ciekawych rzeczy na jej 
temat, zobaczyliśmy fragmenty 
torów, ponad stuletni wiadukt, 
odrestaurowany wagon towa-
rowy, stojący pod semaforem, 
stare fotografie, umieszczone na 
specjalnych tablicach informa-
cyjnych, a na koniec odbyliśmy 
nocną przejażdżkę drezyną. Po-
tem bawiliśmy się przy ognisku 
i na dyskotece. Niestety, jak dla 
nas, zbyt krótko.

Następny dzień rozpoczął się 
już o godzinie 7.00 rano. Po śnia-
daniu, z mapą w ręku, poznawa-
liśmy kolejny fragment miasta. 
Przeprowadzaliśmy wywiady 

Pierwsza trasa wiodła do Pod-
górzyc i liczyła 36 km. Jej celem 
były ruiny XIV-wiecznego ko-
ścioła, malowniczo położonego 
na niewielkim wzniesieniu oraz 
pradolina Bobru z żerowiskami 
licznie występujących tu bobrów. 
Druga trasa prowadziła leśną 
żwirową drogą do Wichowa. Tu-
taj uwagę zwrócił polodowcowy 
charakter krajobrazu: mniejsze i 
większe głazy narzutowe, oczka 
wodne, wzniesienia i zagłębienia 

terenu. Ciekawostką archeolo-
giczną jest ogromny granitowy 
głaz z niewielkim wgłębieniem, 
noszący nazwę „Ołtarz”. Przy-
puszcza się, że mogło to być 
miejsce kultu religijnego. Atrakcji 
nie zabrakło także podczas trze-
ciego, 31-kilometrowego rajdu 
do Radwanowa, Kiełpina i Ochli. 
Drzewa ubrane w barwne je-
sienne szaty, zachwycały swoimi 
walorami. A odnowione zabudo-
wania dworskie z czerwonej ce-

W roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, świętujemy ten jubileusz w najrozmaitszy 
sposób. Szczególnego znaczenia nabiera w tym kon-
tekście poznawanie historii naszego kraju i zaintere-
sowanie nią zwłaszcza ludzi młodych.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodle-
głości była okazją  do przygotowania projektu pod na-
zwą : „100 km rowerem na 100-lecie Niepodległości”. 
Członkowie Szkolnego Koła Turystyki Rowerowej przy 
SP Niwiska wzięli udział w cyklu czterech rajdów ro-
werowych, które połączyły rekreację z poznawaniem 
lokalnej historii, architektury i przyrody.

Z kolejką w tle

Dla Niepodległej

z ludźmi, których spotykaliśmy 
po drodze. Spisywaliśmy ich 
wspomnienia dotyczące kolei i 
nowych obiektów, jakie pojawiły 
się na dawnym torowisku. Czuli-
śmy się trochę jak reporterzy, a 
trochę jak odkrywcy. Nie sprawi-
ło nam kłopotu zrelacjonowanie 
naszych ustaleń i usłyszanych 
ciekawostek.

Niezapomniane chwile przeży-
liśmy w muzeum archeologicz-
nym w Świdnicy. Ćwiczyliśmy 
kaligrafię gęsim i drewnianym 
piórem, wykonywaliśmy ozdob-
ne paciorki, rozwiązywaliśmy 
zagadki ukryte w budynku mu-
zeum. Był to wspaniały Dzień 
Archeologa, który miał swój 
ciąg dalszy w Czerwieńsku. Tam 
zwiedziliśmy stary parowóz, 
czekający na renowację i wysłu-
chaliśmy opowieści maszynisty. 
Na zakończenie Zlotu otrzyma-
liśmy pamiątkowe certyfikaty i 
upominki. Trudno się było roz-
stawać, ale pozostały wspo-
mnienia i barwne fotografie.

MaK

mana Mączkowskiego, pucha-
ry, dyplomy, medale i nagrody 
natomiast wszyscy uczestnicy 
upominki rzeczowe oraz gadżety 
reklamowe.

O powodzeniu Pikniku zade-
cydowało zaangażowanie ak-
tywnych członków stowarzysze-
nia FIBER, których pomoc przy 
organizacji i przeprowadzeniu 
pikniku jest, jak zawsze nieoce-

gły, z zabytkowym parkiem, dzi-
siaj noszące nazwę „Żabi Dwór”, 
pozwoliły zrobić niezapomniane 
zdjęcia. Celem czwartej wyciecz-
ki był Broniszów, który słynie z 
XIV-wiecznego zamku rycerskie-
go i legendy o ukazującym się tu 
duchu księcia Fabiana, jednego 
z dawnych właścicieli posiadło-
ści. Pięknem urzeka stary drze-
wostan i fosa, czekająca obecnie 
na napełnienie wodą.

Projekt zakończyliśmy w par-
ku w Niwiskach, gdzie w cieple 
płonącego ogniska podsumo-
waliśmy wszystkie rajdy, wrę-
czyliśmy specjalne certyfikaty 
i upominki. Następnie podpisa-
liśmy dokument, informujący o 
projekcie. Razem ze zdjęciem 
włożyliśmy go do kapsuły czasu, 
przygotowanej przez pana Mar-
ka Maciantowicza, szefa Stowa-
rzyszenia „Park w Niwiskach”. 
Przy współudziale mieszkańców 

posadziliśmy certyfikowany dąb 
szypułkowy. Drzewko otrzymało 
imię „Ignacy” na cześć sławnego 
Polaka Ignacego Paderewskie-
go. Obok zakopano kapsułę cza-
su dla potomnych.

Projektem opiekowały się pa-
nie Małgorzata Koncur i Beata 
Boczar.

niona. Duży wkład w jakość im-
prezy wnieśli również pracowni-
cy Ośrodka Kultury wspomagani 
przez byłą panią Dyrektor, panie 
z Klubu Seniora, nowogrodzka 
OSP, firma Wataha, firma HUBI 
Sebastiana Licznerskiego oraz 
Burmistrz Nowogrodu Bobrzań-
skiego.

Podziękowania należą się 
Szkołom Podstawowym z Niwisk 

oraz Nr 1 i Nr 2 z Nowogrodu 
Bobrzańskiego wraz z nauczy-
cielami pomagającymi dzieciom 
przy budowie latawców, a także 
podczas zawodów latawcowych. 
Cała impreza była współfinanso-
wana ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Lubuskiego w ramach projektu 
LATAWCE NA NIEPODLEGŁOŚĆ.
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OPŁATA JEDNORAZOWA Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁ-
CENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Zmiana stawek opłat za wywóz odpadów na rok 2019

Dnia 13 grudnia 2018 roku 
Rada Miejska w Nowogro-
dzie Bobrz. podjęła uchwa-
łę w sprawie warunków 
udzielania bonifikat od opłat 
jednorazowych z tytułu 
przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego w pra-
wo własności. Na podstawie 
tej uchwały można otrzymać 
bonifikatę od opłaty jedno-
razowej należnej z tytułu 
przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe stanowiących 
własność Gminy Nowogród 
Bobrzański w prawo wła-
sności tych gruntów doko-
nanego w trybie przepisów 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 
roku o przekształceniu pra-
wa użytkowania wieczyste-
go gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w 
prawo własności tych grun-
tów (Dz.U. poz. 1716). Wyso-
kość bonifikaty od opłaty za 
przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe wynosi:
a) 60% - w przypadku, gdy 

opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w roku, 
w którym nastąpiło prze-
kształcenie;

b) 50% - w przypadku, gdy 
opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w dru-
gim roku po przekształ-
ceniu;

c) 40% - w przypadku, gdy 
opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w trze-
cim roku po przekształ-
ceniu;

d) 30% - w przypadku, 
gdy opłata jednorazowa 
zostanie wniesiona w 
czwartym roku po prze-
kształceniu;

e) 20% - w przypadku, gdy 
opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w pią-
tym roku po przekształ-
ceniu;

f) 10% - w przypadku, gdy 
opłata jednorazowa zo-
stanie wniesiona w szó-
stym roku po przekształ-
ceniu.

Powyższa bonifikata 
przysługuje.

1) osobom fizycznym bę-
dącym właścicielami 
lub współwłaścicielami 
gruntów zabudowanych 
budynkami mieszkalny-
mi jednorodzinnymi bądź 
udziałów w gruntach 
związanych z lokalami 

mieszkalnymi,
2) spółdzielniom mieszka-

niowym będącym wła-
ścicielami lub współ-
właścicielami gruntów 
zabudowanych budynka-
mi – w części przezna-
czonej na cele mieszka-
niowe.

Co to jest bonifikata?

Każdy właściciel (dotąd 
użytkownik wieczysty), który 
nabędzie własność nieru-
chomości w wyniku wejścia 
w życie omawianej usta-
wy, w każdym czasie trwa-
nia obowiązku wnoszenia 
opłaty przekształceniowej 
będzie mógł dokonać jej 
spłaty jednorazowo (opła-
ta jednorazowa). Wysokość 
opłaty jednorazowej bę-
dzie obliczana poprzez po-
mnożenie wysokości obo-
wiązującej w danym roku 
opłaty przez liczbę lat po-
zostałych do upływu 20-let-
niego okresu ponoszenia 
opłaty przekształceniowej. 
I tak przykładowo, załóżmy, 
że właściciel nieruchomo-
ści, będący osobą fizycz-
ną, który nabędzie (w 2019 
roku) nieruchomość będącą 
wcześniej w użytkowaniu 

wieczystym, będzie chciał 
w 2020 roku spłacić opłatę 
przekształceniową jednora-
zowo. Obowiązek wnoszenia 
opłaty przekształceniowej 
rozpoczął się w dniu 1 stycz-
nia 2019 roku, a więc trwać 
będzie, 20 lat, czyli do końca 
2039 roku. W związku z tym, 
właściciel, chcąc w 20 2020 
roku spłacić jednorazowo 
zobowiązanie będzie mu-
siał pomnożyć obowiązującą 
w 2020 opłatę przez 19, bo 
przez tyle lat, do 2039 roku 
trwałby okres ponoszenia 
opłaty przekształceniowej, 
gdyby właściciel nie sko-
rzystał z możliwości jedno-
razowej spłaty. To co jednak 
szczególnie istotne, to fakt, 
że taka osoba będzie mogła 
skorzystać z bonifikaty. Wy-
sokość bonifikaty różnić się 
będzie w zależności od pod-
miotu, który był wcześniej 
właścicielem nieruchomo-
ści oddanej w użytkowanie 
wieczyste. Wysokość bonifi-
katy dla gruntu, który przed 
wejściem w życie ustawy 
stanowił własność gminy 
Nowogród Bobrzański okre-
ślana została w uchwale nr 
III/13/2018 Rady Miejskiej  
Nowogrodu Bobrzańskiego 
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Szanowni mieszkańcy, in-
formujemy, iż z początkiem 
2019 roku wzrastają stawki 
za wywóz odpadów. Głów-
nym powodem są zmiany 
związane z kosztami skła-
dowania, energii i transpor-
tu.  Cały system gospodarki 
odpadami opiera się na sa-
mofinansowaniu. Oznacza to, 
że samorząd nie ma możli-
wości dopłacania do zbiórki 
odpadów. Koszty związane z 
odbiorem śmieci (np. prowa-
dzeniem Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, zbiórką odpadów wiel-
kogabarytowych, cyklicznym 
wywozem odpadów z posesji 
według harmonogramu itd.) 

w całości muszą być dzielo-
ne na ich wytwórców, czyli 
mieszkańców. W związku ze 
wzrostem wydatków na po-
wyższe cele wzrosnąć muszą 
i opłaty. W gminie Nowogród 
Bobrzański wzrost tych opłat 
(wzrost stawki za odbiór i za-
gospodarowanie) nie jest aż 
tak drastyczny jak w innych 
rejonach kraju, a przedstawia 
się następująco: 
a) stawka za odbiór i zago-

spodarowanie odpadów 
segregowanych wzrasta z 
11 zł za osobę/ miesięcz-
nie do 13,50 zł 

b) stawka za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów 
niesegregowanych wzra-

sta z 17,50 zł za osobę/
miesięcznie do 21,50 zł

Te wzrosty opłat mogą się 
okazać nie ostatnimi. Z po-
siadanych wstępnych infor-
macji wynika, że od kwietnia 
2019 roku koszt składowania 
1 tony odpadów na składowi-
sku, do którego nasza gmina 
jest przypisana wzrośnie o 
kolejne 30 %. Ponadto pomi-
mo tego, że coraz większa 
część mieszkańców naszej 
gminy deklaruje segregację 
odpadów (5077 mieszkańców 
segreguje odpady, a 2539 nie 
segreguje), liczba odpadów 
niesegregowanych z roku na 
rok wzrasta (np. w 2016 roku 

zebrano 1635,97 ton odpa-
dów niesegregowanych, a w 
2018 roku już 1751,36 ton). 
W związku z powyższym pro-
simy wszystkich mieszkań-
ców o wnikliwą segregację 
odpadów, co obniży koszty 
składowania odpadów na 
wysypisku.  W innych miej-
scowościach opłaty wzrasta-
ją nawet o 100 %.

Dla porównania i informacji 
stawka maksymalna wyni-
kająca z ustawy wynosi: za 
odpady zbierane selektywnie 
31,96 zł za osobę /miesięcz-
nie, a za odpady zbierane w 
sposób nie selektywny 63,92 
zł za osobę /miesięcznie.
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Już 28 grudnia, tuż po Świętach Bożego Narodzenia zapraszamy wszystkich na.... przedłużenie świąt! "Wspólne ko-
lędowanie - Wigilia dla Nowogrodu" to nasz pomysł aby czas Świąt przeżywać dłużej. Mamy dla Was przygotowane 
Śpiewniki Kolędniki, nie zabraknie przepysznych pierogów, aromatycznego barszczu, a przede wszystkim ciepłej, 
świątecznej i rodzinnej atmosfery. Kolędujcie razem z nami! Zabierzcie ze sobą dzieciaki, sąsiadów, znajomych, przy-
jaciół, żonę, męża, teściową lub teścia. Niech ten wieczór będzie wyjątkowy dla nas wszystkich. Zasiądźmy do wspól-
nego stołu i pośpiewajmy. I nie martwcie się, że nie potraficie śpiewać. Najważniejsze, aby ten czas spędzić razem. 
Przy okazji poznacie także mniej znane, ale równie piękne kolędy z Bukowiny. Czekamy na Was 28 grudnia, od godziny 
18.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury. Hej kolęda, kolęda.....!
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SPOTKANIE W SPREMBERGU

Turniej Oyama karate

W ramach projektu "Inicjo-
wanie, wspieranie i rozwój 
transgranicznych koope-
racji w Euroregionie SNB" 
10.12.2018 w Sprembergu 
doszło do spotkania przed-
stawicieli BWS Behinder-
tenwerk ze Sprembergu z 
przedstawicielami Nowogro-
du Bobrz..

Kilkugodzinne rozmowy były 
zwieńczeniem prac doty-
czących możliwości nawią-
zania współpracy osób nie-
pełnosprawnych. Wzajemne 
poznanie, przedstawienie 
swoich profili i specyfiki dzia-
łalności przebiegały w bardzo 
miłej atmosferze. Ciekawy 
punkt spotkania stanowiło 

zwiedzanie obiektów oraz 
możliwości uczestnictwa w 
zajęciach przeznaczonych 
dla osób z różnym stopniem 
niepełnosprawności. Złożone 
deklaracje dają nadzieję, że 
w Euroregionie "Sprewa-Ny-
sa-Bóbr" powstanie kolejne 
polsko-niemieckie partner-
stwo. W spotkaniu uczest-

niczyli m.in.: burmistrz No-
wogrodu Bobrzańskiego pan 
Paweł Mierzwiak, radny Rady 
Miejskiej w Nowogrodzie 
Bobrz. pan Ryszard Król, dy-
rektor BWS Behindertenwerk 
pan Hartmut Höhna,  koordy-
natorzy projektu panie: Alicja 
Kłosowicz, Marta Wyspiańska 
i Izabela Pantkowska.

Dnia 08.12.2018 roku w No-
wogrodzie Bobrzańskim od-
był się Klubowy Polsko-Nie-
miecki Mikołajkowy Turniej 
Oyama Karate w Kumite i 
Kata o Puchar Burmistrza No-
wogrodu Bobrzańskiego.
W zawodach wzięło udział 
102 zawodników z Cottbus 
(Shogun Kampfkünste Cot-
tbus e.V.), Cottbus (Doitsu-

-Budo-Kwai e.V. Cottbus) Zie-
lona Góra(Karate dla dzieci 
- Oyama Karate Zielona Góra), 
Jasień, Lubsko i Nowogród 
Bobrzański. Organizatorami 
Turnieju byli Urząd Miejski w 
Nowogrodzie Bobrzańskim 
oraz Lubuskie Centrum Oy-
ama Karate, a bezpośrednio 
Nowogrodzka Sekcja - pro-
wadzona przez Sensei Mate-

usz Łanda. Zawody przebie-
gły w świetnej atmosferze, 
walki i pojedynki kata były 
bardzo emocjonujące, każdy 
z zawodników otrzymał tro-
feum oraz nagrodę rzeczową. 
Szczególne podziękowania 
dla ekipy "DEFENDER" z No-
wogrodu Bobrzańskiego i ro-
dziców za nieocenioną pomoc 
w przygotowaniu tego turnie-

ju!
Oto medaliści: 

KUMITE:
Kat.0 – Kumite Pufa
1. Alan Bielecki - Lubsko
2. Grygier Zosia - Lubsko
3. Orliński Igor - Lubsko. 

Kat. 1
1. Ugrynowicz Lena – Lubsko
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2. Szurkowska Ewa - Zielona 
Góra

3. Maciszonek Maria - Jasień 

Kat.2
1. Hania Tabaczyńska - No-

wogród Bobrzański
2. Walerych Dominika - Lub-

sko
3. Wrona Zuzia - Lubsko

Kat.3 
1. Natalia Kościuczyk -No-

wogród Bobrzański
2. Zuzia Walkiewicz - Nowo-

gród Bobrzański
3. Małecka Nikola - Lubsko

Kat.4 - GALA
1. Maja Pelc -Nowogród 

Bobrz
2. Milena Lewandowska - 

Nowogród Bobrz

Kat.5 
1. Szymon Koszela – Nowo-

gród Bobrzański 
2. Szymon Róg – Nowogród 

Bobrz
3. Maciszonek Stanisław – 

Jasień

Kat.6
1. Banaś Jakub – Zielona 

Góra
2. Przewrocki Kamil – Nowo-

gród Bobrzański
3. Michał Jelec – Nowogród 

Bobrzański

Kat. 7
1. Kossatz Anton – SK Cott-

bus
2. Michał Kulas –Nowogród 

Bobrz
3. Kraszewski Maksymilian – 

Nowogród Bobrzański

Kat.8
1. Opałka Dawid - Jasień 
2. Mierzwiak Jakub -Nowo-

gród Bobrz
3. Żuk Sebastian - Jasień 

Kat.9 
1. Róg Patryk – Nowogród 

Bobrz
2. Rapacz Paweł – Jasień
3. Mikołajczuk Nikodem – 

Lubsko

Kat.10
1. Marcin Barczuk –Nowo-

gród Bobrz
2. Szpichowski Łukasz – No-

wogród Bobrzański
3. Maciej Osiński – Zielona 

Góra

KATA
Kat. 11
1. Tatara Paulina – Jasień

2. Dzikiewicz Mia - Lubsko
3. Walerych Dominika - Lub-

sko

Kat.12
1. Schuster Fernando - DBK 

Cottbus
2. Janusz Gabriela - Jasień 
3. Wrona Zuzanna - Jasień 

Kat.13
1. Wrona Zuzanna - Lubsko 
2. Hania Tabaczyńska– No-

wogród Bobrz.
3. Cichowlas Kasia - Lubsko

Kat.14
1. Lynnet Munzer – DBK Cot-

tbus
2. Wenske Adriana - DBK 

Cottbus
3. Maciszonek Maria – Jasień

Kat.15 
1. Pożoga Karolina - Lubsko
2. Kołodziej Weronika - Lub-

sko
3. Quynh Le– DBK Cottbus

Kat.16
1. Johannes Juhran– SK Cot-

tbus
2. Łój Kuba - Jasień 
3. Maciszonek Stanisław - 

Jasień 

Kat.17
1. Lenny Schubert – DBK 

Cottbus
2. Kraszewski Maksymilian – 

Nowogród Bobrzański
3. Drewniak Wiktor – Lubsko

Kat.18
1. Antonio Wawrok – DBK 

Cottbus
2. Jakub Banaś – Zielona 

Góra
3. Malte Duncker – SK Cott-

bus

Kat.19
1. Żuk Sebastian - Jasień
2. Rapacz Paweł - Jasień
3. Mierzwiak Jakub – Nowo-

gród Bobrz.

Kat. 20
1. Marcin Barczuk – Nowo-

gród Bobrz
2. Róg Patryk – Nowogród 

Bobrz
3. Szpichowski Łukasz – No-

wogród Bobrz

Kat 21
1. Consatntin Beyer – DBK 

Cottbus
2. Miłosz Kuśmierek – Nowo-

gród Bobrzański
3. Grzegorz Tuzik– Nowo-

gród Bobrzański
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Budzenie ciekawości, rozwijanie pasji, zdobywanie szczytów – tak, to my
– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Studiowanie w akademii mate-
matycznej – to brzmi dumnie!
Jak pomóc dziecku w zdobywa-
niu wiedzy matematycznej? U 
najmłodszych niezwykle istotna 
jest matematyzacja doświad-
czeń i intuicji, bo to dzięki niej 
wykształci się logiczne myśle-
nie. Drugą ważną rzeczą jest 
pokonywanie trudności. A roz-
wiązywanie (w miarę samo-
dzielne) zadań matematycznych 
jest równoznaczne właśnie z 
pokonywaniem trudności. Moż-
na to robić na różne sposoby, nie 
tylko podczas lekcji. Otóż w tym 
między innymi celu została po-
wołana do życia w naszej szkole 
akademia matematyczna.

Na lekcjach, po lekcjach, poza 
szkołą, czyli edukacja wszech-
obecna
Różnorodność treści i wymagań 
edukacyjnych otwiera zarówno 
przed nauczycielami, jak 
i przed uczniami możliwość na-
uki na rozmaite sposoby. Odby-
wa się ona w klasie lekcyjnej, 
w której prowadzący ma do wy-
boru liczne metody pracy oraz 
nowoczesne środki dydaktycz-
ne. Ważne jest jednocześnie, by 
uczeń każdorazowo przekraczał 
strefę najbliższego rozwoju i nie 

bał się nowych wyzwań. Nauka 
„wychodzi” też poza plan – na 
zajęcia pozalekcyjne (również w 
świetlicy), podczas których mło-
dy człowiek może rozwinąć swo-
je umiejętności albo dostrzec i 
wykorzystać własne predyspo-
zycje i potencjał. Ale uczymy się 
także, opuszczając mury szkoły 
– podczas wycieczek krajoznaw-
czych, spotkań liderów, wyjaz-
dów do kina czy teatru, dbając o 
innych czy pomagając słabszym. 
Wystarczy tylko chcieć!

„Bo zwyciężyć mogą ci, którzy 
wierzą, że mogą.” (Wergiliusz)
Sportowcy doskonale wiedzą, 
że aby osiągnąć sukces, trzeba 
wielu, niejednokrotnie żmud-
nych, godzin ćwiczeń. Oczywi-
ście, przydaje się łut szczęścia, 
ale jako taka wisienka na tor-
cie… Wielu naszych uczniów 
sumiennie pracuje (także pod 
okiem swoich, niekoniecznie 
„szkolnych”, trenerów), by osią-
gnąć określony cel. Niektórym 
udało się to już teraz i ich rado-
ścią chcemy się podzielić z Pań-
stwem.

• Paulina Zielińska zajęła II 
miejsce w konkursie pod 
patronatem Marszałek Woje-
wództwa Lubuskiego „Powo-

jenne losy zesłańców Sybiru” 
oraz zdobyła wyróżnienie w 
XIX Ogólnopolskim Konkur-
sie Poetyckim „Prezentacje 
ekologiczne – Barcin 2018”, 
edycji specjalnej dla uczcze-
nia stulecia niepodległości 
Polski.

• • Cezary Morgaś, Mikołaj 
Ceglewski, Jakub Skarpetko, 
Michał Szóstak, Iga Pachała, 
Kacper Zdzyniecki, Kacper 
Ganczar, Rafał Panachida – 
niejednokrotnie stawali na 
podium w rozgrywkach bad-
mintona.

• Jakub Śledziński, Oliwier Ba-
biak, Jakub Mierzwiak, Patry-
cja Kopania, Natalia Czompa 
oraz Milena Sikorska, Filip 
Babiak, Mateusz Sikorski, 
Amelia Szymczak, Kinga 
Szymczak i Kajetan Kogut – 
zachwycają swoją grą w te-
nisa stołowego.

• Unihokejowe sreberka to: 
Alicja Bazan, Nikola Czer-
niejewska, Paulina Górska, 
Magdalena Muniak, Karolina 
Wilińska, Roksana Woźniak.

• „Ciężar” medali zdobytych 
za biegi z pewnością odczu-
wa Kacper Zdzyniecki. Na 
podium stanęli też: Paweł 
Droszczak i Milena Sikorska.

• Puchary i medale nie są rów-
nież obce Marcinowi Barczu-
kowi, Mai Pelc i Jakubowi 
Ochockiemu, którzy trenują 
Oyama karate.

• Paweł Droszczak i Kacper 
Droszczak zasłynęli w pikni-
ku rowerowym Tour de Gó-
rażdże.

• Paulina Zielińska, Alicja Ba-
zan, Jakub Zieliński, Emilia 
Rogasik, Maria Jurek, Mate-
usz Milto, Mateusz Hałupka, 
Nikola Staniszewska, Ame-
lia Kostrzewa to uczniowie 
rekomendowani do rejono-
wych etapów konkursów 
przedmiotowych.

Gratulujemy im wszystkim oraz 
tym, którzy byli tuż za podium…, i 
czekamy na kolejne osiągnięcia!

Ze szczegółowymi informacjami 
na temat tego, co dzieje się w 
SP2, możecie się Państwo zapo-
znać na naszej stronie interne-
towej: http://www.pgnb.szkol-
nastrona.pl, fanpage’u: https://
www.facebook.com/2heniutek/ 
oraz Instagramie: _heniutek lub 
bezpośrednio – odwiedzając 
nas.

espedeux

Dzień Edukacji Narodowej
W sali Ośrodka Kultury Spor-
tu i Rekreacji w Nowogrodzie 
Bobrzańskim odbyło się 15 
października 2018 r. spotkanie 
Burmistrza Pawła Mierzwiaka 
z nauczycielami, z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Po życze-
niach dla wszystkich pracowni-
ków oświaty zatrudnionych w 
szkołach, dla których gmina jest 
organem prowadzącym, wrę-
czono nagrody Burmistrza No-
wogrodu Bobrzańskiego. Otrzy-
mali je następujący nauczyciele: 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ja-
nusza Korczaka w Nowogrodzie 

Bobrzańskim – Joanna Sob-
ków, Danuta Górna, Aleksandra 
Przewrocka-Petryków, Lech 
Pawlisiak, Jacek Grotkiewicz; 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Henryka Brodatego w Nowogro-
dzie Bobrzańskim – Małgorzata 
Ziemianin, Justyna Jurek, Klau-
dia Kostyra, Kaja Maciaszek, Ewa 
Walencik, Józef Sobków; Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Niwiskach – Dorota Urbanek, 
Beata Boczar; Szkoła Podstawo-
wa w Drągowinie – Anna Krycka.
Po części oficjalnej z programem 
artystycznym wystąpił kabaret 

„REWERS” z Zielonej Góry, a po 
nim wystąpiła gościnnie para 
specjalizująca się w tańcach 
standardowych Natalia Kapusta 
(Nowogród Bobrzański) i Konrad 
Smoliński (Świdnica) reprezen-
tująca Studio Tańca MAGIC Zie-
lona Góra
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Turniej szachowy z okazji 
Dnia Niepodległości Uratuj misia!

Przedszkolaki włączyły się do uczczenia niepodległości

10 listopada 2018 r. Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w No-
wogrodzie Bobrzańskim wspól-
nie z sekcją szachową przepro-
wadził otwarty turniej szachowy 
z okazji 100-rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 
Większość zawodników stano-
wiła młodzież z terenu naszej 
gminy oraz gościnnie z Zielonej 
Góry. Gracze podzieleni zostali 

na dwie kategorie: juniorów i se-
niorów. Każdy rozegrał siedem 
partii. Poniżej końcowe wyniki:
Seniorzy: 1. Paweł Jakubowski 
(6 pkt), 2. Sławomir Zabor (6), 
3. Stefan Drozdek (4), 4. Fran-
ciszek Markocki (4). Juniorzy: 
1. Michał Sawicki (5 pkt), 2. Jan 
Czyżewski (5), 3. Sebastian Ja-
kubowski (4), 4. Adrian Kisiel (4), 
5. Paweł Kulczycki (4).

Przedsięwzięcie „Uratuj misia!” 
zostało skierowane z zamiarem 
szkolenia w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy i prawidło-
wego zachowania w sytuacjach 
zagrożenia życia i zdrowia. Z 
tego powodu 20 listopada 2018 
r. w naszej szkole SP Nr 1 odby-
ło się spotkanie z ratownikami 
medycznymi, którzy przygoto-
wali z tego zakresu praktycz-
ną lekcję ratowania tego co 
najcenniejsze, czyli zdrowia i 
życia ludzkiego. Dzieci z klas I 
- III mogły się poczuć jak mali 
ratownicy, ćwicząc na przynie-
sionych misiach resuscytację, 
bandażowanie ran. Na koniec 
otrzymały pieczątki i dyplomy 
małego ratownika. My dorośli, 
mając tak wyedukowane dzieci, 
możemy czuć się bezpiecznie 
w sytuacji zagrożenia. Rośnie 
nam pokolenie, które jest świa-
dome powinności udzielania 
pierwszej pomocy.

Ewa Długosz - organizator

Do obchodów uczczenia 100 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości włą-
czyli się także najmłod-
si mieszkańcy Nowogro-
du Bobrzańskiego. Dzieci z 
Przedszkola Samorządowe-
go nr 2 wraz z Panią dyrek-
tor Magdaleną Tośko zapalili 
światełko „Ku pamięci” oraz 
złożyli kwiaty pod Pomni-
kiem na Rynku w górnym No-
wogrodzie.

Przedszkolacy uroczyście 
odśpiewali Hymn Narodowy 
,,Mazurek Dąbrowskiego”.
W holu przedszkola przygo-
towano okolicznościowy ką-
cik książek patriotycznych. 
Wielkie zainteresowanie 
wzbudziła wystawa wytwo-
rów patriotycznych przygoto-
wanych przez dzieci i ich ro-
dziców pod hasłem: „Piękna 
nasza Polska cała”. Prace zo-
stały wyeksponowane w sali 

Domu Kultury i w Urzędzie 
Miejskim w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. W sali wido-
wiskowej młodzi artyści za-
prezentowali krótki program 
artystyczny. Uczenie dzieci 
patriotyzmu powinno zaczy-
nać się już w przedszkolu. 
Zaszczepione ziarenko w 

tak młodym wieku zacznie 
kiełkować, a jego pielęgna-
cja doprowadzi do postawy 
dorosłego patrioty. Dziękuję 
rodzicom i dzieciom Nowo-
grodu Bobrzańskiego za za-
angażowanie się w ten wielki 
patriotyczny cel.

Kuźmińska Aneta
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WYDARZENIA Z SP NR 1 
w Nowogrodzie Bobrzańskim
W nowym roku szkolnym przeprowadzamy aktywnie, wzorem 
lat ubiegłych, naszych uczniów przez kolejne podróże. Tempa nie 
zwalniamy! O tym, co było we wrześniu już pisaliśmy. To, co wyda-
rzyło się w kolejnych miesiącach, podsumowujemy poniżej.

PAŹDZIERNIK - czas podróży zmysłowej, ale przede wszystkim 
smakowej

• Nasi uczniowie już od klas I z pełnym zaangażowaniem, z po-
mocą także rodziców i dziadków, przygotowywali do darmowej 
degustacji dla wszystkich smakołyki. Kanapki, szaszłyki, ko-
reczki, suszone owoce, naleśniki z nadzieniem oraz naturalne 
soki cieszyły się dużym powodzeniem.

Tym razem naszym celem było wrócić do tradycji. Pokazać,  że 
przygotowane wzorem naszych babć przetwory jesienne są cen-
nym źródłem witamin w okresie zimowym. Jeśli ktoś sądzi, że 
nowe smaki nie zainteresowały naszych uczniów, jest w błędzie!

• Korzystając z piękna uroków jesieni klasy I- III odwiedziły też 
szkółkę leśną w Tucholi. Zapach lasu, suszonych liści, szyszek 
w pięknych plenerach i przy dobrej zabawie, to cenne doświad-
czenie. Szkoda, że tym razem grzybobranie trzeba było odłożyć 
na przyszły rok!

LISTOPAD – z niezwykłym zaangażowaniem uczciliśmy 100-le-
cie odzyskania przez Polskę niepodległości. Było na poważnie i 
na wesoło, sportowo i ciekawie.

• Tradycyjny apel z wierszami i piosenkami poświęconymi uko-
chanej Ojczyźnie zakończony został niezwykle - odtańczeniem 
przez wszystkich chętnych poloneza. Zaangażowanych była 
niemal połowa naszych uczniów i nauczycieli. Brawo MY!

• Uczestniczyliśmy na zaproszenie Pana Burmistrza oraz 
MGOKSiR w Wieczorze Patriotycznym świętując Niepodległość 
Ojczyzny programem artystycznym dla społeczności lokalnej.

• 73- lecie powstanie naszej szkoły uczciliśmy spontanicznie, bez 
prób i przygotowań polonezem zatańczonym podczas przerwy 
na boisku szkolnym specjalnie dla Niej!

• Dla klas I-V odbyła się gra planszowa „Mamy Niepodległą” po-
zwalająca wykazać się wiedzą dotyczącą naszego kraju.

• Klasy VI-VIII uczestniczyły w konkursie „Kocham Cię, Polsko”, 
prezentując wysoką wiedzę o naszej Ojczyźnie.
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• Światowy Dzień Pluszowego Misia uczciły klasy młodsze 
akcją  „Uratuj Misia”. Pod okiem ratowników Zawodowe-
go Stowarzyszenia Medycznego „Medyk” nabierały wpra-
wy w resuscytacji, opatrywaniu i bandażowaniu ran oraz 
udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

• „Sto lip na stulecie” - to akcja, do której włączyliśmy się 
wspólnie z Urzędem Miejskim i Nadleśnictwem. Nasi 
uczniowie sadzili lipy przy ulicy Nadbrzeżnej.

• Andrzejki - o kultywowanie polskiej tradycji zadbały klasy 
szóste. Tradycyjne wróżby, poczęstunek, zabawy tanecz-
ne na stałe od kilku lat wpisane są w kalendarz szkolny. 
Dla każdego coś miłego!

Za nami pierwsze konkursy ogólnopolskie i eliminacje z kon-
kursów przedmiotowych. Uczniowie uczestniczyli w nich z 
niemałym powodzeniem. W ogólnopolskim konkursie ma-
tematycznym (interaktywnym) Maks na 17 uczestników, aż 
11 z nich uzyskało wynik na poziomie dobrym i więcej, zaj-
mując czołowe miejsca w województwie. Na wyniki pozosta-
łych konkursów wciąż czekamy. W rejonowych konkursach 
przedmiotowych (od lutego rozpoczynamy) znaczna grupa 
uczniów klas VIII będzie nas reprezentować w konkursach: 
matematycznym, języka polskiego, angielskiego i niemiec-
kiego, geografii i biologii (od 1 do 5 uczestników w każdym z 
nich). Trzymamy kciuki!
Nie sposób wszystkiego opisać, dlatego zachęcamy do śle-
dzenia wszystkich wydarzeń na naszych stronach. 

Nauczyciele SP Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim

Mikołaj w Ośrodku Kultury
Miejsko Gminny Ośrodek 
Kultury Sportu i Rekreacji w 
Nowogrodzie Bobrzańskim w 
Dzień św. Mikołaja (6 grud-
nia) zaprosił dzieci na spek-
takl „Świąteczne przygody 
Ważniaka i spółki” w wyko-

naniu teatrzyku „Blaszany 
bębenek”. Po żywiołowych 
reakcjach dzieci można było 
sądzić, że przedstawienie 
się podobało. Potem na salę 
wszedł długo oczekiwany św. 
Mikołaj i rozdał paczki.
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To już 10 lat Dyskusyjnego Klubu Książki!
10-lecie istnienia  klubu świę-
towałyśmy 26 września 2018 
roku. Przez te wszystkie lata 
odbyło się 108 spotkań, w cza-
sie których omówiłyśmy 107 
książek. W trakcie uroczystości 
oprócz tortu i życzeń był też 
czas na refleksje, wspomnie-
nia. Uczestniczki obejrzały 40 
minutową prezentację doku-
mentującą dotychczasowe spo-
tkania DKK. Wzięły także czyn-
ny udział w przygotowanych 
dla nich zadaniach. Pierwsze 
polegało na dopasowaniu tytu-
łów książek i autorów, drugie 

24 września 2008 roku odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla doro-
słych. Miało ono miejsce w Bibliotece Publicznej przy ulicy Pocztowej 7 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

to kalambury (panie musiały 
narysować lub pokazać tytuły 
omawianych przez nas ksią-
żek). W tej wesołej atmosferze 
życzyłyśmy sobie kolejnych 10 
lat wspólnych spotkań! 
DKK to lokalne grupy czytelni-
cze działające przy bibliotekach. 
Ich uczestnicy spotykają się raz 
w miesiącu i wspólnie czytają 
książki, głównie nowości, dysku-
tują o nich, piszą recenzje. Pro-
jekt ten jest adaptacją brytyjskiej 
idei reading clubs – wspólnego 
czytania i wspólnej o książkach 
rozmowy.

„Zbuduj ptakom dom na zimę”
20 listopada 2018 roku w 
Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Niwiskach odby-
ło się podsumowanie i roz-
strzygnięcie konkursu pod 
hasłem: „Zbuduj ptakom dom 
na zimę”, zorganizowanego 
dla uczniów klas I – VIII. W 
pracach komisji uczestniczy-
li: prof. Leszek Jerzak – Uni-
wersytet Zielonogórski, dr 
Marek Maciantowicz – Regio-
nalna Dyrekcja Lasów Pań-
stwowych w Zielonej Górze, 
Marek Piętka – Nadleśnictwo 
Nowa Sól, Tomisław Tylczak 
– Nadleśnictwo Krzystkowice 
i Leszek Koncur – Gazeta No-
wogród Bobrzański.
Komisja bardzo wnikliwie 
przyjrzała się wszystkim pra-
com i oceniła je zgodnie z re-
gulaminem, zwracając uwagę 
na wymogi techniczne, so-
lidność wykonania, estetykę 
i pomysłowość. Przygotowa-
ne budki lęgowe wzbudziły 
uznanie nie tylko w oczach 
jury, ale również oglądają-
cych je uczniów i pracowni-
ków szkoły. Podkreślić na-
leży, iż doceniono wysiłek 
wszystkich autorów prac, 
którzy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i upominki książko-
we. Szczególne walory tech-
niczne, estetyczne i użytkowe 
swoich budek lęgowych za-
prezentowali uczniowie na-

grodzeni i wyróżnieni:
• Maciej Dziębór kl. VII – 

miejsce I
• Maciej Psiuk kl. V – miej-

sce II
• Iga Trubiłowicz kl. I i Alicja 

Sygutowska kl. IV – miej-
sce III.

Wyróżnienia:
• Aleksandra Zyga kl. IV
• Maciej Kaczmarek kl. V
• Aleksander Trubiłowicz kl. I
• Sebastian Jakubowski kl. IV
• Dominik Kuczak kl. III

Specjalne wyróżnienie otrzy-
mało dwoje najmłodszych 
uczestników konkursu z od-
działu przedszkolnego – Iza-
bela Jakubowska i Jan Trubi-
łowicz.
Budki lęgowe wywieszone 
zostaną w Arboretum przy 
Nadleśnictwie Nowa Sól, na 
leśnej ścieżce edukacyjnej w 
Nadleśnictwie Krzystkowi-
ce oraz w zabytkowym par-
ku pałacowym w Niwiskach. 
Największą satysfakcją dla 
autorów będzie zasiedlenie 
budek przez ptaki, które wio-
sną zaczną szukać miejsca 
do założenia gniazda. Cieka-
wym elementem spotkania 
było wspólne obejrzenie fil-
mu edukacyjnego pt.: „Ptaki 
zimą”, który podpowiedział, 
jak i czym dokarmiać ptaki 
o tej porze roku. Pojawiły się 
też pytania do prof. Leszka 

Jerzaka o ptasie zwycza-
je lęgowe i sposoby pomocy 
naszym skrzydlatym przyja-
ciołom. Osobą odpowiedzial-
ną za organizację konkursu 
w SP w Niwiskach była mgr 
Małgorzata Koncur – nauczy-
ciel przyrody i biologii.
Organizatorzy dziękują za 
wsparcie merytoryczne i rze-

czowe Konkursu: Wojewódz-
kiemu Funduszowi Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ZielonejGórze, Re-
gionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Zielonej Gó-
rze, Nadleśnictwu Nowa Sól, 
Nadleśnictwu Krzystkowice, 
Lidze Ochrony Przyrody w 
Zielonej Górze


