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Dni Nowogrodu Dni Nowogrodu 
Bobrzańskiego   Bobrzańskiego   

Budowa świetlic Budowa świetlic Dożynki 2019Dożynki 2019
czytajczytaj czytajczytajczytajczytaj

str. 8str. 8 str. 28str. 28str. 12str. 12

Budowa świetlic w Bogaczowie  
i Perzwinie, kwota pozyskana ze 
środków UE na wykona-
nie zadania 760 848,10. 

Paweł MierzwiakPaweł Mierzwiak
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego

Tomasz SawickiTomasz Sawicki
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby 
ten wyjątkowy czas upłynął Państwu w zadumie i ciepłej, 

rodzinnej atmosferze. Niech te Święta będą niezapomnianym 
czasem spędzonym bez pośpiechu, troski i zmartwień.  
Życzymy również Świąt z pachnących choinką, pełnych 

prezentów i radości.

Nadchodzący Rok 2020 niech będzie pełen nadziei, 
ale i spełnionych marzeń. Pragniemy życzyć Państwu sił 

i wytrwałości w realizacji zamierzonych celów oraz radości 
w życiu rodzinnym wśród prawdziwych przyjaciół.
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Mistrzostwa Polski Mistrzostwa Polski 
w Rock`n `Rollu Akrobatycznymw Rock`n `Rollu Akrobatycznym

Wizyta u naszego partnera Wizyta u naszego partnera 
z Lubbenauz Lubbenau
W dniach 12-14 kwietnia 2019 
rokuw ramach współpracy po-
między Gminami Nowogród 
Bobrzański- Lubbenau-Świd-
nica, 8 osób na  zaproszenie 
Burmistrza Lubbenau gościło  
u naszych zachodnich sąsia-
dów. Uczennice i uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Nowogrodzie Bobrzańskim 
wraz z opiekunami brali udział 
w Kinderkonstfestival ( Festi-

Dnia 13 kwietnia 2019 roku 
mieliśmy kolejne powody do 
radości, ponieważ po raz pierw-
szy w naszej gminie odbyły się 
Mistrzostwa Polski w Rock`n 
`Rollu Akrobatycznym i Open 
Polish Cup w Boogie Woogie.  
W hali Szkoły Podstawowej nr 
2 w Nowogrodzie Bobrzańskim 
gościliśmy ponad 400 tancerzy 
z całego kraju, a także z Ukra-
iny i Czech.  Zawodnicy biorący 
udział w mistrzostwach repre-
zentowali między innymi kluby: 
Podwawelski Kraków, Szarów 
Podwawelski, Kiki Dance Łódź, 
Szkoła tańca Promenada War-
szawa, Centrum Kultury dziec-
ka Zgierz, Kick Pionki, Ukraina, 
Mega Dance Zielona Góra. Ryt-
miczna muzyka, piękne układy i 
utalentowani tancerze zapewnili 

nam wspaniałe taneczne wido-
wisko. Ranga konkursu była 
bardzo wysoka, ponieważ  kwa-
lifikowała  na Mistrzostwa Eu-
ropy i Świata. Taniec to nie tylko 
sztuka, ale również sport, który 
daje wiele radości.  W zawodach 
udział brały również dziewczy-
ny pochodzące z naszej gminy. 
W kategorii starszej reprezen-
tując zespól Harry Potter zajęły 
pierwsze miejsce, a w młodszej 
Big  Bad Wolf czwarte miejsce. 
Gratulujemy zawodniczkom i 
trenerce. Dziękujemy wszyst-
kim osobom zaangażowanym 
w organizację tych mistrzostw. 
Wkład pracy naszych mieszkań-
ców został zauważony i doce-
niony przez uczestników i trene-
rów, którzy ocenili organizację 
na bardzo wysokim poziomie. 

wal Sztuki Dziecięcej). W cza-
sie pobytu przez trzy dni brali 
udział w warsztatach teatral-
nych i plastycznych, a także 
zajęciach na basenie. Na sam 
koniec na scenie zaprezento-
wali przedstawienie pt. "Pory 
roku". Dzięki tej wymianie nasi 
uczniowie mieli kontakt z ży-
wym językiem obcym  i mogli 
przełamać swoje bariery ję-
zykowe. Dziękujemy za godne 
reprezentowanie naszej gminy.
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Pierwszy rajd w 2019 rokuPierwszy rajd w 2019 roku

Wizyta wiceprzewodniczącego Wizyta wiceprzewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego Parlamentu Europejskiego 
w Nowogrodzie Bobrzańskimw Nowogrodzie Bobrzańskim Ogólnopolska akcja sadzeniaOgólnopolska akcja sadzenia

drzewek ,, Posadź swoje drzewko”drzewek ,, Posadź swoje drzewko”

Dnia 14 kwietnia 2019 roku 
odbył się pierwszy rajd RO-
WEREM  Z FIBEREM w 2019. 
Jak zwykle chętnych nie 
brakowało i podobnie jak w 
2018 roku zebrało się wielu 
uczestników. Kilkudziesięciu 
osobowa grupa udała się na 
przejażdżkę po byłej fabryce 
DAG. Organizatorzy zadbali 

jak zawsze o  miła atmosferę, 
a wysiłek został zakończony 
wspólnym biesiadowaniem 
przy ognisku.  Dziękujemy 
wszystkim osobom za or-
ganizację, a uczestnikom za 
piękny przykład spędzania 
czasu wolnego (więcej na ten 
temat w relacji z działalności 
Fibera).  

25 kwietnia 2019 roku gościli-
śmy w Miejsko Gminnym Ośrod-
ku Kultury Sportu i Rekreacji 
wiceprzewodniczącego Par-
lamentu Europejskiego Pana 
profesora Bogusława Liberadz-
kiego. Pan profesor przedsta-

wił mieszkańcom naszej gminy 
działania Parlamentu Europej-
skiego oraz roli reprezentantów 
naszego kraju. Na koniec za-
prezentował pomysły i plany z 
jakimi do PE startują kandydaci 
z naszego regionu. 

Dnia 26 kwietnia 2019 roku 
została przeprowadzona 
przez Nadleśnictwo Krzyst-
kowice ogólnopolska akcja 
wspólnego sadzenia drzewek 
,, Posadź swoje drzewko”. 
Mieszkańcy bardzo chętnie 
wstawili się i odebrali przy-
gotowane sadzonki. Rozdano 
w Nadleśnictwie Krzystkowi-
ce 200 sztuk jarzębiny i lipy. 
Pracownicy Urzędu Miejskie-
go w Nowogrodzie Bobrzań-
skim aktywnie uczestniczyli 
w tej akcji. Dziękujemy Nad-

leśnictwu za akcję, a miesz-
kańcom za aktywności. Po-
wyższe postawy świadczą o 
tym, że jesteśmy świadomi 
o roli drzew zapewniających 
nam tlen, oczyszczających 
powietrze, wpływających ko-
rzystnie na klimat i na samo-
poczucie nas wszystkich. Las 
jest domem dla wielu gatun-
ków roślin, grzybów i zwie-
rząt. Dostarczają najbardziej 
ekologiczny surowiec - drew-
no - tworzący domy również 
dla nas. 

UWAGA ASF - Afrykański pomór UWAGA ASF - Afrykański pomór 
świń.świń.
ASF jest to choroba wiruso-
wa, na którą choruje wyłącz-
nie trzoda chlewna i dziki. 
Ludzie nie są wrażliwi na za-
każenie tym wirusem.
Jak postępować po znalezie-
niu padłego dzika?
 – jeżeli to możliwe, ozna-
kować miejsce znalezienia 
zwłok dzika (ułatwia to odna-
lezienie ich przez właściwe 
służby),
 - nie dotykać  zwłok dzika
- zgłosić fakt znalezienia pa-
dłego dzika do powiatowego 
lekarza weterynarii lub naj-
bliższej lecznicy weteryna-
ryjnej lub straży miejskiej lub  
Urzędu Gminy w Nowogro-
dzie Bobrzańskim( podajemy 
miejsce, charakterystyczne 
punkty orientacyjne i liczbę 
znalezionych zwłok dzików).
W związku z wystąpieniem 
ASF został wprowadzony 
przez Wojewodę Lubuskiego 
zakaz wstępu do lasu.

Ponadto prosimy o niepozo-
stawianie odpadków żyw-
nościowych  poza granicami 
naszych gospodarstw, wy-
puszczanie psów do lasów, a 
osoby, które miały kontakt z 
dzikami o stosowanie środ-
ków higieny odkażających 
dłonie i obuwie.
Wykazy telefonów do kontak-
tu: Powiatowy Lekarz Wete-
rynarii w Zielonej Górze- 696 
080 757, Urząd Miejski w 
Nowogrodzie Bobrzańskim – 
517 886 281, Straż Miejska w 
Nowogrodzie Bobrzańskim – 
517 886 266, Policja 997, 112
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Święto Konstytucji 3 MajaŚwięto Konstytucji 3 Maja

WIELKIE SERCA NASZYCH MIESZKAŃCÓWWIELKIE SERCA NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Jak co roku i tym razem ob-
chody rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w Nowo-
grodzie Bobrzańskim rozpo-
częły się uroczystą mszą św. 
w intencji Ojczyzny. Następ-
nie  uczestnicy  przemasze-
rowali z flagami i sztanda-
rami pod pomnik Bohaterów 
Walk z Faszyzmem, gdzie 
odbył się apel z udziałem 
żołnierzy z 4 Zielonogórskie-

20 maja 2019 roku rozpoczęła 
się zbiórka na leczenie Patry-
ka, mieszkańca naszej gminy, 
zmagającego się z ostrą bia-
łaczką szpikową. Wystarczył 
krótki apel o pomoc wysłany 
przez nowoczesne sposoby 
informacji i reakcja natych-
miastowa. Wystarczyło 5 
dni oraz kilka inicjatyw zor-
ganizowanych przez ludzi 
chcących nieść pomoc, aby 
została zebrana cała kwota 
potrzebna na leczenie, ponad 
100 tys. złotych.  
Od  31 maja do 30 czerwca 
2019 roku była prowadzona 
zbiórka na pomoc Przem-
kowi.  Charytatywna cegieł-
ka miała pomóc w  zakupie 
materiałów budowlanych 
i sanitarnych niezbędnych 
do budowy pokoju i łazienki 
przystosowanych dla osoby 
poruszającej się na wózku 
inwalidzkim. W tym przypad-
ku również udało się zebrać 
część środków. 
W sierpniu przeprowadzono 
dzięki Stowarzyszeniu „Bez 
Barier Bez Granic” kolejną 
zbiórkę, tym razem  dla Ro-
dziny z Urzut. Dnia 31 lipca 
2019roku miał miejsce pożar 

go Pułku Przeciwlotniczego.. 
Dziękujemy mieszkańcom za 
obecność i wspólne święto-
wanie wyjątkowej dla każ-
dego Polaka dnia. Podzięko-
wania kierujemy również do 
wszystkich, którzy włączyli  
się przy okazji tego święta w 
akcję wywieszania flag ,, Nie-
ważne, czy z materiału, czy z 
papieru. Duża, czy mała. Ale 
Twoja” 

domu w Urzutach, w wyniku 
którego spłonął dach z pod-
daszem. Z ogniem walczyło 
sześć jednostek straży po-
żarnej zawsze reagującemu 
na potrzeby ludzi pokrzyw-

dzonych przez los.  Dziękuje-
my za każdą złotówkę prze-
kazaną na te szczytne cele. 
Jesteście wspaniałymi ludź-
mi, którzy już wielokrotnie 
pokazali swoją solidarność 

z potrzebującymi. Wielkie, 
otwarte serca i płynąca z nich 
dobroć jest oznaką, że nasze 
społeczeństwo jest gotowe 
nieść pomoc potrzebującym 
w każdej sytuacji.  

II Przegląd Piosenki Ludowej w DrągowinieII Przegląd Piosenki Ludowej w Drągowinie
11 maja 2019 roku Zespół 
Śpiewaczy ROSA, po raz dru-
gi zorganizował przegląd ze-
społów nadając tytuł spotka-
niu „Koło Mego Ogródeczka”. 
W spotkaniu wzięło udział 
6 zespołów z województwa 
lubuskiego, między innymi z 
Żar, Żagania, Otynia, Brzeź-
nicy. Wszystkie biorące udział 

w Festiwalu zespoły miały do 
wykonania program o dłu-
gości około 25 minut złożo-
ny z repertuaru, którym na 
co dzień zespół się zajmuje. 
Wspólny śpiew był widocz-
nym sukcesem tego przeglą-
du. Ciepła atmosfera udzieliła 
się wszystkim uczestnikom 
jak również widowni. 
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,, Poczęstuj się i podziel się posiłkiem”,, Poczęstuj się i podziel się posiłkiem”

Zabawy na wesoło dla DzieciZabawy na wesoło dla Dzieci

Sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej w NiwiskichSukces uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niwiskich

Udział naszych mieszkańców w 
akcjach niesienia pomocy spo-
tyka się z dużym odzewem, ale 
jak się okazuje nie tylko sam 
udział zadawala mieszkańców. 
Wśród nas są mieszkańcy, któ-
rzy ciągle myślą jak pomóc dru-
giej osobie, której los sprawił, 

że znalazła się w trudniejszej 
sytuacji. Przykładem działania 
na rzecz potrzebujących jest 
inicjatywa Pani Moniki i jej mał-
żonka. Ta wspaniała Rodzina 
postanowiła wygospodarować 
przy lokalu ul. Plac Wolności 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 

miejsce na lodówkę.  Każdy 
może zostawić niezagospo-
darowaną, ale nadającą się do 
jedzenia żywność lub po pro-
stu, z dobrego serca podzielić 
się posiłkiem z ubogimi. Osoby 
potrzebujące mogą zabrać pro-
dukty bezpłatnie do domu.

Dnia 25 maja 2019 roku na 
placu przy ul. Pocztowej w 
Nowogrodzie Bobrzańskim  w 
godzinach 15.00-19.00 został 
zorganizowany festyn z okazji 
Dnia Dziecka. Jak to jest w tra-
dycji, od kilku lat  przed swoim 
świętem najmłodsi mają moż-
liwość bez ograniczeń „szaleć” 
korzystając z przygotowanych 
dla nich atrakcji. W tym roku 
nieodpłatnie mieli do swojej 
dyspozycji: dmuchane zjeż-
dżalnie, trampoliny, kule wodne, 
przejażdżki konne, tor rowero-
wy, plac bańkowy, malowanie 
twarzy i wiele innych. Mogły  
również uczestniczyć w róż-
nych konkursach. Uśmiech na 
twarzy wielu uczestników i ich 
rodzin pozwala wnioskować, że 
należy kontynuować organiza-
cję takich dni, aby ci najmłodsi 
mogli w sposób czynny, aktyw-
nie spędzać na świeżym powie-
trzu czas wolny.

W piątek 31 maja 2019 roku 
w Sali Kolumnowej Urzędu 
Marszałkowskiego w Zielo-
nej Górze odbył się Turniej 
Finałowy ,,Edukacja przez 
szachy w szkole” Lubuskie 
2019. Uczestnikami finału 
była setka dzieci z klas 1-3 
z 22 najlepszych lubuskich 
szkół podstawowych. Dzięki 
całorocznej pracy Pana Paw-
ła Jakubowskiego, nauczy-
cieli ze Szkoły Podstawowej 
w Niwiskach oraz uczniów 
ogromny sukces odniósł ze-
spół z Niwisk. Wśród najlep-
szych szachistów w woje-
wództwie nasi reprezentacji 
stanęli na podium, zajmując 
trzecie miejsce.  Składamy 
gratulacje wszystkim oso-
bom dzięki, którym ten suk-
ces był możliwy.
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„Błękity Festiwal Twórczości Dziecięcej” stał się pełnoletni„Błękity Festiwal Twórczości Dziecięcej” stał się pełnoletni

Olimpiada PrzedszkolakaOlimpiada Przedszkolaka

Dzięki zaangażowaniu zespoły 
utworzonego przede wszystkim 
przez nauczycieli ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Nowogrodzie 
Bobrzańskim i Samorządowe-
go Przedszkola w Nowogrodzie 
Bobrzańskim na czele z Panią 
Joanna Sobków, po raz osiem-
nasty zorganizowana została 
akcja pod nazwą „Błękitny Fe-
stiwal Twórczości Dziecięcej”. 
Drugi raz z rzędu dzięki zaan-
gażowaniu pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Nowogrodzie 
Bobrzańskim pozyskaliśmy na 

W piątek 31 maja 2019 roku 
na boisku przy ul. Fabrycznej 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 
odbyła się Olimpiada Przed-
szkolaka, w której udział 
wzięły dzieci z obu naszych 
przedszkoli. Po raz kolej-
ny ponad 170 dzieci wzię-
ło udział w konkurencjach 
sportowych przygotowanych 
przez nauczycieli, Ochotniczą 
Straż Pożarną w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Po raz pierwszy 
w ramach Olimpiady odbył 
się mecz piłkarski pomiędzy 

reprezentacją z Przedszkola 
przy ul. Kościuszki, a repre-
zentacją z Przedszkola  przy 
ul. Szkolnej.  Wynik nie był naj-
ważniejszy a dobra zabawa. 
Emocji nie brakowało zarów-
no podczas meczu jak i przy 
pokonywaniu toru przeszkód.  
Cel został osiągnięty - dzień 
pełen ciepła, radości i dobrej 
zabawy. Dziękujemy wszyst-
kim NAUCZYCIELOM, STRAŻA-
KOM I RODZICOM za wsparcie 
w każdej postawi, także za 
wspólną zabawę.

Prace na rzecz najbliższego śro-
dowiska; Odwiedzić np. WYSY-
PISKO ŚMIECI, OCZYSZCZALNIE 
ŚCIEKÓW, SORTOWNIE I INNE 
stworzyć PORADNIK DLA DORO-
SŁYCH „Jak żyć ekologicznie”; 
Ułożyć piosenkę pt. „JAKA ZIE-

MIA – TACY MY, DBAĆ O ZIEMIĘ 
MUSISZ TY”. Organizatorzy do-
cenili kilkumiesięczny wysiłek 
uczestników, wręczając każdej 
drużynie nagrody  za ich zaan-
gażowanie na rzecz ochronny 
naszej Ziemi.  

to zadanie wsparcie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Tym razem otrzymaliśmy 
kwotę 16 275 złoty. Dnia 31 
maja 2019 roku dzięki uprzej-
mości Nadleśnictwa Krzystko-
wice, w szkółce leśnej w Tucholi 
Żarskiej, po kilku miesiącach 
realizacji zadań związanych z 
ochroną środowiska, podsumo-
wano wszystkie działania zre-
alizowane przez uczestników. 
Była to gala  XVIII edycji zmagań 
gmin w dziele ochrony środowi-
ska, czyli Błękitnego Festiwalu 
Twórczości Dziecięcej, która 
odbyła się pod hasłem ,, Jaka 
Ziemia-tacy my. Dbać o Ziemię 
musisz Ty”.  Realizowano mię-
dzy innymi następujące bloki: 
Gazetka pt. „Jaka Ziemia- tacy 
my, dbać o Ziemię musisz Ty”;  
Zbiórka surowców wtórnych; 
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Nowi członkowie Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży Nowi członkowie Młodzieżowej Drużyny Ochotniczej Straży 
PożarnejPożarnej

„Noc Świętojańska 2019”„Noc Świętojańska 2019” Zakończenie roku szkolnego Zakończenie roku szkolnego 
2018/20192018/2019

Członkowie Ochotniczych 
Straży Pożarnych w naszej 
gminie dbają o to, aby mieć 
swoich następców. Nikomu 
nie trzeba tłumaczyć jak 
wielką rolę Ochotnicy Stra-
żacy pełną w naszym co-
dziennym życiu. Dzięki do-
brej pracy z młodzieżą dnia 
16 czerwca 2019 roku w 
Urzutach odbyła się uroczy-
stość w trakcie, której kolej-
ne 12 osób złożyło przysięgę 
i zostało członkami Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
w Urzutach i Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Kolejne poko-
lenie rozpoczyna trud niesie-
nia pomocy innym. Życzymy 
zdrowia i wytrwałości mło-
dym ochotnikom i ich rodzi-
nom. 

Dnia 22 czerwca 2019 roku w 
Urzutach i Niwiskach odbyła 
się „Noc Świętojańska” zorga-
nizowana przez Radę Sołecką 
i  Koło Gospodyń Wiejskich w 
przypadku Urzut oraz przez 
Radę Sołecką w Niwiskach. 
Podczas wydarzenia odbyły 
się warsztaty wicia wianków, 
a następnie konkurs na naj-
ładniejszy wianek. W czasie 
„Nocy Świętojańskiej” miesz-
kańcy oraz ich goście uczest-
niczący w imprezie mieli 
możliwość smakować wypie-
ków oraz napojów przygoto-
wanych przez Panie z Koła 

Gospodyń Wiejskich i Rad 
Sołeckich w obu miejscowo-
ściach. Następnie po zmro-
ku wykonane wianki zostały 
puszczone na wody. Biesiadę 
przy ognisku uświetnił śpiew 
zgromadzonych mieszkań-
ców. Obecni byli zarówno lu-
dzie starsi, w średnim wieku, 
a także młodzież i dzieci. W 
związku z płynącymi wyra-
zami zadowolenia mieszkań-
ców, dziękujemy w ich imie-
niu dla Pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Urzutach i obu 
Radom Sołeckim z sołtysami 
na czele.  Było cudownie. 

Zakończenie roku szkolnego 
w 2019 roku było wyjątkowe z 
dwóch powodów. Po pierwsze 
w związku z wygaszaniem 
gimnazjów po raz ostatni 
mury naszej szkoły opusz-
czali gimnazjaliści, po drugie 
rekordowa liczba uczniów 
spełniła wymagania ustalone 
przed Radę Miejską w Nowo-
grodzie Bobrzańskim i otrzy-
mała nagrody Burmistrza. 
Zdolni uczniowie naszych 
szkół osiągnęli znakomite 
wyniki zarówno w nauce jak i 
w konkursach, i zawodach or-

ganizowanych w trakcie roku 
szkolnego. Ciężka praca na-
uczycieli, pracowników admi-
nistracyjnych szkół, uczniów 
i rodziców zaowocowała  w 
sumie 74 nagrodami.  Usta-
lono dwa stopnie stypendium. 
Nagrodę pierwszego stop-
nia (1000,00zł) otrzymało 42  
uczniów, a nagrodę drugiego 
stopnia (600,00zł) 32 uczniów. 
Gratulujemy wszystkim na-
grodzonym i życzymy osią-
gnięcia podobnych wyników 
na zakończenie kolejnego 
roku szkolnego 2019/2020.  
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Dni Nowogrodu Bobrzańskiego 2019Dni Nowogrodu Bobrzańskiego 2019
Na przełomie maja i czerw-
ca odbyły się Dni Nowogrodu 
Bobrzańskiego. Impreza roz-
poczęła się w piątek 31 maja 
od prezentacji dorobku arty-
stycznego gminy. Przed licz-
nie zgromadzoną publiczno-
ścią wystąpiły dzieci z Miejsko 
Gminnego Samorządowego 
Przedszkola w Nowogrodzie 
Bobrzańskim, uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 1 i Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nowogro-
dzie Bobrzańskim oraz Szkoły 
Podstawowej w Drągowinie. 
Na scenie zaprezentowały się 
także: hip-hopowe formacje 
taneczne działające w sekcji 
tanecznej MGOKSiR; tancerze 
zielonogórskiego Klubu Rock 
n Rolla Akrobatycznego ME-
GADANCE;  zespół Bobrzanki;  
zespół ZJAWISKO NIEWYJA-
ŚNIONE, którego członkami 
są uczniowie szkół średnich 
mieszkający na terenie naszej 
gminy; Karolina Kogut, miesz-
kanka naszej gminy, która w 
kilka dni po występie w Nowo-
grodzie śpiewała na Festiwa-
lu Piosenki Polskiej w Opolu. 
Gwiazdą pierwszego dnia Dni 
Nowogrodu Bobrzańskiego był 
Sławomir, który wykonał swój 
wielki przebój „Miłość, miłość 
w Zakopanem”. Wieczorny 
koncert Sławomira według 
służb zgromadził na placu przy 
MGOKSiR kilkutysięczny tłum.  
Atrakcje drugiego dnia Święta 
gminy Nowogród Bobrzański 
1 czerwca, skierowane były 

przede wszystkim do najmłod-
szych, z okazji przypadające-
go tego dnia Międzynarodo-
wego Dnia Dziecka. Tego dnia 
na placu przy MGOKSiR odbył 
się V Bieg Bobra. Jak w la-
tach poprzednich nie zabrakło 
pomysłowych strojów przy-
gotowanych zarówno  przez 
młodszych, jak i starszych 
uczestników Biegu. Biegi ro-
zegrano na kilku dystansach 
w kilku kategoriach wieko-
wych. I taj najlepszymi w ka-
tegorii okazali się: Kategoria I 
bieg dla dzieci rocznik 2013 i 
młodsi: 1. Sawicki Antek, 2.Sa-
wicka Klaudia, 3. Droszczak 
Jagoda. Kategoria II bieg dzieci 
rocznik 2009-2011(chłopcy): 
1. Droszczak Paweł, 2. Sawic-
ki Michał, 3. Hanusek Kamil. 
Kategoria II dla dzieci roczni-
ki 2009-2011(dziewczęta): 1. 
Bicz Judyta, 2. Kaczor Joan-
na, 3. Sikorska Milena. Kate-
goria III bieg dla dzieci rocz-
nik 2005/2008 (chłopcy): 1. 
Zdzyniecki Kacper, 2. Krasoń 
Szymon, 3. Król Krystian. Ka-
tegoria III bieg dla dzieci rocz-
nik 2005/2008(dziewczęta): 1. 
Iwaniuch Julia, 2. Świątkowska 
Maja. Kategoria V dla doro-
słych (mężczyźni): 1. Szatkow-
ski Paweł, 2. Ciastko Karol, 3. 
Chadajski Bogusław. Kategoria 
V dla dorosłych ( kobiety): 1. 
Strupińska Angelika, 2. Wójcik 
Kinga, 3. Loch Justyna. Na-
stępnie odbył się konkurs na 
najładniejszy  strój. Kategoria 

VI za najładnieszy strój dla 
dziecka: 1. Suchecka Maja, 2. 
Wiernowolscy Kacper i Filip, 3. 
Zdzyniecka Maja. Kategoria VII 
za najładniejszy strój dla doro-
słych: 1. Wiernowolska Mag-
da, 2. Zdzyniecki Tomasz.  Po 
biegu wystartowały atrakcje 
sceniczne. Rozpoczął je zielo-
nogórski Teatr GULIWER, który 
zabrał dzieci w świat bajek, za-
baw i rozrywki. Następnie od-
była się seria konkursów, gier i 
zabaw zręcznościowych przy-
gotowanych przez Stowarzy-
szenie FIBER. Po zabawach dla 
najmłodszych na scenie poja-
wili się młodzi sportowcy i ich 
trenerzy, którzy w bieżącym 
roku osiągnęli znakomite wy-
niki na krajowych i zagranicz-
nych arenach sportowych. Za 
ich doskonałą postawę zostali 
nagrodzeni przez burmistrza 
Pawła Mierzwiaka statuetka-
mi i nagrodami rzeczowymi. 
Po tych uroczystościach wy-
stąpiła legenda polskiej pio-
senki – Felicjan Andrzejczak, 
były wokalista Budki Suflera, z 
którą wylansował jeden z naj-
większych polskich przebojów 
„Jolka, Jolka pamiętasz?”. Na 
zakończenie części koncerto-
wej wystąpiła grupa 5 Rano z 
charyzmatycznym wokalistą 
Łukaszem Łyczkowskim, fina-
listą programu telewizyjnego 
„The Voice of Poland”. Imprezę 
tego dnia zakończyła zabawa 
pod gwiazdami z DJ Emilem. 
Trzeci dzień Dni Nowogrodu 

Bobrzańskiego rozpoczął się 
od „Szachowego Poranka”, 
czyli specjalnego turnieju zor-
ganizowanego w formie po-
kazowego meczu z mistrzem 
szachowym Nikolaiem Aliaw-
dzinem. Następnie mistrz za-
prezentował grę „na ślepo”, 
czyli nie patrząc na szachow-
nicę. Po turnieju szachowym 
w Sali Widowiskowej odbył się 
tradycyjny Festiwal Zespołów 
Śpiewaczych organizowany 
przez Zespół Bobrzanki. W Fe-
stiwalu wzięło udział około 160 
artystów reprezentujących 
różne formy wokalnej twór-
czości ludowej. 
Podczas Dni Nowogrodu 
Bobrzańskiego odbyło się tak-
że kilka wydarzeń towarzy-
szących. Dużą popularnością 
cieszyły się spacery po Fa-
bryce DAG Alfred Nobel, które 
MGOKSiR współorganizował 
z grupą miłośników milita-
riów „Kilometr w 10 minut”. W 
trzech przygotowanych spa-
cerach wziął udział komplet 
uczestników. Kolejną atrak-
cją były kajakowe spacery po 
Bobrze, które zorganizowała 
grupa zapaleńców i miłośni-
ków turystyki kajakowej w No-
wogrodzie. Kajaki pływały po 
Bobrze w sobotę i niedzielę. W 
spacerach, według organizato-
rów wzięło udział kilkadziesiąt 
osób. Dziękujemy wszystkim 
osobom zaangażowanym w 
organizację każdej z części Dni 
Nowogrodu. 
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Puchar Gazety Lubuskiej – Puchar Gazety Lubuskiej – 
start naszych reprezentantów start naszych reprezentantów 

Przyroda za oknem !!! Przyroda za oknem !!! 

Blisko 200 trzyosobowych 
ekip stanęło na starcie sobot-
niego (7 września) Drużyno-
wego Biegu Winobraniowego 
o Puchar „Gazety Lubuskiej”. 

Wśród nich reprezentacja  
Urzędu Miejskiego i Stowarzy-
szenia Fiber. Gratulujemy od-
wagi i formy sportowej godnej 
naśladowania.

Z inicjatywy Pana Ryszarda 
Króla i Pani Joanny Mar-
kiewicz 19 października od 
godz.11.00, przy placu za-
baw od ul. Winiary odbyło 

się wspólne sadzenie drzew.  
Z pomocą mieszkańcom 
(przy sadzeniu jarzębiny i 
lipy) przybył Bóbr Boguś i 
Bachus.
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V Nowogrodzki Rajd IntegracyjnyV Nowogrodzki Rajd Integracyjny

Półkolonie LATO 2019.Półkolonie LATO 2019.

Dnia 29 czerwca 2019 r. już po 
raz piąty odbył się Nowogrodz-
ki Rajd Integracyjny „Sprawni 
Inaczej”. Głównym inicjatorem 
i organizatorem był jak za-
wsze Pan Ryszard Król i Sto-
warzyszenie „Bez barier, bez 
granic” oraz Stowarzyszenie 
FIBER, Miejsko Gminny Ośro-
dek Kultury Sportu i Rekreacji 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 
oraz niezawodny Klub Senio-
ra. Już po raz kolejny dzięki 
bardzo dobrej współpracy po-
między pracownikiem Urzę-
du Miejskiego w Nowogrodzie 
Bobrzańskim i Stowarzysze-
niem „Bez barier bez granic” 
z Nowogrodu Bobrzańskiego 
pozyskano z Województwa 
Lubuskiego – Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w 
Zielonej Górze dotację na reali-
zację zadania publicznego pn. 
„V Nowogrodzki Rajd Integra-
cyjny”. Tym razem była to kwo-
ta 8.800,00 zł. Na starcie tego-
rocznej edycji stanęło ponad 
160 uczestników, którzy trasę 
Rajdu pokonywali biegnąc, 
idąc, jadąc rowerem, handbi-
kem, czy na hulajnodze. Około 
11 kilometrową trasę poko-
nano w nieco ponad godzinę. 
Brawo! Nad bezpieczeństwem 
uczestników czuwali zawodo-
wi ratownicy medyczni wraz 
ze strażakami z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nowogro-
dzie Bobrzańskim, Wysokiej 
i Kotowic. Całość eskortował 
patrol policyjnej drogówki. 
Przybywając na metę wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale. Następnie roz-
poczęła się część piknikowa 
Rajdu. Goście mogli zwiedzać 

W pierwszym tygodniu wa-
kacji w Miejsko Gminnym 
Ośrodku Kultury Sportu i Re-
kreacji odbyły się półkolonie 
LATO 2019. Na uczestników 
czekał atrakcyjny program 
złożony głównie z wycieczek. 
Dzieciaki odwiedziły między 
innymi Park Trampolin Sko-
koloco, Basen CRS, czy Park 
Krasnala w Nowej Soli. W 
Ośrodku podczas półkolonii 
nie zabrakło szalonych za-

baw z Fiberem, ciekawych za-
jęć plastycznych, twórczych 
i kreatywnych, a podczas 
warsztatów kulinarnych dzie-
ciaki z ochotą przygotowały, 
a później ze smakiem zjadły 
zdrowe sałatki owocowe i 
warzywne. Półkolonie zorga-
nizowano zgodnie z zasadami 
organizacji wypoczynku dzie-
ci i młodzieży. Wypoczynek 
był także zgłoszony do Lubu-
skiego Kuratorium Oświaty.

ciekawe stoiska przygotowa-
ne między innymi przez Pol-
ski Związek Łowiecki, Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Lubuskiego, pasjonatów my-

ślistwa czy rękodzielników. Na 
głodnych czekała grochówka 
i bigos oraz ciasta domowej 
roboty. Dla dzieci przygotowa-
no plac zabaw z dmuchany-

mi zjeżdżalniami i zamkami. 
Na scenie zaprezentował się 
zespół wokalny z Krosna Od-
rzańskiego, grupa Sygnalistów 
Myśliwskich oraz zespół roc-
kowy ROŚLINA. Na zakończe-
nie imprezy uczestnicy zostali 
zaproszeni do zabawy tanecz-
nej „pod chmurką”, do której 
przygrywał DJ Emil. Impreza 
zakończyła się około 1 w nocy.
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Święto Pszczoły w Bogaczowie.Święto Pszczoły w Bogaczowie.

Piknik Zdrowia i Profilaktyki w Nowogrodzie Piknik Zdrowia i Profilaktyki w Nowogrodzie 
BobrzańskimBobrzańskim

W 6 lipca 2019 roku Bogaczo-
wie znów się działo! Już po 
raz piąty w Bogaczowie zo-
stało zorganizowane "Święto 
Pszczoły", gospodarzem im-
prezy byli Rada Sołecka na 
czele z sołtysem oraz Pań-
stwo Guzera, którzy zajmują 
się pszczelarstwem, hodowlą 
pszczelich matek i posiada-
ją kilkadziesiąt pasiek wę-

drownych. Bardzo chętnie 
opowiadali o tym jak wygląda 
ich praca. W strefie dla naj-
młodszych znajdowały się 
dmuchane zamki, eurobun-
gee, mega bańki, malowanie 
twarzy czy też przejażdżki 
kucykami i quadami oraz po-
kaz tresury psów.  W trakcie 
święta można było posłuchać 
również występów zespołów 

ludowych. Impreza miała też 
sportowy charakter, bo oko-
liczne sołectwa wzięły udział 
w turnieju piłki nożnej. Tuż po 
zawodach piłkarskich wystar-
tował II Bieg Pszczoły, gdzie 
rywalizacja była od najmłod-
szych kategorii po bieg open 
dla bardziej doświadczonych 
biegaczy. W trakcie imprezy 
można było skosztować róż-

nego rodzaju słodkości, pie-
rogi przygotowywane przez 
miejscowe Panie. Nowością w 
tym roku była Roślinna Kuch-
nia, która przyciągnęła bardzo 
wiele osób do swojego stoiska 
i każdy mógł skosztować róż-
nego rodzaju roślinnych pysz-
ności. Dziękujemy za wielkie 
zaangażowanie organizato-
rów i poświęcony czas.

Dnia 14 lipca w Nowogrodzie 
Bobrzańskim odbył się powia-
towy Piknik Zdrowia i Profilak-
tyki pod hasłem: „Lubuszanie 
skutecznie przeciw nowotwo-
rom” – profilaktyka raka szyjki 
macicy, piersi i jelita grubego. 
Piknik otworzyła Marszałek 
Województwa Lubuskiego Elż-
bieta Anna Polak w towarzy-
stwie Senatora RP Waldemara 
Sługockiego i Burmistrza No-
wogrodu Bobrzańskiego Pawła 
Mierzwiaka . Celem imprezy 
była promocja zdrowego stylu 
życia. Podczas pikniku można 
było spotkać się z lekarzami, 
dietetykami, osobami zawo-
dowo zajmującymi się szero-
ko pojętą ochroną zdrowia, a 
także w Miasteczku Zdrowia 
skorzystać z bezpłatnych ba-
dań poziomu cukru, pomiaru 
ciśnienia. Na przygotowanych 
stanowiskach prezentowali się 
również wytwórcy produktów 
regionalnych, można było spró-

bować i zakupić: chleb na na-
turalnym zakwasie, sery, miód 
i wino. Na pikniku warto było 
zobaczyć rękodzieła wykonane 
przez regionalnych artystów 
-niepowtarzalne zegary, szydeł-
kowe maskotki i ozdoby. Swoją 
ofertę prezentowały także lu-
buskie jednostki ochrony zdro-
wia. Szpital Uniwersytecki w 
Zielonej Górze (badania i porady 
lekarskie), Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego Zie-

lona Góra ( pokaz ratownictwa, 
prezentację ambulansu i na-
ukę pierwszej pomocy, ) a także 
SPZOZ Nowy Dworek - Ośrodek 
dla Osób Uzależnionych ofero-
wał porady specjalistów. Na naj-
młodszych czekały dmuchane 
zamki, zagroda z kozami, joga 
dla umysłu - nauka szydełko-
wania. Można było również po-
pływać kajakiem, uczestniczyć 
w rajdzie „ Rowerem po Zdro-
wie” (trasa 6km), a ośmioosobo-

wa grupa biegowa z Nowogrodu 
Bobrz. Fiber rekomendowała 
aktywność poprzez bieg i sama 
biła rekord biegu na bieżni. 
Na scenie pojawiło się wielu 
artystów m.in.: soliści, grupy 
taneczne, a także odbył się po-
kaz karate. Ogromne podzięko-
wania kierujemy do członków 
Klubu Seniora, Stowarzyszenia 
Fiber i wszystkich osób zaanga-
żowanych w ten piknik. Na Was 
zawsze możemy liczyć.
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Festyn Międzysołecki – Klępina- Dobroszów Wielki- PierzwinFestyn Międzysołecki – Klępina- Dobroszów Wielki- Pierzwin

Wysoka - Dożynki Gminne 2019Wysoka - Dożynki Gminne 2019

Dnia 17 sierpnia 2019 roku 
po raz pierwszy z inicjaty-
wy trzech sołtysów odbyła 
się w Klępinie festyn, które-
go organizatorem były trzy 
sołectwa. Impreza okazała 
się być strzałem w dzie-
siątkę. Mieszkańcy naszej 
gminy  chętnie korzystali z 
przygotowanych atrakcji. Or-
ganizatorzy wykazali się nie 
tylko wspaniałym zaangażo-
waniem w organizację, ale 
także gestem który trudno 
opisać. Nie ma słowa, czy też 
słów które odzwierciedliły by 
wielkość i dobroć ich serc. 
Kilka dni przed festynem 
rozegrała się tragedia na te-
renie gminy bowiem spalił 
się dom w Urzutach. Organi-
zatorzy długo się nie namy-
ślając postanowili zmienić 
cel zbiórki w trakcie festy-
nu i cały dochód z imprezy 

24 sierpnia 2019roku w Wy-
sokiej gościliśmy wszyst-
kich, którzy przybyli, aby 
podziękować rolnikom, wy-
twórcom żywności za ich 
trud. Tradycyjne dożynki to 
podsumowanie wysiłku rol-
ników, sadowników, ogrod-
ników. To również podzię-
kowanie za trudy pracy na 
roli, za ogromny wysiłek i 
poświęcenie, a jednocześnie 
radosne spotkanie  rolników 
i wszystkich mieszkańców. 
To święto całej Gminy No-
wogród Bobrzański. Uroczy-
stość dożynkowa rozpoczęła 
się  Mszą  Świętą  Dziękczyn-
ną w Kościele pw. Św.Teresy 
od Dzieciątka Jezus w Wyso-
kiej. Festyn dożynkowy, który 
był poprzedzony przejściem 
barwnego korowodu przez 
Wysoką, rozpoczął się o godz. 
15.45. Na miejsce imprezy 
dotarły przepięknie, mozol-
nie i długo wykonane wieńce 
dożynkowe. Prawdziwe ar-
cydzieła, które wyszły spod 
ludzkiej ręki ustanowiono 
przed sceną. Uroczystość 
rozpoczęła się powitaniem 
Starosty i Starościny doży-
nek. Burmistrz Nowogro-
du Bobrzańskiego na swoje 
ręce przyjął bochen chleba- 
symbol dostatku, szczęścia 

postanowili przeznaczyć na 
odbudowę spalonego domu 
sołtysa Urzut.  Organizatorzy 
zadbali, by nie zabrakło roz-
rywki. Podczas festynu moż-
na było skorzystać z prze-
jażdżek  quadami, zabaw ze 

stowarzyszeniem Fiber.  Na 
najmłodszych czekały  dmu-
chańce, a nieco starsi mo-
gli miło spędzić czas przy 
występach artystycznych. 
Strażacy z OSP Nowogród 
Bobrzański zaprezentowali 

swoje umiejętności i chętnie 
pokazywali dzieciom swój 
sprzęt.  Nie zapomniano 
również o pysznym jedzeniu. 
Dziękujemy organizatorom 
za bardzo pozytywną, godną 
naśladowania postawę.

i pomyślności, wspólnoty, a 
zarazem szacunku dla natu-
ry, wszak to owoc ziemi, ale 
także ciężkiej pracy rolników. 
Następnie gospodarze dzie-
lili się chlebem z tegorocz-
nych plonów.  Po głównych 
obchodach dożynkowych 
odbyła się część artystyczna 
w której wziął udział zespół 
Bobrzanki.  W trakcie trwania 
imprezy odbył się również 
konkurs Sportowe Dożynki 
organizowane przez Stowa-
rzyszenie Fiber, oraz licy-
tacje. Nie zabrakło również 
atrakcji dla dzieci. Na naj-
młodszych czekał dmucha-
ny plac zabaw, przejażdżki 
konne, a dla nieco starszych 
przejazdy pojazdami tereno-
wymi. Na dożynkach moż-
na było także skosztować 
specjałów przygotowanych 
przez gospodynie z pobli-
skich miejscowości. Wie-
czorem dj Napoleon zapro-
sił  wszystkich do wspólnej 
zabawy tanecznej.  Wyniki 
konkursu „Najpiękniejszy 
Wieniec Dożynkowy” były 
następujące: 1 miejsce – Wy-
soka, 2 miejsce – Kaczeni-
ce, 3 miejsce – Drągowina.  
Natomiast w  konkursie „ 
Sportowe Dożynki” miejsca 
na podium zajęły: 1 miejsce- 

Drągowina,  2  miejsce- Wy-
soka,  3 miejsce- Kaczeni-
ce. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom 
Wysokiej, którzy przyczyni-
li się do przygotowania tak 

wspaniałego Święta Plonów. 
Ponadto dodatkowe podzię-
kowania dla sołectw z  na-
szej gminy za czynny udział 
w tym świętowaniu.  Wasz 
wysiłek jest bezcenny.
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Dzień ziemniaka w PrzybymierzuDzień ziemniaka w Przybymierzu

Dożynki Powiatowe w Klenicy i wojewódzkie w KrzeszycachDożynki Powiatowe w Klenicy i wojewódzkie w Krzeszycach

Kąpielisko Kąpielisko 
BASENY przy ul. BASENY przy ul. 
FabrycznejFabrycznej

W sobotę 31 sierpnia 2019 
roku w Przybymierzu odbył 
się DZIEŃ  ZIEMNIAKA, or-
ganizowany przez Koło Go-
spodyń Wiejskich i sołectwo 
Przybymierz. Rolę główną 
w tym święcie oczywiście 
otrzymał ziemniak. Stowa-
rzyszenie FIBER, przeprowa-
dził cykl gier i zabaw oczy-
wiście z ziemniakami w tle. 

Po zmaganiach sportowo-
-ziemniaczanych można było 
spróbować potraw przygo-
towanych przez miejsco-
we gospodynie, w tym 1500 
pierogów, które rozeszły się 
w ekspresowym tempie. Na 
koniec wszyscy chętni wzięli 
udział w zabawie pod gwiaz-
dami, aż do późnych godzin 
nocnych.

31 sierpnia 2019 roku w Kle-
nicy odbyły się Dożynki  Po-
wiatowe, w których Gminę 
Nowogród Bobrzański repre-
zentowało sołectwo Wysoka 
(podczas dożynek gminnych 
zajęło 1 miejsce w konkursie 
na najpiękniejszy wieniec). 
Wieniec sołectwa Wysoka 
godnie reprezentowała nas 
zajmując 1 miejsce w kon-
kursie na ,,Najpiękniejszy po-
wiatowy wieniec dożynkowy”, 
a to wszystko dzięki  cięż-
kiej pracy, którą wykonało 
Sołectwo Wysoka. Trzeba to 
podkreślić, że wieniec, który 
nas reprezentował to 3 z ko-
lei wieniec wykonany przez 
mieszkańców wsi Wysoka, 
który wygrał gminny konkurs. 
Podczas dożynek Powiatu 
zielonogórskiego  odznaczo-
ny został również sołtys so-
łectwa Wysoka Pan Zbigniew 
i Pan Marek Bandiak ze Ster-

Choć do ostatniej chwili nie było 
to pewne, to jednak udało się 
i  1 lipca oficjalnie wystartowa-
ło Kąpielisko Miejskie BASENY 
w Nowogrodzie Bobrzańskim! 
Było to jedno z dwóch w woje-
wództwie lubuskim czynne ką-
pielisko (2 miesiące z nadzorem 
ratowników). Każdego roku to 
bardzo popularne miejsce wy-
poczynku zmienia swoje oblicze. 
W tym sezonie nowością była 
zjeżdżalnia wodna, przebieral-
nie i drewniane leżaki. W myśl 
powiedzenia „Małymi kroczkami 
do przodu”. Po sezonie zreali-
zowano kolejny etap mający na 

kowa, który wraz z rodziną 
wytwarza w winnicy Marcus 
wspaniałe wina.
To nie koniec sukcesów wień-
ca z Wysokiej. Dnia 8 wrze-

śnia podczas Wojewódzkiego 
Święta Plonów, które odbyło 
się w odległych Krzeszycach 
wieniec otrzymał wyróżnie-
nie i kolejną nagrodę.  Trud i 

wysiłek włożony w zrobienie 
tak pięknego wieńca opłacił 
się. Ogromne gratulacje dla 
wszystkich, którzy dołożyli 
się  do tego sukcesu.

celu zwiększenie atrakcyjno-
ści naszego miejsca do kąpieli. 
Dzięki pozyskaniu z Minister-
stwa Sportu i Turystyki  50 000 
zł w ramach  programu rozwoju 

małej infrastruktury sportowo-
-rekreacyjnej – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) edycja 2019, 
zamontowano elementy pla-
cu zręcznościowego wraz z 

ogrodzeniem oraz siłownię ze-
wnętrzną.  Miejmy nadzieję, że 
w przyszłości na kąpielisku bę-
dzie jeszcze ciekawiej i pojawią 
się kolejne atrakcje.
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Młodzi  z charakterem, czyli Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.Młodzi  z charakterem, czyli Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Ulubione miejsce w Nowogro-
dzie?- nasza remiza!
Nasza młodzieżowa druży-
na przy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim powstała w 
1992 roku, a została reakty-
wowana w 2013 roku i liczy 24 
druhów. Młodzi pożarnicy bio-
rą czynny udział w życiu OSP 
i całej gminy. Uczestniczą w 
zebraniach i uroczystościach 
jednostki, zawsze można na 
nich liczyć przy okazji imprez 
odbywających się na terenie  
gminy, chętnie biorą udział w 
zawodach i dzielą się swoją 
wiedzą na temat pierwszej 
pomocy. Co u nich słychać? Co 

W dniu 22.07.2019, odbył się 
Obóz Szkoleniowo-Wypo-
czynkowy naszej Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej w 24 
osobowym składzie w miej-
scowości Dźwirzyno. Trwał 
on do 31.07.2019. Głównym 
celem obozu, którego hasło 
brzmiało "Dziś się poznajemy, 
jutro wspólnie działamy", była  
integracja młodzieży poprzez 

wspólne zajęcia, naukę, gry i 
zabawy oraz poznanie prze-
pisów przeciwpożarowych i 
wspólne szkolenia. Całość za-
dania, które zostało sfinanso-
wane przez Komendą Główną 
Państwowej Straży Pożarnej, 
Urząd Miejski w Nowogro-
dzie Bobrzańskim oraz naszą 
jednostkę wynosiło  łącznie 
22.800 zł.

W dniach 28 - 31 sierpnia dla 
naszych „młodzieżowców „ w 
remizie strażackiej odbyło się no-
cowanie pod nazwą „Zakończenie 
Wakacji”. Polegało to na przy-
pomnieniu sobie wiedzy prze-
ciwpożarowej jaki i utrwalenie 
sprawności fizycznej. Byliśmy na 
basenie w Żaganiu oraz zwiedzi-
liśmy jednostkę Ratowniczo-Ga-
śniczą. W finalnej części naszego 
nocowania udaliśmy się do miej-
scowości Bojadła, aby uczest-
niczyć w Turnieju Leśnym pn. 
„Chroń las i Środowisko” skrom-
nie zajęliśmy trzecie miejsce.

13.08.2019r. urządziliśmy so-
bie spontaniczne nocowanie w 
naszej remizie i jednocześnie 
wybraliśmy się na dwudniowy 
rajd rowerowy. 90 kilometrów 
- prawie tyle udało nam się 
przebyć na dwóch kółkach w 
jeden dzień! Lekko nie było, 
ale było warto. Pierwszy dzień 
był dniem terenowym. W drugi 
zaś nauczyliśmy się jak odpo-
wiednio poruszać się rowe-

rem po mieście oraz zwiedzi-
liśmy okoliczne jednostki OSP 
w drodze do Zielonej Góry. 
Wracając z niecierpliwością 
oczekiwaliśmy na końcówkę 
wakacji i kolejną atrakcję. W 
tym terminie zostało zapla-
nowane 4-dniowe nocowanie 
w remizie wraz z wyjazdem 
na coroczny turniej leśny MDP 
pod tytułem "chroń las i śro-
dowisko"

się wydarzyło w ciągu ostat-
nich trzech miesięcy?
W dniach 10-12 maja gościli-
śmy u siebie naszych kolegów 
z zaprzyjaźnionej jednostki 
OSP z Lübbenau, którzy zo-
stali zaproszeni aby razem 
z nami uczestniczyć w co-
rocznym, polsko-niemieckim 
projekcie strażackim. W tym 
roku głównym zagadnieniem 
naszego projektu było ratow-
nictwo wysokościowe. Za-
poznaliśmy i uczyliśmy  się 
korzystać z naszego nowego 
sprzętu do tego przeznaczo-
nego, który został zakupiony 
w ramach tegorocznego pro-
jektu.
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Na tropie przygódNa tropie przygód
27 września 2011 roku, po 
długiej nieobecności, po-
jawili się w Nowogrodzie 
Bobrzańskim harcerze. Wła-
ściwie trudno wtedy było 
mówić o nas "druhowie". 
Stanowiliśmy wielobarwną 
gromadę żądnych przygód 
młodych ludzi, którzy bar-
dzo chcieli zgłębiać tajniki 
harcerskich dróg i bezdroży. 
Dziś, po ośmiu latach, może-
my z dumą powiedzieć, że w 
naszym mieście na stałe za-
gościli skauci.  Zgromadzeni 
jesteśmy w dwóch druży-
nach: 5 Drużynie Harcerskiej 
"Bobry", do której należą 
dzieci do 12 roku życia, oraz 
15 Drużynie Starszoharcer-
skiej "Świt", w której odnaj-
dują się ci odrobinę starsi. Za 
nami kilka obozów, zimowisk 
i ogólnopolskich rajdów.
  W tym roku pierwszą 
imprezą harcerskiego lata 
był Rajd Odkrywców. Liczna 
reprezentacja harcerzy star-
szych przemierzała ścieżki 
Podlasia Południowego, by 
zgłębić tajniki wojny polsko-
-bolszewickiej. Szukaliśmy 
dokładnych miejsc bitew, 
odtwarzaliśmy ich przebieg, 
rozmawialiśmy z miesz-
kańcami okolicznych wsi. A 
przede wszystkim masze-
rowaliśmy, nawiązywaliśmy 
głębsze relacje, poznawali-
śmy sens i ideę wędrówki. 
Czasem ciążył wielki plecak, 
bolały nogi, a stopy pokry-
wały bąble, ale i tak z uśmie-
chem na twarzy, piosenką na 
ustach i nadzieją w oczach 
stawialiśmy kolejne kroki. 
Bo przecież "harcerz jest 
zawsze pogodny". Kiedy po 

kilkudziesięciu kilometrach 
w nogach stanęliśmy na 
apelu kończącym Rajd Od-
krywców 2019 i z ust ponad 
ośmiuset harcerzy popłynęły 
słowa hymnu ZHP czuliśmy 
dumę, że stanowimy część 
tak wspaniałej grupy pasjo-
natów.
 Naładowani pozy-
tywną energią kilka dni po 
rajdzie ruszyliśmy na obóz. 
Brali w nim udział także har-
cerze młodsi. W tym roku go-
ściliśmy w stanicy położonej 
tuż nad morzem w Łukęci-
nie. Tradycyjnie nocowali-
śmy w namiotach, bo prze-
cież w domkach "byłoby za 
łatwo", a nie o to nam chodzi. 
Harcerz bowiem stawia so-
bie wyzwania i dąży do po-
konania wszelkich trudności. 
Na miejscu przywitali nas 
bogowie greccy, bo naszym 
głównym zadaniem było do-
tarcie do Olimpu. Codziennie 
przedstawiciele pięciu polis 
starali się, by zdobyć punkty 
potrzebne do ruchu na ma-
pie, który każdego dnia przy-
bliżał nas do celu... Poza po-
znawaniem historii i tradycji 
starożytnej Grecji, odbywały 
się zajęcia jakże typowe dla 
obozów harcerskich.  Bawi-
liśmy się młotkami i gwoź-
dziami, bo przecież punktem 
obowiązkowym są prace 
pionierskie, mierzyliśmy wy-
sokie sosny i szerokie rzeki, 
których nie było, poznawali-
śmy tropy zwierząt i ich od-
głosy. Chmury przestały być 
dla nas tajemnicą, a tworze-
nie planów miejsc stało się 
igraszką. A do tego zabawi-
liśmy się w mistrzów kuch-

ni, tyle, że eleganckie garnki 
i kuchenki zamieniliśmy na 
menażki i kuchnię polową. 
Wszystkie potrawy wyszły 
wybornie... Braliśmy udział 
w grach terenowych, zwia-
dach, uczyliśmy się tworzyć 
animacje poklatkowe, nagry-
waliśmy filmy, a w krótkich 
chwilach przerwy graliśmy 
w gry planszowe, pląsali-
śmy, tańczyliśmy, strzela-
liśmy z łuków, graliśmy w 
kometkę. Pogoda w tym roku 
nam dopisała, więc często 
i chętnie korzystaliśmy z 
plaży pod czujnym okiem 
wykwalifikowanego ratow-
nika. Czy wspominaliśmy już 
o twardzielu? Chętni z nas 
mogli wstać przed planowa-
ną pobudką, wziąć udział w 
rozgrzewce, biegu i kąpieli 
w morzu. Jak się okazało, 
twardzieli mieliśmy kilku i 
żaden z nich nie przekroczył 
10 roku życia... Jednak wy-
jątkowy klimat, jaki jest ce-
chą charakterystyczną obo-

zów harcerskich, tworzony 
był wieczorami, gdy w bla-
sku ognia śpiewaliśmy pio-
senki, dziękowaliśmy sobie 
za każdy kolejny dzień i słu-
chaliśmy gawęd naszego ko-
mendanta. Czasem w mun-
durach tworzyliśmy drogę 
świetlną, by wybrani mogli 
po niej przejść i na ogień zło-
żyć Przyrzeczenie Harcer-
skie.  To na pewno niezapo-
mniane chwile! Ostatnią noc 
tradycyjnie spędziliśmy przy 
ognisku śpiewając nastro-
jowe piosenki lub szczelnie 
okryci śpiworami oddając 
się sennym marzeniom. 
Kiedy wsiadaliśmy do auto-
karu, który zabierał nas do 
naszych rodzinnych domów, 
czuliśmy radość, bo prze-
cież czekali na nas rodzice 
i dziadkowie, ale też smutek 
i żal, że tak wspaniała przy-
goda dobiegła końca. To był 
wyjątkowy czas! A co przed 
nami? Kolejny rok pełen 
przygód, udział w rajdach, 
zimowisko w... Nie, nie bę-
dziemy zdradzać, choć plany 
już są poczynione. A za nie-
całe dwanaście miesięcy ko-
lejny obóz. Tym razem w...
Kończymy słowami założy-
ciela skautingu, generała 
Roberta Baden-Powella, któ-
re co dnia nam towarzyszą 
- "Życie bez przygód byłoby 
strasznie głupie".

Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!

Drużynowa 5 DH "Bobry" 
oraz 15 DSH "Świt"
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Stowarzyszenie Fiber organizuje XXI Mistrzostwa Stowarzyszenie Fiber organizuje XXI Mistrzostwa 
Skrzatów i Żaków 25.05.2019 r.Skrzatów i Żaków 25.05.2019 r.
25 maja 2019 r. Stowarzy-
szenie FIBER było orga-
nizatorem XXI Mistrzostw 
Województwa Lubuskiego 
Skrzatów i Żaków w tenisie 
stołowym. 2 złote, 1 srebrny 
i 2 brązowe medale to doro-
bek najmłodszych zawodni-
ków FIBERA. Złoty medal w 
kategorii skrzatów, potwier-
dzając swoją dominację w 
tym sezonie, zdobył FILIP 
BABIAK. W tej samej kate-
gorii 5 miejsce zajął KAJTEK 
KOGUT, a 7 PIOTR KOPANIA.
W kategorii skrzatek, wielką 
niespodziankę, zdobywając 
brązowy medal, sprawiła 
LAURA MARCINKIEWICZ. W 
tej samej kategorii 7 miej-
sce zajęła MILENA SIKOR-
SKA, a 9 OLA MIERZWIAK.
W kategorii żaków najlep-
sze zawody w karierze za-
liczyli OLIWIER BABIAK i 
MATEUSZ SIKORSKI, którzy 

zdobyli kolejno srebrny i 
brązowy medal. Na miej-
scach 5-6 uplasowali się 
RADEK CHABINIAK i JAKUB 
ŚLEDZIŃSKI. Drugie złoto 
dla naszego klubu zdobyła 
para JAKUB ŚLEDZIŃSKI / 
OLIWIER BABIAK w grze po-
dwójnej żaków. Statuetki dla 
najmłodszych uczestników 
mistrzostw odebrali OLA 
MIERZWIAK wśród dziew-
cząt oraz SZYMON BABIAK 
wśród chłopców, a udany 
debiut zaliczył tylko nieco 
starszy KAROL BABIAK.
Turniej był także wielkim 
sukcesem organizacyjnym, 
bowiem pochwały płynęły 
nie tylko od uczestników i 
kibiców ale także od władz 
Lubuskiego Związku Tenisa 
Stołowego. Była to pierwsza 
mistrzowskie zawody jakie 
w pięcioletnim okresie dzia-
łalności zorganizowaliśmy.
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WAKACYJNA PRZYGODA z FIBEREM - 2019WAKACYJNA PRZYGODA z FIBEREM - 2019

Hannover zdobyty – 10-12.05.2019 r.Hannover zdobyty – 10-12.05.2019 r.

W dniach 24 lipca do 13 sierp-
nia po raz piąty na sołectwa 
naszej gminy wyruszyła Wa-
kacyjna Przygoda z Fiberem. 
Na spotkaniach członkowie 
Fibera pokazali dzieciom jak 
można spędzać wolny czas 
poprzez gry, konkursy i zaba-
wy. W tym roku na życzenie 
mieszkańców powróciliśmy 
do Kotowic i Urzut jednak 
frekwencja w obu wioskach 
ukazała, że dzieci w tych 
wioskach mają inne zainte-
resowania. Niezawodne są 
jak zawsze w Drągowinie i 
Przybymierzu, gdzie corocz-
nie zawsze jest największa 
frekwencja. W tegorocznych 
zabawach mieliśmy przygo-
towane dla dzieci ponad 20 
różnego rodzaju zadań kon-
kursów i gier zarówno spor-
towo-sprawnościowych jak i 
umysłowych czy logicznych. 
Zależało nam, aby dzieci przy 
wykonywaniu gier i konkur-
sów To jakie na danej wiosce 
przeprowadzaliśmy zależało 

od liczebności i wieku mło-
dych uczestników. Po raz 
pierwszy także zawitaliśmy 
do Białowic, gdzie na prośbę 
pani sołtys przeprowadzili-
śmy gry i zabawy dla dzieci. 
Ogółem we wszystkich spo-

tkaniach uczestniczyło ponad 
sto dzieci w wieku od 3 do 
15 lat, które za fajną zaba-
wę nagrodzone zostały przez 
organizatorów medalami i 
dyplomami, a także upomin-
kami w postaci kubków, po-

duszek, słodyczy oraz gadże-
tów reklamowych. Zadanie 
to współfinansowane jest ze 
środków Gminnej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Nowogro-
dzie Bobrzańskim.

W dniach 10-12 maja na za-
proszenie polonijnego zespo-
łu z Hannoveru z rewizytą 
udała się 10-osobowa grupa 
tenisistów stołowych Fibe-
ra Nowogród Bobrzański. 
Sportowo wypełniliśmy swo-
je zadanie pokonując przy 
tenisowych stołach sympa-
tycznych zawodników dru-
żyny gospodarzy w stosunku 
28:19. Oprócz meczu gospo-

darze ugościli nowogrodz-
kich tenisistów jak najlepiej 
umieli, wspólne posiłki, a 
także spotkania integracyjne 
z polonusami na długo po-
zostaną w pamięci. Był także 
czas na poznanie Hannoveru 
– miasta, które w czasie wo-
jennych zostało praktycznie 
całkowicie zniszczone. Duże 
wrażenie pozostawiły tak-
że Ogrody Królewskie, które 

są nieodzownym elementem 
zwiedzania.. Współpraca po-
między Fiberem, a Polonią 
(klubami) idzie w dobrym kie-
runku, możemy wymieniać 
się doświadczeniami oraz 
poznać inne formy treningu 
i rozgrzewki. Klub z Hanno-
veru posiada jeszcze pięć 
innych sekcji i kto wie czy w 
najbliższym czasie ta współ-
praca rozwinie się na inne 

dyscypliny. Największą prze-
szkodą we współpracy może 
okazać się jedynie odległość 
450 km pomiędzy Nowogro-
dem a Hannoverem, jednak 
najbliższa okazja do ponow-
nego spotkania się nadarzy 
się już w wrześniu tego roku, 
gdzie z rewizytą przyjedzie 
do Polski 10 osobowa ekipa 
tenisistów stołowych Polonii 
Hannover.
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Rowerem z Fiberem – czemu nie !!!Rowerem z Fiberem – czemu nie !!!
Już od końca marca Stowa-
rzyszenie FIBER organizuje 
rajdy rowerowe dla miesz-
kańców naszej Gminy. Rajdy 
cieszą się dużą popularno-
ścią wśród mieszkańców, 
bowiem jest to bardzo fajna 
i aktywna forma spędzenia 
wolnego czasu wśród rodziny 
czy znajomych. W tym roku 
nastąpił prawdziwy boom na 
rowery, czego przykładem 
może być utworzenie Nowo-
grodzkiej Grupy Rowerowej, 
która wspomaga i organizu-

je rajdy. Do dnia dzisiejsze-
go odbyło się już ponad 10  
rajdów z cyklu ROWEREM z 
FIBEREM, a były to różne raj-
dy. Jeden z większych, który 
w tym roku zorganizowali-
śmy, to był trzydniowy rajd 
do Parku Róż w Forst z noc-
legami w Brodach. W sumie 
przez trzy dni pełne wrażeń 
i nie ma co ukrywać, i wy-
siłku przejechaliśmy ponad 
160 kilometrów. Były też i 
krótsze jednodniowe rajdy 
jak np. Rajd w poszukiwaniu 

Boberków, który odbył się 
1 maja, a jechaliśmy przez 
pięć miejscowości, w których 
stoją wspomniane Boberki. 
W tradycyjnych rajdach zwie-
dzamy naszą gminę, ale nie 
tylko. Byliśmy już na rajdzie 
w Dychowie, Bieniowie czy 
Lubsku. W lipcu i sierpniu 
organizowaliśmy cykl rajdów 
p.n. ROWEREM po GMINIE, 
którego celem jest odwiedze-
nie wszystkich wiosek będą-
cych w obrębie naszej gminy. 
Ponadto organizujemy rajdy 

specjalne o wdzięcznej na-
zwie ROWEROWE PRZYGODY 
z FIBEREM. W tego typu raj-
dach nie tylko aktywnie spę-
dzamy czas na jeździe rowe-
rem, ale także rozwiązujemy 
różnego rodzaju konkursy i 
zadania umysłowe. Jeździć i 
organizować rajdy będziemy 
praktycznie  do „pierwszych 
mrozów”, dlatego zachęca-
my i zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do wspólnego i 
aktywnego spędzania wolne-
go czasu.
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5 LAT Z FIBEREM5 LAT Z FIBEREM
17 sierpnia 2014 roku gru-
pa tenisistów stołowych 
postanowiła założyć for-
malnie stowarzyszenie. Na-
zwę FIBER wymyślił obecny 
wiceprezes Lech Pawlisiak. 
Początkowo miało to być 
stowarzyszenie typowo te-
nisowe jednak... 
• Minione 5 lat dla człon-

ków Fibera były bardzo 
pracowite. Jako jedno z 
nielicznych stowarzyszeń 
działających na terenie 
miasta i gminy organizo-
waliśmy różnego rodzaju 
imprezy duże i małe, dla 
mieszkańców starszych 
czy młodszych. Nasze 
działania w początko-
wym okresie były oparte 
na własnym wkładzie fi-
nansowym i rzeczowym. 
Dopiero w późniejszym 
okresie duże wsparcie 
otrzymaliśmy od Urzędu 
Miejskiego w Nowogro-
dzie Bobrzańskim,  w po-
staci dofinansowania do 
zadań publicznych, które 
przeprowadzaliśmy od 
2015 roku.  Był to moment, 
w którym stowarzyszenie 
rozwinęło mocno skrzy-
dła. Od 2018 roku prze-
prowadzamy także zada-
nia dofinansowane przez 
Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Lubuskiego, 
Ministerstwo Sportu i Tu-
rystyki, LGD Między Odrą 
a Bobrem, czy też Zwią-
zek Lubuskich Organizacji 
Pozarządowych.

• Oprócz zadań publicznych 
przeprowadzaliśmy tak-
że wiele imprez, a było 
ich naprawdę sporo i to 
zarówno na płaszczyźnie 
sportowej, rekreacyjnej 
jak i turystycznej.

• Od 2015 roku uczestni-
czyliśmy w ponad 100 
festynach  i różnych im-
prezach organizowanych 
przez nas, a także Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kul-
tury Sportu i Rekreacji w 
Nowogrodzie Bobrzań-
skim, Burmistrza Nowo-
grodu Bobrzańskiego, 
nowogrodzkie Szkoły 
Podstawowe oraz gminne 
sołectwa.           

• Podczas wakacji od 2015 

roku corocznie przepro-
wadzamy serię zajęć re-
kreacyjno-kulturalnych 
dla dzieci naszej gminy o 
nazwie „Wakacyjna Przy-
goda z Fiberem”,  

• Także od 2015 roku pod-
czas Gminnym Dożynek, 
prowadzimy turnieje 
sportowo-sprawnościowe 
pt. „Sportowe Dożynki” 
dla drużyn reprezentują-
cych swoje sołectwa.

• Nie można zapomnieć 
także o Parafialnych Fe-
stynach Rodzinnych, któ-
rych to od 2015 byliśmy 
głównymi organizatora-
mi, jednak w tym roku nie 
otrzymaliśmy zgody na 
organizację VI Festynu.

• Pierwszą imprezą jaką 
zorganizowaliśmy pod 
szyldem Fibera w listo-
padzie 2014 roku były za-
wody latawcowe dla dzie-
ci. Takie zawody, ale już 
w rozbudowanej formie 
przeprowadzamy corocz-
nie w okresie jesiennym 
każdego roku.

• Dla dorosłych mieszkań-
ców gminy organizujemy 
corocznie Mistrzostwa w 
Sudoku, a dla seniorów 
od 2018 roku cykl pn. AK-
TYWNY SENIOR promu-
jący aktywny tryb życia 
wśród seniorów naszej 
gminy.

• FIBER to nie tylko festyny, 
ale także imprezy cyklicz-
ne. Realizowaliśmy dzia-
łania propagujące formy 
upowszechnienia kultury 
fizycznej w gminie Nowo-
gród Bobrzański.

• Z inicjatyw długofalowych 
należy wymienić przede 
wszystkim rajdy rowero-
we z cyklu „Rowerem z 
Fiberem”. Rajdy takie or-
ganizowane były w różnej 
formie. Przeważnie były 
to  rajdy jednodniowe, ale 
przeprowadziliśmy także i 
trzy dniowe do Parku Mu-
żakowskiego w Łęknicy 
czy do Parku Róż w Forst. 
W rajdach jednodniowych 
zwiedzaliśmy tereny na-
szej gminy, ale wyjeżdża-
liśmy także poza jej gra-
nice. Byliśmy na rajdach 
w Lubsku, Czerwieńsku, 

Dychowie, Tarnawie Kro-
śnieńskiej czy Świdnicy. 
W ubiegłym roku wpro-
wadziliśmy do kilku raj-
dów element rozrywki. W 
takich rajdach nazwanych 
ROWEROWE PRZYGODY 
z FIBEREM uczestnicy w 
czasie postojów rozwią-
zują różnego rodzaju za-
dania i konkursy.

• Od 2015 roku do dnia 
dzisiejszego przeprowa-
dziliśmy także marsze 
Nordic Walking, w których 
uczestniczyła niejedno-
krotnie instruktorka, a 
zarazem czołowa zawod-
niczka Polski Beata Bo-
czar.

• Od listopada 2018 roku 
powołaliśmy do życia 
nową sekcję o nazwie 
„Nowogrodzka Grupa Bie-
gowa FIBER”. Ta grupa 
choć działa od niedaw-
na to już jest nad wyraz 
widoczna i to nie tylko 
poprzez udział w impre-
zach masowych, ale tak-
że „firmowe” koszulki, w 
których biegając promują 
naszą gminę.

• Stowarzyszenie FIBER 
jednak najbardziej koja-
rzone jest z tenisem sto-
łowym, dlatego w okre-
sie jesienno-zimowym 
poświęcamy dużo czasu 
właśnie temu sportowi. 
Każdego roku od paź-
dziernika do marca pro-
wadzimy rozgrywki dla 
amatorów w ramach No-
wogrodzkiej Ligi Tenisa 
Stołowego. Dobrze funk-
cjonuje także sekcja Te-
nisa Stołowego, w której 
pięć drużyn rywalizuje na 
trzech szczeblach roz-
grywek. Szkolenie dzieci 
rozpoczęliśmy od 2016 
roku, a efekty tych dzia-
łań są bardzo pozytywne.
Przez ten cały okres or-
ganizowaliśmy także tur-
nieje towarzyskie, które 

zdobyły już sobie renomę 
w województwie lubu-
skim. Najbardziej znane 
to Mikołajkowy Turniej 
Tenisa Stołowego, w któ-
rym 2018 roku pobiliśmy 
rekord frekwencji wyno-
szący ponad 160 uczest-
ników. Corocznie organi-
zujmy także Wielkanocny 
Turniej Tenisa Stołowego 
oraz Noworoczny Turniej, 
w którym jak co roku zbie-
ramy pieniążki na WOŚP. 
Dla mieszkańców gminy 
organizujemy corocznie 
Turniej o puchar Bermi-
xa – sponsora, który jako 
jeden z nielicznych jest z 
nami od początku istnie-
nia Fibera i cały czas nas 
wspiera. W tym roku prze-
jęliśmy także od Ośrodka 
Kultury organizację indy-
widualnych i deblowych 
mistrzostw Gminy Nowo-
gród Bobrzański w tenisie 
stołowym

• Tyle w skrócie o 5 letniej 
działalności stowarzy-
szenia FIBER, ale należy 
tu jeszcze nadmienić, że 
aby te wszystkie działa-
nia mogły być zrealizowa-
ne niezbędna była rzesza 
osób, która te przedsię-
wzięcia zrealizowała.

• My taki potencjał posia-
daliśmy i posiadamy, bo-
wiem na Stowarzyszenie 
FIBER liczy sobie ponad 
60 członków. Tutaj na-
leżą się podziękowania 
wszystkim aktywnym 
członkom, którzy wspie-
rają działania władz sto-
warzyszenia.

• Pod szyldem Stowarzy-
szenia robimy to, co lu-
bimy i robimy to z pasją. 
Poprzeczkę postawiliśmy 
sobie wysoko, ale wiemy 
już teraz, że udało się w 
większości zrealizować 
nasze plany i założenia, 
z czego należy się tylko 
cieszyć.
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5 lat z FIBEREM na Sportowo5 lat z FIBEREM na Sportowo
5 lat czyli 60 miesięcy lub 261 
tygodni daje w sumie 1826 
dni. Przez ten czas zrealizo-
waliśmy 460 różnego rodzaju 
aktywności, co daje w sumie 
statystycznie co 4 dni jedno 
działanie. Z tego też powodu 
świętowania piątej roczni-
cy nie można było obchodzić 
inaczej jak na sportowo. I tak 
też zrobiliśmy. O godz. 14.00 
ruszył rajd rowerowy z cy-
klu „Rowerem z Fiberem”, w 
którym uczestniczyło ponad 
40 rowerzystów. Trasa była 
bardzo malownicza, bowiem 
przebiegała wzdłuż kanału 
Dychowskiego i rzeki Bóbr.  
Na trasie zaplanowane były 
trzy postoje, ale nie za dłu-
gie, bowiem cały rajd musiał 
dzisiaj się zmieścić w limicie 
czasowym. Taki limit miała 
także grupa kobiet uczest-
nicząca w marszu Nordic 
Walking. Ta grupa wyruszy-
ła sprzed Ośrodka Kultury o 
godz. 15.00 i choć miały do 
pokonania mniejszy dystans 
to jednak poruszały się tyl-
ko za pomocą kijków. Trasa 
jaką sobie Panie wyznaczyły 
także była bardzo przyjazna, 
bowiem prowadziła leśnymi 
ścieżkami, co przy bezchmur-
nej pogodzie było "strzałem 
w dziesiątkę". O godz. 15.00 

rozpoczęli zmagania także te-
nisiści stołowi w grupie ponad 
10 osób. Na rozstawionych 
czterech stołach w formie tre-
ningu rywalizowali pomiędzy 
sobą rozgrywając bratobójcze 
pojedynki. Czwarta aktywność 
w postaci treningu biegowego 
rozpoczęła się najpóźniej, bo o 
godz. 16.00 Tutaj jednak czte-
roosobowa ekipa Nowogrodz-
kiej Grupy Biegowej miała do 
pokonania dystans ok. 5 km. 
Bieg przebiegał w przyjaciel-
skiej atmosferze i tylko żal 
trochę, że nie skorzystali z 
tej oferty mieszkańcy naszej 
Gminy. Zadanie wszystkich 
grup było dotrzeć na godz. 
17.00 na plac przy Szkole 
Podstawowej nr 1. Tutaj bo-
wiem zaplanowaliśmy Piknik 
z Fiberem podsumowujący 
5-letni okres działalności (o 
tym piszemy w innym miej-
scu). W pikniku wzięło udział 
ponad 100 osób, a byli to nie 
tylko uczestnicy owych ak-
tywności, ale także i sympaty-
cy stowarzyszenia Fiber. Miło 
było usłyszeć "dobre słowa" 
na temat swojej działalności 
wszak to wszystko robimy 
nie tylko dla siebie, ale także 
z pożytkiem dla mieszkań-
ców Miasta i Gminy Nowogród 
Bobrzański. Podczas pikniku 

uczestnicy mogli posilić się 
domowymi wypiekami, a tak-
że przy ognisku upiec sobie 
kiełbaskę. Jednak wszyscy 
czekali przede wszystkim na 
"rocznicowy" tort, którego dla 
nas upiekła Agnieszka, zna-
na z tego, że jej wypieki są 
zawsze wyśmienite. Nie ina-
czej było i tym razem. Tort 
został pokrojony i podzielo-
ny, a później skonsumowany 
przez uczestników pikniku. 
Zanim jednak to nastąpiło 
prezes stowarzyszenia Ro-
man Mączkowski przedstawił 
w wielkim skrócie historię 

Fibera, a także wszystkie ak-
tywności jakie przez okres 5 
lat stowarzyszenie realizowa-
ło. Były także podziękowania 
dla wszystkich uczestników, a 
także "pomocników" i realiza-
torów wszystkich aktywności. 
Nie mogło obyć się także bez 
konkursów, w których do wy-
grania były poduszki z logiem 
Fibera. Oprócz tego wszyscy 
uczestnicy pikniku otrzymali 
także gadżety stowarzysze-
nia. Spotkanie zakończyło 
się po godz. 19.00 w rytmach 
znanego utworu "bo jak nie 
my to kto".
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Wieści ze Szkoły Pro Novo w BogaczowieWieści ze Szkoły Pro Novo w Bogaczowie
Pożegnanie absolwentów

Zakończenie roku w przedszkolu Pro Novo

Piknik Rodzinny

Uroczysty apel kończący rok szkolny 
2018/2019

Wtorkowe popołudnie, 2019-
06-18, to czas pożegnania na-
szych najstarszych uczniów i 
wręczenie świadectw w kla-
sach 4-8 i 3 gimnazjum.
Było wzniośle i uroczyście, ale 
też jak to u nas - również bar-
dzo ciepło i rodzinnie. 
Nie obyło się bez łez, bo coś 
się kończy. Ale i była też ra-
dość, bo koniec jest począt-
kiem czegoś nowego... 
Drodzy absolwenci, jesteśmy 
z Was bardzo dumni. 
Idźcie w świat i pamiętajcie, że 

najważniejsze w życiu nie jest 
to kim jesteś, ale jaki jesteś. 
Dla nas nie jest ważne, kim 
będziecie w przyszłości, jakie 
zawody będziecie wykonywać. 
Pragniemy, byście byli szczę-
śliwymi ludźmi, realizującymi 
swoje pasje, aby każde z Was 
pamiętało to, co Wam wpajali-
śmy, że człowieka poznaje się 
po sercu, po jego czynach, po 
tym jak traktuje bliźniego. 
Życzymy sobie, Wam i Wa-
szym Rodzicom, abyście byli 
po prostu dobrymi ludźmi.

Koniec czerwca , to czas po-
żegnań, czas podsumowa-
nia całego roku pracy. Tak 
też było w naszym przed-
szkolu. 
W środę, 2019-06-19  
przedszkolaki z Pro Novo 
uroczyście zakończyły rok 
przedszkolny 2018/2019. 
Zerkając na każdą z na-
szych grup - na Biedronki, 
Jeżyki, Smerfy czy najstar-

sze Żabki, które od wrze-
śnia rozpoczną przygodę w 
szkole i myśląc o wrześniu 
poprzedniego roku, widzimy 
jak bardzo się zmieniliście, 
urośliście, nabraliście pew-
ności siebie, rozkwitliście 
jak kwiaty na wiosnę. 
To piękne, że w tym dora-
staniu możemy Wam towa-
rzyszyć. Do zobaczenia we 
wrześniu!!!

Nasz coroczny Piknik Ro-
dzinny już za nami. Czy się 
udał? Nie nam osądzać a 
wszystkim tym, którzy ba-
wili się z nami. 
Festyn wyjątkowy, bo z ce-
lem charytatywnym. Cały 
bowiem dochód został 
przekazany na rzecz Ma-
ili Tatu - New Hope Africa 
Foundation.
Jeszcze raz bardzo dzię-
kujemy tym, którzy przy-
czynili się do tego wspól-

nego dzieła. 
Tym bardziej, że kilka dni 
po festynie otrzymaliśmy 
info z Fundacji Maili Tatu, 
że brakuje im środków na 
zakup produktów do przy-
gotowania obiadów dla 
dzieci będących pod opie-
ką New Hope.. 
Dzięki Państwu uda się 
sfinansować posiłki dla 
dzieci na ponad 2 tygo-
dnie...
Dziękujemy!!!

We wtorek, 2019-06-18 swoje 
świadectwa odebrali najmłod-
si uczniowie naszej szkoły i ci 
trochę starsi. Wręczone zo-
stały również Stypendia Bur-
mistrza Nowogrodu Bobrzań-
skiego.
Jak przystało na szkołę, która 
ma duszę nagrodziliśmy nie 
tylko najlepszych uczniów.

Zdajemy sobie bowiem spra-
wę, że każde z naszych dzieci 
ma różne możliwości, mniej-
sze czy też większe, jednym 
nauka przychodzi łatwiej, in-
nym trudniej. 
Dlatego wyróżniony został 
każdy uczeń klas młodszych. 
Każdy ma bowiem jakiś talent 
i jakąś supermoc.

Zielona Szkoła - Kraków
To już nasza tradycja, że 
każdego roku zabieramy 
wszystkich uczniów naszej 
szkoły na wspólny wyjazd - 
na Zieloną Szkołę. Czy duży 
czy mały, jedziemy wszyscy, 
by wspólnie spędzić kilka dni 
bawiąc się, integrując, ucząc 
i zwiedzając. W tym roku po-
stanowiliśmy podbić wspól-
nie Kraków i okolice. Oczywi-
ście zwiedziliśmy Wieliczkę, 
pospacerowaliśmy po daw-
nej stolicy Polski, odwiedzi-

liśmy Wawel i smoka. Nie 
mogło się też obyć bez prze-
łamywania własnych barier 
i słabości w Energylandii. 
Starsi uczniowie odwiedzili 
też miejsce tak szczególne 
i wyjątkowe - w skupieniu i 
zadumie zwiedzili bowiem 
dwa nazistowskie obozy 
koncentracyjne - Auschwitz 
I i Auschwitz II - Birkenau. 
Młodsze dzieci zaś wzięły 
udział w zajęciach w Studiu 
Filmów Rysunkowych.
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Nasi mali Masterchefowie

Kolejny certyfikat jest nasz!

Bo pomysł jest najważniejszy! 
Wycieczka marzeń.Co tu dużo mówić - nasze 

dzieci zakochały się w goto-
waniu! :) 
Jeżyki, Biedronki i Żabki po-
szerzając swoje horyzonty 
kulinarne wybrały się do 
EnceRęce - autorskiej Szko-
ły Gotowania dla dzieci w 
Zielonej Górze.
Jak przystało na adeptów 
sztuki kulinarnej, dzie-
ci przywdziały fartuszki i 
ochoczo ruszyły do pra-
cy. Podczas warsztatów 

powstały pyszne, owoco-
we szaszłyki oraz jeszcze 
smaczniejszy koktajl ze 
szpinaku i owoców sezo-
nowych (Jężyki), a także 
uwielbiana przez dzieci 
pizza (Biedronki i Żabki) i 
owocowy mus. 
Rodzice mogą być spokojni - 
dzieci radzą sobie w kuchni 
znakomicie. Można spokoj-
nie wykorzystać ich talenty i 
zapał podczas przygotowy-
wania niedzielnego obiadu.

Nie gromadzimy, choć miło 
wiedzieć, że są potwier-
dzeniem naszej codziennej 
pracy. 
Tym razem mamy za-
szczyt poinformować, że 
nasze przedszkole za swo-
ją pracę (nie od święta, 
a każdego dnia), podjęte 
działania, inicjatywy i po-
dejście do przekazywania 
wiedzy i rozwoju naszych 
podopiecznych, uzyska-

ło Certyfikat "Przedszkole 
Małych Odkrywców". Duma 
nas rozpiera, choć nagro-
dzono nas za coś, co jest 
naszym codziennym dzia-
łaniem. :) 
Jeśli ktoś ma wątpliwości 
jakie jest nasze przedszko-
le, to informujemy wszem 
i wobec, że jest placówką 
małych odkrywców. :)) Ko-
ordynator projektu: Jere-
micz Anna

Nasi gimnazjaliści... i ich wy-
cieczki/porwania są już chyba 
wszystkim znane.
W pierwszej klasie samolot 
i Warszawa, a w trzeciej (nie 
wspominając tego, co było po-
między :)) - Szwecja i ogromne 
promy pasażerskie Stena Line.
Marzenie wielu, a nasi ucznio-
wie je zrealizowali w wieku lat 
15 czy 16.
Czy zadowoleni? Jak nie być, 

gdy płynie się promem-mia-
steczkiem, do kraju, który nie 
tylko jest piękny, ale też... spo-
kojny, wyciszony. Chce się tam 
żyć. Bez pośpiechu, gonitwy za 
wszystkim. Slow life. :) 
Aaaa i angielski przećwiczony 
w praktyce. Bałtyk przetesto-
wany po obu stronach - pol-
skiej i szwedzkiej.
A jak było? Pytajcie tych, którzy 
byli z nami.

Zmieniamy się dla WasZmieniamy się dla Was
Czas wakacji to nie czas odpo-
czynku w naszej szkole. W tym 
roku, podczas przerwy letniej 
udało nam się oddać do użytku 
piękne boisko ze sztuczną na-
wierzchnią, a także stworzyliśmy 
tzw. outdoorową klasę, czyli miej-
sce do pracy w plenerze, a także 

strefę odpoczynku. I jeszcze na-
sza duma - kuchnia z pełnym 
wyposażeniem przeznaczona 
tylko i wyłącznie do prowadzenia 
warsztatów kulinarnych w szko-
le i przedszkolu. Już teraz wiem, 
że był to strzał w 10. Gotowanie 
to nowa pasja naszych dzieci. :)
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Drogi przyszły adepcie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Drogi przyszły adepcie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim!Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim!

Susza 2019 – Susza w Polsce- Susza w NowogrodzieSusza 2019 – Susza w Polsce- Susza w Nowogrodzie

Z radością informuję Cię, że 
egzaminy po 8 klasie poszły 
mi tak dobrze, że dostałam 
się do wymarzonej szkoły 
średniej. W tym roku szkol-
nym czeka mnie wiele nowo-
ści; podobnie jak Ciebie!
Aby nieco przybliżyć Ci 
szkolne środowisko, przypo-
mnę, co takiego działo się 
w „dwójce” w ostatnim cza-
sie…
Podczas gdy większość osób 
już cieszyła się wakacjami, a 
ja interesowałam się głów-
nie rekrutacją, moi koledzy 
wzięli udział w wakacyjnym 
programie Unii Europejskiej 
Erasmus+. To było w lipcu…
Czerwiec był miesiącem po-
żegnań: szkołę opuścił ostat-
ni rocznik gimnazjalistów 
i pierwszy ósmoklasistów. 
Był to również czas wycie-
czek, klasowych ognisk, raj-
dów, domykania projektów i 
eksperymentów. Zwiedzili-
śmy nie tylko Zieloną Górę, 
Żary, Łagów, okolice Nowo-
grodu Bobrzańskiego i Zgo-
rzelca, ale też Międzyzdroje, 
Pragę, Skalne Miasta oraz… 
Londyn!
W kwietniu braliśmy udział w 
polsko-niemieckiej wymianie 
w Lübbenau. A przez cały rok 
współpracowaliśmy e-ma-
ilowo ze szkołą w Rosji. Na 
pewno już wiesz, że kontakt 
z żywym językiem to najlep-
szy sposób na pogłębienie 
umiejętności językowych. 
U nas będziesz mieć wiele 
okazji, by to zrobić. A pewne-
go rodzaju „ukoronowaniem” 
Twojej pracy może się stać 
udział w spektaklu czy mu-
sicalu w języku angielskim. 
W tym roku była to „Alicja w 
Krainie Czarów”. Naprawdę 

Na dzień 30 czerwca 2019r. 
Instytut Uprawy i Gleboznaw-
stwa (IUNG ) Puławy ukazała 
skalę występowania suszy 
w Polsce, a także na terenie 
Gminy Nowogród Bobrzański 
obejmującej wszystkie  upra-
wy rolnicze, ogrodnicze, sa-
downicze, łąki i pastwiska. 4 

lipca 2019 Burmistrz Nowo-
grodu Bobrzańskiego wystąpił 
do Pana Wojewody o powoła-
nie Komisji  na terenie Gminy 
Nowogród Bobrzański. 8 lipca 
2019r. Pan Wojewoda Lubuski 
zarządzeniem powołał skład 
Komisji: Przedstawiciel Lubu-
skiej Izby Rolniczej, 3 przed-

stawicieli Urzędu Gminy, do-
radca z Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Kalsku, która 
szacowała straty powstałe w  
wyniku suszy. 
Komisja zaczęła prace w tere-
nie i do połowy sierpnia osza-
cowała straty w 121 gospo-
darstwach. Do dnia 26 sierpnia 

2019r. wpłynęło 134 wniosków 
od rolników posiadających 
grunty na naszym terenie. 
Najbardziej dotkniętych suszą 
zostały zboża jare, motylkowe 
średnio około 70% strat. Pozo-
stałe uprawy jak zboża ozime, 
kukurydza, ziemniaki itd. około 
50-70% strat.

warto zobaczyć, a jeszcze 
lepiej móc wziąć udział w ta-
kim przedsięwzięciu!
Szkoła to nie tylko spotkania 
rówieśnicze i wycieczki (na 
te zawsze możesz się wy-
brać z rodzicami…). Pamię-
taj, że w szkole masz szan-
sę pogłębić swoją wiedzę 
albo zdobyć zupełnie nową. 
W „dwójce” uczymy się nie 
tylko w ławkach. Wychodzi-
my z nich, z klas i ze szkoły. 
Wchodzimy też w inne – niż 
tradycyjne uczniowskie – 
role: jesteśmy badaczami, 
eksperymentatorami, arty-
stami, studentami akademii 
matematycznej. Podczas 
lekcji przyrody, chemii, fizyki 
czy biologii poznajmy świat 
wszystkimi zmysłami. Jeśli 
do nas przyjdziesz, koniecz-
nie zapytaj o kuchnię mole-
COOLarną.  
W roku szkolnym 2018/2019 

uzyskaliśmy m.in. certyfikat 
Zaczytanej Szkoły oraz koła 
naukowego Być jak Ignacy 
– zostań bohaterem nauki. 
W klasach 1-3 uczniowie re-
alizują mnóstwo projektów. 
W minionym roku odbywały 
się one pod hasłem „Zmy-
słolandia”. Brzmi ciekawie, 
prawda?
W „dwójce” rozwijasz także 
swoje pasje. Jest zespół mu-
zyczny, wokalny, są rozma-
ite zajęcia sportowe, działa 
Klub Podróżnika (wierz mi, 
wędrówki z nim są niezapo-
mniane!), możesz doskonalić 
programowanie i kodowanie, 
brać udział w zajęciach te-
atralnych, czytelniczych, po-
lonistycznych, językowych, 
matematycznych czy akcjach 
charytatywnych w ramach 
Szkolnego Kola Caritas.
W świetlicy – sercu szko-
ły – jest oczywiście czas na 

odrabianie lekcji, ale przede 
wszystkim – na kreatyw-
ność. Moi młodsi koledzy 
uczestniczyli w zajęciach 
krawieckich, poznawali świat 
przyrody, język angielski i 
niemiecki, testowali nowe 
gry planszowe, realizowali 
pasje czytelnicze, ćwiczy-
li zumbę. Naprawdę było co 
robić!
Tak to wyglądało. Co będzie 
w tym roku? Zdradzę Ci tyl-
ko, że innowacyjne zajęcia 
techniczne i wspaniała bi-
blioteka. O reszcie możesz 
przekonać się sam, zostając 
uczniem „dwójki”. Osobiście 
się nie spotkamy, ale będę 
wiedziała, co u Ciebie sły-
chać, odwiedzając fanpage 
szkoły: https://www.facebo-
ok.com/2heniutek/.

Pozdrawiam Cię serdecznie,
eMirka
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Zrealizowane i planowane zadania w Gminie Nowogród Zrealizowane i planowane zadania w Gminie Nowogród 
Bobrzański w 2019 rokuBobrzański w 2019 roku
1. Przydomowe oczyszczalnie

2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwiskach

Gmina Nowogród Bobrzań-
ski nie zwalnia tempa i 
przygotowuje się do pozy-
skania kolejnych środków 
finansowych na realizację 
zadania pozytywnie wpły-
wającego na środowisko. 
Od 2015 roku przygotowy-
wano się do pozyskania 
środków na wyżej wymie-
niony cel. Analizując sy-
tuację w Gminie podjęto 
decyzję o wzięciu udziału 
w konkursie realizowanym 
w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
2014-2020 Województwo 
Lubuskie, operacja typu 
„Gospodarka wodno-ście-
kowa”, działanie „Podsta-
wowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich”. 
Realizacja zadania miała 
na celu rozwiązanie pro-
blemów z zakresu gospo-
darki wodno-ściekowej na 
terenach wiejskich oraz 
budowę sieci wodociągo-
wej w miejscowości Boga-
czów. W ramach zadania 
łącznie wybudowano 143 
oczyszczalnie w m.: Drą-
gowina, Dobroszów Mały, 
Dobroszów Wielki, Klępina, 
Krzewiny, Łagoda, Pajęcz-

no, Sobolice, Białowice, 
Kaczenice, Kotowice, Niwi-
ska, Urzuty, Przybymierz, 
Skibice, Wysoka, Kamion-
ka, Podgórzyce i Sterków 
w tym: 86 szt. oczyszczalni 
roślinnych ze stawem, 33 
szt. roślinnych, 1 szt. ro-
ślinnych z drenażem, 12 
szt. drenażowych, 11 szt. 
biologicznych o łącznym 
planowanym RLM 724. 
Wybudowano również sieć 
wodociągową ø 90mm o dł. 
212,4 m z ul. Ogrodowej do 
ul. Podgórnej w Bogaczo-
wie wraz z studnią wodo-
mierzową oraz hydrantem 
nadziemnym. Łączny koszt 
zadania to kwota 2 571 
351,48 złotych, z czego 1 
545 294,45 zł pozyskano 
ze środków Unii Europej-
skiej. Gdy okazało się, że 
Zarząd województwa po-
przez swoje działania (wy-
pełnienie wskaźników, a 
więc dobre wykorzystanie 
dotychczasowych środków) 
otrzymał w 2019 roku pre-
mię w postaci dodatkowych 
pieniędzy, które postanowił 
przeznaczyć między inny-
mi na ogłoszenie dodat-
kowego naboru wniosków 

Od kilku lat OSP w Niwiskach 
borykała się z awariami po-
siadanego samochodu. To 
dzięki umiejętności druhów i 
coroczne remonty pozwalały 
jeszcze na wyjazdy do akcji 
ratowniczych. Jednak w  2018 
roku okazało się, że zbiornik na 
wodę po kilku remontach nie 
nadaje się do kolejnej napra-
wy. W związku z powyższym 
podjęto działania zmierzają-
ce do pozyskania samochodu. 
Były próby zakupu używa-
nego samochodu, jednak w 
międzyczasie nadarzyła się 
okazja pozyskania środków 
zewnętrznych na zakup nowe-
go samochodu ratowniczo-ga-
śniczego. Po wyrażeniu zgody 
przez Radę Miejską, jak w każ-
dym przypadku, natychmiast 
podjęliśmy działania, aby takie 
środki zdobyć.  Pozyskaliśmy 

w ramach "Ogólnopolskiego 
programu finansowania służb 
ratowniczych" kwotę 510 000 
zł, w tym: z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej  w 
Zielonej Górze i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej 380 
000,00 złotych, z Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego/Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administra-
cji 120 000,00 zł, 10 000 zł od 
Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Gorzowie Wlkp., a także 20 000 
zł z firmy Stelmet S.A. Zielona 
Góra dodatkowo z darowizny 
od Nadleśnictwa 2.778,0 zł. 
Całkowity koszt zakupu sa-
mochodu 797 778 zł (Budżet 
Gminy Nowogród Bobrzań-
ski 265.000,00zł). Nikomu nie 

o przyznanie pomocy na 
operacje typu „Gospodarka 
wodno-ściekowa”, natych-
miast przystąpiliśmy do 
działania. Po uzgodnieniu z 
Radą Miejską chęci udziału, 
zorganizowano spotkania 
organizacyjne, dzięki któ-
rym zainteresowanie pro-
jektem było bardzo duże, 
podobne jak w pierwszym 
przypadku, a nawet moż-
na powiedzieć, że większe 
ponieważ znane były już 
opinie mieszkańców, któ-
rzy korzystali w pierwszej 
edycji. Nawet trzeba było 
przeprowadzić losowanie, 
aby ustalić kolejność na 
podstawie, której zostaną 
zakwalifikowani mieszkań-
cy do projektu(została spo-

rządzona lista rezerwowa). 
Dostępny limit środków dla 
województwa lubuskiego 
wynosi 7 370 623 euro (na 
ten nabór), a dla gminy 2 
miliony złoty (łącznie z po-
przednim naborem). Dla-
tego w konkursie w 2019 
roku Gmina Nowogród 
Bobrzański ujęła do dofi-
nasowania 43 oczyszczal-
nie (limit dla naszej gminy 
na ten nabór wynosi 454 
705,55 złotych). Mamy na-
dzieję, że uda się uzyskać 
dofinasowanie. Dziękujemy 
wszystkim mieszkańcom, 
którzy brali udział w pierw-
szej edycji za wyrozumia-
łości i bardzo dobrą współ-
prace podczas realizacji 
inwestycji. 

trzeba tłumaczyć jak ważną 
rolę pełnią Strażacy Ochotnicy 
w naszych małych ojczyznach. 
Ich zaangażowanie i bezinte-

resowne poświęcenie jest na 
najwyższym poziomie z możli-
wych, a nowy samochód powi-
nien ułatwić niesienie pomocy.
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3.Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczo – gaśniczy.

6. Budowa 
nawierzchni drogi 
gminnej na dz. 
Nr 396 obręb 
Niwiska-Haliniec

7. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Porzeczkowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

4. Budowa sieci wodociągowej na 
ul. Szkolnej w m. Niwiska

5. Rozbudowa wodociągu ul. Szkolna 
i Ptasia w m. Bogaczów - II etap

Wszystkie jednostki OSP z 
naszej gminy złożyły wnioski 
o dofinasowanie  na zakup 
sprzętu ratowniczo – gaśni-
czego w ramach Programu 
„Mały Strażak”. Można było 
z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony  Środowiska i 
Gospodarki Wodnej otrzy-
mać  dofinasowanie w wy-
sokości do 90% wartości 
zakupów jednak nie więcej 
niż 20 000,00 zł.  Łącznie w 
ramach tego rozdania Pro-
gramu „Mały Strażak” dofi-
nansowano w naszym wo-
jewództwie otrzymało 59 
jednostek, w tym 7 z naszej 
gminy (wszystkie). Łączna 
wartość pozyskanych środ-
ków to 136 772,49 złotych 
w tym: OSP Drągowina – 19 

125 zł + dotacja na wkład 
własny 2 125 zł z Urzędu 
Gminy Nowogród Bobrzański 
(Buty strażackie, Hełm stra-
żacki, Radiotelefon, Agregat 
prądotwórczy, Ubranie ko-
szarowe, Wentylator, Narzę-
dzie ratownicze, Rozdzielacz 
kulowy); OSP  Kaczenice – 
19 935 zł + 2 215,00 zł (Apa-
raty nadciśnieniowe, Wąż 
ssawny 110, Zbiornik wodny 
2500 l); OSP Kotowice – 20 
000 zł + 2 270 zł (Ubranie 
koszarowe, Spodnie pilarza, 
Buty gumowe, Kombinezon 
ochronny przeciw szersze-
niom, Sygnalizator tempe-
ratury i bezruchu, Radiote-
lefon, Motopompa pływająca, 
Wąż ssawny 110, Rozdzie-
lacz kulowy, Megafon ręcz-

ny, Tłumica gumowa, Stojak 
hydrantowy podwójny, Pilar-
ka, Przecinarka); OSP Niwi-
ska – 20 000 zł + 2 612,77 
zł (Agregat prądotwórczy, 
Wentylator, Kurtyna wod-
na, Prądownica, Podpora ze 
zwijaczem, Narzędzie ratow-
nicze, Drabina ratownicza 
wysuwana, Wąż pożarniczy 
ssawny 110, Zbiornik wod-
ny 2500 l); OSP Nowogród 
Bobrzański - 20 000 zł + 2 
412,77 zł (Ubranie specjal-
ne ochronne 6S New 3-czę-
ściowe, Prądownica turbo 
– RB 101 EN, Latarka kąto-
wa Intrant akumulatorowa, 
Zabezpieczenie poduszek 
powietrznych kierowcy i pa-
sażera, Hełm strażacki Ca-
lisia Vulcan MO z wizjerem); 

OSP Urzuty – 17 975,49 zł + 
1.997,28 zł (Zbiornik wodny 
2500 l, Prądownica, Wentyla-
tor oddymiający, Przecinar-
ka, Spodnie pilarza, Parawan 
ochronny, Zestaw osprzętu 
do oznakowania terenu ak-
cji – nie posiada, Ubranie ko-
szarowe); OSP Wysoka – 19 
737 + 2193 (Kombinezon na 
owady, Aparat nadciśnienio-
wy, Radiotelefon przenośny, 
Drabina nasadkowa, Kurtyna 
wodna). Już dziś możemy z 
całym przekonaniem stwier-
dzić, że to kolejny krok do 
przodu, aby działania pro-
wadzone na terenie gminy, 
powiatu jak i poza nim były 
sprawniejsze i efektywniej-
sze również w walce z zagro-
żeniami środowiska.

Wspólnie z Nadleśnictwem 
Nowa Sól wybudowano 
drogę, która ma również 
za zadanie poprawić do-
stęp mieszkańców do po-
sesji umiejscowionych w 
tym rejonie. Na to zadanie 
otrzymaliśmy wsparcie od 
Nadleśnictwa Nowa Sól w 
kwocie 86 000 zł, za które 
serdecznie dziękujemy.

Wykonano projekt, na podsta-
wie którego uzyskano 15 maja 
2019 roku (za zgodą właści-

ciela działki) pozwolenie na 
budowę.  Podpisano porozu-
mienie z właścicielem działki 

w sprawie przejęcia gruntów 
niezbędnych do realizacji za-
dania. Wszczęto postępowa-

nie dotyczące wykupu działki, 
które ma być zakończone do 
końca 2019 roku .

Wykonano 107,50 m sie-
ci wodociągowej w rejonie 
świetlicy wiejskiej w Niwi-
skach wraz z hydrantem 
nadziemnym DN 80, dzięki 
czemu zwiększa się zabez-
pieczenie przeciwpożarowe 
dla świetlicy. Usytuowanie 
hydrantu w tym miejscu jest 
również ułatwieniem dla 
Ochotników Strażaków z Ni-
wisk, którzy będą mogli uzu-
pełniać zbiornik na wodę bez 
żadnych problemów.

Rozbudowano sieć wodociągową 
o łącznej długości 327,40 m wraz 
z trzema hydrantami nadziem-
nymi DN80. Inwestycja ma na 

celu umożliwienie poboru wody 
z sieci dla nowobudowanych bu-
dynków jednorodzinnych, a także 
świetlicy wiejskiej. 
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8. Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nowogrodzie Bobrzańskim

12. Przebudowa dachu ul. Dobra 6-8 
w Nowogrodzie Bobrzańskim

13. Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania na cele mieszkalne 
budynku przy ul. Nadbrzeżna 1 
w Nowogrodzie Bobrzańskim

9. Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego na cele mieszkalne w Nowogrodzie 
Bobrzańskim ul. Fabryczna 3

10. Przebudowa mieszkania 
komunalnego przy ul. Żarskiej 1/5 
w Nowogrodzie Bobrzańskim

11. Przebudowa instalacji CO 
w mieszkaniu komunalnym przy ul. 
Lipowej 2/3 w Nowogrodzie Bobrzańskim"

Inwestycja ta jest kontynu-
acją rozbudowy dróg w tym 
rejonie. W pierwszym etapie, 
który zakończono w 2017 
roku wykonano ul. Nadbrzeż-
na, Miodowa, Różana, Lipo-
wa, Grabowa. Dofinasowanie 
z Lubuskiego Urzędu Woje-
wódzkiego wyniosło wówczas 

1 875 649,50 zł. Na obecny 
zakres prac, czyli 650 me-
trów infrastruktury drogowej 
i budowlę mostową otrzyma-
liśmy dofinasowanie, również 
z w/w instytucji w wysokości 
1 898 842 zł .  Planowany 
termin zakończenia prac maj 
2020 rok 

Wzmocniono konstrukcję 
dachu oraz wykonano po-

krycie dachu dachówką ce-
ramiczną.

Wyłoniono wykonawcę na 
wykonanie przebudowy. W 
ramach przebudowy po-
wstaną 4 mieszkania socjal-
ne. Planowany termin za-

kończenia prac to sierpień 
2020 rok. Na te prace uzy-
skano dofinasowanie z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego 
w kwocie 196 800,49  zł

W ramach zadania wykonano 
prace polegające na przebu-
dowie budynku komunalnego 
wraz z wymianą dachu, w wy-
niku czego na poddaszu bu-
dynku powstało nowe miesz-
kanie socjalne o powierzchni 
69 m². Na wykonanie tego za-
dania uzyskano dofinasowanie 
z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego w kwocie 150 870,32 zł. 

Przebudowano mieszkanie 
i wykonano pomieszczenie 
łazienki, gdzie zamontowano 
umywalkę z bateriami, bro-
dzik prysznicowy z kabiną, 
kompakt wc. W pom. kuchni 
wykonano nowe przyłącze 
wody do zlewozmywaka.

Przebudowano centralne 
ogrzewanie w mieszka-
niu. Wykonano instalację 
gazową, zakupiono i za-

montowano piec gazowy 
dwufunkcyjny z zamkniętą 
komorą spalania (Bretta 
Ciao AT 25 C.S.I).
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14. Wymiana ogrodzenia 
w przedszkolu przy ul. Kościuszki 
w Nowogrodzie Bobrzańskim

16. Wymiana oświetlenia ulicznego na 
ulicy Winiary, Młyńskiej, Słowackiego, 
Kościuszki, Fabryczna w Nowogrodzie 
Bobrzańskim

18. Budowa oświetlenia drogowego w m. 
Niwiska

19.Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej 
i rozbudowa placu zabaw w Przybymierzu

17. Rozbudowa oświetlenia drogowego 
w m. Bogaczów

15. Zagospodarowanie placu zabaw 
w przedszkolu przy ul. Szkolnej 6 
w Nowogrodzie Bobrzańskim

Wieloletnie, zużyte już ogro-
dzenie od strony ul. Kościusz-
ki i Krótkiej - etap I około 130 

metrów jest wymieniane na 
panelowe. 

Projekt obejmował wymianę 
70 szt. oświetlenia uliczne-
go na energooszczędne LED 
(słupy wraz z oprawami). 
Zadanie współfinansowane 
ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-

nego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
– Lubuskie 2020. Otrzymali-
śmy dofinansowanie w wy-
sokości 270 970,50 zł, co 
stanowi 85 % kosztów kwa-
lifikowanych. 

Mieszkańcy sołectwa zdecy-
dowali, że również w 2019 
roku w ramach środków z 
Funduszu Sołeckiego bę-
dzie realizowane zadanie 
polegające na dalszej roz-
budowie oświetlenia.  Już  

w poprzednim roku doświe-
tlono kilkaset metrów ul. 
Działkowej, a w tym etapie 
dostawione zostały kolejne 
punkty świetlane w ilości 11 
szt. pozwalające na doświe-
tlenie ok. 450 metrów ulicy.

Mieszkańcy Przybymierza 
przeznaczyli z Funduszu 
Sołeckiego część środków 
finansowych, aby rozpocząć 
remont świetlicy wiejskiej - 

wymiana pokrycia dachowe-
go. Nie zapomnieli też o naj-
młodszych, montując część 
z zaplanowanych nowych  
urządzeń na placu zabaw. 

Decyzją mieszkańców so-
łectwa w ramach Funduszu 
Sołeckiego zostało zrealizo-

wane zadanie polegające na 
wstawieniu kolejnego punktu 
oświetleniowego. 

Wykonywany jest projekt 
zagospodarowania terenu.  
Jednakże są duże problemy, 
ponieważ przepisy nie po-
zwalają umieścić urządzeń 
placu zabaw (pomimo, że już 
w tym miejscu był stary plac 

zabaw) w odległości mniejszej 
niż 10 metrów od okien. Ko-
lejnym krokiem jest staranie 
się o uzyskanie odstępstwa 
z Ministerstwa, które według 
otrzymanych informacji może 
potrwać ponad 3 miesiące. 
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20. Rozbudowa budynku świetlicy 
wiejskiej w Klępinie

22. Przebudowa zasilania oraz zakup 
i montaż klimatyzatora w świetlicy 
wiejskiej w Urzutach

24. Budowa świetlicy wraz z przyłączeniami 
w miejscowości Pierzwin

23. Budowa świetlicy w miejscowości 
Bogaczów

21.Przebudowa świetlicy wiejskiej 
w Niwiskach - II etap

Mieszkańcy zdecydowali, że 
w ramach zadań na 2019 rok 
znalazł się  kolejny etap roz-

budowy świetlicy polegający 
na ociepleniu ściany budynku 
świetlicy.

W ramach zadania opraco-
wano nowy schemat przyłą-
czenia, zamontowano maszt 
rurowy na zewnętrznej ścianie 
budynku (sztyca), zabudowano 
złącze, tablicę i nowy kabel za-
silający TG. Ponadto zakupiono 
i zamontowano 2 szt. klimaty-

zatorów (w ramach Funduszu 
Sołeckiego) naściennych typu 
split o mocy 7 kW oraz wyko-
nano zasilanie agregatów z 
rozdzielni elektrycznej z obwo-
dów 1 fazowych przewodem 
YDY 3x2,5 mm, zabezpieczono 
włącznikiem C16. 

Rozpoczęte zostało zdanie, 
którego celem jest wybudo-
wanie świetlicy, a będzie to 
możliwe dzięki środkom fi-
nansowym  pozyskanym z 
Unii Europejskiej, w ramach 
Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014- 
2020”.  Kwota pozyskana na 
to zadanie wynosi 386 830 zł. 
Planowany termin zakończe-
nia prac  lipiec 2020 r.

W ramach zadnia zostanie 
wybudowana świetlica, a jest 
to możliwe dzięki współfi-
nansowaniu pozyskanemu 
ze środków Unii Europej-
skiej, w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014- 2020.  Kwota 
pozyskana na to zadanie wy-
nosi 374 018 zł. Planowany 
termin zakończenia prac li-
piec 2020 r.

W ramach zadania przebu-
dowano pomieszczenia holu 
o pow. 18,40 m2 oraz salę o 
pow. 50,23 m2. Zadanie zre-
alizowane dzięki pozyskaniu 
środków w kwocie 97 789,70 
zł z ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020, Pod-

działanie 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społecz-
ność”. Przedsięwzięcie 2.1.1 
Wsparcie dla rozwoju inte-
gracji społecznej poprzez 
inwestycje w infrastrukturę 
kulturalną oraz rekreacyjną.

25. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
w m. Kotowice
Kotowice to kolejne sołectwo, 
w którym mieszkańcy prze-
znaczają powierzone środki 
finansowe na zadania inwe-

stycyjne. Zamontowano kilka-
set metrów ogrodzenia placu 
przy świetlicy, który pięknieje 
z roku na rok.
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26. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w m. Bogaczów

27. Budowa wiaty w m. Podgórzyce

28. Zakup kosiarki spalinowej dla sołectwa 
Bogaczów FS 6000

30. Dofinansowanie zakupu tomografu 
w ramach porozumienia z Powiatem 
Nowosolskim

32. Pomoce dydaktyczne dla SP Niwiska

31. Remont korytarza w Przedszkolu przy 
ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim

29. Zakup kosiarki spalinowej dla 
sołectwa Skibice

Dzięki staraniom sołtysa so-
łectwa i wspierających miesz-
kańców pozyskano środki fi-
nansowe na zakup materiałów 
ogrodzeniowych (panele ogro-
dzeniowe). Kilkadziesiąt metrów 
grodzenia zostało zamontowa-
ne w czynie społecznym przez 
mieszkańców wsi Bogaczów.

Na terenie rekreacyjnym zo-
stała wybudowana wiata na 
rzucie prostokąta w konstruk-
cji drewnianej o wymiarach 
dłuższego boku ok. 10 metrów 
i krótszego boku ok. 5 metrów 

(pow. użytkowa 39,85 m2). 
Dach wiaty pokryto gontami 
papowymi na deskowaniu. 
Wiata w całości przeznaczo-
na będzie na cele rekreacyjne 
mieszkańców.

W ramach Funduszu Sołec-
kiego na potrzeby sołectwa 
Bogaczów została zakupiona 

W Wielospecjalistycznym Szpi-
talu SP ZOZ w Nowej Soli w 
czwartek, 8 sierpnia 2019 roku 
oddano oficjalnie do użytku 
nowy tomograf. Aby szpital mógł 
go kupić wystąpiło prawdziwe 
pospolite ruszenie. Po wysłu-
chaniu problemów szpitala bur-

mistrz poinformował o tym radę 
miejską i wspólnie z radą podjęli 
decyzję, że gmina nasza włączy 
się w akcję wsparcia. Burmistrz 
i wszyscy radni byli zgodni, że 
tomograf służy wszystkim i ra-
tuje życie, bez względu na miej-
sce zamieszkania.

Gmina Nowogród Bobrzański 
ma kolejne środki zewnętrz-
ne, tym razem 57 416 zło-
tych  pozyskano na doposaże-
nie sal lekcyjnych i pracowni 
przedmiotowych w pomoce 

dydaktyczne (do nauczania 
przedmiotów przyrodniczych) 
dla Szkoły Podstawowej w Ni-
wiskach. Środki pochodzą z 
rezerwy oświatowej (Minister-
stwo Finansów).

Podziękowania dla Pani dyrek-
tor, nauczycieli, pracowników 
obsługi i rodziców dzieci, którzy 
bezpośrednio brali udział w pra-
cach remontowych przedszkola. 
Kolejny raz byliśmy świadkami 
„Chcieć to móc”. Dzięki tej bez-

płatnej pracy można było zaosz-
czędzić pieniądze na usługach 
firmy zewnętrznej. Zaoszczę-
dzone środki pozwoliły na roz-
poczęcie doposażania placu za-
baw (wykonanie dokumentacji i 
zakup urządzenia).

W ramach Funduszu Sołec-
kiego oraz ze wsparciem 
mieszkańca na potrzeby so-

łectwa Skibic został zaku-
piony traktorek do koszenia 
(model TC142T) .

33. Środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego dla 
OSP Niwiska i OSP Nowogród Bobrzański
Zarząd województwa we 
wrześniu ogłosił konkurs na 
wsparcie w 2019 r. działań 
na rzecz Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z terenu wo-
jewództwa lubuskiego. Na 

realizację zadania przezna-
czono środki w wysokości 
300 tys. zł Maksymalna kwota 
dofinansowania pojedyncze-
go projektu mogła wynieść 
do 10 tys. zł. Celem konkursu 

34. Wiata w miejscowości Pajęczno 35.  Zadania 
sołectwa Kaczenice Dzięki decyzji zebrania wiej-

skiego kolejna nowa wiata 
przystankowa w naszej gminie. 
Jak widać samorządność w so-
łectwach się rozwija w dobrym 
kierunku. Coraz więcej środków 
przeznaczanych jest na cele 
inwestycyjne, a nie na bieżące 
wydatki.

W sołectwie Kaczenice po-
stanowiono w tym roku  mię-
dzy innymi: zakupić kolejne 
elementy na plac rekreacyj-
ny oraz zainwestować w in-
stalację centralnego ogrze-
wania w świetlicy. 

kosiarka samojezdna John 
Deere X350R.

było doposażenie jednostek 
OSP w niezbędny sprzęt ra-
towniczy, ratowniczo-gaśni-
czy i umundurowanie bojowe 
z wyłączeniem zakupu wozów 
strażackich. Wnioski złożyły 
dwie jednostki z naszej gmi-

ny OSP Nowogród Bobrzański 
i OSP Niwiska.  Wsparcie uzy-
skało 32 jednostki, a wśród 
nich OSP Niwiska (10 000 zł) 
i OSP Nowogród Bobrzański 
(10 000 zł). Dziękujemy Pani 
Milenie, Panu Darkowi i Panu 
Mariuszowi za zaangażowa-
nie w to zadanie.
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Referaty – wykaz stanowisk w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie BobrzańskimReferaty – wykaz stanowisk w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim
• Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego tel. 798166901
• Zastępca Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego tel. 517886289

Referat organizacyjny
• Sekretarz Gminy, Kierownik referatu organizacyjnego  tel. 

517886282
• Stanowisko ds Obsługi Rady Miejskiej Nowogrodu Bobrzańskie-

go  tel. 517886274
• Stanowisko ds kadr i ewidencji działalności gospodarczej  tel. 

517886275
• Stanowisko ds obsługi sołectw i organizacji pozarządowych tel. 

517886298
• Stanowisko pracy w Biurze Obsługi Klienta tel. (68)329-09-62 , 

517886297

• Stanowisko ds obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzy-
sowego i strategii rozwoju gminy tel. 517886281

• Stanowisko ds obsługi informatycznej tel. 517886280

Referat gospodarki nieruchomościami, inwestycji i ochrony śro-
dowiska
• Kierownik Referatu tel. 517886289
• Stanowisko ds rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa tel. 517886283
• Stanowisko ds kształtowania i ochrony środowiska, gospodarki 

wodnej tel. 517886285
• Stanowisko ds gospodarki gruntami i geodezji tel. 517886286
• Stanowisko ds budownictwa i dróg tel. 517886287
• Stanowisko ds budownictwa i inwestycji tel. 517886288
• Stanowisko ds systemu gospodarki odpadami tel. 517886294

Powyższe inwestycje i zajęcia dla mieszkańców naszej gminy ( i nie tylko) to tylko część realizowanych w 2019 roku na terenie gminy 
Nowogród Bobrzański.  Jak widać dużo dzieje się w sołectwach, a to dzięki zaangażowaniu aktywnych (niejednokrotnie tych samych 
mieszkańców) mieszkańców oraz środkom jakie mają do dyspozycji sołectwa. W tym roku  w ramach Funduszu Sołeckiego do dyspo-
zycji sołectw było 288 137, 46 zł. Ponadto dzięki wspólnej decyzji sołtysów, rady miejskiej i burmistrza, w tym roku dodatkowo sołec-
twa mają w ramach pomysłu do budżetu 174 000 zł, w tym są również nagrody dla sołectw, które brały udział w dożynkach gminnych.  

38. Tu Mieszkam, Tu zmieniam 
w Nowogrodzie Bobrańskim

39. Projekt e-aktywni 

40. Przebudowa oczyszczalni 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 

36.  Decyzje 
w sołectwie Krzewiny

37. Cieszów – ciąg 
dalszy oświetlenia

Miło jest nam poinformo-
wać, że Gmina Nowogród 
Bobrzański uzyskała kolejne 
dofinansowanie w ramach 
tego konkursu. Tym razem 
został przyznany grant w 
kwocie 5.000 zł przez Fun-
dację Santander Bank w ra-
mach projektu „Tu Mieszkam, 
Tu Zmieniam” na realizację 
zadania „Z Boberkami San-
tander wśród zabytków Gmi-

ny Nowogród Bobrzański”. 
Tym razem rzeźby bobrów 
wraz z opisami zabytków za-
witały do Parku w Niwiskach, 
przy Kościele w Nowogrodzie 
Bobrzańskim i przy Koście-
le w Przybymierzu. Warto 
wspomnieć, że w niniejszym 
konkursie zostało złożonych 
aż 774 wniosku, z czego tylko 
121 uzyskało dofinansowanie 
(w tym nasz projekt).

Gmina Nowogród Bobrzański 
realizuje projekt dofinanso-
wany z Funduszy Europej-
skich „E-aktywni mieszkańcy 
Gminy Nowogród Bobrzań-
ski” Celem projektu jest pod-
niesienie poziomu kompeten-
cji cyfrowych mieszkańców, 
niezbędnych do skutecznego 
korzystania z mediów cyfro-

wych w celach zawodowych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych 
wśród min. 90% uczestni-
ków objętych szkoleniami 
kompetencji cyfrowych. Do-
finansowanie projektu z UE 
wynosi 83.993,60 zł. Zapra-
szamy  wszystkim chętnych 
do udziału tel. kontaktowy 
517886269

Podpisano umowę z wyko-
nawcą, który ma za zadanie 
przebudować  oczyszczal-
nię ścieków w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Otrzymane do-

finasowanie na to zadanie po-
chodzi z Urzędu Marszałkow-
skiego   i wynosi 3 065 000,56 
zł. Planowany termin zakoń-
czenia prac to maj 2020 roku. 

Mieszkańcy Krzewin po raz 
kolejny  doposażają plac re-
kreacyjny, a także przeznacza-
ją fundusze na oświetlenia na 
terenie sołectwa

Mieszkańcy Cieszowa konse-
kwentnie zgodnie z podjęta 
decyzją w poprzednich latach 
realizują zadanie doświetle-
nia swojej miejscowości. 
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ZAJĘCIA W KOTOWICACH. Informujemy, że na salce w świetlicy w Kotowicach prowadzone są nieodpłatne zajęcia zumby dla Kobiet. Zapraszamy w 
poniedziałki od godz. 17:00, czwartki od godz. 18:00. 

„POLONIA HANNOVER” w Nowogrodzie Bobrzańskim„POLONIA HANNOVER” w Nowogrodzie Bobrzańskim
W dniach 27-29.09.2019 gości-
ła w Nowogrodzie Bobrzańskim 
5 osobowa grupa tenisistów 
stołowych. Była to rewizyta, 
bowiem na początku maja 10 
osobowa gościła w Hannove-
rze. Goście z Niemiec przybyła 
do Nowogrodu Bobrzańskiego 
w okrojonym składzie, bowiem 
w ostatniej chwili zrezygnowa-
ło z przyjazdu trzech zawodni-
ków. Program pobytu układał 
prezes stowarzyszenia, który 
starał się, aby był on atrakcyjny 
dla naszych przyjaciół, a na-
leży zaznaczyć, że Nowogród 
Bobrzański ma wiele miejsc, 
którymi może się pochwalić. 
Przez trzy dni Marek, Andrzej, 
Daniel, Adam i Achim nie mie-
li czasu i prawa się nudzić. Po 
5-godzinnej jeździe o godz. 
15.00 nastąpiło oficjalne po-
witanie grupy Przez Romana i 
Staszka przy Ośrodku Kultury. 
Zakwaterowanie i wyżywienie 
mieli zarezerwowane na "Ba-
senach" u pani Renaty. Czas 
na odpoczynek i rozpakowanie 
mieli zawodnicy do godz. 18.00, 
bowiem o tej godz. zaplano-
wany był mecz towarzyski z 
Fiberem Nowogród Bobrzań-
ski. Była to czwarta rywaliza-
cja pomiędzy tymi drużynami, 
tym razem zwycięska dla gości 
(o meczu piszemy w osobnym 
artykule). Na sobotni dzień było 
przewidziane jeszcze więcej 
działań. W godz. 10.00-14.00 
"Poloniści" brali udział w Deblo-
wym Pucharze Bobra, które-
go organizatorami było nasze 
stowarzyszenie. Zawodnicy z 

Referat spraw cywilnych
• Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego tel. 517886293
• Stanowisko ds ewidencji ludności tel. 517886292
• Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tel. 517886292

Referat planowania i finansów
• Skarbnik Gminy tel. 517886272
• Kierownik referatu tel. 517886270
• Stanowisko ds planowania budżetu i finansów tel. 517886271
• Stanowisko ds księgowości budżetowej tel. 517886273
• Stanowisko ds podatków i opłat lokalnych (1) tel. 517886296
• Stanowisko ds podatków i opłat lokalnych (2) tel. 517886295
• Stanowisko ds opłat z tytułu gospodarki odpadami tel. 

517886294
• Stanowisko ds księgowości i obsługi kasy tel. 517886291
• Stanowisko pracy ds realizacji zadań głównego księgowego jed-

nostek obsługiwanych tel. 517886277
• Stanowisko ds obsługi finansowej placówek oświatowych tel. 

517886276

Referat oświaty, kultury i sportu
• Kierownik referatu  tel. 517886278
• Stanowisko ds oświaty, kultury i sportu tel. 517886279
• Stanowisko ds informacji, promocji, współpracy z zagranicą i 

dokumentacji archiwalnej  tel. 517886290
• Kierownicy jednostek organizacyjnych  

Samodzielne Stanowiska
• Samodzielne stanowisko ds planowania przestrzennego tel. 

517886284
• Samodzielne stanowisko ds zamówień publicznych,
• gospodarki komunalnej oraz pozyskiwania funduszy pomocni-

czych tel. 517886269
• Inspektor ochrony danych tel. 683290962

Straż Miejska
• Komendant straży miejskiej tel. 517886265
• Strażnik straży miejskiej tel. 517886266

Hannoveru mogli "na żywo" zo-
baczyć i uczestniczyć w turnie-
ju tenisowym a także porównać 
poziom gry w Polsce i w Niem-
czech. W turnieju w kategorii IV 
liga zagrali Andrzej z Markiem, 
w Kategorii V liga - Daniel z 
Adamem, natomiast w katego-
rii Amatorzy zagrał Achim z na-
szym Walerkiem, który uzupeł-
nił parę (przebieg turnieju oraz 
wyniki w osobnym artykule). 
Po południu przewidziany był 
rajd rowerowych po byłej fa-
bryce amunicji.  Taki rajd odbył 
z półgodzinnym opóźnieniem, 
bowiem nad Nowogrodem 
rozszalała się ulewa (goście 
mieli przez pół godziny więcej 
na odpoczynek po turnieju). W 
rajdzie po fabryce pomagali i 
towarzyszyli członkinie Klubu 
Rowerowego FIBER, które po-
mogły oprowadzać gości po ru-

inach fabryki. Jak zawsze czas 
w takich momentach leci nie 
ubłaganie, dlatego trzeba było 
skrócić zaplanowaną trasę, 
bowiem na godz. 19.00 prze-
widziano spotkanie integracyj-
ne z członkami i sympatykami 
Fibera, a także władzami mia-
sta. W spotkaniu uczestniczyła 
była Dyrektor Ośrodka Kultury 
pani Agnieszka Wawryk-Grze-
lec, która zaprzyjaźniła się z 
gośćmi podczas pierwszej wi-
zyty. Spotkanie to przebiegało 
w miłej, sympatycznej i wesołej 
atmosferze. Prezes stowarzy-
szenia oficjalnie ogłosił wynik 
meczu towarzyskiego (14:11 
dla gości), a także wręczył za-
wodnikom upominki i gadżety 
klubowe. Spotkanie trwało do 
późnych godzin wieczornych 
ale tylko dlatego, że następ-
nego dnia czekały na gości 

kolejne atrakcje. A te atrakcje 
udostępnił w Lubsku Janek 
Deka, który zaprosił gości do 
"swojego królestwa” - czy-
li mini zoo. Ostatnią atrakcją 
jaką przygotowaliśmy dla "po-
lonusów" była wizyta w Win-
nicy w Sterkowie, gdzie mogli 
poznać tajniki produkcji wina, 
a także poddać się degusta-
cji. Ostatnim akordem pobytu 
był wspólny obiad pożegnalny 
z członkami Fibera podczas, 
którego kierownik grupy a za-
razem sekcji tenisa stołowego 
Polonii Hannover podziękował 
za przyjęcie i pobyt w Nowo-
grodzie Bobrzańskim, wręcza-
jąc na ręce prezesa upominki i 
gadżety klubowe. Zmęczeni ale 
zadowoleni o godz. 16.00 wy-
ruszyli w drogę  powrotną do 
Hannoveru, do swojej drugiej 
ojczyzny.
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AKTYWNI SENIORZY z Nowogrodu Bobrzańskiego AKTYWNI SENIORZY z Nowogrodu Bobrzańskiego 

PIKNIK z LATAWCEM 2019 PIKNIK z LATAWCEM 2019 

Od 2 września do 30 listopada 
stowarzyszenie FIBER reali-
zowało projekt na rzecz osób 
starszych a dofinansowany 
przez Urząd Marszałkowski 
woj. lubuskiego i Urząd Miejski 
w Nowogrodzie Bobrzańskim. 
W poprzednim roku realizowa-
liśmy podobny projekt, który 
cieszył dużym zainteresowa-
niem (ogółem uczestniczyło 
ponad 80 seniorów) . W tego-
rocznym projekcie AKTYWNY 
SENIOR wzięły udział osoby 
w wieku 60+. A gminy Nowo-
gród Bobrzański. Przeprowa-
dziliśmy kilkanaście działań 
na rzecz aktywizacji osób 
starszych. Działania rozpo-
częliśmy rajdem rowerowym 
15 września po czym w kolej-

nych tygodniach stawiali się 
na siłowni plenerowej i Sali w 
Ośrodku kultury gdzie prowa-
dzone były zajęcia decoupage 
i rękodzieła. Na początku li-
stopada seniorzy uczestniczyli 
rozrywce umysłowej, bowiem 
członkowie stowarzyszenia 
zorganizowali podwieczorek 
przy grach planszowych. Pod-
sumowanie projektu nastąpiło 
na SENIORIADZIE, która odby-
ła się 23 listopada 2019 roku. 
SENIORIADA w tym roku to 
nie tylko zabawa taneczna ale 
także wiele konkursów i zadań 
rozrywkowych. Biesiadne kara-
oke, Turniej seniorów, Konkurs 
wiedzy o Polsce to tylko niektó-
re atrakcje przygotowane dla 
60 osobowej grupy seniorów. 

W niedzielę 6 października od-
był się odbył się piknik lataw-
cowy na boisku Fadomu przy 
ul. Fabrycznej w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Pierwotnie Pik-
nik miał odbyć się w sobotę 
dzień wcześniej, ale obfite opa-
dy uniemożliwiły rozegranie 
zawodów. Za to w niedzielę lek-
ki wiaterek, piękna słoneczna 
pogoda, była przeciwieństwem 
tego co było dzień wcześniej. 
Głównym punktem Pikniku jak 
zawsze były zawody latawco-
we, w których wzięło udział 52 
uczniów szkół podstawowych 
naszej gminy. W zawodach pię-
cioro sędziów brało pod uwagę 
staranność wykonania lataw-
ca, tematykę, a także długość i 
wysokość lotu. Tematem prze-
wodnim w zdobieniu latawców 
była 15 rocznica wstąpienia 
Polski do Unii Europejskiej. Po 
prezentacji i ocenie wyglądu 
latawców dzieci rozpoczęły 
puszczanie swoich latawców. 
Tym razem większość lataw-
ców unosiła się w niebo, a to 
za przyczyną udziału dzieci w 
warsztatach latawcowych, na 
których członkowie Fibera po-
magali wykonać konstrukcje 
latawców. Każdy lot był wni-
kliwie analizowany i oceniany 
przez sędziów. Ponadto dzieci, 
którym pierwsza próba nie wy-
szła mogły powtórzyć próbę. Po 
za zawodami odbyły się inne 
konkursy sprawnościowe i pla-

W ramach projektu przeprowa-
dziliśmy dwa rajdy rowerowe, 
trzy spotkania decoupage, dwa 
spotkania na siłowni plene-

rowej, dwa spotkania z grami 
planszowymi oraz spotkanie 
integracyjne podsumowujące 
projekt

wody wygrała 8 letnia Emilia z 
SP1 przed Dorianem ze szkoły 
w Niwiskach i Dawidem z SP2. 
Z roku na rok poziom zawodów 
jest coraz wyższy, latawce są 
coraz piękniejsze i coraz lepiej 
latają. Na zakończenie Pikni-
ku wszystkie dzieci otrzymały 
upominki i dyplomy uznania a 
troje najlepszych nagrody rze-
czowe oraz puchary.
W klasyfikacji drużynowej było 
zaliczane pięć najlepszych wy-
ników z każdej Szkoły co w su-
mie dało ogólną sumę punktów. 
Szkoła Podstawowa nr 1, która 
wygrała klasyfikację otrzymała 
z rąk prezesa stowarzyszenia 
dyplom oraz Puchar. Ponadto 
wyróżnienie w postaci statuetki 
otrzymała Szkoła Podstawowa 

w Niwiskach, która była naj-
liczniej reprezentowana. W tym 
miejscu stowarzyszenie FIBER 
dziękuje też serdecznie całej 
piątce sędziów, która pieczoło-
wicie przyglądała się i oceniała 
wspaniałe latawce uczestni-
ków. Dzieciom dziękujemy za 
liczny udział i piękne wykonane 
latawce, rodzicom i opiekunom 
za pomoc i wsparcie dla dzieci. 
Nie możemy także zapomnieć 
o podziękowaniach dla licz-
nej grupy osób, które pomogły 
przygotować i zrealizować ten 
Piknik. PIKNIK pn. LATAWCEM 
do UNII Europejskiej dofinan-
sowany był ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach 
programu Lubuskich Obywatel-
skich Inicjatyw Obywatelskich.

styczne, ale najważniejszy był 
ten o Unii Europejskiej. Po raz 
pierwszy dla dzieci przeprowa-
dziliśmy konkurs „Lądowisko”, 
w którym 10-cioro dzieci pusz-
czały specjalne samoloty styro-
pianowe. Dzieci miały także do 
dyspozycji mobilne place za-
baw a także kule. Dużym zain-
teresowaniem cieszyła się tak-
że strzelnica na kulki, do której 
przez cały czas trwania pikniku 
była oblegana. Nie mogło także 
zabraknąć małej gastronomi 
przygotowanej specjalnie pod 
upodobania dzieci a były to 
przepyszne hot-dogi, przygo-
towaną przez firmę Hubi. Za-
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DEBLOWY PUCHAR BOBRADEBLOWY PUCHAR BOBRA
W I DEBLOWYM PUCHA-
RZE BOBRA w Nowogrodzie 
Bobrzańskim uczestniczyło 
50 zawodników i zawodniczek 
(25 par deblowych) praktycz-
nie z całego województwa lu-
buskiego reprezentujące takie 
ośrodki tenisa stołowego jak: 
Witnica, Sulęcin, Słubice, Świe-
bodzin, Radoszyn, Krosno Od-
rzańskie, Zielona Góra, Żary, 
Lubsko, Łęknica, Olbrachtów, 
Drągowina i także liczna grupa 
z Nowogrodu Bobrzańskiego. 
Na zaproszenie organizatorów 
w turnieju uczestniczyła także 
5 osobowa ekipa z Hannoveru 
reprezentującą tamtejszą Polo-
nię. Rozgrywki przeprowadzono 
w trzech kategoriach, w których 
poszczególne deble były rozlo-
sowane do danych grup. Prowa-
dzący turniej jak i inicjator tego 
turnieju Roman Mączkowski tak 
ułożył system gier żeby w każ-
dej kategorii grali zawodnicy o 
podobnych umiejętnościach. Po 
meczach grupowych pary de-
blowe rywalizowały na koniec 
o poszczególne miejsca. Każda 
para deblowa rozegrała od 5 
do 7 pojedynków, dlatego nikt 
nie mógł narzekać na ilość gier. 

Ponieważ był to turniej o puchar 
Bobra, dlatego na wręczaniu 
nagród i upominków nie mogło 
zabraknąć nowogrodzkiego Bo-
berka - Bogusia. Nagrody dla 
najlepszych oraz upominki dla 
wszystkich zawodników przy-
gotował zarząd stowarzyszenia, 
który stara się, aby każde za-
wody i turnieje w Nowogrodzie 
Bobrzańskim były swego rodza-
ju niepowtarzalne zapadające 
głęboko w pamięć uczestnikom. 
Frekwencja turnieju była zada-
walająca, opinie uczestników 
przychylne, dlatego będziemy 
się starać aby za rok zorganizo-
wać kolejny już II DEBLOWY PU-
CHAR BOBRA.

WYNIKI:

Kategoria IV liga
1. Tęcza Krosno Odrz. (Bujanow-
ski Zbigniew, Bujanowski Kac-
per)
2. Start Zielona Góra (Jackowski 
Tomasz, Wąsiński Jan)
3. Teja Łęknica 1 (Mikołajczuk 
Leszek, Iwuć Stefan)
4. Prus 1 Żary (Paszczeniuk Da-
wid, Niekało Krzysztof)
5. Teja Łęknica 2 (Trąbiński Ma-

rek, Szałęga Jacek)
6. Stal Sulęcin (Walczak Zenon, 
Kukurowski Stanisław)
7. Ganesa Radoszyn (Starszak 
Wojciech, Ciulkiewicz Mirosław)
8. Polonia Hannover 1 (Matla-
kowski Andrzej, Majewski Ma-
rek)

Kategoria V liga
1. Olimpia Lubsko (Lesiak Domi-
nika, Skrzypczak Artur)
2. Stal Sulęcin 2 (Kaszuba Grze-
gorz, Barcińska Monika)
3. Witnica (Urbański Krzysztof, 
Banaszkiewicz Mirosław)
4. Prus 3 Żary (Gierczak Krzysz-
tof, Gawron Tomasz
5. Prus 2 Żary (Korkuś Krzysztof, 
Kłudkowski Bartosz)
6. Błękitni Olbrachtów (Hawełka 
Dariusz, Bartosz Grażyna)
7. Lubsko (Golba Marek, Lesiak 

Monika)
8. Polonia Hannover 2 (Linke 
Adam, Lehmann Daniel)
9. FIBER 2 (Jarmolonek Daniel, 
Janusz Marek)
10. FIBER 3 (Pawlisiak Lech, 
Merta Grzegorz)
11. Słubice (Marciniak Mieczy-
sław, Łowiecki Przemysław)
12. FIBER 1 (Szymczak Jaro-
sław, Droszczak Stanisław)

AMATORZY
1. Żary (Dziduszko Zbigniew, Gó-
recki Andrzej)
2. Drągowina(Szmit Dorota, Ko-
pania Paweł)
3. Polonia Hannover 3 (Drosz-
czak Walerian, Glombik Achim)
4. Bobry (Petryka Zbigniew, Ja-
cek Marek)
5. FIBERIANKI (Andrzejczyk Ur-
szula, Mączkowska Anna)
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VII Edycja Sztafetowego Biegu PrzeciwlotnikówVII Edycja Sztafetowego Biegu Przeciwlotników

Projekty w ramach "Startuj z FIO!-Nowy początek”Projekty w ramach "Startuj z FIO!-Nowy początek”

2 października przez Nowo-
gród Bobrzański przebiegła 
sztafeta 4. Zielonogórskiego 
Pułku Przeciwlotniczego im. 
gen. dyw. Stefana Roweckiego 
". Ta edycja była realizowana w 
dniach 30.09.-04.10.2019r. na 
trasie: Bolesławiec-Ruszów-
-Żary- Nowogród Bobrzań-

ski- Kożuchów-Zielona Góra.  
Finał biegu przypadał na 68. 
rocznice powstania 4. Zielono-
górskiego Pułku Przeciwlotni-
czego. Myślą przewodnią bie-
gu było połączenie idei sportu 
masowego i propagowania 
tradycji i tożsamości histo-
rycznej.

Kolejne projekty realizo-
wane w naszej gminie.  No-
wogrodzkie przedszkolaki 
wzięły udział w projekcie 
„Boberek uczy segregować 
odpady”. Zajęcia przygotowa-
ne przez nieformalną grupę 
Pomocne Boberki z naszym 
nowym Bobrem Juniorem na 
czele, miały na celu nauczyć 
dzieci prawidłowego sorto-
wania odpadów. Dzieci odpo-
wiedziały na serię pytań do-
tyczących otaczających nas 
śmieci, wysłuchały jak waż-
ne jest dbanie o środowisko 
naturalne i otrzymały ulotki 
przypominające jak prawi-
dłowo segregować odpady. 
Patronem przedsięwzięcia 
jest Lubuskie Stowarzy-
szenie Rozwoju Lokalnego 
"Optimum" z Nowogrodu 
Bobrzańskiego. Projekt do-
finansowany kwotą ze środ-
ków Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich w 

ramach projektu pn. "Star-
tuj z FIO!-Nowy początek”. 
W ramach tego konkursu 
wsparcie otrzymał Patron 
– Stowarzyszenie „Fiber” i 
Grupa Nieformalna pod na-
zwą „Zieloni Bogaczów” na 
projekt pn. „Turniej sportowy 
o puchar miodu”.

10 lecie Klubu Seniora10 lecie Klubu Seniora
Dnia 18 października 2019 
roku odbyła się uroczystość z 
okazji 10 lecia, która zgroma-
dziła kilkudziesięciu szczęśli-
wych seniorów. Pokazali po raz 
kolejny, że jesień życia wca-
le nie musi być szara, wręcz 
przeciwnie – może być pełna 
płomiennych barw. Dowodem 
potwierdzającym tą tezę jest 
nie tylko ta uroczystość, ale 
również działalność pod prze-
wodnictwem Pani Barbary 
Kulczyckiej  Klubu Seniora z 
Nowogrodu Bobrzańskiego. 
Swoją postawą pokazujecie 
Państwo, że senior to czło-
wiek nie tylko mądry i dający 
świetny przykład młodym po-
koleniom, ale także pogodny i 
szczęśliwy.  
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Charytatywny turniej gminCharytatywny turniej gmin Mistrz Polski z wizytą w Mistrz Polski z wizytą w 
urzędzie urzędzie Wśród wspierających nie za-

brakło naszej reprezentacji. W 
niedzielny poranek 10 listopa-
da był dniem  poświęconym  na  
wsparcie dla Wójta ościennej 
gminy, którego dotknęła po-
ważna choroba. Nasza repre-
zentacja wzięła udział w turnie-
ju charytatywnym i  wspólnie z 
drużynami  samorządowymi z  
Zaboru, Czerwieńska, Kargo-

wej, Powiatu Zielonogórskiego i 
Świdnicy walczyliśmy podczas 
Turnieju Gmin. Życzymy Panu 
Wójtowi dużo zdrowia i wy-
trwałość oraz wierzymy, że cel 
w postaci powrotu do zdrowia 
zostanie niebawem osiągnięty. 
Będziemy mogli kontynuować 
współpracę i realizować wspól-
nie zadania na rzecz naszych 
mieszkańców. 

Dnia 7 października 2019 roku 
zaszczycił nas swoją obecno-
ścią  świeżo „upieczony” Mistrz 
Polski Przemysław Kacieja. W 
sobotę zdobył tytuł, a już  po 
dwóch dniach niespodziewa-

nie zawitał w nasze skromne 
progi. Jest to przykład Mistrza, 
skromności i dobrego wycho-
wania w jednej osobie - godnej 
przedstawiania młodemu po-
koleniu. 

11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada- Narodowe Święto Niepodległości. 
Uroczyste obchody z oka-
zji 101 rocznicy odzyskania 
niepodległości jak co roku 
rozpoczęły się Mszą Św. za 
Ojczyznę w Kościele Św. 
Bartłomieja w Nowogrodzie 
Bobrzańskim. Po mszy pod 
Pomnikiem Bohaterów walk z 
Faszyzmem, zostały złożone 
kwiaty przez przybyłe dele-
gacje. Dziękujmy Wszystkim 
obecnym na Nowogrodzkim 
święcie 101 rocznicy odzy-

skania Niepodległości. Wa-
sza obecność była wyrazem 
wdzięczności dla naszych 
przodków za wywalczoną dla 
nas wolność.  W godzinach 
popołudniowych w MGOKSiR 
odbyło się  wspólne śpiewa-
nie pieśni patriotycznych „ 
Zaśpiewajmy Niepodległej”. 
Dziękujemy za przybycie i 
wspaniałą, doniosłą atmosfe-
rę podczas wspólnego świę-
towania.
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Zmiany w przepisach dotyczących Zmiany w przepisach dotyczących 
„śmieci”„śmieci”
W dniu 06 września 2019 r. 
weszła w życie nowelizacja 
ustawy o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gmi-
nach. Wprowadzono nowe 
zasady segregacji odpadów 
- jednolite na terenie całego 
kraju. Teraz wszyscy mamy 
obowiązek zbierania odpa-
dów w sposób selektywny. 
Od września nie można już 
deklarować zbierania odpa-
dów w sposób niesegrego-
wany.  Każdy z Państwa ob-
serwuje co się dzieje wokół 
nas więc nie musimy tłuma-
czyć dlaczego selektywne 
zbieranie odpadów komu-
nalnych przynosi szereg 
korzyści zarówno dla społe-
czeństwa, jak i środowiska.  
Jeśli nie będziesz zbierał 
odpadów komunalnych w 
sposób selektywny, firma 
odbierająca od ciebie od-
pady przyjmuje je jako nie-
segregowane (zmieszane) 
i powiadamia o tym ciebie, 
a także wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta. 
Na tej podstawie wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta 
wszczyna postępowanie w 
sprawie określenia wyso-
kości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunal-
nymi. Nowa opłata, którą 
będziesz musiał zapłacić 
będzie podwyższoną o nie 
mniej niż dwukrotność i nie 
więcej niż czterokrotność 
wysokości stawki ustalonej 
przez radę gminy, za zbiór-
kę selektywną. Zgodnie z 
nowymi przepisami w przy-
padku zmiany danych bę-
dących podstawą ustalenia 
wysokości należnej opłaty 
za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi (np. zmie-
niła się liczba osób zamiesz-
kujących nieruchomość) lub 
określonej w deklaracji ilo-
ści odpadów komunalnych 
powstających na danej nie-
ruchomości, musisz złożyć 
nową deklarację w termi-
nie do 10 dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w 
którym nastąpiła zmiana. 

Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w 
zmienionej wysokości uisz-
cza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana.
Wprowadzone są również 
poziomy recyklingu, które 
musimy jako mieszkańcy 
osiągać w poszczególnych 
latach i tak:. 

a) poziom recyklingu i przy-
gotowania do ponownego 
użycia odpadów komunal-
nych, z wyłączeniem innych 
niż niebezpieczne odpady 
budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komu-
nalne wynosi co najmniej:
• 50% wagowo – za każdy 

rok w latach 2020-2024
• 55% wagowo – za każdy 

rok w latach 2025-2029
• 60% wagowo – za każdy 

rok w latach 2030-2034

• 70% wagowo – za 2035 r. 
i za każdy kolejny rok

b) poziom recyklingu, przy-
gotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi me-
todami innych niż niebez-
pieczne odpady budowlane 
i rozbiórkowe stanowiących 
odpady komunalne wynosi 
co najmniej 70% wagowo 
rocznie.

Obowiązkiem gmin jest 
również ograniczenie masy 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składo-
wania:
• do dnia 16 lipca 2020 r. 

– do nie więcej niż 35% 
wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych 
ulegających biodegrada-
cji przekazywanych do 

składowania

– w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 
1995 r.
W przypadku nieosiągnięcia 
wymaganych poziomów na 
gminę  (na nas mieszkań-
ców) zostaną nałożone kary 
za każdą brakującą tonę. 
Poczujmy się wszyscy jed-
nakowo odpowiedzialny za 
segregację, ponieważ w in-
nym przypadku wszyscy za 
jej brak zapłacimy.
Jak obserwujemy w każdej 
gminie gdzie przeprowadzo-
no już przetargi na odbiór i 
utylizację odpadów opłaty 
znacząco wzrosły do ponad 
20 zł. My jesteśmy w trakcie 
tego procesu, więc dopiero 
po  wyłonieniu wykonawcy 
poinformujemy Państwa o 
opłatach.
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Turniej OSP w Niwiskach Turniej OSP w Niwiskach Finałowy Turniej Szachowy Finałowy Turniej Szachowy 
z cyklu GP Czterech Miastz cyklu GP Czterech MiastDnia 09.11.2019 r. w sali gim-

nastycznej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w 
Niwskach jednostka OSP była 
po raz kolejny organizatorem  
turnieju w piłce siatkowej dla 
OSP z naszej gminy. Zazwyczaj 
spotykają się podczas trud-
nych akcji ratowniczych, a tym  

razem postanowili wspólnie 
spędzić czas na sportowo. Tym 
razem udział wzięło 5 jedno-
stek. Gratulacje dla wszystkich 
uczestników i organizatorów 
na z czele z Panem Dariuszem 
Greczyło za przyjacielską at-
mosferę i postawę sportową 
przez cały turniej.

17 listopada w sali widowi-
skowej MGOKSiR w Nowogro-
dzie odbył się Turniej Szacho-
wy GrandPrix Czterech Miast: 
Sulechów- Krosno Obrzań-
skie- Zielona Góra-  Nowo-
gród Bobrzanski. Celem tego 
spotkania była popularyzacja 
i wzrost zainteresowania sza-
chami, integracja lokalnych 

środowisk, a także pokazanie 
młodzieży inny form spędzania 
wolnego czasu. W potyczkach 
szachowych wzięło udział 87 
osób, w tym aż 45 dzieci. Dzię-
kujemy i gratulujemy pomysłu 
Panu Pawłowi Jakubowskiemu 
– kierownikowi zawodów, za 
wspaniały dzień z „ królewską 
grą”. 

Wycieczka do Londynu Wycieczka do Londynu 
04-09.11.201904-09.11.2019

Dziesięciu pancernych i laserDziesięciu pancernych i laser

Kolejna Zielona Szkoła za 
nami. Jak było? Uczestnicy 
wycieczki twierdzą, że fan-
tastycznie. Londyn w pigułce 
to był nasz cel na te kilka dni. 
Myślę, że udało się dzieciom 
zobaczyć najważniejsze miej-
sca i będą miały co wspomi-
nać. Sama formuła wycieczki 
i spanie u rodzin wiele nasze 
dzieci nauczyła. I nie cho-
dzi tu tylko o posługiwanie 

się językiem angielskim, ale 
o zmierzenie się z własny-
mi ograniczeniami, stresem 
(bo przecież były nie w kraju 
ojczystym), z samodzielno-
ścią w obcym i nieznanym 
miejscu. To rzeczy, których w 
szkole się nie nauczą. Jak się 
spisali? Opinie obu Wycho-
wawczyń były spójne - zna-
komicie!!! Dzieci dały radę. Po 
raz kolejny.

Tego jeszcze w Bogaczowie 
nie było . "Dziesięciu pancer-
nych i laser" 7a, niestety w 
okrojonym składzie, w Dzień 
Chłopaka udowadniała, że nie 
ma aktywności zbyt "chłopię-
cych" również dla dziewcząt. 
Paintball laserowy jest zde-
cydowanie mniej bolesny, ale 
niekoniecznie mniej męczący 
Kto wygrał? Zgrany zespół! 
To chyba nie był nasz ostatni 
raz...
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Prace w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Prace w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka 
Brodatego w Nowogrodzie BobrzańskimBrodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim
Podczas wakacji, w większo-
ści placówek trwały przygo-
towania przed rozpoczęciem 
roku szkolnego. W ramach 
nich w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Henryka Brodatego 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 
odbywały się remonty pozwa-
lające lepiej funkcjonować. 
W ramach tych prac przygo-

towano klasopracownię, w 
której prowadzone są przez 
uczniów prace wytwórcze jak 
widać na załączonym zdjęciu. 
Deski są już przygotowane, 
jeszcze trochę szlifowania i 
koniecznie impregnacja. Deski 
mogą służyć nie tylko do kro-
jenia, ale także jako podkładka 
pod gorący garnek. 

Dzięki staraniom pracowników 
szkoły i pomocy wielu osób bi-
blioteka znalazła swoje nowe 
piękne miejsce, a także po-
wstała sala  do występów, pre-
zentacji i  ćwiczeń na instru-

mentach muzycznych. W tym 
miejscu musimy podziękować 
firmie Swiss Krono, która zo-
stała sponsorem  paneli pod-
łogowych w naszych pięknych, 
odnowionych salach.

Ponadto dzięki sali wyposa-
żonej w maszyny do szycia, 
pierwsze próby szycia za 
nami. Już widać, kogo ma-
szyna póki co nie lubi, ale 
dla większości uczniów lek-

cja techniki zrobiła się za 
krótka. Wycinamy, szyjemy, 
prujemy, szyjemy, prujemy. 
Efekty naszych prac można 
zobaczyć między innymi na 
Facebooku.
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Współpraca polsko – niemiecka 2019 Współpraca polsko – niemiecka 2019 
 Informujemy, że Gmina No-
wogród Bobrzański wraz z 
partnerem niemieckim: Stadt 
Lübbenau / Spreewald z sie-
dzibą Lübbenau zrealizowała 
zrealizował projekt „Polsko-
-Niemiecki Turniej Karate 
Oyama 2019”. Projekt został 
zrealizowany dzięki środkom 
finansowym, które pochodziły 
z Programu Współpracy IN-
TERREG VA BRANDENBURGIA 
– POLSKA 2014-2020 w ra-
mach Funduszu Małych Pro-
jektów w Euroregionie „Spre-
wa-Nysa-Bóbr”. Uczestnicy 
projektu wymienili się wiedzą i 
doświadczeniem oraz uzyskali 
nowe umiejętności w zakresie 
sportu karate Oyama. Bardzo  
atrakcyjną częścią wspól-
nych doświadczeń był udział 
w  zmaganiach sportowych – 
turnieju karate, który odbywał 
się przy kilkuset osobowej pu-
bliczności. 

Gmina Nowogród Bobrzań-
ski wraz z partnerem nie-
mieckim: Stadt Lübbenau / 
Spreewald z siedzibą Lüb-
benau zrealizowała zreali-
zował projekt „Razem Prze-
ciw Żywiołom 2019”. Projekt 
został zrealizowany dzięki 
środkom finansowym, któ-
re pochodziły z Programu 
Współpracy INTERREG VA 
BRANDENBURGIA – POLSKA 
2014-2020 w ramach Fun-
duszu Małych Projektów w 
Euroregionie „Sprewa-Nysa-
-Bóbr”. W ramach spotkania 
strażacy seniorzy wymienili 
się wiedzą i doświadcze-
niem oraz uzyskali nowe 

umiejętności w zakresie ra-
townictwa wysokościowego 
i pierwszej pomocy. Nato-

miast grupa młodsza pozna-
ła zasady pierwszej pomocy 
i ćwiczyła swoje umiejęt-

ności na specjalnym torze 
przeszkód, stworzonym dla 
małych strażaków. 
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Gmina Nowogród Bobrzański 
wraz z partnerem niemieckim: 
Ensemble „Pfiffikus 1979” e.V. 
z siedzibą Cottbus zrealizowała 
projekt „Polsko-Niemieckie Dni 
Dzieci 2019”. Projekt został zre-
alizowany dzięki środkom finan-
sowym, które pochodziły z Pro-
gramu Współpracy INTERREG 
VA BRANDENBURGIA – POLSKA 
2014-2020 w ramach Funduszu 
Małych Projektów w Eurore-
gionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”. W 
ramach projektu odbyły się mię-
dzy innymi gry sportowo-zręcz-
nościowe na hali sportowej w 
Nowogrodzie Bobrzańskim. Za-
jęcia sportowo-zręcznościowe 
obywały się nie tylko na hali, ale 
także na boisku przy MGOKSiR 
w Nowogrodzie Bobrzańskim. 
Uczestnicy bardzo chętnie 
uczestniczyły w zajęciach na 
dmuchanych atrakcjach. 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Nowogrodzie Bobrzań-
skim wraz z partnerem nie-
mieckim: Stadt Lübbenau / 
Spreewald z siedzibą Lüb-
benau zrealizował w dniach 
projekt „Polsko-Niemiec-
kie Spotkanie Piłkarzy 
2019”. Projekt został zre-
alizowany dzięki środkom 
finansowym, które pocho-
dziły z Programu Współ-
pracy INTERREG VA BRAN-
DENBURGIA – POLSKA 
2014-2020 w ramach Fun-
duszu Małych Projektów w 
Euroregionie „Sprewa-Ny-
sa-Bóbr”. W ramach spo-
tkania odbyły się między 
innymi mecze piłkarskie, 
na boisku w Nowogrodzie 
Bobrzańskim.  Uczest-
nicy dzielnie wytrzymali 
panujące bardzo trudne 
warunki  pogodowe i z za-
dowoleniem, bez kontuzji 
ukończyli te zmagania. 


