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Tomasz Sawicki
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 Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim mieszkańcom
i gościom Gminy Nowogród Bobrzański najlepsze życzenia. Niech ten szczególny okres
będzie dla wszystkich czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.
Niech Święta Wielkiej Nocy napełnią Was spokojem, wiarą i wzajemną życzliwością.

Niech przyniosą odrodzenie duchowe oraz siłę.  Niech będą pełne optymizmu
oraz rodzinnego ciepła. Wesołych i Pogodnych Świąt!
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Ferie w Ośrodku Kultury
Tegoroczne, zimowe ferie 
w MGOKSiR w Nowogrodzie 
Bobrzańskim ujęto w formę 
organizacyjną, jako dwa tur-
nusy półkolonii: trwające  od 
14 do 25 stycznia 2019 r. Pro-
gram obejmował wyjazdy, jak 
i zajęcia w Ośrodku Kultury. 
Dzieci korzystały z zajęć w 
Wojewódzkim Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji w Drzonkowie, 
tj. grały w tenisa, jeździły 
konno, pływały oraz ujaw-
niły zdolności snajperskie 
na strzelnicy. Wszystko pod 
okiem opiekunów i fachow-
ców. Świetną  zabawę połą-
czoną ze sprawnością i szyb-
kością myślenia zapewniło 
dzieciakom stowarzyszenie 
FIBER .
Dużą dawkę adrenaliny za-
pewnił czas, w którym dzieci 
„walczyły” o życie fantoma 
i wraz z ratownikiem me-
dycznym podłączały go do 
przenośnego respiratora. 

Były pogadanki o ruchu dro-
gowym, o bezpieczeństwie 
przeciwpożarowym, byli też 
policjanci z Drogówki. Emocji  
nie zabrakło podczas zajęć 
kreatywnych, gdy w ruch po-
szły nożyce, materiały i  kulki 
styropianowe. Wszystkie pra-
ce powstałe w czasie półko-
lonii oglądano na wystawie w 
dniu zakończenia ferii.
Bal karnawałowy dla wszyst-
kich dzieci był sygnałem, że 
półkolonie w MGOKSiR do-
biegły końca. Rozpoczął się 
on koncertem, jaki wykonały 
dzieci przygotowane przez 
instruktorów w czasie za-
jęć  wokalno-muzycznych. 
Wieczór karnawałowy po-
prowadził zaproszony na tę 
okoliczność TEATR GULIWER, 
a reportaż z przebiegu pół-
kolonii w MGOKSiR w formie 
wystawy  fotograficznej moż-
na było oglądać długo po za-
kończeniu ferii.
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27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Nowogrodzie Bobrzańskim
Już 27 raz w całej Polsce 
oraz wielu zakątkach Europy 
i Świata zagrała Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. 
Na mapie Finałów nie mogło 
zabraknąć także Nowogro-
du Bobrzańskiego. Zgodnie 
z wieloletnią tradycją spo-
tkaliśmy się w gościnnych 
murach Miejsko Gminnego 
Ośrodka Kultury Sportu i Re-
kreacji. Podczas nowogrodz-
kiego Finału goście mieli 
okazję podziwiać występy 
młodych artystów z naszych 
gminnych przedszkoli i szkół. 
W kawiarence nie brakowało 
ciast i pyszności przygoto-
wanych prazez mieszkań-
ców i przekazanych bezpłat-

nie na rzecz Finału. Już dwa 
dni przed imprezą życiem 
tętniła nasza kuchnia, gdzie 

nauczyciele i dyrekcja „Je-
dynki” wraz z burmistrzem 
Pawłem Mierzwiakiem oraz 
całą armią seniorek, z Panią 
Barbarą Kulczycką na czele, 
szykowali przepyszne piero-
gi. Smakowitości rozeszły się 
w mgnieniu oka! Na swoich 
nowych właścicieli zbyt dłu-
go nie czekały także wszelkie 
gadżety i fanty przekazane 
przez firmy, instytucje i zwy-
kłych mieszkańców. Dzięki 
licytacjom do kasy wpłynęło 
prawie 13 tysięcy złotych! 
Ogromne kolejki ustawiały się 
do „Koła FIBERA”. Tam „zosta-
wiliście” ponad 2,5 tysiąca! 
W sumie pracownicy Banku 
Spółdzielczego w Nowogro-
dzie Bobrzańskim przeliczyli 

i wpłacili na konto Wielkiej 
Orkiestry 39 617,29 groszy! 
Wszystkim, którzy przyczynili 
się do tego ogromnego suk-
cesu serdecznie dziękujemy, 
a szczególnie nisko kłaniamy 
się WOLONTARIUSZOM, któ-
rych pogoda w tę niedzielę 
13 stycznia nie rozpieszcza-
ła. Dziękując wszystkim raz 
jeszcze, nie możemy się już 
doczekać Finału numer 28... 
Ale do dopiero w styczniu 
2020 roku. Sie Ma! 

Jacek Stefanowicz
Dyrektor Miejsko Gminnego 

Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Nowo-

grodzie Bobrzańskim
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Indywidualne mistrzostwa Nowogrodu

Koncert Karnawałowy

Montaż urządzeń klimatyzacyjnych

3 lutego 2019 r. w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji odbyły się 
Indywidualne Mistrzostwa 
Tenisa Stołowego, w których 
uczestniczyło 25 osób w więk-
szości z Nowogrodu Bobrzań-
skiego. Turniej rozegrano w 
trzech kategoriach. Seniorzy 
grali systemem rosyjskim z 
walką o miejsca, natomiast w 
kategoriach Kobiet i Wetera-
nów pojedynki rozgrywano w 
grupach. W sumie rozegrano 
54 pojedynki, po których wy-
łoniono najlepszych. Nagro-
dy dla najlepszych wręczali 
wiceburmistrz Nowogrodu 
Bobrzańskiego Mirosław Wa-
lencik oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Tomasz Sa-

Eleganckie panie, przystojni 
panowie, uroczysta atmosfe-
ra, szyk i elegancja w każdym 
calu. Tak wyglądał Koncert 
Karnawałowy w wykonaniu 
Lubuskiego Kwartetu Fil-
harmonii Zielonogórskiej, 
który odbył się 6 stycznia 
2019 r. w sali widowiskowej 
Ośrodka Kultury. W progra-
mie znalazły się kompozycje 
takich mistrzów jak Brahms, 
Strauss, Piazzolla, Kome-
da czy Matuszkiewicz. Poza 
przebojami muzyki popular-
nej, publiczność porwały tak-
że aranżacje muzyki klasycz-
nej przygotowane przez LKFZ. 
Nie obyło się bez owacji na 

stojąco i bisów. Dopisał rów-
nież publiczność. Na widowni 
zasiadło 195 widzów. Wspa-
niały wieczór w MGOKSiR za-
kończył się noworocznym toa-
stem, który wzniósł burmistrz 
Nowogrodu Bobrzańskiego, 
Paweł Mierzwiak. Były rozmo-
wy i spotkanie z muzykami z 
Kwartetu, którzy bardzo miło 
i ciepło wyrażali się o nowo-
grodzkiej publiczności. Jak 
się okazało, nasza sala wido-
wiskowa posiada doskonałą 
akustykę, do tego typu kon-
certów. Czy to może coś ozna-
czać? Kto wie? Pewne pomy-
sły zrodziły się „na gorąco”, 
tuż po zakończeniu koncertu.

Nie tylko koncertami, impreza-
mi czy feriami żyje MGOKSiR. 
Tym razem dobra wiadomość 
dla wszystkich, którzy chcieliby 
skorzystać z tak zwanej „czer-
wonej sali”. Od 9 stycznia 2019 
r. sala wyposażona została w 
dwa urządzenia klimatyzacyj-
ne! W letnie, upalne dni pot nie 
będzie spływał z naszych gości. 
System został tak zaprojekto-
wany, aby w miarę równomier-
nie ochłodzić całą salę. Co waż-
ne, to dopiero pierwsze – nie 
ostatnie inwestycje w naszym 
Ośrodku w tym roku.

wicki. Zawody zorganizowało 
stowarzyszenie Fiber wraz z 
Ośrodkiem Kultury przy pa-
tronacie Burmistrza Nowo-
grodu Bobrzańskiego.

WYNIKI:
Kategoria SENIOR:

1. Łukasz Pawlak 
2. Krzysztof Zapotoczny 
3. Tomasz Mączkowski 
4. Jarosław Szymczak

Kategoria WETERAN
1. Dariusz Pawlak
2. Stanisław Droszczak

3. Jan Deka
4. Roman Mączkowski

Kategoria KOBIETA:
1. Izabela Szymczak
2. Urszula Andrzejczyk
3. Anna Ostrowska-Główczyk
4. Anna Mączkowska
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Mistrzostwa Nowogrodu w parach deblowych

Wigilia dla Nowogrodu

20 uczestników, czyli 10 par, 
rywalizowało w kolejnych De-
blowych Mistrzostwa Tenisa 
Stołowego Gminy Nowogród 
Bobrzański. Tytuł obronili obec-
nie najlepsi zawodnicy FIBERA 
- Krzysztof Zapotoczny i Łukasz 

Pawlak. Drugie miejsce wy-
walczyli Maciej Ziaja i Tomasz 
Mączkowski, trzecie duet Daniel 
Jarmolonek - Jarosław Szym-
czak a czwarte Dariusz Pawlak 
i najmłodszy uczestnik turnieju 
Oliwier Babiak. W turnieju wy-

stąpił jeszcze jeden przedsta-
wiciel szkółki tenisa stołowego 
Jakub Mierzwiak, który wraz z 
tatą zajął piąte miejsce, wygry-
wając bezpośredni mecz z parą 
Marek Jacek, Zbigniew Petryka. 
Kolejne miejsca zajęły duety ro-

dzinne: siódme Anna i Roman 
Mączkowscy, a ósme Jan i Jan 
jr Jesionka. Mecz o miejsce 9 
wygrali Stanisław Droszczak 
i Witold Jachimowski z parą 
Grzegorz Merta - Aleksander 
Janusz.

W takiej formule Wigilii dla 
mieszkańców naszej gmi-
ny jeszcze nie było! Wspólne 
rodzinno- sąsiedzkie kolędo-
wanie przy Wigilijnym stole, 
opowieści o zwyczajach, tra-
dycjach i wierzeniach zwią-
zane ze Świętami Bożego Na-
rodzenia, a przede wszystkim  
wspólne kolędowanie! Tak 
wyglądał piątkowy wieczór 
28 grudnia 2018 r. w Ośrodku 
Kultury. Symbolicznie podzie-
liliśmy się opłatkiem, zajada-
liśmy przepyszny barszcz i 
pierożki z kapustą i grzybami. 
Zespoły „Bobrzanki” i „Rosa” 
zaśpiewały nieco mniej znane 
kolędy z Bukowiny. Powodze-
niem cieszyły się także przy-
gotowane specjalnie na ten 
wieczór "Śpiewniki - Kolędni-
ki". Ponad godzinne spotkanie 
upłynęło w naprawdę rodzin-
nej, ciepłej i przyjacielskiej 
atmosferze. I tylko żal, że na 
kolejne kolędowanie musimy 
czekać cały, długi rok...
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Turniej szachowy
10 lutego 2019 r. w Klu-
bie „Feniks” w Kaczenicach 
przeprowadzono VI Turniej 
Szachowy poświęcony pa-
mięci Józefa Szylko, wielo-
letniego pracownika Ośrod-
ka Kultury. Do rozgrywek 
przystąpiło 24 zawodników 

i zawodniczek, którzy po-
dzieleni zostali na dwie ka-
tegorie wiekowe; juniorów i 
seniorów. Każdy z zawodni-
ków rozegrał siedem meczy. 
Wśród seniorów najlepszą 
okazała się Maria Karłyk 
(6,5 pkt). Drugi był junior 

Paweł Musin (5,5), trzeci Pa-
weł Jakubowski (5). Kolejne 
miejsca zajęli: Olaf Lewan-
dowski (5), Anna Broda-Kar-
łyk (5), Przemysław Paś (5), 
Franciszek Markocki (4), 
Damian Opulski (4), Stefan 
Drozdek (4), Sławomir Za-

bór (4). Wśród juniorów zwy-
ciężył Paweł Musin przed 
Adrianem Kisielem i Seba-
stianem Jakubowskim. Za-
wody obserwował, a potem 
wręczał nagrody burmistrz 
Nowogrodu Bobrzańskiego, 
Paweł Mierzwiak.
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Studniówka w Pro Novo

Dzień Babci i Dziadka

Pro Novo nigdy nie śpi

W piątek, 2019-01-11 w Pa-
łacu w Bogaczowie odbył 
się wyjątkowy bal. Ucznio-
wie klasy 8 i 3 gim bawili 
się tworząc zarazem trady-
cję naszej szkoły podczas 
pierwszej studniówki Pro 
Novo. Na 100 dni przed eg-
zaminem ósmoklasisty i 
gimnazjalnym. A wszystko 
zaczęło się od pięknie wy-
konanego walca, który wyci-
snął łzy wzruszenia na twa-
rzach rodziców i nauczycieli. 
Miejsce zobowiązuje, oko-
liczności również. A nasze 
dzieci? Piękne, uśmiechnię-
te i bawiące się niczym Kop-
ciuszek do północy. I pewnie 
mogliby dłużej...

„Dużo czasu wolnego, samych 
przyjemności, Jak najmniej 
kłopotów i wiele radości!”. Tego 
wszystkiego życzyły przed-
szkolaki swoim kochanym 

babciom i dziadkom. Licznie 
przybyli goście zasiedli przy 
przygotowanych dla nich sto-
łach i z niecierpliwością cze-
kali na rozpoczęcie występu 

swoich wnucząt. Nasi mali 
artyści przygotowali wiersze, 
piosenki, taniec a także insce-
nizację. Na twarzach dzieci wi-
dać było ogromną radość oraz 

skupienie, zaś na twarzach na-
szych gości wzruszenie. Mamy 
nadzieję, że ten dzień na długo 
pozostanie w pamięci zarówno 
dzieci jak i dziadków.
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Chcieć to móc!

Niecodzienny koncert w Pro Novo

Zabiegaliśmy o to spotkanie 
ponad rok, w końcu...udało się! 
Marta Miłkowska w progach na-
szej szkoły.

Zielonogórzanka, obywatelka 
świata, absolwentka Harvardu, 
obecnie studentka MBA jednej 
z najlepszych szkół bizneso-
wych na świecie, pracowała w 
strukturach ONZ oraz dla Ban-
ku Światowego zajmując się 
projektowaniem innowacyjnych 
pomocowych rozwiązań dla 
ludności trzeciego świata, miło-
śniczka Afryki, niezwykle skrom-
na, szalenie pracowita, cudownie 
ciepła..... O Marcie można mówić 

bez końca! Wraz z Martą wy-
braliśmy się w podróż do Kenii, 
gdzie, w wieku 23 lat, wraz z in-
nymi wolontariuszami wybudo-
wała szkołę dla 600 dzieci, a któ-
ra była jej wielkim marzeniem. 
Poznaliśmy Masajów, ich obrzę-
dy, zwyczaje, warunki w jakich 
żyją... Po części oficjalnej odbył 
się warsztat anglojęzyczny, pod-
czas którego zgłębialiśmy tajniki 
życia, nauki, pracy w USA i i tzw. 
"american dream". Niemożliwe 
jest możliwe, jeśli tylko w coś 
bardzo wierzymy i bardzo tego 
chcemy. Determinacja to słowo 
klucz. I ciężka praca. Marzenia 
mają moc!

To było niezwykle piękne, 
niecodzienne spotkanie mu-
zyczne. Piękne świadectwo 
połączenia różnorodności 
kultur, języków, pasji na 
płaszczyźnie muzyki. Dzię-
ki Magdalenie Pytkowskiej 
i Juanowi Carlosowi usły-
szeliśmy pieśni wykonane w 

języku angielskim i hiszpań-
skim przy akompaniamencie 
niezwykłych instrumentów: 
gitary, ukulele, mis, gongów, 
bębna oceanicznego, sansu-
li, kalimby... Przyjemnie było 
oderwać się od rzeczywisto-
ści i dać się porwać w tę du-
chową podróż.
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Zarażeni pasją szycia

Ostatnie sukcesy naszych uczniów

2019-02-21 Brygada RR 
(klasa 2B) spędziła przedpo-
łudnie w niezwykłym miej-
scu, gdzie urocza Pani Ame-
lia wprowadziła naszych 
uczniów w tajniki szycia. 
Okrzykom zachwytu nie było 
końca! Tym bardziej, że od 
przyszłego roku warsztaty 
krawieckie wejdą na stałe 
do naszej oferty zajęć. Od-
wiedzimy to miejsce jeszcze 
nie raz!

Okres od grudnia do mar-
ca obfitował w konkursy z 
przeróżnych dziedzin. A to 
jeszcze nie koniec. Marzec 
jest bowiem miesiącem pod 
tym względem wyjątkowym. 
A oto lista sukcesów na-
szych dzieci:

1) Ogólnopolski Konkurs 
Przedmiotowy z Fizyki Olim-
pus sesja zimowa:
- Patrycja Sekuła - I miej-
sce w kraju i tytuł laureata 
w kategorii wiekowej - klasa 
8 SP
- Jagoda Ziółkowska - I 
miejsce w kraju i tytuł lau-
reata w kategorii wiekowej 
- gimnazjum
- Jakub Kiklica - VII miejsce 
w kraju i tytuł laureata w 
kategorii wiekowej - gimna-

zjum
- Zuzanna Ganczar - VIII 
miejsce w kraju i tytuł lau-
reata w kategorii wiekowej 
- klasa 8 SP

2) Ogólnopolski Konkurs 
Przedmiotowy z Języka An-
gielskiego Olimpus:
- Olga Pytkowska - IV miej-
sce w kraju i tytuł laureata 
w kategorii wiekowej - klasa 
4 SP
- Klaudia Niedźwiecka - IX 
miejsce w kraju i tytuł lau-
reata w kategorii wiekowej 
- klasa 6 SP
- Patrycja Sekuła - XIII miej-
sce w kraju i tytuł laureata 
w kategorii wiekowej - klasa 
8 SP

3) Ogólnopolski Konkurs 

Przedmiotowy Leon:
- Hanna Mróz - VI w kraju i 
tytuł laureata w kategorii 
wiekowej - klasa 2 SP
- Julia Kotowska - VI w kraju 
i tytuł laureata w kategorii 
wiekowej - klasa 8 SP

4) Konkurs Przedmiotowy 
z Geografii organizowany 
przez Kuratora Oświaty:
- Zuzanna Ganczar - tytuł fi-
nalisty konkursu

5) Konkurs Przedmiotowy 
z Języka Angielskiego or-
ganizowany przez Kuratora 
Oświaty:
- Patrycja Sekuła - tytuł fi-
nalisty konkursu

6) Powiatowy etap Konkursu 
Recytatorskiego Pro Arte:

- Jagoda Ziółkowska - bę-
dzie reprezentować naszą 
gminę w finale konkursu 
29.03

7) Powiatowy etap Festiwalu 
Piosenki Dziecięcej Pro Arte:
- Tosia Kobylarz, Hanna Dul-
ska i Jagoda Ziółkowska - 
wyróżnienie w konkursie

8) Powiatowy Przegląd Pio-
senki Angielskiej:
- Weronika Walczak i Jagoda 
Ziółkowska - wyróżnienie w 
konkursie

9) Diecezjalny Konkurs Wie-
dzy Biblijnej:
- wyróżnienia dla: Alicji 
Busz, Jakuba Bączyka, Zu-
zanny Ganczar i Adriana Łu-
kasiewicz
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Teatr od kulis

Mistrzostwa i Puchar 
Polski 2019 
w Nowogrodzie 
Bobrzańskim

Żabki i Biedronki z wizytą w te-
atrze. Tym razem jednak nie za-
siedliśmy w wygodnych fotelach, 
aby obejrzeć spektakl. Mieliśmy 
bowiem okazję uczestniczyć 
w warsztatach tworzenia lalek 
kukiełkowych, na których wła-
snoręcznie wykonaliśmy swoje 
lalki. Zajrzeliśmy także do kilku 
tajemniczych miejsc. Byliśmy 
w damskiej garderobie, za ku-

lisami sceny, a także na samej 
scenie. Poznaliśmy kilku sym-
patycznych aktorów min. uroczą 
pacynkę – papugę, marionetkę 
– Wesołego Stefana. Był również 
smutny Tygrysek, który wcale 
nie był taki smutny. Wycieczka 
była doskonałym podsumowa-
niem wiedzy na temat teatru, 
o którym ostatnio uczyły się 
przedszkolaki.

 Mistrzostwa Polski oraz 
Międzynarodowy Puchar 
Polski rozgrywane będą 
zgodnie z regulaminami Pol-
skiego Związku Rock'n'Rolla 
Akrobatycznego, Polskie-
go Stowarzyszenia Boogie 
Woogie i World Rock'n'Roll 
Confederation. Do startu 
w Mistrzostwach Polski w 
Rock’n’Rollu Akrobatycz-
nym uprawnieni są zawod-
nicy posiadający aktualną 

licencję Polskiego Związku 
Rock’n’Rolla Akrobatyczne-
go na rok 2019. Do startu w 
Międzynarodowym Pucha-
rze Polski w Boogie Woogie 
uprawnieni są zawodnicy 
posiadający aktualną licen-
cję Polskiego Stowarzysze-
nia Boogie Woogie na rok 
2019 oraz zawodnicy fede-
racji międzynarodowych. 
Wystąpią najlepsi z najlep-
szych.

Zapraszamy serdecznie do hali Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Kościuszki 41 
na Mistrzostwa Polski w Rock’n’Rollu Akrobatycznym 
oraz Międzynarodowy Puchar Polski w Boogie Woogie, 
które odbędą się 13 kwietnia 2019 roku.
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Nowa siłownia już otwarta 

Złote Gody – 50lecie pożycia małżeńskiego

Na wszystkich chętnych cze-
kają rowery stacjonarne, or-
bitreki, ergo-wiosła, bieżnia, 
atlas. Wszystkie urządzenia, w 
które jest wyposażona siłow-
nia są nowiuteńkie, tak jak i 
pomieszczenia, w których jest 
siłownia przeszły gruntowny 

remont. Z nowej sali ćwiczeń 
można korzystać nieodpłat-
nie od poniedziałku do piątku. 
W soboty i niedziele siłownia 
jest udostępniana odpłatnie. 
Wszyscy zainteresowani ćwi-
czeniami w nowej siłowni pro-
szeni są o kontakt z MGOKSiR. 

W dniu 5 kwietnia br. w MGOKSiR 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 
pary małżeńskie z naszej gminy 
świętowały Złote Gody. Medal za 
długoletnie pożycie małżeńskie 
trafił do jubilatów z gminy Nowo-
gród Bobrzański, którzy w 1968 
i 1969 roku zawierali związek 
małżeński, w sumie 43 pary. Ju-
bileusz szanownych małżonków 
jest dowodem na to, że można 
wspólnie i szczęśliwie razem 
przeżyć pięćdziesiąt lat, a przy-
rzeczenie składane w dniu ślubu 
dotrzymać. Gratulacje z tej okazji 
parom składali: Paweł Mierzwiak, 
burmistrz gminy Nowogród 
Bobrzański, Tomasz Sawicki , 
przewodniczący Rady Miejskiej i 
Małgorzata Juszczak, kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego. Bur-

mistrz Paweł Mierzwiak parom, 
które przeżyły razem w związku 
małżeńskim 50 lat, wręczył Me-
dale Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie przyznane przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudę oraz listy oko-
licznościowe. Uroczystość za-
kończył specjalnie przygotowany 
na tę okazję słodki poczęstunek 
oraz toast wzniesiony lampką 
szampana. „Podróżą każda mi-
łość jest”. Dlatego Wam, Drodzy 
Jubilaci, życzymy szczęśliwej 
podróży do kolejnych jubileuszy. 
Nieustającej miłości, zgody i ra-
dości na wspólne dni. Jeszcze 
raz z okazji 50-lecia wspólnego 
życia przesyłamy serdeczne gra-
tulacje oraz życzenia wszelkiej 
pomyślności.

Zapraszamy do aktywności w nowej siłowni, która 
mieści się w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim.
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Dzień Kobiet w MGOKSiR
Zaczęło się tuż po wejściu 
do Ośrodka, gdzie wszystkim 
przybyłym Paniom kwiaty 
wręczał burmistrz Nowogro-
du Paweł Mierzwiak. Następ-
nie publicznością zawładnęła 
Krakowska Scena RODE ze 
spektaklem  “Rachel czy Pep-
ka? - czyli szmocesy, geszefty 
i kłopoty Singera”. Opowieść 
przeplatana żydowskimi 
dowcipami przypadła wi-
dzom do gustu. Następnie w 
ręce szanownych Pań trafiły  
prezenty i upominki ufundo-
wane i przekazane przez na-
szych szczodrych sponsorów. 
Podczas losowania nagród, 

było sporo  śmiechu i dobrej 
zabawy. W ostatniej części 
wieczoru na zgromadzone w 
MGOKSiR Panie czekał  uro-
czysty poczęstunek. Nie bra-
kowało kilu rodzajów  ciast, 
produkowanych tradycyjną 
metodą  wędlin, lubuskiego 
wina i winogronowych  kon-
fitur. Do tego aromatyczna  
kawa. Rozmowy, śmiechy, 
dobra zabawa, atmosfera ra-
dosnego święta trwały... To 
był naprawdę  udany wieczór.  
Wszystkim Paniom, raz jesz-
cze życzymy wszystkiego co 
najlepsze. I już dziś, zapra-
szamy za rok!

To był  niezapomniany wieczór! 6 marca, z okazji  
Międzynarodowego Dnia Kobiet zaprosiliśmy wszyst-
kie Panie na wieczór pełen atrakcji. 
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Filharmonia bez Filharmonii
Nadrzędny cel całego cyklu, 
to stworzenie tradycji  regu-
larnej obecności  muzyki kla-
sycznej w miejscowościach, 
które nie mają swoich wła-
snych instytucji kultury mu-
zycznej.

Inicjatorem projektu jest Fun-
dacja Muzyki Dawnej  „Ca-
nor”, znana m.in z organizacji 
festiwalu  „Muzyka w Raju” w 
lubuskim Paradyżu oraz cy-
klu koncertowego  „Przedsio-
nek Raju”. Jednym z pierw-
szych koncertów całego cyklu 
był występ w  Miejsko Gmin-
nym Ośrodku Kultury Sportu 
i Rekreacji w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Muzycy wspól-
nie wykonali  „Cztery pory 
roku” Antonio Vivaldiego.

W koncercie wystąpiła duń-

Wraz z  Fundacją Muzyki Dawnej "Canor", Miejsko 
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji jest współ-
organizatorem nowego cyklu koncertowego  Filhar-
monia bez Filharmonii. 

ska skrzypaczka  Jesenka 
Balic Zunic, a towarzyszyła 
jej orkiestra  Green Kore, któ-
rą kierowała klawesynistka  
Joanna Boślak-Górniok. Kon-
cert obserwowało ponad 200 
melomanów, a po koncercie 
najczęściej dało się słyszeć 
prośby o więcej.
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Dni Nowogrodu Bobrzańskiego

Konkurs "30 na 15 czyli historia i teraźniejszość 
europejskiej gminy Nowogród Bobrzański"

Zaczynamy od najważniejsze-
go, bo od artystów. Pierwszego 
dnia, 31 maja gwiazdą wieczoru 
będzie  SŁAWOMIR. Będziemy 
mogli zaśpiewać  “Miłość, miłość 
w Nowogrodzie....” :)  1 czerwca 
w  Dniu Dziecka wystąpią dla 
Was  Łukasz Łyczkowski (lau-
reat The Voice of Poland) z ze-
społem  5 Rano oraz  Felicjan 
Andrzejczak ze swoją nieśmier-
telną  “Jolka Jolka pamiętasz...?”. 
Piątek poświęcimy dokonaniom 
artystycznym dzieci i młodzieży 
z naszej gminy. W sobotę za-
pewnimy atrakcje dla najmłod-
szych - wszak to Dzień Dziecka. 
W niedzielę odbędzie się między 
innymi Festiwal Zespołów Śpie-
waczych przygotowany przez 
nasze niezawodne Bobrzanki.

Jeśli ktoś ma jakiś  pomysł, na 
coś  fajnego, co jeszcze bardziej 
uatrakcyjni trzydniową zaba-
wę - proszony jest o zgłoszenie 
się do głównego Organizatora, 

W związku z tymi rocznicami 
MGOKSiR planuje przeprowa-
dzenie konkursu dla dzieci w 
wieku 15 lat dotyczącego histo-
rii gminy Nowogród Bobrzański 
oraz wiedzy o Unii Europejskiej. 
Konkurs nosi tytuł „30 na 15 - Hi-
storia i teraźniejszość europej-
skiej gminy Nowogród Bobrzań-
ski”.

"Poprzez ów konkurs chce-
my poszerzyć wiedzę młode-
go pokolenia dotyczącą historii 
terenów, na których żyją oraz 
przybliżyć im zasady funkcjono-
wania struktur europejskich w 
15 rocznicę wstąpienia nasze-
go kraju do Unii Europejskiej." - 
mówi dyrektor MGOKSiR Jacek 
Stefanowicz i dodaje, "Chcemy 

Już coraz mniej czasu zostało do Dni Nowogrodu Bobrzańskiego 2019. W tym roku impreza odbędzie się od 
31 maja do 2 czerwca. Na te trzy dni szykujemy sporo atrakcji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 
zaprasza uczniów szkół z naszej gminy do udziału w 
nowej inicjatywie związanej z 30 rocznicą połączenia 
Krzystkowic i Nowogrodu oraz 15 rocznicą wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej.

czyli MGOKSiR. Do współpracy 
Ośrodek zaprasza  wszystkich 
-  przedszkola, szkoły, instytu-
cje, fundacje, stowarzyszenia, 
firmy, osoby fizyczne. Jak mówi 

dyrektor Jacek Stefanowicz 
"Chcielibyśmy, aby było to święto 
NAS WSZYSTKICH! Tych mniej-
szych i większych, młodszych i 
starszych, pań i panów, chłop-

ców i dziewczynek, całej gmi-
ny!" Bieżące informacje o kolej-
nych atrakcjach Dni Nowogrodu 
Bobrzańskiego można znaleźć 
na www.mgoksir.pl.

jednocześnie, aby była to swego 
rodzaju nietypowa forma eduka-
cji obywatelskiej w roku wybo-
rów do Parlamentu Europejskie-
go. Wszak młodzi ludzie w wieku 
15 lat, do których adresowany 
jest konkurs, w następnych wy-
borach do Parlamentu Europej-
skiego będą już posiadali pełne 
prawa wyborcze."

Zachętą do wzięcia udziału w 
konkursie niech będą ciekawe 
i wartościowe nagrody, które 
MGOKSiR, jako Organizator za-
pewni dlanajlepszych drużyn 
reprezentujących poszczególne 
szkoły z naszej gminy. Zgłosze-
nia do konkursu przyjmowane 
będą w szkołach w Nowogro-
dzie, Bogaczowie i Niwiskach. 
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KOBRANOCKA Akustycznie
Aby zaspokoić gusta jak naj-
szerszego grona odbiorców, po 
klasyce czas na coś mocniej-
szego. Już 12 kwietnia w sali 
widowiskowej Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu i 

Rekreacji wystąpi legendarna 
KOBRANOCKA z koncertem 
akustycznym. Nie zabraknie 
największych przebojów ze-
społu: Ela czemu się nie wcie-
lasz, Hipisówka, Kocham Cię, 

jak Irlandię, czy I nikomu nie 
wolno się z tego śmiać. Dla mi-
łośników polskiego brzmienia 
lat 80` i 90` będzie to nie lada 
gratka. Bo jak inaczej określić 
spotkanie "na żywo" z Kobrą i 

Szybkim Kazikiem?! Ceny bi-
letów bardzo przystępne, bo 
kosztują jedynie 10 zł. Do naby-
cia w siedzibie MGOKSiR przy 
ul. Pocztowej 7, od poniedziałku 
do piątku od 8.00 do 16.00.


