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III Nowogrodzki Rajd Integracyjny
24 czerwca 2017 r. kolejny
raz, a dokładniej mówiąc po raz
trzeci, mogliśmy uczestniczyć
w III Nowogrodzkim Rajdzie
Integracyjnym „Sprawni inaczej”. Jego inicjatorem był Pan
Ryszard Król, niepełnosprawny
mieszkaniec naszego miasta.
Przedsięwzięcie nie było proste i wymagało sporego wysiłku organizacyjnego do którego
przyłączyło się wiele osób i instytucji, m.in. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego, Miejsko
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie
Bobrzańskim,
Nadleśnictwo
Krzystkowice oraz Stowarzyszenie FIBER. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła
Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Zielonej Górze.
Przed rozpoczęciem Rajdu Integracyjnego na wniosek mieszkanki Nowogrodu
Bobrzańskiego, Burmistrz w porozumieniu z Komendą Miejską
Policji w Zielonej Górze zorganizował znakowanie rowerów. Zainteresowanie było tak duże, że
przewidziany czas na znakowanie okazał się zbyt krótki (czas
ustalano na podstawie doświadczenia Policji ze znakowania
rowerów na podobnych uroczystościach w innych miejscowościach, gdzie chętnych średnio z
podanych informacji było około
15). Po oznakowaniu kilkudziesięciu rowerów przed Rajdem
uzgodniono, że jeszcze po Rajdzie funkcjonariusze pozostaną
i oznakują kilkanaście rowerów
(ze względu na ograniczony czas
pracy). Dziękując wszystkim,
którzy wzięli udział w znakowaniu rowerów za postawę, która
wzbudziła wśród Policjantów
duży podziw, informujemy, że w
związku z tak dużym zainteresowaniem, planujemy na te wakacje zorganizować podobną akcję
znakowania.
Tegoroczną edycję Rajdu postanowiono rozszerzyć o kilka
dodatkowych elementów. Przed
Rajdem Integracyjnym Stowarzyszenie „Fiber” zorganizowało
po osiedlowych drogach wyścig
handbike na dystansie 3 kilometrów. Potem na parkingu obok
cmentarza przeprowadziło zawody dla dzieci na hulajnogach.
Ostatnim akordem tej części

programu był bieg na dystansie
5 kilometrów.
O godzinie 15.00 nastąpił start
uczestników Rajdu, do którego
zapisała się rekordowa liczba
osób – 148, co dowodzi, że impreza w Nowogrodzie z roku na
rok zaczyna się rozwijać. Dla
porównania w roku ubiegłym
było prawie o połowę mniej
uczestników. Peleton złożony
z rowerów, wózków i biegaczy
wyruszył spod Ośrodka Kultury
na 11 kilometrową trasę wytyczoną leśnymi drogami po terenie byłej fabryki amunicji. Nad
bezpieczeństwem uczestników
czuwali strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Niwiskach,
Drągowinie, Kotowicach. Nie
zabrakło także funkcjonariuszy
wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz II
Komisariatu w Zielonej Górze
i ratownictwa medycznego. W
wyznaczonych na trasie punktach wolontariusze podawali

wodę, bowiem słoneczna pogoda powodowała zwiększone
pragnienie.
Około godziny 16.30 zmęczeni,
ale szczęśliwi, wszyscy uczestnicy rajdu powrócili z trasy. Meta
zorganizowana była na placu
przy MGOKSiR, gdzie każdy z
uczestników otrzymał od Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
pamiątkowy medal oraz reklamówkę z gadżetami. Podziękowano tegorocznym sponsorom i
darczyńcom, których było aż 47,
wręczając im certyfikaty i statuetki. Nagrodzono także zwycięzców konkurencji, które odbyły się
przed rajdem. Wśród uczestników rajdu rozlosowano nagrodę
– rower ufundowany przez firmę
„Cossack” Po części oficjalnej
rozpoczęła się część rozrywkowa. Był m.in. występ sygnalistów
myśliwskich pod dyrekcją Roberta Olejarza, występ Mai Pelc
i grupy rapowej. Do zabawy pod
chmurką grał zespół „AXEL”. Dla

dzieci nie zabrakło atrakcji w
postaci dmuchanych zjeżdżalni
i kul, a miłośnicy koni mogli się
przejechać na koniach, które
udostępniło Rancho u Johna z
Tarnawy Krośnieńskiej. Nie obyło się i tym razem bez „Zabaw
z Fiberem”, a każdy gość mógł
skosztować pysznej grochówki,
bigosu, ciasta, czy pieczonego
dzika.
Śmiało więc można powiedzieć, że III Nowogrodzki Rajd
Integracyjny był bardzo pożyteczną inicjatywą, łączącą
mieszkańców naszej gminy i nie
tylko, która dodatkowo przyniosła oczekiwane rezultaty. Dziękujemy organizatorom, sponsorom, wystawcom i wszystkim
osobom pomagającym w przygotowaniach, dzięki którym impreza miała taki rozmach. Do
zobaczenia w następnym roku.
Wykorzystano zdjęcia p.
Grzegorza Merty
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STIHL w Nowogrodzie Bobrzańskim
Prawie rok temu, a dokładniej 13 lipca 2016 r., pisaliśmy
w Gazecie Nowogród Bobrzański o otwarciu nowego sklepu
rolniczo-technicznego GRENE
Nowogród Bobrzański.

Sklep usytuowany jest przy
ulicy Żarskiej 7 na terenie Starego Młyna, czyli byłego Zakładu
Przetwórstwa Zbożowego ELEMARR. Jego właścicielem jest
pan Mateusz Pietrasik.
Oferta asortymentowa obejmowała i obejmuje między innymi: filtry, oleje oraz części do
maszyn i ciągników, części do
kombajnów, przyczep, siewników, kosiarek, opryskiwaczy,
odzież roboczą, obuwie, ochronę
wzroku, rękawice oraz narzędzia dla warsztatów i nie tylko,
akumulatory i ogumienie do różnego typu pojazdów, węże hydrauliczne, chemię motoryzacyjną, a dla najmłodszych zabawki.
Niezależnie od tego sklep jest w
stanie sprowadzić poszukiwane

przez klienta inne akcesoria, których nie ma na stanie.
Upłynęło ledwie 10 miesięcy, a pan Mateusz Pietrasik 24
maja 2017 r. otworzył obok
GRENE nowy sklep - STIHLA.
Tym samym bardzo znacznie
została poszerzona oferta handlowa przy ulicy Żarskiej 7. W
uroczystym otwarciu i przecięciu wstęgi wziął udział prezes
PHU LECH w Świebodzinie pan
Leszek Pietrasik, a także przedstawiciel Firmy STIHL, Sebastian
Cybulski. Sklep STIHLA oferuje
między innymi: różnego typu piły
spalinowe, siekiery do drewna,
kosiarki spalinowe VIKING, kosy
spalinowe, wyposażenie do nich
(oleje, świece, łańcuchy, filtry),
środki ochrony roślin, opryskiwacze i myjki ciśnieniowe. Bardzo ważnym elementem będzie
też punkt serwisowy, gdzie można będzie naprawić i wyregulować wymieniony sprzęt.
LK

Mistrzowie ortografii
W Niepublicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym Pro Novo w
Bogaczowie odbył się 15 maja 2017 r. XV Gminny Konkurs Ortograficzny. O miano Mistrza Ortografii zmagało się 18 uczestników, wyłonionych podczas szkolnych eliminacji.
Po wylosowaniu miejsc i przy- Dyktando pełne pułapek językowitaniu, uczniowie rozpoczęli wych miało za zadanie wyłonić
zmagania z dyktandem przy- Mistrza Gminy i dwóch Wicemigotowanym, jak co roku, przez strzów.
Panią Monikę Stasilonis-Bedorf.
Podczas gdy jury w składzie

Pani Elżbieta Wozowczyk-Leszko, Pani Monika Bedorf i Pani
Dorota Laskowska-Kabała ciężko pracowało sprawdzając dyktanda, uczestnicy konkursu mieli
okazję obejrzeć przedstawienie
grupy teatralnej „Jawajka” z Pro
Novo, zajrzeć do wszystkich zakamarków naszej szkoły i cieszyć się piękna pogodą bawiąc
się na boisku i placu zabaw.
Wreszcie nadszedł czas podsumowania. Wszyscy uczestnicy

otrzymali dyplomy uznania za
udział w konkursie. Poznaliśmy
też laureatów. I tak: Tytuł Mistrza
Ortografii Gminy Nowogród
Bobrzański w XV Gminnym Konkursie Ortograficznym zdobyła
Patrycja Sekuła, uczennica klasy
VI NZS-P Pro Novo Bogaczów; I
Wicemistrzem Konkursu została
Julia Wiszniowska z SP w Niwiskach, a II Wicemistrzem Konkursu została Maja Tyczyńska z
NZS-P Pro Novo.
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Sposób postępowania ze zwierzętami
bezdomnymi oraz padłymi
Gmina zapewnia zbieranie,
transport i unieszkodliwianie
zwłok bezdomnych zwierząt
lub ich części poprzez współpracę z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w
tym zakresie, na podstawie
zlecenia z Urzędu Miejskiego.
Padlina odbierana jest w ciągu 24 godzin w okresie letnim i 48 godzin w okresie zimowym. Zgłoszenia padłych
bezdomnych zwierząt przyjmuje Urząd Miejski w godzinach pracy. W przypadku zdarzeń nagłych, które wystąpiły

poza godzinami pracy Urzędu
Miejskiego np. padłych bezdomnych zwierząt w wyniku
wypadku komunikacyjnego,
zgłoszenia kieruje się na policję. Więcej na temat zasad
postępowania ze zwierzętami bezdomnymi oraz padłymi i zgłaszania takich faktów
odpowiednim służbom na
stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Nowogrodzie
Bobrzańskim https://nowogrodbobrz.pl/?p=11759.

Usuwanie szerszeni
Gmina Nowogród Bobrzański informuje, że z terenu stanowiącego własność gminy Nowogród Bobrzański, wszelkie
koszty związane z usunięciem szerszeni pokrywa gmina, natomiast w pozostałych przypadkach koszty pokrywa właściciel nieruchomości, gruntu.
Firmy specjalizujące się w usuwaniu gniazd szerszeni:
• Firma Kostyra Marcin tel. 516023231
• Firma Piwowski Krzysztof tel. 501687241
W przypadku braku kontaktu telefonicznego z wyżej wymienionymi firmami niezbędnych informacji udzieli Państwu
pracownik Urzędu Miejskiego Pani St. Insp. Iwona Wantuch
pod nr tel. 693564146.

Ważne telefony

Sposób postępowania ze zwierzętami bezdomnymi oraz padłymi
1. Gmina ma obowiązek zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok
bezdomnych zwierząt lub ich części poprzez współpracę z przedsiębiorcami podejmującymi
działalność w tym zakresie, na podstawie zlecenia z Urzędu. Padlina odbierana jest w ciągu
24 godzin w okresie letnim i 48 godzin w okresie zimowym. Zgłoszenia padłych bezdomnych
zwierząt przyjmuje Urząd Gminy w godzinach pracy urzędu. W przypadku zdarzeń nagłych,
które wystąpiły poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego np. padłych bezdomnych zwierząt
w wyniku wypadku komunikacyjnego, zgłoszenia kieruje się na policję.

1. MSK Zielona Góra tel. 998
2. Nadleśnictwo Nowa Sól tel. 68 387 93 93
3. Nadleśnictwo Krzystkowice tel. 68 327 65 32
4. Komenda Miejska Policji tel. 997
5. Straż Pożarna tel. 68 457 56 00
2. Gmina ma obowiązek zapobiegać bezdomności zwierząt na zasadach określonych w
6. Gabinet
Weterynaryjny
Marek
Mrówczyński
ustawie
o ochronie zwierząt.
Gmina Nowogród
Bobrzański
realizując ustawowy
obowiązek
zawarła umowę
ze Schroniskiem
bezdomnych
zwierząt w Zielonej Górze
Nowogród
Bobrzański
tel.dla602
815 250
przy ul. Szwajcarskiej 4. Interwencje są realizowane całodobowo. Zgłoszenia bezdomnych
7.
Powiatowy
Lekarz
Weterynarii
Zielona
Górazdarzeń nagłych,
zwierząt przyjmuje Urząd Miejski w godzinach pracy urzędu. W przypadku
które wystąpiły
godzinami
tel. 68poza
453
73 24pracy Urzędu Gminy np. pogryzień w przypadku braku
możliwości ustalenia właściciela zwierzęcia, zgłoszenia można kierować na policję.
8. Straż Miejska Nowogród Bobrzański
3. Należy
zwrócić szczególnąJózef
uwagę naCichowicz
fakt, iż w/w procedury
dotyczą
jedynie
• Komendant
tel. 603
868
984zwierząt
bezdomnych (zgodnie z definicją określoną w ustawie o ochronie zwierząt). W przypadku
•
Strażnik
Mariusz
Fabisiak
tel.
517
879
908
zwierząt posiadających właściciela wszystkie obowiązki związane z zapewnieniem należytej
opieki oraz ewentualnym zgodnym z przepisami przekazywaniem padłych zwierząt do
9. Urząd Miejski Nowogród Bobrzański
unieszkodliwiania spoczywa na właścicielu zwierzęcia. Na właścicielu spoczywa również
tel. 68 329
09 wyrządzone
62-64 przez zwierzę, które do niego należy (np.
odpowiedzialność
za szkody
pogryzienie). Postępowania w sprawach niewłaściwej opieki nad zwierzętami toczą się
według przepisów Kodeku postępowania w sprawach o wykroczenia, zatem takie zgłoszenia

Zespół Szkół
Leśnych w
Rogozińcu
Ośrodek
rehabilitacji
zwierząt w Starym
Kisielinie
Uniwersytet
Zielonogórski

Rogoziniec 115/2
66-210 Zbąszynek

Technikum Leśne
w Starościnie

Starościn 34
69-110 Rzepin

ul. Zatorze 15
66-002 Stary Kisielin
ul. Botaniczna 50a
65-392 Zielona Góra

Rogoziniec 115/2
66-210 Zbąszynek

ptaki (sokołowe
i sowy, jastrząb,
myszołów, krogulec)
ul. Zatorze 15,
ptaki i ssaki (jeżowate,
66-002 Stary Kisielin nietoperze, wiewiórka,
kuna domowa, kuna
leśna, zając)
Licealna 9, 65-417
ptaki i ssaki
Zielona Góra
(nietoperze, jeżowate,
ryjówkowate, chomik
europejski, gronostaj,
tel.: 601-902-283
łasica, norka
europejska, orzesznica,
e-mail:
popielica, wiewiórka)
azylzg@gmail.com
Starościn 34,
ptaki (sokołowe, sowy)
69-110 Rzepin

5. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt w przypadku konieczności bezzwłocznego
uśmiercenia, w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza
lekarz weterynarii, członek Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji
społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, funkcjonariusz Policji,
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Festiwal Sztuki
Dziecięcej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II była gospodarzem i organizatorem kolejnego Festiwalu Sztuki Dziecięcej, który odbywa
się cyklicznie w ramach polsko – niemieckiej umowy o współpracy, między gminami Nowogród Bobrzański, Świdnica i Lübbenau/
Spreewald. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum przez
trzy dni, od 19 do 21 maja br., realizowali zadania przygotowane
przez p. Małgorzatę Koncur, nauczycielkę języka niemieckiego i
p. Beatę Boczar, nauczycielkę wychowania fizycznego.
Po zakwaterowaniu uczestników w salach lekcyjnych
młodzież miała okazję poznać
miejscowość, jej architekturę,
walory przyrodnicze i rekreacyjne oraz współpracować w
grupie podczas biegu patrolowego po najbliższej okolicy. Rezultatem zabawy było wykonanie pracy plastycznej zgodnie z
hasłem odnalezionym wzdłuż
wyznaczonej trasy. Powstałe w
ten sposób dzieła posłużyły do
stworzenia mini panoramy Niwisk, która do dzisiaj cieszy oko
odwiedzających szkołę. Dzień
zakończył się wspólnym ogniskiem, pieczeniem kiełbasek
i wesołymi pląsami w świetle
księżyca.
Kolejnym punktem programu
były przedpołudniowe warsztaty artystyczne, poprowadzone przez artystkę ludową, p.
Teresę Zatwarnicką i jej męża
Piotra. Misternie składane kolorowe kwiatki z bibuły układane
w koszyczkach i szycie sowy
– przytulani stanowiły niema-

łe wyzwanie. Jednak sprawne
ręce prowadzących pomagały
mniej cierpliwym i wytrwałym.
Efekt końcowy okazał się niesamowity i sprawił każdemu wiele
przyjemności. Po południu grupa
wyjechała do Zielonej Góry, gdzie
czas upłynął na zwiedzaniu
Centrum Przyrodniczego, Planetarium, Palmiarni, kupowaniu
pamiątek i fotografowaniu. Sił
starczyło jeszcze na wspólne
zabawy sportowe na sali gimnastycznej.
Trzeciego dnia znalazło się
coś dla miłośników tańca. Młodzież nauczyła się i zaprezentowała układy taneczne do
polskich i niemieckich melodii
ludowych. Bardzo szybko nadszedł moment podsumowania
projektu. Wystawę prac i prezentacje w wykonaniu uczniów
zaszczycili swoją obecnością
zaproszeni goście: Burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego, p.
Paweł Mierzwiak, Dyrektor ZS
im. Jana Pawła II w Świdnicy,
p. Liliana Reimann, Dyrektor

„Nowogród wyplata”

SP im. Jana Pawła II w Niwiskach, p. Marzanna Kutkowska
oraz Redaktor GNB, p. Leszek
Koncur. Wspólne przeżycia,

działania, zawarte znajomości
i przyjaźnie niewątpliwie długo
przetrwają w pamięci uczestników.
MaK

18 maja 2017 roku odbyły się ostatnie warsztaty z wikliną w
roli głównej, w których wzięli udział uczniowie z klas VIa i VIc ze
Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Sześć cyklicznych spotkań
pod hasłem: „Nowogród wyplata” odbyło się w Bibliotece Publicznej w dniach: 28.03.2017,
12.04.2017, 18.05.2017. Wzięły
w nich udział dzieci z sześciu
klas ze Szkoły Podstawowej w
Nowogrodzie Bobrzańskim wraz
z opiekunami, w sumie 116 osób.
Podczas zajęć pod czujnym
okiem Pani Agnieszki Pierzyńskiej z Pracowni Plecionkarskiej
„Artex” uczniowie wykonali samodzielnie wiklinowe koszyczki
oraz kwiaty. Stopień trudności

wykonywanych przedmiotów był
dostosowany do grupy wiekowej
uczestników.
Projekt realizowany był w
ramach gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz
programu przeciwdziałania narkomanii. Główne cele projektu
to przedstawienie rozmaitych
możliwości spędzania wolnego
czasu, alternatywnych do tych,
związanych ze spożywaniem nabywanie umiejętności ma- ponadczasowej tradycji jaką jest
alkoholu i innych używek, roz- nualnych, kultywowanie i rato- plecionkarstwo.
ZR
wój zainteresowań, pasji i hobby, wanie od zapomnienia polskiej,
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„Ekologika dla każdego ludzika”
Komitet Organizacyjny obchodów XVI edycji Błękitnego Festiwalu Twórczości Dziecięcej pod hasłem: „Ekologika dla każdego
ludzika” w składzie: Joanna Sobków – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim - główny koordynator Festiwalu, Irena Kaja – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Iwona Berger – nauczyciel Przedszkola w
Nowogrodzie Bobrzańskim - gościł 2 czerwca 2017 r. w szkółce
leśnej w Tucholi przedszkolaków, uczniów, opiekunów, rodziców,
przedstawicieli powiatu zielonogórskiego, Urzędu Miejskiego w
Nowogrodzie Bobrzańskim i leśników z Nadleśnictwa Krzystkowice - na Gali w ramach konkursu ekologicznego.
Tradycją lat ubiegłych konkurs
miał charakter międzygminnych
zmagań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a głównym jego celem była szeroko
pojęta ochrona przyrody i jej
zasobów. W konkursie wzięły
udział dzieci przedszkolne (5 i
6-latki) oraz dzieci szkół pod-

stawowych z następujących
placówek: Białków, Brzeźnica,
Dychów, Drągowina, Jasień, Niwiska, Nowogród Bobrzański,
Wicina, Wichów, Przylep.
Uczestnicy festiwalu realizowali zadania według przyjętego
harmonogramu w ciągu całego realizacji. Efekty swojej pracy
roku, przestrzegając terminów mogły pokazać na Gali wśród
leśnych bezdroży szkółki leśnej
w Tucholi, gdzie rano wszystkich
uczestników i gości zaproszonych powitała piękna pogoda.
Humory wszystkim dopisywały,
dzieci bawiły się beztrosko, a
bawiąc się utrwalały wiedzę na
temat ekologii i troski o środowisko. Jak co roku wygrali wszyscy, gdyż naszym celem jest rywalizacja ze złymi nawykami.
Wygraliśmy w dziele ochrony
środowiska.
Dyrekcja, wychowawcy, rodzice, uczniowie i przedszkolaki pragną złożyć serdeczne
podziękowania Starostwu Powiatowemu, Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego Panu

Pierwsza Pomoc
12 maja 2017 r. w Przedszkolu nr 2 przy ulicy Kościuszki 42
w Nowogrodzie Bobrzańskim
odbyły się zajęcia z udzielania
Pierwszej Pomocy.

Zajęcia przeprowadzili wolontariusze z PCK z Zielonej Góry.
Wzięły w nich udział wszystkie
grupy przedszkolne łącznie z
maluchami. W każdej grupie
pokazywano, jak się udziela pomocy, co trzeba zrobić i jak się
zachować w konkretnej sytuacji.
Dzieci chętnie uczestniczyły w
zajęciach i były ciekawe wiedzy
na temat udzielania pierwszej
pomocy. Ćwiczyły resuscytację
na fantomie, opatrywały rany,
uczyły się, jak unieruchomić
kończyny po złamaniu, jak pra-

widłowo zgłosić do służb ratowniczych wypadek, poznały
numery alarmowe, zapoznały
się z wyposażeniem torby do
ratownictwa medycznego. Przy
tym wszystkim zadawały wiele
pytań i pilnie słuchały wolontariuszy.
Zajęcia przybliżyły dzieciom
oraz wychowawcom, jak należy
postępować w różnych sytuacjach, które można napotkać
w życiu codziennym. Na koniec
Przedszkole otrzymało dyplom
uczestnictwa w zajęciach z
udzielania Pierwszej Pomocy.
Dzieci zaprosiły wolontariuszy
do złożenia wizyty w ich Przedszkolu w przyszłym roku szkolnym.

Pawłowi Mierzwiakowi, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Krzystkowice Panu Andrzejowi Staniszewskiemu oraz pozostałym
pracownikom.
Dziękujemy bardzo za środki
finansowe, za pomoc rzeczową
- upominki, za poczęstunek. To
dzięki Wam sponsorom i darczyńcom udała nam się organizacja błękitnego festiwalu, dzieci
otrzymały upominki, a placówki
wzbogaciły się o pomoce dydaktyczne. Nie możemy już doczekać się kolejnego festiwalu.
Joanna Sobków
Koordynator
XVI Błękitnego Festiwalu
Twórczości Dziecięcej
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Zjazd szkół imienia Jana Pawła II
18 maja 2017 r. odbył się VI
Zjazd Rodziny Szkół imienia
Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej, którego
organizatorem była Katolicka
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gorzowie Wielkopolskim. Patronat papieża Polaka
zobowiązuje uczniów do poznawania faktów z jego życia,
pontyfikatu, a także jego nauk,
które uczyniły go niekwestionowanym autorytetem moralnym i wychowawczym.

Uczniowie SP w Niwiskach
po raz pierwszy uczestniczyli w Zjeździe, mając okazję
sięgnąć do biografii Karola
Wojtyły i przygotować pracę
plastyczną w formie komiksu pod hasłem: „Życie Jana
Pawła II”. Prace uczennic Lidii
Przychodnej z klasy III i Nikoli
Dudek z klasy V znalazły się
na pokonkursowej wystawie,
przygotowanej w dniu Zjazdu.
Bezpośrednio w uroczystości
wzięła udział delegacja szkoły
w składzie: dyrektor Marzanna Kutkowska, opiekun Małgorzata Koncur, poczet sztanda-

3 maja 2017 r. mieszkańcy Nowogrodu Bobrzańskiego uczestniczyli w obchodach
święta uchwalenia Konstytucji
3 Maja.
Uroczystości rozpoczęła msza
święta odprawiona w intencji Ojczyzny w kościele św. Bartłomieja. Oprawę w kościele uświetnił
swoim występem zespól „Novum Castrum” z Nowogrodu
Bobrzańskiego. Następnie delegacje i poczty sztandarowe przeszły pod Pomnik. Po odegraniu
hymnu państwowego okoliczno-

rowy Kamila Synowiec, Julia
Wiszniowska, Łukasz Synowiec i Damian Synowiec.
Część oficjalna rozpoczęła
się mszą świętą w Kościele
p.w. Pierwszych Męczenników
Polski w Gorzowie Wielkopolskim, koncelebrowana przez
księży pod przewodnictwem
Biskupa Tadeusza Lityńskiego. Po nabożeństwie uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną, zatytułowaną „Jan

Paweł II” oraz przedstawienie
pantomimiczne „Kawiarniane wspomnienia”, w którym
wykorzystano najważniejsze
wydarzenia z pontyfikatu papieża. Druga część programu
obejmowała przemarsz na
boisko szkoły – organizatora
Zjazdu, gdzie po wystąpieniach oficjalnych gości rozpoczęły się zawody sportowe w
kategorii szkół podstawowych
i gimnazjów. Uczniowie rywa-

Obchody święta Konstytucji 3 Maja
ściowe przemówienie wygłosił
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak. Oprawę
artystyczną obchodów święta
Konstytucji 3 Maja przygotowali
przedszkolaki oraz uczniowie
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie Bobrzańskim. Następnie przedstawiciele
zakładów pracy, instytucji i służb
złożyli kwiaty pod Pomnikiem. W
uroczystości wzięli udział także przedstawiciele Koła Związku Sybiraków w Nowogrodzie
Bobrzańskim.

lizowali w Biegu Ulicznym na
dystansach odpowiednio 996
m i 1920 m. Drużyna SP Niwiska w składzie: J. Wiszniowska, Ł. Synowiec i D. Synowiec,
wywalczyła III miejsce, czym
sprawiła sobie i kolegom
ogromną radość i satysfakcję. Dzień zakończył się wręczeniem nagród, dyplomów i
medali.
MaK
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Festyn Majowy
2 maja 2017 r. na placu przy
Domu Kultury w Nowogrodzie
Bobrzańskim został przeprowadzony Festyn Majowy, którego organizatorami byli:
Burmistrz
Nowogrodu
Bobrzańskiego oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji. Impreza
różniła się od dotychczasowych festynów i poszła w
kierunku luźnego pikniku.
W programie organizatorzy
przewidzieli liczne atrakcje
zarówno dla dzieci, jak i dla
dorosłych. Były dmuchane
zamki, miejsce na ognisko i
grill, stanowiska lokalnych
producentów i twórców, zagroda ze zwierzętami, malowanie twarzy. Stowarzyszenie
„Fiber”, jak zawsze sprawnie poprowadziło „Gry Fibe-

ra”. Plac udekorowany został
biało-czerwonymi barwami
podobnie, jak cały budynek
Ośrodka Kultury. Nie było w
tym nic dziwnego, bowiem
2 maja – to Dzień Flagi. Wewnątrz budynku panie z Klubu
Seniora częstowały pysznym
ciastem, kawą i herbatą. Można było skosztować gorącej
grochówki i ugasić pragnienie
jedząc loda. Uczestnicy festyny otrzymali także koszyk
z zestawem artykułów spożywczych (kiełbasa, kaszanka,
chleb, napój), gdzie na wydzielonym miejscu można je było
upiec na grillu.
Na scenie widzom zaprezentował się kabaret „Bumelant” z Nakła nad Notecią, a
oprawę muzyczną zapewnił
do godzin nocnych zespół

VI Bieg Flagi

W ramach odbywającego się 2 maja 2017 r. Festynu Majowego oraz przypadającego w tym dniu Święta Flagi - po raz szósty
przeprowadzony został w Nowogrodzie Bobrzańskim Bieg Flagi.
W czterech kategoriach wiekowych rywalizowała młodzież
szkolna oraz dorośli. Trasa biegu
wyznaczona została na terenach
okalających cmentarz komunalny w dolnej części Nowogrodu.
Wystartować mógł każdy, kto
dysponował chęciami i siłami. W
pierwszej kolejności liczyła się
dobra zabawa, a dopiero potem
rywalizacja. Poniżej zamieszczamy wyniki w poszczególnych
kategoriach wiekowych.

Kategoria 2
chłopcy rocznik 2008-2006
1. Daniel Pachla
2. Kacper Zdzyniecki
3. Hubert Kacieja

Kategoria 1
dziewczęta rocznik 2009 i
młodsze
1. Zofia Kędzierska
2. Zuzanna Pałka
3. Oliwia Cieślewicz

Kategoria 3
chłopcy rocznik 2005-2003
1. Cezary Kopczyński
2. Kacper Michalski

Kategoria 1
chłopcy rocznik 2009 i
młodsi
1. Dawid Błonka
2. Filip Babiak
3. Dariusz Pachla
Kategoria 2
dziewczęta rocznik 2008-2006
1. Aleksandra Cieślewicz
2. Wiktoria Wrześniowiecka

Kategoria 3
dziewczęta rocznik 2005-2003
1. Emilia Pałka
2. Joanna Pękała
3. Paulina Bialuk

Kategoria 4 dziewczęta-panie
rocznik 2002 i starsze
1. Julia Pałka
2. Justyna Loch
3. Dorota Kędzierska
Kategoria 4 chłopcy-mężczyźni rocznik 2002 i starsi
1. Mateusz Kaziów
2. Sebastian Sawicz
3. Mateusz Pankiewicz

„Coco Jumbo”. Przed rozpo- goriach wiekowych. Więcej na
częciem festynu już po raz ten temat piszemy w osobnym
szósty przeprowadzony został materiale.
Bieg Flagi, w czterech kate-
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Gminne obchody Dnia Strażaka
Z okazji przypadającego 4 maja święta patrona strażaków –
świętego Floriana – w niedzielę 7 maja 2017 r. w Wysokiej odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka. Ich organizatorem była
miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej.
Do Wysokiej zjechały delegacje sześciu jednostek OSP z
gminy Nowogród Bobrzański
tj.: z Nowogrodu Bobrzańskiego, Drągowiny, Kaczenic, Kotowic, Niwisk i Urzut oraz zaproszone delegacje z OSP w Ochli
i Suchej. Byli przedstawiciele
władz naszej gminy z Burmistrzem Nowogrodu na czele,
przewodniczącym Rady Miejskiej wraz z radnymi, Rady
Sołeckiej w Wysokiej, Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Zielonej Górze, Zarządu
Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Nowogrodzie
Bobrzańskim,
Państwowej
Straży Pożarnej w Zielonej
Górze oraz Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
Miasta Zielona Góra.
Uroczystości
rozpoczęła
msza święta odprawiona w
intencji strażaków w kościele
pw. Św. Teresy przez Proboszcza Parafii w Koźli Kożuchowskiej, ks. Andrzeja Palewskiego. Po mszy na pobliskim

placu rekreacyjno-sportowym
odbyła się część oficjalna obchodów. Gratulacje i życzenia
z okazji Dnia Strażaka wraz z
pięknymi statuetkami złożył
na ręce prezesów poszczególnych jednostek Pan Burmistrz
Paweł Mierzwiak. Odbyło się
także ślubowanie i pasowanie
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz nadanie odznaczeń strażackich. Złoty Medal
za Zasługi dla Pożarnictwa
nadano Henrykowi Wasilewskiemu. Srebrny Medal otrzymali Leszek Koncur, Stefan
Cidyło, Przemysław Kaczmarek, Maciej Zdanowicz. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymał
Mateusz Ślusarczyk. Odznaki „Za Wysługę Lat” odebrali: Kazimierz Tomaszewski
(55 lat), Czesław Balak (50
lat), Mariusz Fabisiak (25 lat),
Przemysław Kaczmarek (15
lat), Maciej Zdanowicz (15
lat), Piotr Sługocki (15 lat),
Artur Fabisiak (5 lat) i Adrian
Cybulski (5 lat). „Srebrną Od-

znakę” Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej otrzymali: Wojciech Kuśnierz, Dominika Wagrner, Michał Pawlak i Monika
Juszczak. „Brązową Odznakę”
MDP - Julia Iwaniuch i Wikto-

ria Korszun. Na zakończenie
odbył się pokaz udzielania
pierwszej pomocy w wykonaniu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Nowogrodu.

Lubuski Konkurs Recytatorski - prezentacje powiatowe
10 kwietnia 2017 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim odbyły się powiatowe
eliminacje do Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego. W trzech
kategoriach wiekowych uczestniczyło 45 wykonawców. Do
szczebla wojewódzkiego jury nominowało po trzy osoby z danej
kategorii. I tak:
I kategoria wiekowa
II Kategoria wiekowa
(klasy 1-3 szkoły podstawowe (klasy 4-6 szkoły podstawowe)
Nominacje otrzymali: Aleksander Skrok, Szkoła PodNominacje: Amelia Kubiak,
stawowa nr 1 w Sulechowie, Gminny Ośrodek Kultury w Bautwór: Jacek Cudny „W sieci”; bimoście, Wanda Chotomska
Nicola Śliwińska, Zespół Szkol- „Hipopotam lubi błoto”; Joanna
no-Przedszkolny w Kargowej, Skrok, Szkoła Podstawowa nr
Jan Brzechwa „Kłamczucha”; 1 w Sulechowie, Wanda ChoNikola Sakowicz, Zespół Szkol- tomska „Kurcze blade”; Lidia
no-Przedszkolny w Kargowej, Węclewicz, Szkoła Podstawowa
Wanda Chotomska, „Kto zna w Czerwieńsku, Jan Brzechwa
słowo na Kra?”
„Kwoka”.
Wyróżnienia otrzymali: KaWyróżnienia: Tomasz Miter,
rol Tośko, Zespół Szkolno- Szkoła Podstawowa nr 1 w
-Przedszkolny w Nowogrodzie Sulechowie; Katarzyna Ryngier,
Bobrzańskim; Agata Stanisła- Zespół Szkół w Zaborze „Wisławiszyn, Szkoła Podstawowa w wa Szymborska „Kot w pustym
Czerwieńsku.
mieszkaniu”.

III Kategoria wiekowa
(klasy 1-3 gimnazja)
Nominacje: Błażej Stawik,
Gimnazjum nr 2 w Sulechowie, Witold Gombrowicz
„Ferdydurke”; Oliwia Wałecka, Gimnazjum nr 2 w Sulechowie, Maria Jasińska „Zagram”; Paulina Dwornicka,
Gimnazjum w Czerwieńsku,
Grzegorz Przemyk „Jeśli

przyjdziesz”.
Wyróżnienia: Malwina Połomka, Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście; Hubert
Anuszkiewicz, Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście;
Dominika Tańska, Zespół
Szkół w Zaborze.
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Festynowo w sołectwach

Festyn w Przybymierzu

Z inicjatywy Sołtysa p. Romana Balaka oraz Rady Sołeckiej
w Przybymierzu - w sobotę 27 maja 2017 r. zorganizowany
został Festyn Wiejski z okazji Dnia Dziecka. Na placu przed
salą wiejską pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji przeprowadzili konkurencje sprawnościowo-ruchowe dla najmłodszych dzieci. Tym najmłodszym w
konkurencjach pomagali rodzice, ale i tak wszyscy byli wygrani. W tym dniu każde dziecko otrzymało jakąś nagrodę.
Pan sołtys ufundował lody i napoje.

Festyn w Kotowicach i Dobroszowie Wielkim
Festyn w Kotowicach z okazji Dnia Dziecka przeprowadzony został w sobotę 3 czerwca 2017r. Zorganizowała go Rada
Sołecka pod egidą Sołtysa Tadeusza Sławicza przy pomocy
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim. Na placu przy boisku piłkarskim
pracownicy Ośrodka Kultury przeprowadzili konkurencje
sprawnościowo-ruchowe z nagrodami, a pan sołtys Tadeusz
Sławicz częstował napojami i lodami.
Tego samego dnia (3 czerwca 2017 r.) również w Dobroszowie Wielkim zorganizowano festyn wiejski. Były biegi o
puchar Sołtysa p. Jana Jesionki, a dla tych „trochę” starszych
gminny turniej w plażowej piłce siatkowej. Były nagrody oraz
słodki poczęstunek. Dzieci mogły spróbować swych sił w
grach sprawnościowych prowadzonych przez stowarzyszenie „Fiber”.
Festyn w Pierzwinie
Rada Sołecka Pierzwin-Kamionka z Sołtysem Krzysztofem Michalakiem na czele
była organizatorem festynu
dla dzieci, który odbył się 10
czerwca 2017 r. Tutaj równie
pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Nowogrodzie
Bobrzańskim zabawiali najmłodszych mieszkańców na
boisku wiejskim.
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Festyn w Bogaczowie
Teren rekreacyjny w Bogaczowie był miejscem, gdzie
Sołtys Michał Starek i Rada
Sołecka zorganizowali Dzień
Dziecka. Rodzice zadbali, aby
dla dzieci przygotować wiele
atrakcji, a dużym wzięciem
cieszyła się zjeżdżalnia, czy
malowanie twarzy. Podobnie, jak w innych miejscowościach, także i tu nie zabrakło
pyszności i słodkości.
Festyn w Drągowinie

Festyn w Klępinie

Podobny scenariusz był w Drągowinie. Pani Sołtys, Dorota
W tym samym dniu był także festyn z okazji Dnia Dziecka
Szmit i Rada Sołecka były inicjatorami zorganizowania Dnia w Klępinie, którego organizatorem był Sołtys Tomasz SawicDziecka, na terenie byłego gospodarstwa agroturystycznego. ki wraz z Radą Sołecką. Dzieci brały udział w zabawach i
Tam również nie zabrakło atrakcji, nagród i słodkości.
konkursach, korzystały z dmuchanych zjeżdżalni. Wszystkim
konkursom towarzyszyły nagrody rzeczowe, były lody pieFestyn w Niwiskach
czone kiełbaski i oczywiście mnóstwo słodyczy.
Najmłodsi wraz z rodzicami mogli także pobawić się na
festynie w Niwiskach. Tutaj Rada Sołecka oraz Szkoła Podstawowa przygotowali dla nich wiele atrakcji. Gry sprawnościowe poprowadzili członkowie stowarzyszenia „Fiber”
z Nowogrodu Bobrzańskiego. Miejscowa straż pożarna pokazała sprzęt do ratownictwa drogowego, a pod egidą pana
sołtysa Andrzeja Fornalewicza przeprowadzony został drugi
turniej o miano najsilniejszego człowieka roku w Niwiskach
(strongmana). Drugi raz z rzędu został nim p. Adam Michalak.

Wielkie dzięki!
W poprzednim numerze prosiliśmy Państwa o wsparcie w głosowaniu na Patrycję
Gabrysiak w konkursie Lady Asics. Gala
finałowa odbyła się w ostatni weekend
kwietnia bieżącego roku i okazało się, że
nasza nowogrodzianka wygrała i otrzymała kontrakt z marką o wartości 10 000
złotych. Patrycja chciałaby wszystkim głosującym podziękować z całego serca za
poświęcony czas oraz wsparcie. Jedno z
jej marzeń się spełniło - niedługo pojedzie
do Warszawy, by wziąć udział w oficjalnej
sesji zdjęciowej dla firmy Asics, a to między innymi dzięki Wam. Nowogród po raz
kolejny pokazał, że potrafi!
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Dzieje się u nas, wciąż dzieje, czyli co
tam u nas Korczakowskich Boberków?!
Sukcesy gonią sukcesy! 11 stycznia 2017r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „MAT”. Wzięło w nim udział blisko 7,6 tys. uczestników, wśród nich uczniowie naszej szkoły.
W kategorii klas drugich najlepszy wynik uzyskała ALEKSANDRA SOBOLEWSKA (IIb) - zajęła 2 miejsce w województwie
lubuskim. Świetne wyniki osiągnęli pozostali uczniowie tej
kategorii wiekowej:
DOMINIKA GAJKOWSKA (IIb) - 7 miejsce w naszym województwie
ADAM SAWICKI (IIa) - 9 miejsce w województwie lubuskim
DOROTA RYCHLIK (IIa) - 10 miejsce w województwie
ADAM DROSZCZAK (IIa) -10 miejsce w województwie
ZUZANNA PAŁKA (IIb) - 23 miejsce w województwie
WIKTOR DZIURŹ (IIa) - 28 miejsce w województwie
G ratulujemy dzieciom, ich rodzicom oraz wychowawcom
klas: IIa - Pani Marii Senyk oraz IIb - Pani Danucie Górnej !!!!
W klasach trzecich najlepszy rezultat osiągnęli na równi:
MAJA PELC (IIIa) oraz HUBERT KACIEJA (IIIa) uzyskując 5
miejsce w województwie lubuskim. Pozostali uczniowie również wykazali się wysokimi umiejętnościami:
ZUZANNA NOWACZYK (IIIa) - 13 miejsce w województwie
lubuskim
MICHAŁ OGRODOWICZ (IIIa) - 13 miejsce w województwie
KINGA SOROCZYŃSKA (IIIa) – 21 miejsce w województwie
JAKUB MIERZWIAK (IIIa) - 21 miejsce w województwie
MATEUSZ SIKORSKI ( IIIb) - 21 miejsce w województwie
MACIEJ WICIŃSKI (IIIb) - 25 miejsce w województwie
JULIA DUMA (IIIc) - 29 miejsce w województwie
KAROL TOŚKO (IIIb) - 32 miejsce w województwie
ROKSANA BRESZYK (IIIc) - 44 miejsce w województwie
KAMIL PRZEWROCKI ( IIIb)- 46 miejsce w województwie
Serdeczne podziękowania i gratulacje dla uczniów, rodziców i wychowawców klas: IIIa - Pani Marzenie Jermakowicz,
IIIb - Pani Ewie Długosz, IIIc - Pani Justynie Dwornik
Zespół teatralny "Pineska" ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim prowadzony przez Alicję Goździk
zdobył nominację podczas X Gminnego Przeglądu Teatrów
Dziecięcych i będzie reprezentować naszą szkołę i gminę w
prezentacjach powiatowych Lubuskiej Gali Teatralnej w Kargowej.
"Internet to nie wszystko" to tytuł sztuki, która przyniosła
„Pinesce” sukces.

W najszybciej rozwijającym się konkursie interaktywnym Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego MAKS organizowanego pod
patronatem Łowcy Talentów Jersz jesteśmy znowu w czołówce naszego województwa. W tegorocznej edycji, która odbyła się 9 marca
2017 r. wzięło udział 8000 uczniów z 1215 szkół z całej Polski.
Wśród klas drugich najlepszy wynik osiągnął ADAM SAWICKI (IIa)
- zajął 3 miejsce w województwie lubuskim oraz 41 miejsce w kraju!

10 marca 2017 r. obchodziliśmy DZIEŃ MĘŻCZYZNY!
Nasi szkolni Panowie tego dnia, jak widać na zdjęciu, byli bardzo
eleganccy (to troszkę nasza zasługa!). Wszystkim Panom, tym starszym i tym młodszym, moc buziaków od szkolnych Babeczek!

Ponownie możemy pochwalić się sukcesami naszych uczniów. Mateusz
Sikorski został laureatem
Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Dbam o piękno mego domu – Ziemi”. Został zaproszony do Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Zielonej
Górze na uroczystą galę
wręczenia nagród. Super!!!
Mateusz został także nagrodzony za uzyskanie bardzo
wysokiego wyniku w Międzynarodowym
Konkursie
Matematycznym - Kangur, a
Szymon Noga otrzymał wyróżnienie. GRATULACJE!
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W
kwietniu,
po raz kolejny w
Domu Kultury odbyły się Dni Teatru, w których
jak co roku wzięli
udział
uczniowie
naszej szkoły. Było
śmiesznie, ale i poważnie. Za rok znowu wystąpimy ;)

W sobotę odbyły się drugie
warsztaty organizowane w
ramach „Klubu Przedszkolaka”. Tym razem Panie prowadzące – Aleksandra Surowiec
i Aleksandra Przewrocka
– Petryków mówiły przede
wszystkim o tym, co robić,
żeby dzieci chciały pisać/
malować/rysować. Pozwoliły
też maluchom wyrazić się na
materacach/ścianach
Pokazały masaż pomagający przygotować rękę do pracy. Oczywiście, nie zabrakło
zabawy z masami. Panie Ole
dziękują i zapraszają już we
wrześniu!

Współpracujemy z wieloma instytucjami, bo dbamy o dobro naszych uczniów i pracowników. W związku z tym, 25
kwietnia 2017 r. z uczniami naszej szkoły spotkał się Pan
Dzielnicowy. Bezpieczeństwo jest w końcu bardzo ważne, a
profilaktyka najważniejsza! ;)

U nas kolejny wielki sukces! Uczennica klasy VIc
Emilia Rogasik, pod opieką
Pani Alicji Goździk, otrzymała tytuł Laureata Konkursu
Przedmiotowego z Języka
Polskiego dla uczniów szkół
podstawowych.
Jesteśmy
bardzo dumni i gratulujemy!
12 maja 2017 r. w naszej
szkole, jak co roku odbyła się
akcja: „Zdrowy bufet”. Caritas pod opieką Pani Doroty
Koszeli serwował jak zwykle
zdrowe jedzonko (koktajle,
szejki mleczne i owocowe,
sałatki owocowe i warzywne) MNIAM! Wolontariusze
zebrali aż 900 zł., które zostały przekazane na pomoc
w adopcji syryjskiej rodziny!
Brawo!
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Dnia 03.06.2017
r. odbył się wielki Festyn z okazji
dnia dziecka. Było
smacznie, słodko,
kolorowo i sportowo. Rodzicom i
nauczycielom serdecznie dziękujemy
za ten szczególny
dzień i liczymy na
Waszą pomoc za
rok!

Wszystkich chętnych
posiadaczy
„kółek” czyli rowerów, rolek, deskorolek, itp. Zapraszamy do wspólnej
jazdy z Panem
Jackiem Grotkiewiczem w ramach
zajęć „Nowogród na
kółkach!”
Chętnych jest coraz więcej i wcale
nas to nie dziwi!

Cały rok szkolny nauczyciele z uczniami pracują w ramach
poprawy jakości środowiska. Podsumowaniem rocznej pracy
jest Finał Błękitnego Festiwalu, który w tym roku odbył się w
Szkółce Leśnej w Tucholi Żarskiej 02 czerwca. Koordynatorkami i przedstawicielkami w naszej szkoły były Panie Joanna
Sobków i Irena Kaja. Błękitny Festiwal ma na celu wyrobić w
dzieciach, ale i dorosłych dobre nawyki (recykling, ochronę
W dniu 5 kwietnia 2017 r. po raz pierwszy nasza szkoła środowiska, prawidłową postawę ekologiczną). Walczy się tu
brała udział w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z ze złymi nawykami, a nie z sobą o dobro naszego środowijęzyka polskiego Omnibus na poziomie klas IV-VI. Należało ska.
wykazać się umiejętnością czytania ze zrozumieniem oraz
Niebawem koniec roku. Kolejny rok szkolny za nami. Za
wiedzą z zakresu gramatyki (fonetyka, morfologia, leksykologia). Konkurs pod hasłem ŁOWCY TALENTÓW wykracza wszelką pomoc okazaną uczniom, nauczycielom, szkole z
poza podstawy programowe i jest prowadzony w formie serca dziękujemy! Życzymy udanych, spokojnych, gorących i
testu wielokrotnego wyboru. W kategorii klas IV i V może- zdrowych wakacji! Do usłyszenia we wrześniu ;)
my pochwalić się świetnymi osiągnięciami. Dyplomy mówią
Zredagowała: Magdalena Matuszkiewicz
same za siebie! ;)
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Szachowe
mistrzostwa
10 czerwca 2017 r. odbył
się w Szkole Podstawowej
w Niwiskach I Otwarty Turniej Szachowy o Mistrzostwo
Gminy Nowogród Bobrzański. Jego organizatorami byli:
Klub Szachowy DK Nowogród
Bobrzański działający przy
Miejsko-Gminnym
Ośrodku
Kultury Sportu i Rekreacji, SP
w Niwiskach, Rada Sołecka
Niwisk. Honorowy patronat
nad imprezą objął Burmistrz
Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak. W dziewięciorundowym turnieju zagrało 42
zawodników, podzielonych na 5
kategorii. Oprócz uczestników
z terenu naszej gminy, swoją
obecnością zaszczycili szachiści z Lubska, Sulechowa, Żar,
Zielonej Góry i Kożuchowa. Mistrzostwa w zakresie sędziowania bardzo sprawnie poprowadził Arkadiusz Wiśniewski.
W kategorii „A” Open seniorzy + juniorzy zwyciężył

bezapelacyjnie z kompletem
punktów znakomity zawodnik z LKSz Caissa Lubsko
Dariusz Bieliński. Podium
uzupełnili: Paulina Raczykowska (KSz Stilon Gorzów)
i Grzegorz Zabawski (KSz
Sulechów). Kategoria „B” juniorzy z rankingiem od 1201
w wzwyż: Julia Gruszecka

(1), Damian Opulski (2) i Robert Kotłowski (3). Kategoria
„C” do lat 13: Mateusz Bredla
(1), Jakub Prałat (2), Adrian
Krasowski (3). Kategoria „D”
do lat 10: Michał Suchocki

(1), Adrian Kisiel (2) – SP Niwiska, Mikołaj Gogłuszko (3).
Kategoria „E” do lat 8: Sebastian Jakubowski (1) – SP
Niwiska, Wojciech Ziobrowski
(2), Dorian Maciejewski (3).

Turniej w Piłce Siatkowej dla strażaków
W ramach zadania publicznego powierzonego przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego (upowszechnianie kultury
fizycznej), jednostka OSP w
Niwiskach zorganizowała w
dniu 29 kwietnia 2017 r. Gminny Turniej w Piłce Siatkowej dla
jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych. W zawodach udział
wzięły 4 drużyny wystawione
przez jednostki w Niwiskach
(dwie drużyny), w Nowogrodzie
Bobrzańskim i Urzutach. Mecze
rozgrywane były w sali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Niwiskach, systemem „każdy z każdym”.
Z kompletem zwycięstw (3
pkt.) turniej wygrała drużyna
OSP Niwiska 1. Drugie miejsce (2 pkt.) zajęła drużyna
OSP Nowogród Bobrzański.
Trzecie miejsce przypadło
drużynie z OSP Urzuty (1 pkt.),
a czwarte miejsce (bez punk-

tów) zajęła drużyna z OSP
Niwiska 2. Najlepszym atakującym został Jakub Mowczan
(OSP Urzuty); Najlepszym
blokującym – Adam Michalak
(OSP Niwiska); Najlepszą zawodniczką została Natalia Łoś
(OSP Nowogród), a statuetka

dla Najstarszego zawodnika
przypadła Arkadiuszowi Witkowskiemu (OSP Niwiska).
Nagrody wręczył Burmistrz
Nowogrodu
Bobrzańskiego
Paweł Mierzwiak.
Oprócz walorów czysto
sportowych turniej stał się

również doskonałym przyczynkiem do integracji społecznej gminnego środowiska
strażackiego. Pozwolił także
na wspólne spędzanie wolnego czasu i okazją do wymiany
doświadczeń nie tylko sportowych.
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Przegląd wydarzeń w Szkole Podstawowej w Drągowinie
10.03.2017
W ramach akcji „Poczytaj mi”
uczniowie wysłuchali przepięknej interpretacji baśni „Kozucha
Kłamczucha”. Jest to pouczająca
historia o pewnej sprytnej kózce,
która dla zabawy i swojej wygody kłamała jak najęta. Skłonność
do kłamstwa omal nie doprowadziła jej do zguby. Wszystko na
szczęście skończyło się dobrze.
Oprócz oczywistego morału
uczniowie poznali niecodzienny
talent aktorski pana Roberta Czechowskiego, dyrektora Teatru Lubuskiego z Zielonej Góry, który po mistrzowsku wcielił się w lektora.
Dziękujemy!

17.03.2017 „Czerwony Kapturek szuka księcia”
Piątki to w naszej szkole dni
spotkań z literaturą. Tym razem,
17 marca br. mieliśmy niewątpliwą przyjemność uczestniczenia w spektaklu teatralnym pt.
„Czerwony Kapturek szuka księcia”. Była to bardzo śmieszna
opowieść o Czerwonym Kapturku, który podczas poszukiwania
swego ukochanego spotkał wiele osób i innych postaci znanych
z różnych baśni i bajek. Chociaż
historyjka była bardzo zabawna
niosła nam ważne przesłanie.
Morał tej bajki mówił, aby zachować ostrożność i bezpieczeństwo podczas nawiązywania
znajomości przez Internet. Nic
dziwnego, wszak aktorami w
tym przedstawieniu byli nasi rodzice (mamy), starsze koleżanki i
kolega. Bardzo dziękujemy za to
wesołe, a jednocześnie pouczające spotkanie z żywym słowem.

Warsztaty ceramiczne
W szkole realizowany jest
program
profilaktyczno–wychowawczy „Bezpieczna szkoła – różne sposoby spędzania
wolnego czasu”. Po lekcji tańca
nowoczesnego przyszedł czas
na warsztaty ceramiczne. Prowadziła je pani Julita Kłosińska
z pracowni sztuki użytkowej i
edukacji artystycznej w Zielonej
21.03.2017
Górze. Pani instruktorka odkryła
tajniki modelowania gliny. Dzieci
„Nie idziemy na wagary – wisamodzielnie ulepiły baranki, które potem zostały wypalone w spe- tamy wiosnę pożytecznie i bezcjalnym piecu. Okazało się, że każdy z nas może być rzeźbiarzem.
piecznie” pod takim hasłem
przebiegał w tym roku pierwszy
dzień wiosny, a zorganizowała
15.03.2017 „W krainie pani Muzyki”
go Szkoła Podstawowa w Niwi15 marca br. po raz kolejny odskach. Zostaliśmy tam zaprowiedzili nas muzycy LBK Orfeszeni i nie żałujemy. Program
usz. Właśnie, nie byliśmy pewni,
był imponujący: prezentacja Maczy to aby na pewno byli muzycy,
rzann, wspólny pląs integracyjbo wyszli do nas panowie ubrany, bieg terenowy z naszymi nani w stroje robocze, a zamiast
uczycielami, prezentacja mody
instrumentów mieli rury, piły,
ekologicznej, pokaz pierwszej pomocy oraz inne wydarzenia. Było
patelnie i garnki. Z wielkim zabardzo ciekawie i pożytecznie.
ciekawieniem przyglądaliśmy
się temu, co robią panowie i jak28.03.2017 Pokaz historyczny „Życie i kultura w Średniowieczu”
że wielkie było nasze zdziwienie,
Tego dnia mieliśmy niecogdy nagle z tych rurek i garnków
popłynęła muzyka. Wysłuchaliśmy kilku utworów, podczas których dzienna okazję przenieść się w
bawiliśmy się i śmialiśmy się razem z wykonawcami. Na zakończe- czasy, kiedy rycerze zakuci w
zbroje i z mieczem w ręku nie
nie spotkania nagrodziliśmy występ gromkimi brawami.
szczędzili wysiłku, by bronić
honoru i ojczyzny oraz spieszył
służyć pomocą i bronić damy
swojego serca. Grupa „Rekonstrukto” zaprezentowała nam
żywą lekcję historii, na której zapoznaliśmy się z obyczajami
minionych wieków. Poznaliśmy
średniowieczną kulturę i obyczaje, uzbrojenie, metody walki. Na koniec każdy z nas mógł
pozwolić zakuć się w dyby, wziąć
do ręki miecz lub inne rekwizyty.
Ta lekcja na długo zostanie nam
w pamięci
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30.03.2017 „Inni wycinają, my sadzimy”
Pan leśniczy Jerzy
Markulak zaprosił
nas do współpracy
przy sadzeniu lasu.
Oczywiście, poszliśmy z zapałem i radością. Posadziliśmy
wieeeele drzew. Po
ciężkiej pracy kiełbaska upieczona na
ognisku smakowała
bardzo
Dzień Strażaka
Uczniowie naszej szkoły od
lat przyjaźnią się ze strażakami z Drągowiny. Nie mogliśmy
więc zapomnieć o tak ważnym
święcie jak Dzień Strażaka. Z tej
okazji wybraliśmy się z wizyta do
remizy. Zostaliśmy tam bardzo
miło przyjęci. Panowie opowiedzieli nam o swojej pracy, pokazali sprzęt a potem zaprosili na
słodki poczęstunek. I jak tu nie
kochać strażaków?

01.06.2017 Dzień Dziecka
W tym roku Dzień Dziecka
spędziliśmy na sportowo. Pan
Arek zaprosił do współpracy pana Bogdana i młodzież z
gimnazjum. Przygotowali nam
mnóstwo wspaniałych zawodów
sportowych. Daliśmy z siebie
wszystko. Tego dna wylaliśmy z
siebie wiele potu, ale też i łez (ze
śmiechu)

07.06.2017
Tego dnia wszyscy uczniowie, również przedszkolaki, wyjechali
do Nowej Soli do Parku Krasnala. Spędziliśmy tam wspaniały czas.
Szkoda, że tak szybko musieliśmy wracać do domu.

10.05.2017
Tego
dnia
klasa VI z panią
wychowawczynią pojechała
na wycieczkę
do Zielonej Góry.
Byliśmy w ogrodzie botanicznym, w kinie,
na lodach i w
sali zabaw. Ten
dzień był super
12.05.2017
Mistrz jest tylko jeden! Nasz
kolega Maciek
z klasy V zdobył tytuł Mistrza
mankali w kategorii szkół podstawowych. Jesteśmy z niego
dumni!

18.05.2017
Kolejne wydarzenie „Bezpiecznej szkoły–
różne sposoby spędzania wolnego czasu”.
Tym razem spotkanie z kulturą. Pojechaliśmy do Muzeum Ziemi Lubuskiej. Widzieliśmy różne stare przedmioty, przepiękny
witraż, poznaliśmy historię miasta, ale najwięcej emocji wzbudziła wizyta w sali tortur.
Dobrze, że te czasy mamy już za sobą.

10.06.2017 Festyn rodzinny
Rada Rodziców przy
naszej szkole zorganizowała Festyn Rodzinny. Jak zwykle na to
wydarzenie ściągnęły
tłumy dużych i małych
żądnych dobrej zabawy.
A okazji do dobrej zabawy było mnóstwo!
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Myśliwi i społeczeństwo
Organizacje
pozarządowe
działają na zasadzie kolektywu
- wspólnoty, mają różne cele,
regulaminy i statuty. Realizują
zadania w różnych dziedzinach:
kulturalnych, oświatowych, gospodarczych, przyrodniczych
itp., ale mają zawsze podobny
cel: działać razem, wspólnie w
grupie, bo tak jest łatwiej, bo
tak można więcej.
Zasada działania Kół Łowieckich unormowana jest Prawem
Łowieckim,
rozporządzeniami
oraz statutem, myśliwy może
działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bo jakby to było, gdyby wszyscy robili
co chcieli? Wszystkie działania
i prace w kole lub na jego rzecz
to działania wspólne. Razem wywożą karmę dla zwierząt, razem
uprawiają poletka żerowe czy
zasiedlają zwierzyną. Prace te
pochłaniają bardzo dużo energii
i środków finansowych, ale sprawiają też dużo przyjemności.
Prowadzenie gospodarki łowieckiej jest bardzo czasochłonne
i kosztowne. Gospodarka łowiecka to nie tylko dokarmianie, ale
również hodowla, ochrona pól
przed szkodami, a co za tym idzie
to odszkodowania łowieckie, które
generują bardzo duże koszty i setki godzin spędzonych na polach
w nocy, w deszczu i zimnie. Koło
Łowieckie „Raróg” zasiedlało w
dzierżawionym obwodzie daniele

oraz kuropatwy, w swoich planach
ma reintrodukcję bażanta i zająca.
Wszystko po to, abyśmy mogli podziwiać i zachwycać się tymi gatunkami. Są to działania długoterminowe, których efekty widać po
kilku latach, czego dowodem jest
już dostrzeganie w naszym obwodzie daniela. Pokazuje się, zaczyna być widoczny, jest to ciekawy
gatunek z zachowania i z biologii,
choć trudny w hodowli. Ciekawy
otoczenia podchodzi blisko dróg i
zabudowań, gdzie często staje się
przyczyną kolizji drogowych wałęsających się psów i drapieżników, a szkoda bo jest go tak mało.
Koło „Raróg” prowadzi program edukacyjny od przedszkola
do klas gimnazjalnych. Myśliwi z
naszego koła wyjeżdżają do szkół
i przedszkoli na terenie naszego województwa. Uważamy że
edukacja młodzieży jest bardzo
ważna, aby młodzież dobrze postrzegała i rozumiała czym jest
łowiectwo.
Propagując wiedzę o środowisku przyrodniczym, przygotowujemy wystawy poglądowo-edukacyjne przedstawiając
łowiectwo jako gospodarkę hodowlaną, udzielamy porad odnośnie szacowania szkód rolnych,
jak się zabezpieczać i uchronić
przed szkodami, bierzemy czynny udział w życiu naszej lokalnej
społeczności podczas wszelkiego
rodzaju imprez kulturalno-roz-

rywkowych. Uświadamiamy, jak
uchronić gospodarstwa przed
napływem i ekspansją zwierzyny leśnej na tereny zabudowane,
bowiem migracja dzika na tereny
miejskie staje się coraz bardziej
uciążliwa dla ludności, jak i dla
władz miejskich. Myśliwi swoją postawą, zaangażowaniem
i fachowością pomagają w rozwiązywaniu tych problemów bowiem drugi rok z rzędu dokonują
odstrzału redukcyjnego. Jedną
z głównych przyczyn bytowania
dzików na terenach miejskich jest
nieodpowiedzialne zachowanie
właścicieli nieruchomości, którzy
wyrzucając odpadki kuchenne w
miejsca do tego nie przeznaczone,
nieświadomie powodują zmiany
w przyzwyczajeniach żywieniowych dzików, co w konsekwencji
prowadzi do tego, że dziki stają
się stałymi bywalcami terenów
miejskich.
Aby przeciwdziałać zjawisku
bytowania dzików w mieście nie

Mistrzostwa w Sudoku
12 maja 2017 r. w Ośrodku Kultury w Nowogrodzie
Bobrzańskim rozegrane zostały III Gminne Mistrzostwa
w Sudoku organizowane przez
Publiczne Gimnazjum wraz z
stowarzyszeniem FIBER.

Rozwiązywaniem Sudoku w
Nowogrodzie zajmuje się wiele
osób lecz na mistrzostwa dotarło
tylko osiem osób. Choć frekwencja
nie była za duża, za to emocji nie
brakowało. Każda osoba biorąca
udział w konkursie otrzymała od
organizatorów zestaw 10 diagramów o różnej skali trudności, a co
za tym idzie i innej punktacji.
Uczestnicy na rozwiązanie
zadań mieli 90 minut i po raz

pierwszy w historii turniejów dwie
osoby ukończyły rozwiązywanie
przed czasem. W takim przypadku
regulamin przewidywał, że o zwycięstwie zadecyduje krótszy czas
rozwiązania zadań. Cztery minuty

zadecydowały o mistrzowskim tytule, który przypadł Maciejowi Fabisiakowi wyprzedzając wicemistrzynię Annę Mączkowską oboje
z Nowogrodu Bobrzańskiego. Tuż
za nimi z 9 rozwiązanymi diagra-

wystarczy tylko odstrzał redukcyjny, ale przede wszystkim należy prowadzić szeroko rozumianą
edukację mieszkańców miasta
Nowogród Bobrzański o bezcelowości niekontrolowanego i nieświadomego dokarmiania dzików.
Duże zaangażowanie władz miejskich polegające na bieżącym
usuwaniu zakrzaczeń, koszeniu
traw w rejonach najbardziej zagrożonych stałym bytowaniem
dzików przyczynia się do zmniejszenia skali „dziczego” problemu
w mieście. Współpraca władz
miejskich z myśliwymi naszego
koła świadczy, że razem można
więcej, brakuje nam tylko świadomego włączenia się mieszkańców Nowogrodu Bobrzańskiego,
a wówczas można mieć nadzieję, że problem z dzikami rozwiąże się. Najzwyczajniej w świecie
wrócą one do lasu.
R.K.

mami uplasowała się Janina Szylko z Kaczenic.
Patronat nad turniejem objął
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego i z jego rąk najlepsi otrzymali okazałe puchary. Ponadto
najlepsi otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy upominki.
RM
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Noc Świętojańska
To już trzeci rok z rzędu nad
Basenami przy ulicy Fabrycznej odbyła się „Noc Świętojańska”, podczas której kultywowano prastarą tradycję
plecenia wianków i puszczania
ich na wodę. Przy tej okazji odtworzono także ceremonię szukania kwiatu paproci.
Noc Kupały to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem
Słońca. Noc świętojańska, a więc
wigilia św. Jana, to z kolei chrześcijański odpowiednik Nocy Kupa-

ły. Dawniej kojarzenie małżeństw
należało do głowy rodu oraz starszyzny rodu i zawodowych swatów. Ale dla panien, które nie były
jeszcze nikomu narzeczone i pragnęły uniknąć zwyczajowej formy
dobierania partnerów, święto było
szansą zdobycia ukochanego na
własną rękę.
W tym roku z inicjatywy Burmistrza postanowiono kontynuować imprezę, która wpisała się
do kalendarza imprez. Odbyła się
ona 23 czerwca 2017 r. Najpierw
od godziny 19.00 grupa dziecięca

młodych adeptów karate z Nowogrodu spotkała się, aby zakończyć
i podsumować całoroczne, bardzo
bogate osiągnięcia. Potem przybyli mieszkańcy, a w zdecydowanej większości panie, i rozpoczęły
plecenie wianków. Prace te wykonywane były pod namiotem rozłożonym obok plaży. Około godziny
20.00 dzieci zaproszone zostały
do poszukiwania kwiatu paproci,
gdzie czekały na nie ukryte, cenne nagrody. Były nimi: trzy podwójne vouchery do kina Cinema
City w Zielonej Górze na dowolny
seans w wersji 2D oraz słodkości. Po tych emocjach wszyscy
ci, którzy upletli wianki, mogli je

puścić na wodę. Na zakończenie
odbył się fascynujący pokaz ognia
Fire Show w wykonaniu grupy
„Enigma”.

Stypendia dla najwybitniejszych uczniów
W dniach 22-23 czerwca 2017 r. na uroczystych apelach
z okazji zakończenia roku szkolnego Burmistrz Nowogrodu
Bobrzańskiego nagrodził najzdolniejszych uczniów.

Stypendia Burmistrza za
wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i
artystyczne zostały przyznane
najlepszym uczniom uczęszczającym do szkół na terenie
Gminy Nowogród Bobrzański.
Za rok szkolny 2016/17 jednorazowa nagroda pierwszego stopnia w kwocie 1000 zł
przyznana została 25 uczniom,
(minimum 20 pkt.), natomiast
drugiego stopnia w wysokości
600 zł – 24 uczniom (od 15 do
19 pkt.). Punkty przyznawane
są za średnią ocen oraz osiągane wyniki w olimpiadach i
konkursach
ministerialnych,
organizowanych przez Kurato-

rium Oświaty oraz uzyskiwane
w ramach Lubuskiej Olimpiady
Młodzieży. Ogólnie rzecz ujmując, aby otrzymać nagrodę za
samą średnią ocen należy w
Szkole Podstawowej osiągnąć
średnią ocen od 5,5 do 5,69, a w
Gimnazjum od 5,2 do 5,49 – nagroda II stopnia i od 5,7 w Szkole Podstawowej oraz od 5,5 w
Gimnazjum - nagroda I stopnia.
Jeżeli uczeń uzyskał średnią
ocen poniżej wyżej wymienionych, ale minimum 4,75 musi
wykazać się dodatkowo osiągnięciami w wyżej wymienionych konkursach, olimpiadach
(finalista lub laureat). Szczegółowe informacje na temat przy-

I. Szkoła Podstawowa w Drą- 12. Nikola Szymczak
gowinie:
13. Agata Bączyk
1. Zuzanna Ganczar
14. Małgorzata Saleniuk
2. Karolina Ganczar
15. Adam Skowroński
16. Michalina Cecot
II. Szkoła Podstawowa im. Ja- 17. Monika Juszczak
nusza Korczaka w Nowogro- 18. Dominika Wagner
dzie Bobrzańskim:
19. Laura Fraszewska
1. Justyna Sczepaniok
20. Cezary Morgaś
2. Dominik Świątek
21. Michał Barczuk
3. Jakub Włodarczyk
22. Paula Hnatuśko
4. Rafał Panachida
23. Ewa Michalska
5. Jagoda Trojnar
24. Emilia Rogasik
6. Gabriela Jaszczyszyn
7. Julia Kościuczyk
III. Szkoła Podstawowa im.
8. Natalia Chabiniak
Jana Pawła II w Niwiskach:
9. Mateusz Milto
1. Julia Wiszniowska
10. Nikola Staniszewska
2. Zofia Balak
11. Jakub Synowiec
3. Nikola Dudek

znawania punktów za poszczególne średnie i osiągniecia w
konkursach, olimpiadach, można uzyskać czytając uchwałę
nr XVI/70/2015 Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim z
dnia 8 października 2015r oraz
XLV/258/2017 Rady Miejskiej

w Nowogrodzie Bobrzańskim z
dnia 13 czerwca 2017r. Chcielibyśmy serdecznie pogratulować
wszystkim laureatom i życzyć
dalszych sukcesów i owocnych
osiągnięć w następnym roku
szkolnym.

IV. Publiczne Gimnazjum im.
Henryka Brodatego w Nowogrodzie Bobrzańskim:
1. Maja Woźniak
2. Danuta Najdek
3. Laura Szadkowska
4. Kinga Rewaj
5. Jakub Skarpetko
6. Jakub Zieliński
7. Paulina Zielińska
8. Mikołaj Kogut
9. Sebastian Biskowski
10. Agata Ganczar
11. Gabriela Ganczar
12. Marika Hałupka
13. Agata Juszczak
14. Natalia Mytnik
15. Oliwia Urbaniak

V. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pro Novo w Bogaczowie:
1. Patrycja Sekuła
2. Kinga Hnatuśko
VI. Niepubliczne Gimnazjum
Językowe Pro Novo w Bogaczowie:
1. Jagoda Ziółkowska
2. Jakub Kiklica
3. Michała Dulski
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Jak nie czytam jak czytam
Według badań 63% Polaków nie czyta w ciągu roku ani jednej książki.
Badania obejmują jednak osoby powyżej 15 roku życia. Młodzież czyta
znacznie więcej, więc stwierdziliśmy, że może nauczyć czegoś dorosłych, manifestując to, co dla nas naturalne – czytanie.
I, jak w latach poprzednich, przyłączyliśmy się do akcji „Jak nie czytam jak czytam”.
Odbyła się ona 1 czerwca 2017 r. Czytali wszyscy - przedszkolaki,
dzieci z klas młodszych. Nawet starsza młodzież, która ów dzień spędziła w Szczecinie odpoczywając na Zielonej Szkole. Na placu przed
szkołą wyrosło „drzewo książkowych marzeń” oraz utworzyliśmy
„żywy” napis LUBIĘ CZYTAĆ.

Po wielu latach mamy w gminie
gimnazjalnego laureata!

Uczennica klasy I GIM, Jagoda Ziółkowska została laureatką konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. Sukces tym większy, że w konkursach biorą
udział głównie uczniowie gimnazjalnych klas III. Nasza podopieczna nie
dość, że swoją przygodę z gimnazjum dopiero rozpoczęła, to jeszcze
jest rok młodsza od kolegów z klas pierwszych, bowiem do szkoły trafiła jako sześciolatek.
W konkursach przedmiotowych (język polski był 1 z 10 przedmiotów)
wzięło w tym roku udział 13 474 uczniów. Zaledwie 155 zostało laureatami (wśród nich Jagoda).
Najmłodsza gimnazjalistka Pro Novo zmagała się z kolegami i koleżankami z całego województwa, uzyskując znakomity wynik zarówno
w części pisemnej, jak i ustnej.
Rozpiera nas radość i duma, gdyż od lat nie mieliśmy w gminie Nowogród Bobrzański laureatów konkursów przedmiotowych w kategorii już w pierwszym roku funkcjonowania Gimnazjum Językowego Pro
gimnazjum. Dzięki Jagodzie możemy się poszczycić tym osiągnięciem Novo.

Szkolny Mam Talent

„Talent – to robić z łatwością
to, co jest trudne dla innych.
Robić to, co niemożliwe dla
talentu – oto geniusz” [Henri-Frédéric Amiel]
A talentów u nas pod dostatkiem i to przeróżnych. 27
kwietnia 2017 r. chwalili się
swoimi nasi uczniowie podczas Szkolnego Mam Talent.
Przekrój uzdolnień ogromny.
Gratulujemy dzieciom i rodzicom oczywiście!

Prawie jak cheerleaders
W sobotę 3 czerwca 2017 r. nasze dzieci miały okazję przeżyć niepowtarzalną przygodę. Wystąpiły przed prawie 5-cio tysięczną publicznością w hali CRS w Zielonej Górze podczas jednego z meczów finałowych Stelmetu BC Zielona Góra.
Zatańczyły i dzieci młodsze i starsze. Zaprezentowały się pięknie, co
tu dużo mówić - dali czadu!

A nas duma rozpierała, choć i serce mało nie wyskoczyło z klatki
piersiowej tuż przed ich występami. Oczywiście nie obyło się bez zdjęcia z Dzikiem-Wsadzikiem. Dziękuję Pani Patrycji Gabrysiak i Magdalenie Mulnik za fantastyczne przygotowanie dzieci. Hmm, nawet maleńkie urywki występów można było zobaczyć w Polsat Sport. Brawo
kochani!!!! Jestem z Was bardzo dumna.
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Porwanie jak marzenie
W Pro Novo do takiego porwania doszło w nocy z 18 na 19 czerwca
2017 r., kiedy dwie zwariowane nauczycielki postanowiły uprowadzić
samolotem do Warszawy grupę gimnazjalistów.
Ale jak to się zaczęło? Ano od pomysłu, tajemnego spotkania z rodzicami, zawarcia paktu o bezwzględnej tajemnicy (wiedzieli tylko rodzice dzieci i trójka nauczycielek ze szkoły, w tym dwie, które owego
czynu dokonały. Wszystko zaplanowane, ale utrzymane w ogromnej
tajemnicy (choć nie było łatwo!). Gimnazjaliści wiedzieli, że z niedzieli
na poniedziałek mają nocowanie w szkole, a w poniedziałek rano jadą
do Zielonej Góry do kina, na lody itd.
Jakie było ich zdziwienie, gdy zostali obudzeni o 2:45 w nocy (po niespełna dwóch godzinach snu, bo kto to śpi podczas nocowania w szkole) i o 3:10 „zapakowani” do busa, który ruszył w kierunku Zielonej Góry.
Dzieci usłyszały wersję, że jadą na nocny seans do Cinema City. Za Zieloną Górą, na drodze S3, rozpoczęły się negocjacje z „porywaczkami”,
by zdradziły miejsce uprowadzenia. Te uparcie postanowiły dochować
tajemnicy, póki bus nie skręcił w stronę Lotnisko Zielona Góra-Babimost. Jakaż zapanowała radość, ekscytacja wymieszana z odrobiną
obawy (nie wszyscy lecieli już wcześniej samolotem.
Po wylądowaniu na Lotnisku Chopina w Warszawie wszystko potoczyło się lawinowo. Była wizyta na 43 piętrze pięciogwiazdkowego
hotelu InterContintinental w RiverView Wellness Centre, gdzie podziwialiśmy widoki na wysokości zegara Pałacu Kultury, potem szybki
przemarsz na ulicę Hożą do Dzień Dobry TVN i tu niespodzianka. Mieliśmy wejść na plan już po zakończeniu programu, a wpuszczono nas w
trakcie, więc mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda machina powstawania telewizji śniadaniowej. Przez moment byliśmy nawet na wizji!!
Oczywiście nie obyło się bez zwiedzania studia i zdjęć z prowadzącymi.
Potem zostaliśmy oprowadzeni po sercu programu - pomieszczeniach
gdzie powstaje to przedsięwzięcie.
Kolejny punkt to wycieczka metrem i lody w Złotych Tarasach. Potem
PGE Narodowy, a na koniec wizyta w Agora S.A.. Tu zwiedziliśmy biurowiec, dowiedzieliśmy się, jak powstaje gazeta, mieliśmy okazję poznać
zadania redaktorów i innych osób pracujących przy jej powstawaniu. I
oczywiście na każdym kroku obserwacje tętniącej życiem stolicy.
Po Agorze odwiedziliśmy znowu Złote Tarasy i tam podzieliliśmy
się na dwie grupy - chętnych na seans w Multikinie i zwolenników

„szwędania” się po sklepach. A potem już powrót na lotnisko, odprawa
i rejs w kierunku Babimostu. Z pewnością wynieśliśmy wiele cennych
doświadczeń. Byliśmy w miejscach czasami niedostępnych. Zobaczyliśmy Warszawę inną niż ta w przewodnikach. I co najfajniejsze - daliśmy radę! - całą wycieczkę objeździliśmy komunikacją miejską (metro
nie miało już dla nas tajemnic, siatka połączeń ZTM też nie była już
niczym strasznym. Czy wycieczka się udała? Zapytajcie nasze dzieci.
Bo my z pewnością odpowiemy, że bardzo!

Sukcesy uczniów z Pro Novo

Koniec roku to czas podsumowań. Również tych związanych z osią- glądzie Piosenki Dziecięcej Pro Arte oraz została finalistką II etapu kongnięciami naszych uczniów. A było tego całe mnóstwo. Oto te najważ- kursu piosenki Wygraj Sukces,
niejsze:
8) Mieliśmy też 9 laureatów szczebla krajowego w Ogólnopolskim
Konkursie Leon - Matematyka (Ala Piechocka, Jonatan Skwarek, Karo1) Jagoda Ziółkowska została Laureatką Konkursu Przedmiotowego lina Iwanowska, Sawicki Michał, Jarosiewicz Ola, Wałach Staś, Koszela
z Języka Polskiego,
Szymon, Cisatko Tosia, Kabała Tosia,
2) W Międzynarodowym Konkursie Matematycznym Kangur mieli9) 14 naszych uczniów klas młodszych zostało laureatami Ogólnośmy jeden wynik bardzo dobry (Jagoda Ziółkowska) i cztery wyróżnie- polskiego Konkursu Leon - Zintegrowane Sprawności (Muszyński Jania (Patrycja Sekuła, Michał Dulski, Julia Jarmolonek, Iga Pachała),
kub, Noga Ala, Piechocka Ala, Pachała Iga, Staniszewski Igor, Skwarek
3) W Ogólnopolskim Konkursie Olimpus z Języka Angielskiego mamy Jonatan, Osadców Karina, Kraszewski Maksymilian, Sawicki Michał,
3 laureatów są nimi: Patrycja Sekuła, Jakub Kiklica i Jagoda Ziółkow- Piekarska Milena, Badowska Ola, Jarosiewicz Ola, Koszela Szymon,
ska,
Garczyński Tomasz,
4) W Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko-Planeta nasze
10) W Ogólnopolskim Konkursie Leon - Ortografia dwójka naszych
dzieci osiągnęły dwa wyniki bardzo dobre (Patrycja Sekuła i Filip Kikli- uczniów została laureatami szczebla krajowego - Magiełda Martyna i
ca) oraz zostały uhonorowane dwoma wyróżnieniami (Jakub Bączyk, Staniszewski Igor,
Jagoda Ziółkowska),
11) W naszym Zespole czwarty rok z rzędu mamy Mistrza Ortografii
5) Ogólnopolski Konkurs Olimpusek (klasy I-III) to kolejni laureaci. Gminy Nowogród Bobrzański. W tym roku została nim Patrycja Sekuła,
Zostali nimi: Iga Pachała, Ala Noga, Patryk Świąder, Tosia Ciastko, Ala zaś II Wicemistrzem została Maja Tyczyńska.
Piechocka, Jonatan Skwarek, Piotr Majeryk, Michał Sawicki, Karina
Nie jest to kompletna lista osiągnięć naszych dzieci. Było tego znaczOsadców,
nie więcej. Jednak dla nas najważniejsze jest to, by oprócz dyplomów,
6) Nasza grupa teatralna Jawajka wywalczyła nominację do Woje- medali, dzieci wzrastały w poczuciu, że można, że warto, że trzeba. Bo
wódzkiego Przeglądu Teatrzyków Pro Arte,
nie jest najważniejsze, byś był lepszy od innych. Najważniejsze jest, byś
7) Jagoda Ziółkowska wyśpiewała wyróżnienie w Powiatowym Prze- był lepszy od samego siebie z dnia wczorajszego.
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Piniata strącona! – czyli o tym, jakie osiągnięcia
uczniowskie Gimnazjum im. Henryka Brodatego
w Nowogrodzie Bobrzańskim odnotowało tym razem!!!
Niepewne ciepło - zimne dni odeszły w niepamięć, gorący wiatr rozwiewa nam włosy, rozgrzewa skórę i, na co nie narzekamy, przypomina o wakacjach… Najwyższy więc czas na podsumowanie słodkich,
niczym wnętrze piniaty, sukcesów.
Mamy to!!! Wybaczcie, ale nie sposób pisać spokojnie: Agata Ganczar (IIIc) i Laura Szadkowska zostały finalistkami XI Konkursu Wiedzy
o Sztuce objętego patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. Mamy
również zwycięzców finału wojewódzkiego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2016/2017: Agata Ganczar jest mistrzynią województwa w rzucie oszczepem, a Wojciech Sadowski – wicemistrzem w skoku wzwyż.
Oprócz tego chłopcy zdobyli 3. miejsce, a dziewczęta wicemistrzostwo
województwa LOM w piłce nożnej. Dawid Banaś zajął 3. miejsce w finale wojewódzkim LOM w lekkoatletyce – bieg na 300 metrów. Jakby
tego było mało, dorzućmy 2. miejsce w mistrzostwach powiatu w biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Uff…
W zgoła innej dziedzinie wyróżnili się Jędrzej Dubniewski i Szymon
Wojas. Zdobyli oni wysokie miejsca w VI Ogólnopolskim konkursie
„Młody lingwista – sesja wiosenna”, a nasze gimnazjum uzyskało 2.
miejsce w zestawieniu ogólnopolskim.
W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” wyróżniono Natalię Mytnik za wykonanie znakomitej pracy.
Sporo uczniów brało też udział W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z chemii i fizyki. Tytuł Szkolnego Omnibusa zdobyli: Marika
Hałupka, Gabriela Ganczar i Maciej Ceglewski.
W szkolnym literackim konkursie „1 z 11”, podobnie jak w ubiegłym
roku, zwyciężył Mikołaj Kogut.
W X Turnieju w Grach Logicznych najlepsi okazali się:
• w sudoku: Natalia Mytnik, Anna Kulczycka, Magdalena Kulczycka
• w mankali: Gabriela Ganczar, Agata Ganczar, Wojciech Sadowski
• w szachach: Patryk Gąska, Wojciech Sadowski, Maciej Ceglewski.
Zgodnie z planem zrealizowano wszystkie projekty i eksperymenty. Nie brakło również imprez, które już na stałe weszły do kalendarza
szkolnego, tj.:
• giełda edukacyjna i cykl spotkań zawodoznawczych
• lokalne obchody świąt majowych
• spotkanie z pisarzem – tym razem był to p. Arkadiusz Niemirski
• święto szkoły – tym razem nieco inne, z udziałem grupy rekonstrukcyjnej z Lublina, która przeniosła nas w XIII wiek, i z Fiberem, który zapewnił nam nie lada rozrywkę i emocje (zwyciężyła IIIA)
• English Day z herbatką po angielsku i przepysznym ciastem
• miasta Europy – wycieczka do Poczdamu
• miasto i teatr, czyli wycieczka do Wrocławia
• wyjazd wolontariuszy do Rokitna z okazji Diecezjalnego Dnia Dziecka
• bal gimnazjalny
• wycieczka mistrzów będąca nagrodą dla kilkudziesięciu osób, które w tym roku szkolnym odniosły sukcesy edukacyjne i/ lub sportowe.
Ciekawą inicjatywą okazały się Wiosenne warsztaty z mistrzem.
W ramach tego projektu poznaliśmy kilka ciekawych osób. Gościli u
nas: pan Andrzej Diaków – nowogrodzki twórca, współzałożyciel rodzinnego teatru Pinokio, malarz; pani Paulina Nodzyńska, dziennikarka
współpracująca z Gazetą Wyborczą; pan Szymon Rauhut – gitarzysta
jazzowy oraz pani Agnieszka Opolska – socjolożka, malarka i pisarka,
obecnie zamieszkała w Londynie, która za powieść „Anna May” zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Literacki Debiut Roku 2015. Poznawanie ludzi z pasją sprawia, że otwieramy się na nowe możliwości oraz
uruchamiamy twórcze myślenie i działanie.
W tym roku szkolnym podjęliśmy kilkanaście działań promujących
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czytelnictwo. Ostatnim z nich był happening „Książka w terenie” przeprowadzony w nowogrodzkim rynku, z którego uczniowie klasy 1 c
uczynili strefę czytelnictwa.
W odpowiedzi na sportowe potrzeby i pasje pojechaliśmy na mecz
Ekstraklasy KGHM Zagłębie Lubin z Jagiellonią Białystok. Jak przystało
na klasę sportową, II A została zaproszona do VI Wojewódzkiego Turnieju Piłki Nożnej Domów Dziecka i, oczywiście, wzięła w nim udział.
W czerwcu natomiast podziwialiśmy talenty choreograficzne, językowe i wokalne uczniów klas II i III oraz ich pracę przed wystawieniem
musicalu „Mamma mia” (już po raz drugi przygotowanego przez p. Kostyrę).
Wisienką na torcie są poniższe tytuły:
• największą liczbę punktów z całego egzaminu gimnazjalnego uzyskał Mikołaj Kogut
• Najlepsi Sportowcy: Agata Ganczar i Wojciech Wieczyński
• najlepszy wynik sportowy: Agata Ganczar i Wojciech Sadowski
• największy postęp sportowy: Natalia Mytnik i Jakub Główczyk
• Uczeń godny naśladowania to Wojciech Wieczyński
• Wolontariuszem Roku została Gabriela Ganczar
• Najlepszym Absolwentem została Agata Ganczar.
W taki oto sposób zakończyliśmy „projekt” o wdzięcznej nazwie
Publiczne Gimnazjum imienia Henryka Brodatego w Nowogrodzie
Bobrzańskim. Co nas czeka od września? Ano, Szkoła Podstawowa nr
2 w Nowogrodzie Bobrzańskim. Czas mija tak szybko jak urosła trawa
na naszym podwórku… Pisaliśmy Państwu o remontach i zakupach,
dzięki którym chcemy się lepiej przygotować do tego, co mamy w ofer- stoją samochody z nowymi meblami i jeszcze coś…
Tak jak zawsze zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową:
cie od nowego roku szkolnego. Teraz też informujemy o trwającej renowacji korytarza w nowej części szkoły oraz w hali. A tuż za rogiem już http://www.pgnb.szkolnastrona.pl, fanpage: https://www.facebook.
com/gimnb oraz Instagram: @_heniutek, gdzie będą Państwo mogli
obserwować, co u nas słychać nowego i dobrego i… cieszyć się razem
z nami.
pgnb

Uwaga drodzy Mieszkańcy!!!
Ruszamy z IV edycją
„Pomysłu do budżetu” na rok 2018 zaczynamy już w sierpniu
Tegoroczna edycja rozpocznie
się od zgłaszania pomysłów, które planujemy przeprowadzić w
dniach od 01 do 20 sierpnia 2017
roku. Weryfikację wniosków planujemy od 21 sierpnia do 5 września 2017 r. Głosowanie przewidujemy od 6 do 20 września
2017 r. Wydatki przeznaczone na
realizację programu w roku 2018
wynoszą 100 tys. zł dla pomysłu
zlokalizowanego na terenie miasta Nowogród Bobrzański oraz
140 tys. zł dla pomysłów zlokali-

zowanych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański (dla poszczególnych miejscowości z naszej
Gminy z wyłączeniem Nowogrodu Bobrzańskiego). Nowością tej
edycji „Pomysłu do budżetu” jest
obniżenie wieku osób uprawnionych do głosowania do lat 16. Więcej informacji wkrótce na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego.
Zgłoś nam swój pomysł, zagłosuj i namów innych do głosowania, wspólnie cieszmy się
z efektów!!!

ŚWIDNICA
CUP 2017

W niedzielę 18 czerwca
2017 r. na boisku piłkarskim
koło Zalewu Świdnickiego
odbył się I Transgraniczny
Turniej Piłki Nożnej Dzieci
ŚWIDNICA CUP 2017. W wydarzeniu udział wzięło 6 drużyn z zaprzyjaźnionych gmin
z Polski i Niemiec W trakcie
turnieju rozegrano 11 meczy,
każdy po 30 minut, podczas
których wyłoniono zwycięską
drużynę. Po zaciętej rywalizacji, w finale drużyna z Nowogrodu Bobrzańskiego pod
opieką Burmistrza - Pana
Pawła Mierzwiaka pokonana została przez drużynę z
zaprzyjaźnionej gminy Lübbenau. Wszystkie drużyny
uhonorowane zostały pucharami i medalami, a spośród
uczestników organizatorzy,
w porozumieniu z trenerami,
wybrali również najlepszego zawodnika „(Michał Olkiewicz – Nowogród Bobrz.),
bramkarza i strzelca turnieju. Atrakcją turnieju był gość
specjalny – Łukasz Garguła - pierwszoligowy piłkarz
grający na pozycji pomocnika
w Miedzi Legnica, wielokrot-
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ny reprezentant Polski. W
trakcie turnieju nie zabrakło
dobrej zabawy oraz prawdziwych sportowych emocji.
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Na zdjęciu od lewej strony górny rząd stoją: Kacper Zdzyniecki, Adam Droszczak, Paweł Mierzwiak, Dawid Zienowicz, Jakub Adamczak, Aleksander Majerski, Patryk Róg, w dolnym
rzędzie od lewej mamy: Michał Olkiewicz, Hubert Kacieja, Jakub Mierzwiak, Alan Popławski, Mikołaj Ossadców.

Plener rzeźbiarski w Nowogrodzie Bobrz.
W dniach 21-23.06.2017 r. na
placu przy Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim miało
miejsce ciekawe wydarzenie.
Na zaproszenie Burmistrza
Nowogrodu Bobrzańskiego gościliśmy artystów-rzeźbiarzy
z województwa Lubuskiego.
Pod przewodnictwem naszego
lokalnego artysty - Pana Andrzeja Diakowa, panowie: Tadeusz Bardelas, Jerzy Kopeć
i Michał Hadzicki zaprezentowali podczas trzydniowego
pleneru techniki rzeźbienia w
drewnie. Była to już II edycja,
której tematem przewodnim
był „Boberkowy zakątek”. W
efekcie ciężkiej pracy powstały
4 ławki drewniane z bobrowym
motywem, które w najbliższym
czasie zostaną zaimpregnowane i rozmieszczone na terenie
Nowogrodu Bobrzańskiego.
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WIEŚCI Z GMINNYCH INWESTYCJI
1. Zakończona została budowa wiaty na placu zabaw i
rekreacji w miejscowości Łagoda.

2. Zostały zakończone prace związane z zagospodarowaniem placu zabaw- budowa wiaty- w miejscowości
Turów.

3. Zakupiono i zamontowano przystanek autobusowy
w miejscowości Wysoka.

4. Wykonano instalację c.o. w
lokalu komunalnym na ul. Pocztowej w Nowogrodzie Bobrzańskim. W całym mieszkaniu zostało
wykonane centralne ogrzewanie
oraz zamontowany wkład kominowy. Dotychczasowe ogrzewanie piecowe z uwagi na bardzo zły
stan techniczny musiało zostać
zdemontowane.

5. Przebudowano lokal mieszkalny przy ul. Leśnej w
Nowogrodzie Bobrzańskim poprzez wyodrębnienie
miejsca i budowę łazienki.

6. Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach priorytetu 3 z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
w wysokości 4 tys. zł. na doposażenie biblioteki przy
Szkole Podstawowej w Niwiskach. Umowa z Wojewodą
Lubuskim została podpisana 13.06.2017 r.

7. W dniach 23-25.06.2017 r. na Basenach przy ulicy Fabrycznej W Nowogrodzie Bobrzańskim odbył się polsko niemiecki projekt, w którym uczestniczyło łącznie 30 strażaków,
15 z Polski i 15 z Niemiec, w których skład wchodzili zarówno dorośli jak i dzieci, a wszystkie zajęcia dostosowane były
do odpowiedniej grupy wiekowej uczestników. W pierwszym
dniu projektu prowadzone były zajęcia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy. Drugiego dnia, czyli w sobotę, miały miejsce ćwiczenia pożarniczo-sportowe z zakresu ratownictwa
wodnego dla młodzieży. W niedzielę zaproszeni goście wraz
z naszymi strażakami pojechali na wycieczkę do Komendy
Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Wszyscy uczestnicy projektu mogli przyjrzeć się z bliska codziennej pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej i z uśmiechem na twarzy
po trzech dniach pełnych wrażeń powrócili bezpiecznie do
domów.

Projekt był współfinasowany w ramach programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 -2020. Wartość projekt
„Razem przeciw żywiołom” wyniosła 13 222,50 EUR, z czego 11
239,13 EUR wyniosło dofinasowanie.
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8. Do połowy lipca 2017 r. planowane jest zakończenie
prac polegających na zagospodarowaniu kompleksu rekreacyjnego przy ul. Zamkowej w Nowogrodzie
Bobrzańskim. Zamontowane zostały już następujące
urządzenia: zjazd linowy,
sprężynowiec, domek zabawowy, huśtawka wagowa, piaskownica, stół
kamienny, huśtawka wahadłowa, W chwili obecnej
realizowana jest budowa
oświetlenia oraz utwardzanie terenu przez ułożenie kostki brukowej. Przy
urządzeniach zabawowych, tam gdzie wymaga projekt, utworzone zostaną strefy bezpieczne oraz ułożone bezpieczne obrzeża. Cała inwestycja rozciąga się w
czasie, ponieważ niektóre prace wymagają uzgodnień
z konserwatorem zabytków i muszą być wykonywane pod nadzorem geologa. Planujemy, że plac będzie
udostępniony dla mieszkańców od 8 lipca 2017 roku.
9. Nieustannie trwają prace związane z programem
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Aktualne prace drogowe
trwające na ulicach Nadbrzeżnej i Różanej dotyczą kanalizacji deszczowej a na ulicach Lipowej
i Grabowej oświetlenia
drogowego. Po przeprowadzeniu przetargu przebudowa ta jest dofinasowana w wysokości 1 875
649 zł z Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019.
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10. Trwają również prace związane z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej w ramach
przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach. Wartość
inwestycji (roboty budowlane) 649 785,60 zł z tego dofinasowanie 552 317,80 zł

11. W sierpniu rozpocznie się budowa zjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Przedszkolu ul. Szkolna w Nowogrodzie
Bobrzańskim w ramach dofinansowania ze środków PFRON.
Udzielone dofinansowanie wynosi: 16 000 zł

12. W miesiącu lipcu 2017 planowana jest wymiana oświetlenia ulicznego na ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim
od ul Szkolnej do cmentarza komunalnego (6 lamp).

13. W połowie lipca 2017 roku zostanie ogłoszony przetarg
na przebudowę budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej w
Nowogrodzie Bobrzańskim.
Docelowo w wyniku przeprowadzonych prac ma powstać
mieszkanie socjalne.
Ponadto od lipca b.r. planowane jest umieszczanie zapytań
ofertowych na wykonanie niżej wymienionych inwestycji:
14. Modernizacja ul. Winiary w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Remont drogi, chodnika i placu manewrowego przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową.
15. Budowa komina w budynku komunalnym na ul Dworcowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.
16. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Pocztowej w
Nowogrodzie Bobrzańskim całego lokalu i wydzielenie łazienki.
17. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego
w Nowogrodzie Bobrzańskim.
18. Wymiana dachu na budynku mieszkalnym ul Żymierskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
19. Przebudowa lokalu mieszkalnego przy Osiedlu Robotniczym w Nowogrodzie Bobrzańskim - wydzielenie łazienki.
20. Zakup i montaż urządzenia oddymiającego z wyposażeniem w budynku Urzędu.
21. Przebudowa Przedszkola przy ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim - montaż hydrantów
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Fadom z awansem
do klasy A

Nowogrodzki zespół piłkarski pod przewodnictwem Wawrzyńca Hołdowskiego w bardzo dobrym stylu awansował do
wyższej klasy rozgrywkowej zdobywając aż 66 punktów w 24
meczach z bilansem bramkowym 120-19. Królem strzelców
rozgrywek został Tomasz Sawicki notując 48 trafień. Drużyna
nie przegrała żadnego meczu, remisując przy tym ledwie trzy
razy. Jest to nie lada sukces, gdyż zespół seniorski został reaktywowany dopiero w tym roku. Trzon ekipy stanowiło kilku
doświadczonych, miejscowych zawodników, którzy zostali uzupełnieni sporym gronem młodzieżowców. Futbol prezentowany
przez naszych zawodników stał na bardzo wysokim poziomie.
Cechował się ofensywnym i kombinacyjnym stylem gry popar-

tym sporym zaangażowaniem. Wielkie podziękowania nalezą
się również Panu Zygmuntowi Mikołajczykowi i Panu Henrykowi Kuca którzy sprawnie zarządzali tym „bałaganem”. http://
www.90minut.pl/liga/0/liga8965.html

Olimpiada Przedszkolaków
1 czerwca 2017 r., a więc w Dzień Dziecka, maluszki z placówek
Przedszkolnych nr 1 i 2 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowogrodzie Bobrzańskim uczestniczyły w trzeciej już edycji „Olimpiady Przedszkolaków”. Impreza odbyła się na stadionie sportowym przy ulicy Fabrycznej, a opiekę nad wszystkimi grupami dzieci dzielnie sprawowali
wychowawcy.
Grupy ubrane były pod jeden przewodni kolor. Impreza rozpoczęła
się zumbą. Jak przystało na Olimpiadę były także konkurencje sportowe: bieg z przeszkodami, sztafeta, skoki w workach, tor przeszkód.
Można było strzelić gola panu dyrektorowi, który stał na bramce.
Było również malowanie twarzy, pokaz ratownictwa w wykonaniu
strażaków, słodki poczęstunek oraz napój dla każdego. Na koniec pan
Burmistrz wręczył każdemu uczestnikowi Olimpiady medal.

Gazeta
Nowogród Bobrzanski

27

Wyróżnienia dla mikro przedsiębiorców
Podczas Sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim, która odbyła się 27
czerwca 2017 r. w Ośrodku Kultury, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego wyróżnił 30
mikro-przedsiębiorców z terenu naszej Gminy. Kryteriami jakie przyjęto do wyłonienia nagrodzonych, było zarejestrowanie firmy w Gminie Nowogród Bobrzański, oraz
nieprzerwalne i wytrwałe prowadzenie na tym terenie działalności gospodarczej od
ponad 20 lat. Podczas weryfikacji przedsiębiorstw, opierano się na odręcznych, książkowych rejestrach, z tego powodu mogły i niestety wystąpiły pewne niedociągnięcia.

W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Paweł Mierzwiak powiedział, iż „Trudno
jest wyselekcjonować tych którzy dla naszej społeczności zasłużyli się najbardziej, każdy
bowiem wniósł swój wkład w to, aby żyło się nam wszystkim lepiej. Chcemy jednak wyróżnić 30 naszych przedsiębiorców, którzy nie bacząc na trudy związane z codzienną walką o utrzymanie swej pozycji ekonomicznej wśród niesprzyjających i często zmieniających
warunków prawnych i całego otoczenia rynkowego, nadal działają i dają zatrudnienie”. Wyróżnionym podziękował serdecznie w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców, życząc
dalszego rozwoju, osiągania jak największych dochodów i przyjaznego traktowania przez
cały system podatkowy.

Będą montować nowoczesne wodomierze
Kolejne środki spłyną do Gminy Nowogród Bobrzański.

1

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie - 2020 na projekt
pod tytułem: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego
poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług
dla ludności świadczonych
przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów
województwa
lubuskiego:
krośnieńskiego,
międzyrzeckiego,
nowosolskiego,
słubickiego, wschowskiego,
zielonogórskiego,
żagańskiego i żarskiego”. pozyskano dofinasowanie w wysokości 560 902,78 zł. Jest
to realizacja jednego z kilku
zadań wynikających z wieloletniego programu rozwoju,
zatwierdzonego w grudniu
2016 przez Radę Miejską. To
działanie daje duże oszczędności ponieważ była konieczność wymiany wodomierzy
ze względu na kończący się
okres ich legalizacji. W wyniBezpłatne czasopismo samorządowe
ku realizacji
projektu wymiana ta zostanie dofinasowana
w 85 %. Poprzez te działania
zaoszczędzone zostanie kilkaset tysięcy zł.
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Projekt składa się z 3 modułów tj.
1. MODUŁ nr 1 – System Informacji Przestrzennej
2. MODUŁ nr 2 – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
3. MODUŁ nr 3 – Zdalny odczyt urządzeń rejestrujących
przepływ wody
Spółka będzie realizować
moduł 2 i 3
W module 3 dotyczącym
zdalnego odczyt urządzeń
rejestrujących
przepływ
wody w ramach projektu zostanie zakupionych 1100 szt.
modułów złożonych z wodomierza oraz nakładki radiowej służącej do zdalnego
odczytu.
W roku 2017 planuję się
wymienić 800 sztuk, a resztę
w roku 2018. Wchodzą urządzenia umożliwiające zdalny
radiowy odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody.
Taki podział wynika z faktu
kończącego się okresu legalizacji wodomierzy. Odczyt
ma być dokonywany za pomocą przenośnego terminala z wbudowanym wewnątrz
układem nadawczo – odbiorczym
komunikującym
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się z modułami radiowymi
w paśmie wolnym od opłat.
Sygnał przesyłany z liczydła
do modułu radiowego będzie
niewrażliwy na działanie
magnesów, będzie kompensować wahania przepływu
oraz umożliwi identyfikację
przepływów
wstecznych.
Wewnętrzna pamięć modułów radiowych powinna pozwalać na przechowywanie
w niej danych o zużyciach,
wyciekach,
przepływach
wstecznych, stanie baterii.
Moduł będzie podawał informację przy odczycie o demontażu lub próbie demon-

tażu modułu. Ponadto każdy
z odbiorców będzie posiadać
w systemie odrębne konto,
do którego będzie mieć wyłączny dostęp i z którego będzie mógł się dowiedzieć o
stanie rozliczeń ilościowych
i wartościowych.

Informacja dla
mieszkańców
Informujemy, że w związku z
licznymi telefonami od mieszkańców Gminy Nowogród Bobrzański, dotyczącymi złego stanu technicznego dróg, o uszkodzeniach
wszystkich dróg powiatowych w
miejscowościach takich jak: Białowice, Drągowina, Przybymierz,
Kotowice, Krzewiny oraz ulicy 9

Maja i drogi Nowogród Bobrzański-Krzywaniec, których zarządcą
jest Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze, należy informować
Powiatowy Zielonogórski Zarząd
Dróg z siedzibą w Górzykowie, z
którym można kontaktować się
pod numerem telefonu 68 385 95
00 lub listownie.
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Zmiana lokalizacji przystanku autobusowego
W związku z przebudową
dróg gminnych o numerach:
10247F, 102473F, 102471F
oraz 102434F i 102472F w
Nowogrodzie Bobrzańskim,
główny wykonawca inwestycji
– Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „Kambud”- informuje, że od dnia 8 maja 2017
r. przystanek autobusowy
znajdujący się przy ul. Nadbrzeżnej został przeniesiony w okolice ulic Piaskowej i
Spacerowej (mapka) - zjazd z
ulicy Pocztowej.
Zakończenie całej inwestycji planowane jest na 29.
09. 2017 r. O terminie przywrócenia przystanku na ulicę
Nadbrzeżną poinformujemy
Państwa z odpowiednim wyprzedzeniem. Za utrudnienia
i niedogodności przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość
i cierpliwość.

