
Proboszcz Zbigniew Dyl, Sołtys wsi 
Czerna Józef Potyszka, Radny Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu Mirosław 
Kędzia oraz Burmistrz Nowogrodź-
ca Robert Relich, który prze-
czytał dzieciom opowiadanie  
o tym, jak pewna rodzina przy-
gotowywała się do Wigilii.  
W całej szkole nastał bardzo 
świąteczny nastrój, który spra-
wił, że...niespodziewanie zjawił 
Mikołaj. Najwyraźniej on też 
popierał akcję promowania czy-
telnictwa, ponieważ wszystkie 
dzieci otrzymały w prezencie 
książeczki, które ufundował soł-
tys Czernej oraz lokalni przed-
siębiorcy.

Niespodziankom tego dnia 
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Nowa lokalizacja przedszkola w Zebrzydowej
Budynek Szkoły Podstawowej 

w Zebrzydowej od dłuższego czasu 
jest nieczynny. Wybudowany w la-
tach siedemdziesiątych, jest w złym 
stanie technicznym. Ze względu na 
obecne uwarunkowania demogra-
ficzne, politykę rozwoju społeczne-
go oraz faktyczną potrzebę utwo-
rzenia dodatkowych oddziałów 
przedszkolnych w Zebrzydowej, 
władze samorządowe uznały, że są 
przesłanki do dalszego funkcjono-
wania placówki.

W dniu 12 listopada 2014 roku 
w Nowogrodźcu pomiędzy Gminą 
Nowogrodziec, reprezentowaną 
przez Burmistrza Nowogrodźca Ro-
berta Relicha a firmą Usługi Ogól-
nobudowlane „ŻURAW” z siedzibą 
w Tomaszowie Bolesławieckim re-
prezentowaną przez Mieczysława 
Żurawia, została podpisana umowa 
dotycząca przebudowy budynku 
Szkoły Podstawowej w Zebrzydo-
wej – Etap I.

W ramach pierwszego etapu 
inwestycji zrealizowane zostały 
następujące prace: przebudowa 
wejścia do budynku wraz z monta-
żem pochylni dla niepełnospraw-
nych, roboty rozbiórkowe i roboty 
murowe, wymiana stolarki okien-
nej i elementów ślusarki, naprawa 
stropodachu, ocieplenie elewacji, 

modernizacja kotłowni opalanej 
węglem wraz z wymianą instalacji 
centralnego ogrzewania, uzupełnie-
nie tynków wewnętrznych, malo-
wanie i in.

Przystępujemy aktualnie do dru-
giego i końcowego etapu inwestycji, 
który dobiegnie końca w I kwarta-
le 2016 roku. W ramach drugiego 
etapu inwestycji zostaną wykonane 
nowe tynki, posadzki, drzwi, nowe 
pomieszczenia dla nauki i zabawy, 
jak również pomieszczenia sanitar-
ne i gospodarcze. Zostanie zagospo-
darowany teren wokół szkoły.

Robert Relich, Burmistrz Nowo-
grodźca, nadzoruje przebieg prac 
przy realizacji inwestycji: „Myślę, 
że i rodzice, i dzieci będą zadowo-
leni. Przedszkole będzie kolorowe, 
nowoczesne, dobrze wyposażone.” 
Przebudowana szkoła będzie speł-
niała wszelkie normy przewidziane 
przepisami prawa. To kolejna waż-
na inwestycja poprawiająca stan 
bazy oświatowej. Celem zadania 
jest spełnienie oczekiwań i pomoc 
Rodzinom, Rodzicom, którzy po-
dejmują pracę zawodową. To także 
– pozytywna wiadomość dla praco-
dawców na konkurencyjnym rynku 
pracy.
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Obchody  70. rocznicy przesied-
leń z Kresów Wschodnich do Gie-
rałtowa odbyły się w miejscowości 
Gierałtów z licznym z udziałem za-
proszonych gości, mieszkańców oraz 
pocztów sztandarowych Kombatan-
tów ze Związku Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych 
Koła Nowogrodziec, Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gie-
rałtowie. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą świętą w kościele para-
fialnym pw. św. Antoniego z Pa-
dwy. Podczas mszy świętej Ksiądz 
Dziekan Krzysztof Słabicki podkre-
ślił jak ważne są korzenie rodziny  
i narodu. Wysiedlenia odebrały 
nam bogactwo wielopokoleniowej 
kontynuacji trwania polskości na 
ziemiach naszych przodków.

Po mszy mieszkańcy wraz  
z gościmy i przedstawicielami 
władz samorządowych na czele  
z Burmistrzem Nowogrodźca Ro-
bertem Relichem, Przewodniczącą 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu An-
toniną Szelechowicz, Radnym Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu Kazimie-
rzem Czerniakiem złożyli wiązanki 
pod pomnikiem zamordowanych 
Polaków na wschodzie przez orga-
nizację ukraińskich nacjonalistów 
OUN, ukraińską powstańczą armię 
UPA.

Następnie wszyscy spotkali się 
w świetlicy remizy OSP w Gierałto-
wie, gdzie młodzież szkolna przed-
stawiła występ artystyczny z akcen-
tami kultury z kresów wschodnich, 
które spotkało się z gromkimi bra-
wami zgromadzonych uczestników 
spotkania. Przedstawiono również 
historię przesiedlenia mieszkańców 
Świrza do Gierałtowa rozszerzoną 
i zobrazowaną na zdjęciach przez 
Pana Józefa Wyspiańskiego, autora 
wielu książek o historii przesiedleń, 

wydawcy kwartalnika „Spotkania 
Świrzan”.

Organizatorzy obchodów  za-
prezentowali zebranym gosciom 
projekcję II części filmu w ramach 
udziału w akcji na Ukrainie „Mo-
giłę pradziada ocal od zapomnie-
nia” z narracją uczestnika wyjazdu 
Pana Stanisława Żółtańskiego. Po 
wyświetleniu filmu uczestnicy wy-
darzenia, zwłaszcza osoby starsze, 
mogli podzielić się wspomnieniami 
z młodszym pokoleniem mieszkań-
ców Gierałtowa. Całość 
spotkania miała wzru-
szający i doniosły cha-
rakter.

W lutym 1945 roku 
na konferencji w Jałcie, 
trzy mocarstwa świa-
towe poza naszymi ple-
cami dokonały zmiany 
granic Rzeczypospoli-
tej Polskiej. W wyniku 
tych zmian rozpoczęły 
się bolesne przesied-
lenia Polaków z Kre-

70. rocznica przesiedleń z Kresów Wschodnich do Gierałtowa 

sów Wschodnich na Dolny Śląsk. 
Los zdecydował, że mieszkańcy 
Świrza w większości osiedlili się  
w Gierałtowie. Przyjazd odbył się 
w pięciu transportach kolejowych. 
Pierwszy przybył do Gierałtowa 
w dniu 17 grudnia 1945 roku, zaś 
ostatni transport - 1 marca 1946 
roku. Obecnie na obszarze wsi  
o powierzchni 1509,99 ha mieszka 
1177 osób. 
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Polubić czytanie...
Niektórym dzieciom czytanie 

kojarzy się z obowiązkiem...
A obowiązki przeważnie lubia-

ne nie są. Dlatego w Szkole Pod-
stawowej im. Górników Surowców 
Mineralnych w Czernej podejmo-
wane są działania zmierzające do 
uświadomienia młodym ludziom, 
że czytanie to nie tylko powinność, 
ale również sposób na miłe spędze-
nie czasu.

Najpierw przeprowadzony zo-
stał konkurs fotograficzny „Z książ-

ką każdemu do twarzy”.
Tutaj dzieci, nauczyciele i wszyst-

kie osoby zainteresowane, mogły 
wyrazić swoje upodobania czytelni-
cze fotografując się ze swoją ulubio-
ną książką.

Aby przekonać młodych czy-
telników, że dorośli też czytają i to  
w dodatku dla przyjemności, zor-
ganizowano akcję „Czytanie na dy-
wanie”. Do szkoły zapraszane były 
osoby, które na co dzień nikomu 
nie kojarzą się ani z książką, ani 
ze szkołą... Krótkie opowiadania 
dla dzieci przeczytali m.in. Ksiądz 

nie było końca. Okazało się, że  
z Mikołajem przybyła do szkoły 
Pani Irena Gesner - kierownik ze-
społu „Czernianki” i przyniosła 

dzieciom cały worek cukierków.
O to, aby ten dzień zapisał się  

w pamięci uczniów, jako szczegól-
nie udany, zadbał również Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich, 
który podarował każdemu dziecku 
słodki upominek.

Na koniec Mikołaj i towarzy-
szący mu elf, zagrali i zaśpiewali 
dzieciom kilka ludowych piosenek  
i zniknęli w nikomu nieznanym kie-
runku.

Wszystkie dzieci cieszyły się, że 
tylu wspaniałych gości odwiedziło 
ich w szkole i zgodnie stwierdziły, 
że...czytanie da się polubić!

    
Szkoła Podstawowa im. Górników 

Surowców Mineralnych  w Czernej



Przypominamy, że w domowych 
piecach i kotłowniach bezwzględnie 
nie wolno palić:

• plastikowych pojemników i bute-
lek po napojach,

• zużytych opon i innych odpadów 
z gumy,

• przedmiotów z tworzyw sztucz-
nych,

• elementów drewnianych pokry-
tych lakierem,

• odzieży, obuwia i sztucznej skó-
ry,

• opakowań po farbach, lakierach, 
klejach, chemikaliach, rozpusz-
czalnikach czy środkach ochrony 
roślin,

• pozostałości farb, lakierów czy 
klejów,

• plastikowych toreb z polietylenu,

• baterii, sprzętu RTV i AGD,

• styropianu, przewodów i kabli,

• papieru bielonego związkami 
chloru z nadrukiem farb koloro-
wych.

Spalanie odpadów jest główną 
przyczyną emisji silnie trujących 
gazów i pyłów, które negatywnie 
wpływają na środowisko, ale prze-
de wszystkim - na zdrowie człowie-
ka. Zanieczyszczenia wytwarzane 
w czasie palenia śmieci powodują 
astmę oskrzelową, alergiczne za-
palenia skóry, alergie pokarmowe, 
a nawet choroby nowotworowe. 
Spalając śmieci, zatruwamy nasze 
najbliższe otoczenie, wody grunto-
we i ziemię.

Za spalanie odpadów poza spa-
larniami odpadów lub współspa-
larniami odpadów grożą sankcje 
nawet do 5000 zł.

To jest jednak najmniejsza kara, 
bo cennym zdrowiem zapłacimy za 
to my wszyscy.
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Urząd Miejski w Nowogrodź-
cu zachęca Mieszkańców Gminy  
i Miasta Nowogrodziec do korzysta-
nia z nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Punkt w Nowogrodźcu – sie-
dziba Miejsko Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Nowo-
grodźcu, ul. Asnyka 53; e-mail:  
pomoc.prawna@nowogrodziec.pl

Czynne od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 8.00 – 12.00.

Porad udzielać będą radcowie 
prawni :

Barbara Kleśta,
Szymon Biniaszczyk,
Robert Sałaciak.

DLA KOGO POMOC? 
• dla osób uprawnionych do po-

mocy społecznej z powodu m.in. 
niepełnosprawności i przemocy 
w rodzinie,

• dla młodzieży do 26-go roku 
życia,

• dla kombatantów,
• dla weteranów,
• dla osób powyżej 65 roku życia,
• dla posiadaczy Karty Dużej 

Rodziny,
• dla każdego zagrożonego lub 

poszkodowanego : katastrofą 
naturalną, awarią techniczną, 
klęską żywiołową.

POMOC W ZAKRESIE :
• prawa pracy,
• ubezpieczenia społecznego,
• spraw administracyjnych,
• prawa podatkowego,
• spraw cywilnych,
• spraw karnych,
• przygotowania do rozpoczęcia 

działalności gospodarczej,
• prawa podatkowego.

NIEODPŁATNA  
POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

• sporządzenie projektu pisma  
o zwolnienie od kosztów sądo-
wych lub ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu,

• udzielenie informacji o sta-
nie prawnym i przysługujących 
uprawnieniach lub obowiązkach,

• wskazaniu sposobu rozwiązania 

Nieodpłatna pomoc prawna problemu prawnego,
• pomoc w sporządzeniu projektu 

pisma z wyłączeniem pisma pro-
cesowego.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
NIE OBEJMUJE SPRAW:

• podatkowych związanych z pro-
wadzeniem działalności gospo-
darczej,

• z zakresu prawa celnego, dewizo-
wego i handlowego,

• związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.
Zadanie polegające na udziela-

niu nieodpłatnej pomocy prawnej 
jest zadaniem zleconym z zakresu 
administracji rządowej.

      
 Urząd Miejski w Nowogrodźcu

W związku z licznymi zmiana-
mi dotyczącymi podatków, które 
miały miejsce w przepisach Ordy-
nacji podatkowej oraz bezpośred-
nich zmian dotyczących naszej 
Gminy, przedstawiamy Państwu 
najistotniejsze informacje.
1. W 2016 roku następuje zmia-

na dotycząca dokonywania 
wpłat z tytułu podatków w na-
szej Gminie. Podatki nie będą 
już pobierane przez sołtysów. 
Wszystkie zobowiązania po-
datkowe można zapłacić prze-
lewem elektronicznym, go-
tówką w wybranym banku lub 
placówce pocztowej. Ze wzglę-
du na wdrożenie w Urzędzie 
Miejskim w Nowogrodźcu 
systemu płatności masowych, 
każdy podatnik ma nadany in-
dywidualny numer rachunku 
bankowego, na który powinien 
dokonywać wpłat poszczegól-
nych zobowiązań. Numery 
rachunków bankowych znaj-
dą Państwo na decyzjach wy-
miarowych dotyczących 2016 
roku. W porównaniu do 2015 
roku nie uległy one zmianom.  

 
Istotne jest wskazanie w tytu-
le przelewu imienia i nazwi-
ska podatnika oraz numeru 
identyfikacyjnego, który znaj-
dziecie Państwo na decyzji 
wymiarowej np. „podatek od 
nieruchomości Jan Kowalski 
N010025”.

2. Zapłata podatku może nastą-
pić przez małżonka podat-
nika, jego zstępnych, wstęp-
nych, pasierba, rodzeństwo, 
ojczyma, macochę aktualnego 
właściciela przedmiotu hipo-
teki przymusowej lub zastawu 
skarbowego. Wskazane pod-
mioty mogą uiścić podatek 
w imieniu podatnika w przy-
padku, gdy kwota podatku nie 
przekracza 1000 zł. Opisana 
zmiana dotyczy również opłat 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

3. Podatek od nieruchomości, 
rolny i leśny w przypadku, gdy 
kwota podatku nie przekracza 
100,00 zł jest płatny jedno-
razowo w terminie płatności 
pierwszej raty, tj. 15 marca 
2016 roku, a jeśli kwota zobo-
wiązania podatkowego będzie 
mniejsza niż 6,10 zł za cały 
rok, organ podatkowy nie bę-
dzie wydawał decyzji podat-
kowej. Przypominamy, o waż- 

 
nych terminach:

• Dnia 15 stycznia upłynął usta-
wowy termin składania de-
klaracji dotyczących podatku 
rolnego i leśnego dla osób 
prawnych;

• Dnia 31 stycznia upływa ter-
min składania deklaracji oraz 
termin płatności pierwszej 
raty podatku od nieruchomo-
ści dla osób prawnych;

• Dnia 15 lutego upływa termin 
składania deklaracji oraz płat-
ności pierwszej raty podatku 
od środków transportowych.          

4. Informujemy, że opłata ta jest 
wnoszona na podstawie zło-
żonej deklaracji. Urząd Miej-
ski nie wysyła dodatkowych 
powiadomień ani książeczek 
opłat.  

Stawki wszystkich podatków 
oraz wzory deklaracji i informacji 
są dostępne na stronie interne-
towej Urzędu: nowogrodziec.pl  
w zakładce: gmina - podatki  
i opłaty. 

Wszelkie informacje dotyczące 
podatków i opłat lokalnych można 
uzyskać w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Nowogrodźcu w pokoju 
nr 22.
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Nowe zasady wycinania drzew  
i ochrony zieleni

Z dniem 28 sierpnia 2015 r. weszła w życie 
ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym oraz niektórych innych 
ustaw. Niniejsza ustawa wprowadza zasadni-
cze zmiany w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013 
r. poz. 627 z późniejszymi zmianami), w szczegól-
ności w kwestii uzyskania zezwolenia na usuwanie 
drzew/krzewów oraz odpowiedzialności karnej  
i wysokości kar  za uszkodzenie/zniszczenie drzew/
krzewów, bądź ich usunięcie.

W znowelizowanej ustawie konieczność uzy-
skania zezwolenia na wycinkę uzależniona jest od 
wielkości obwodu pnia drzewa, a nie jak dotychczas 
od jego wieku. Zgodnie z art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy 
przepisów nie stosuje się do drzew, których obwód 
pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
1. 35 cm – w przypadku topoli, kasztanowca zwy-

czajnego, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu 
klonolistnego,

2. 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków 
drzew.
Nowe przepisy upraszczają też system ochrony 

zadrzewień. Zniesiono między innymi obowiązek 
uzyskiwania zezwolenia na usuwanie krzewów  
z ogrodów przydomowych/działkowych i powalo-
nych lub złamanych przez wiatr drzew.

Złomy i wywroty będą mogły być usunięte 
przez właściwe służby (Straż Pożarną, właścicieli 
urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 Kodeksu 
cywilnego, zarządców dróg, infrastruktury kolejo-
wej itp.) lub po oględzinach pracownika urzędu, 
przeprowadzonych po otrzymaniu zgłoszenia. Ob-
umarłe drzewa i krzewy (których wiek przekracza 
10 lat i rosną na terenach innych, niż ogrody przy-
domowe) nadal wymagają zgody organu gminy  na 
ich usunięcie.

Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty miesz-
kaniowe, w których właściciele lokali powierzyli 
zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgod-
nie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. 
Nr 141, poz. 1492) nie będą musiały uzyskać zgody 
od wszystkich swoich mieszkańców na usuniecie 
drzew i krzewów. Niemniej ustawa zobowiązuje 
spółdzielnie mieszkaniowe i zarządy wspólnot 
mieszkaniowych do poinformowania mieszkańców 
o planowanej wycince drzew i krzewów, przynaj-
mniej 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku 
w tej sprawie.

Nowe prawo zapewnia także ochronę zadrze-
wień przed niepotrzebną wycinką w sytuacji, gdy 
zaplanowana inwestycja nie jest realizowana.  
Z tego powodu drzewa i krzewy będą mogły być 
usunięte tylko na dalszym etapie przedsięwzięcia, 
tj. pod warunkiem uzyskania przez inwestora pra-

womocnego pozwolenia na rozbiórkę lub zgłosze-
nia/pozwolenia na budowę. 

Ponadto nowe przepisy regulują sprawę nie-
właściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew. 
Według art. 87a ust. 2 ustawy prace w obrębie 
korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia 
gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, 
która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drze-
wa, chyba że mają na celu:
1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,
2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony 

drzewa,
3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu 

przywrócenia statyki drzewa.
Zabieg, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 art. 

87a, wykonuje się na podstawie dokumentacji, w 
tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na 
konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. 
Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od 
końca roku, w którym wykonano zabieg.

Zgodnie z art. 88 ust. 1 Burmistrz wymierza 
administracyjną karę pieniężną za:
1. usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego 

zezwolenia,
2. usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posia-

dacza nieruchomości,
3. zniszczenie drzewa lub krzewu,
4. uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywa-

niem prac w obrębie korony drzewa.
Kara, o której mowa w ust. 1 art. 88, jest nakła-

dana na posiadacza nieruchomości albo właściciela 
urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu 
cywilnego, albo na inny podmiot, jeżeli działał bez 
zgody posiadacza nieruchomości.

W myśl nowych przepisów usunięcie powyżej 
30% korony będzie podlegało karze za uszkodzenie 
drzewa w wysokości 60% opłaty za usunięcie drze-
wa, a powyżej 50% korony będzie uznawane jako 
zniszczenie drzewa, za co kara wyniesie 2-krotność 
opłaty.
1. W związku z wejściem w życie znowelizowanej 

ustawy o ochronie przyrody, zmianie ulegnie 
również formularz zezwolenia na usuwanie 
drzew i krzewów, który wraz z oświadczeniem 
o posiadaniu tytułu prawnego do władania 
nieruchomością jest do pobrania na stronie in-
ternetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, 
jak również jest dostępny do odbioru w Punkcie 
Obsługi Interesanta, pokój nr 11.

2. Szczegółowe informacje zainteresowani mogą 
uzyskać w Wydziale Komunalnym Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu, pokój nr 3, tel. 
757380690.

Nie zatruwajmy 
środowiska 

Informacje dotyczące 
podatków i opłat  
w 2016 roku

Świadczenie rodzicielskie
Miejsko Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Nowogrodźcu 
informuje, iż od dnia 1 stycznia 
2016 r. funkcjonuje nowe świad-
czenie rodzinne – świadczenie ro-
dzicielskie. 

Świadczenie rodzicielskie przy-
sługuje osobom, które urodziły 
dziecko, a które nie otrzymują za-
siłku macierzyńskiego lub uposaże-
nia macierzyńskiego. 

Aby objąć wsparciem jak naj-
większą grupę osób i zapewnić ro-
dzicom jak największe wsparcie 
materialne w pierwszym okresie 
życia dziecka, świadczenie rodzi-
cielskie w wysokości 1000 zł mie-
sięcznie, nie jest uzależnione od 
kryterium dochodowego (jest to 
kwota netto, gdyż świadczenie ro-
dzicielskie nie podlega opodatko-
waniu ani innym obciążeniom).

Wsparcie finansowe w postaci 
świadczenia rodzicielskiego przy-
sługuje przez rok (52 tygodnie) po 
urodzeniu dziecka w wysokości 
1000 zł miesięcznie, a w przypadku 
urodzenia wieloraczków ten okres 
może być wydłużony nawet do 71 
tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to 
mogą otrzymywać także rodzice 
dzieci urodzonych przed 1 stycznia 
2016 r., którzy nie mają prawa do 
zasiłku macierzyńskiego – w takim 

przypadku, świadczenie rodziciel-
skie przysługuje im od 1 stycznia 
2016 r. do ukończenia przez dzie-
cko 1 roku życia (odpowiednio dłu-
żej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie 
przysługuje, jeżeli co najmniej je-
den z rodziców dziecka otrzymuje 
zasiłek macierzyński lub uposaże-
nie za okres ustalony przepisami 
Kodeksu pracy jako okres urlopu 
macierzyńskiego, okres urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskie-
go lub okres urlopu rodzicielskiego. 
W związku z powyższym, wykluczo-
na jest możliwość pobierania przez 
rodziców w tym samym czasie, na 
to samo dziecko, zarówno nowe-
go świadczenia rodzicielskiego jak  
i zasiłku macierzyńskiego lub upo-
sażenia za okres ustalony przepisa-
mi Kodeksu pracy jako okres urlo-
pu macierzyńskiego, okres urlopu 
na warunkach urlopu macierzyń-
skiego lub okres urlopu rodziciel-
skiego. 

Wnioski o przyznanie świad-
czenia rodzicielskiego są dostępne 
w Miejsko Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej  w Nowogrodźcu 
przy ul. A. Asnyka 53 – pokój nr 2 
„Świadczenia Rodzinne”. 

     
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowogrodźcu

Nowy Sołtys  
Gościszowa

Urząd Miejski w Nowogrodź-
cu zawiadamia, iż dnia 23 grud-
nia 2015 roku podczas Zebrania 
wiejskiego wsi Gościszów do-
konano wyboru nowego Sołtysa 
wsi.

Nowym Sołtysem Gościszowa 
został Pan Ludwik Torba, który 
od 25 lat pełnił funkcję Prezesa 
OSP w Gościszowie.

Życzymy Panu Sołtysowi wie-
lu osiągnięć w pracy na rzecz lo-
kalnej społeczności.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



Dnia 23 stycznia 2016 roku 
Chór HARMONIA z Nowogrodźca 
wziął udział w VII przeglądzie kolęd 
i pastorałek „Kolędowanie u Buko-
wińczyków” w Lubaniu. Uczestni-
cy chóru zaprezentowali pięknie 
opracowane na cztery głosy kolę-
dy i pastorałki, co spotkało się ze 
wspaniałym odbiorem publiczno-
ści. Chór Harmonia wykonał kolę-
dy: „Pospieszcie już wszyscy”, „Za-
śnij Dziecino”, Narodzenia dzień” 
oraz kolędę „Mizerna cicha”, którą 
chór zaśpiewał razem z uczennicą 

Kolejny sukces Chóru Harmonia

Milena Konieczna finalistką Międzynarodowego                                                                            
Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Duży sukces odniosła Milena 
Konieczna na Międzynarodowym 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. 
Kazimierza Szwarlika w Będzinie. 
Festiwal składa się z dwóch etapów. 
Do finału typuje się 5 wykonawców 
(decyduje ilość uzyskanych punk-
tów za każdy utwór).

W etapie rejonowym festiwa-
lu brało udział 52 wykonawców 
- dzieci, młodzież oraz dorośli  
w kategoriach: soliści, duety, ze-
społy wokalne i wokalno-instru-
mentalne oraz chóry. Uczestnicy 
konkursu prezentowali kolędy  
i pastorałki. Uczennica Szkoły Pod-
stawowej im. Bolesława Chrobrego 
w Nowogrodźcu Milena Konieczna 
z klasy III zaprezentowała kolędę 
„Mizerna Cicha” oraz pastorałkę 
„Tam się rodzi nowy Bóg”.

Z ogromną przyjemnością in-
formujemy, że wśród pięciu wy-
branych wykonawców znalazła się 
Milena, która będzie reprezento-
wać Nowogrodziec w finale Mię-
dzynarodowego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek w Będzinie. Opiekunem 
Milenki jest Pani Renata Dziuba.

Gratulujemy serdecznie Milen-
ce i życzymy powodzenia w finale!

        
Szkoła Podstawowa im. Bolesława 

Chrobrego w Nowogrodźcu

Szkoły Podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego w Nowogrodźcu Mileną 
Konieczną.

Był to jedyny chór, który zapre-
zentował podczas przeglądu śpiew 
a capella. Swoją aparycją, pięk-
nym brzmieniem i kulturą śpiewu 
zachwycił publiczność, zbierając 
gromkie oklaski.

Kierownik muzyczny i dyrygent 
Chóru Harmonia Pani Antonina 
Zakrzewska otrzymała w tym dniu 
wiele zaproszeń na różne imprezy 
skali krajowej.

W swoim bogatym dorobku arty-
stycznym Chór Harmonia ma pieśni 
patriotyczne, sakralne, ludowe pol-
skie i innych narodów. Chór śpiewa 
również w języku chorwackim oraz 
staro-cerkiewno-słowiańskim.

Na VII przeglądzie kolęd i pa-
storałek „Kolędowanie u Bukowiń-
czyków” w Lubaniu Chór Harmonia 
otrzymał okolicznościową statuetkę 
i podziękowanie za udział w prze-
glądzie.

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Książki naszych marzeń
Szkoły naszej gminy przystąpiły 

do realizacji programu rządowego 
„Książki naszych marzeń”, który 
pozwolił na uzyskanie dofinanso-
wania do zakupu nowych książek 
do bibliotek szkolnych.

W Zespole Szkół im. Józefa Pił-
sudskiego w Nowej Wsi program 
„Książki naszych marzeń” już ru-
szył pełna parą. Miesiąc listopad 
okazał się szczęśliwy dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – 
dotarło wyczekiwane zamówienie. 
O zakupionych tytułach decydowali 
uczniowie i to oni z niecierpliwością 
patrzyli na ręce bibliotekarki Pani 
Anny Wodas, aby jak najszybciej 
udostępniła nowe książki.

Pierwsze dwa dni przyniosły 
oblężenie biblioteki, a zakupione 
pozycje rozeszły się „jak świeże bu-
łeczki”. Ponad 70 % nowych nabyt-
ków znalazło się w rękach czytelni-
ków.

Po paru dniach, jako pierwsi, do 

realizacji projektów edukacyjnych 
z wykorzystaniem księgozbioru bi-
blioteki, przystąpili uczniowie klas 
drugich. Kilkugodzinne, ale jakże 
przyjemne działania z lekturą „Pię-
ciopsiaczków” Wandy Chotomskiej, 
przyniosły piękny efekt w postaci 
wystawy prac przy bibliotece.

Wielki krok do samodzielnego 
czytelnictwa wykonali pierwszokla-
siści, którzy odwiedzając bibliotekę 
szkolną poznawali jej księgozbiór, 
zasady wypożyczeń, ale przede 
wszystkim uczyli się „jak być do-
brym dla książki”. W nagrodę za 
wspaniałe zachowanie, aktywność  
i zdobytą wiedzę uczniowie oficjal-
nie zostali pasowani na Czytelni-
ków Biblioteki.

Najstarsi uczniowie Szkoły Pod-
stawowej z klasy szóstej odwiedzili 
Bibliotekę Pedagogiczną w Bole-
sławcu. Poznali działanie biblio-
teki i zasady korzystania z niej, 
ale przede wszystkim mieli okazję 
poćwiczyć swoją pamięć. Przygo-
towane przez pracowników biblio-

niki tworzenia atrakcyjnych ozdób.
Świąteczne dekoracje, szopki 

bożonarodzeniowe, stroiki, bomb-
ki, światełka, łańcuchy, suszone 
kwiaty i zioła, wyroby ze słomy, wi-
kliny, filcu, cudeńka z papieru, kory 
drzew, szyszek, makaronu, kawy, 
piór, orzechów pomalowanych zło-
tą farbą, posrebrzane gałązki ostro-
krzewu i choinki, rajskie jabłuszka, 
gwiazdy, kolorowe świeczki, szy-
dełkowe aniołki, serwetki, kwiaty, 
biżuteria… Ciepła czerwień, złoto, 
zieleń, cukierkowy róż, srebro i biel! 
Oryginalne i niepowtarzalne wyro-
by rękodzielnicze stwarzają szcze-
gólną świąteczną atmosferę!

Zachęcamy gorąco do oglądania 
wystaw organizowanych w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogrodźcu oraz 
podziwiania talentu Mieszkańców 
Gminy i Miasta Nowogrodziec!

       
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Wystawa rękodzielniczych  
wyrobów świątecznych

W Urzędzie Miejskim w Nowo-
grodźcu można oglądać barwną 
wystawę rękodzielniczych wyrobów 
świątecznych. Swój kunszt pre-
zentują twórcy ludowi, Panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich, uczniowie  
i nauczyciele placówek oświato-
wych oraz lokalni artyści z terenu 
gminy Nowogrodziec.

Wystawy organizowane w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogrodźcu sta-
ją się piękną tradycją, są dobrą for-
mą pielęgnowania i pokazywania 
naszego dorobku kulturowego.

Świąteczna wystawa wyrobów 
rękodzielniczych Mieszkańców na-
szej gminy jest prezentacją dzieł 
sztuki, opartą na dawnym i nowo-
czesnym rękodzielnictwie. Wie-
my wszyscy, że to, co niegdyś było 
tradycją, dziś jest sztuką, którą 
poznali jedynie wybrańcy – Arty-
ści ludowi. Obecnie rękodzieło jest 
wyrobem luksusowym, zdobiącym 
kościoły, mieszkania, balkony, ta-
rasy czy skwery. W każdym z nas 
drzemie potrzeba tworzenia czegoś 
niezwykłego, unikatowego, pięk-
nego, bo sami tacy jesteśmy. Wy-
stawa obrazuje, jak utalentowani 
są nasi Mieszkańcy, jak wyjątkowe  
i nietuzinkowe mają wizje i pomy-
sły twórcze, jak różnorodne są tech-

teki „eksperymenty umysłowe” 
bardzo zaciekawiły uczniów, którzy  
z ogromnym zaangażowaniem od-
dali się wyznaczonym zadaniom. 
Lekcja minęła bardzo szybko.  
O nudzie nie było mowy. Teraz tyl-
ko wykorzystać zdobyte informa-
cje w praktyce i nauka będzie szła 
„gładko”.

Człowiek nie rodzi się czytelni-
kiem, a nawyki związane z potrzebą 
obcowania z książką nabywane są 
już od najmłodszych lat – w domu 
rodzinnym. W związku z tym, zo-
stało zorganizowane spotkanie  
z rodzicami, na którym omówiono 
założenia programu „Książki na-
szych marzeń” oraz przedstawiono 
prezentację o wpływie książek na 
wszechstronny rozwój dziecka.

Mamy nadzieję, że dzieci chętnie 
będą rozwijać swoje kompetencje  
i zainteresowania czytelnicze, a te za-
inspirują je do twórczego działania. 

Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego  
w Nowej Wsi

Dzień Języków Obcych 

W trosce o wysoki poziom kształ-
cenia uczniów Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Gierałtowie 
zorganizowała wyjątkowe wydarze-
nie „Dzień Języków Obcych”. Jego 
głównym celem było uświadomie-
nie korzyści płynących z uczenia się 
języków obcych oraz podkreślenie 
ich roli i znaczenia w naszym życiu.

Zadaniem uczniów było zapre-
zentowanie wybranego przez siebie 
kraju w formie gazetek lub prezen-
tacji. Uczniowie wykazali się nie 
tylko kreatywnością i oryginalnoś-
cią wystroju swojej sali lekcyjnej, 

ale i zdolnościami kulinarnymi, 
przygotowując tradycyjne potrawy 
przedstawianych państw.

W trakcie prezentacji można 
było obejrzeć różnorodne rekwizy-
ty, a także scenki przedstawiające 
charakterystyczne elementy dane-
go kraju.

Komisja konkursowa była pod 
dużym wrażeniem ciekawych po-
mysłów i zdolności plastycznych 
uczniów.

I miejsce zajęła klasa I reprezen-
tująca Polskę, która urzekła człon-
ków komisji wystrojem sali, stołem 

wypełnionym po brzegi w polskie 
potrawy oraz ludowym tańcem - 
krakowiakiem.

Na zakończenie wydarzenia zo-
stał przeprowadzony konkurs wie-
dzy o krajach niemieckojęzycznych 
dla klas IV-VI. Wiedza uczniów 
sprawdzana była przed publicznoś-
cią złożoną z uczniów poszczegól-
nych klas.

Cały program imprezy cieszył się 
dużym zainteresowaniem i wywołał 
sporo emocji wśród uczestników.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Gierałtowie



Wielkim sukcesem sportowców 
z Nowogrodźca zakończył się Tur-
niej Finałowy Gimnazjalnej Ligi 
Rugby TAG, organizowany w Po-
znaniu przez Polski Związek Rugby.

Drużyna Gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza w Nowogrodźcu  
w składzie: Karolina Nowak, Mag-
dalena Ładocha, Kacper Kruszelni-
cki, Marcin Szmit, Jacek Banach, 
Jakub Kumoś, Piotr Szuszkiewicz  
i Jacek Kozioł, dzielnie reprezento-
wała Dolny Śląsk na arenie ogólno-
polskiego finału. Końcowa klasyfi-
kacja turnieju:

1. GM Lubień
2. GM 41 Łódź
3. GM Strzała
4. GM Nowogrodziec
5. GM 3 Jarocin
6. GM 12 Gdynia
7. GM 10 Lublin
8. GM 3 Częstochowa
Każdy mecz to osobna historia. 

Nowogrodziec miał zaszczyt roz-
począć turniej od spotkania z Lub-
linem. Nasi sportowcy zagrali to, 
co potrafią najlepiej, czyli aktywną 
obronę, dzięki której mogli wypro-
wadzać kontry. Wynik meczu to 6 
: 3 dla Nowogrodźca. Drugi mecz 

przegrano z GM 41 z Łodzi. Wynik 
3:2 pokazuje, iż mało brakowało do 
pokonania srebrnych medalistów. 
Mecz z GM 3 Częstochowa był spot-
kaniem o wyjście z grupy na drugim 
miejscu i w efekcie walkę o medale. 
Wygrana 4:2 dała awans do półfi-
nałów. W półfinale odbyło się spot-
kanie z GM Lubień (złoty medali-
sta), który wygrał z wynikiem 10:1.  
W trakcie meczu doznał kontuzji 
jeden z naszych zawodników. Cięż-
ko było pozbierać się psychicznie 
po tak wysokiej przegranej i stra-
cie zawodnika. Jednak drużyna  
z Nowogrodźca walczyła do koń-
ca i stawiała czoła gimnazjalistom 
ze Strzały. Przegrano z nimi mecz  
o brązowy me-
dal 3:6. Wynik 
nie odzwier-
ciedla ile było 
walki na par-
kiecie…

Reasu-
mując, przed 
turniejem 
sportowcy  
z Nowogrodźca 
wzięliby 5-7 
miejsce  

w ciemno. Czwarte miejsce jest naj-
nieprzyjemniejszym ze wszystkich 
miejsc, gdyż jest tak blisko podium. 
Miejsce, które zajęła nasza drużyna 
należy uznać za niesamowity suk-
ces, gdyż walczyła ze szkołami, przy 
których działają kluby Rugby.

Trenerem – opiekunem spor-
towców z Nowogrodźca jest Pan 
Dariusz Marek.

Serdecznie gratulujemy wiel-
kiego sukcesu Sportowcom Gim-
nazjum im. Adama Mickiewicza  
w Nowogrodźcu oraz ich Opiekuno-
wi Panu Dariuszowi Marek i życzy-
my wszystkim dużo zdrowia, kolej-
nych wysokich osiągnięć w sporcie, 
wytrwałości i szczęścia!
      

Gminny Szkolny Związek Sportowy  
w Nowogrodźcu

Informator Samorządowy Gminy i Miasta Nowogrodziec
Wydawca: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Skład i druk: Drukarnia Kraków, ul. Płk. Dąbka 10
www.drukarniakrakow.pl

Turniej Szachowy

Turniej szachowy podsumo-
wujący cykl imprez szachowych za 
ubiegły rok odbył się w sali kon-
ferencyjnej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.  
W zawodach rywalizowało 18 za-
wodników i zawodniczek z Wykrot, 
Gościszowa, Nowogrodźca, Bole-
sławca, Snowidzy, Lwówka Śląskie-
go, Jawora, Rakowic Wielkich, War-
ty Bolesławieckiej oraz Żeliszowa.

Uczestnicy zostali podzieleni na 
trzy kategorie wiekowe, a miano-
wicie: szkoła podstawowa, gimna-
zjum oraz open. Obowiązywał rów-
nież dodatkowo podział na panie  
i panów. Gra toczyła się „systemem 

szwajcarskim”, składającym się  
z siedmiu rund po 15 minut dla za-
wodnika w rundzie, czyli jedna run-
da trwała maksymalnie pół godziny.

W wyniku przeprowadzonych 
gier wyłoniono najlepszych zawod-
ników w poszczególnych katego-
riach wiekowych:
• Szkołą podstawowa, dziewczęta - 

Marta Szewczyk z Wykrot,
• Szkoła podstawowa, chłopcy - 

Kacper Stroczyński z Gościszowa,
• Gimnazjum, dziewczęta  

- Jagoda Kupracz z Bolesławca,
• Open, panie  

- Grażyna Stroczyńska z Gości-
szowa,

• Open, panowie  
- Andrzej Kędzia z Bolesławca.

Wszyscy uczestnicy Turnieju 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki. Dla zawodników przygo-
towano również poczęstunek w trak-
cie imprezy. Turniej sędziował Pan 
Romuald Jankiewicz. Koordynato-
rem i sędzią technicznym z ramienia 
GCKiS w Nowogrodźcu był Pan Ma-
ciej Felczyński.
     

Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Nowogrodźcu

Certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA
Szkoła Podstawowa im. Jana 

Pawła II w Gościszowie uzyskała 
certyfikat WIARYGODNA SZKO-
ŁA.

Program WIARYGODNA 
SZKOŁA obejmuje swym zasięgiem 
cały kraj. Jego głównym założeniem 
jest wskazanie i wyróżnienie placó-
wek oświatowych, które dzięki od-
powiedniemu poziomowi naucza-
nia uzyskują bardzo dobre wyniki 
kształcenia, a dodatkowo zapew-

niają właściwą bazę i poczucie bez-
pieczeństwa swoim uczniom.

Serdecznie gratulujemy wyso-
kiego wyróżnienia wszystkim pra-
cownikom, uczniom i Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pa-
wła II w Gościszowie Pani Małgo-
rzacie Potockiej i życzymy kolej-
nych sukcesów!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Zielona Flaga
Trzy lata wytężonej pracy za-

owocowały przyznaniem Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Gierałtowie przez Kapitułę pro-
gramu „Szkoły dla Ekorozwoju” 
najwyższego, trzyletniego Certyfi-
katu Zielonej Flagi. Jak duże jest to 
wyróżnienie może świadczyć fakt, 
że w tym roku może się tym po-
chwalić jedynie setka szkół z całej 
Polski. Dziesiątki akcji, wiele go-
dzin przygotowań, zaangażowanie 
całego środowiska szkolnego oraz 
współpraca z rozmaitymi organi-
zacjami pozarządowymi doprowa-
dziły do znacznego podniesienia 
świadomości ekologicznej wśród 
uczniów szkoły.

Warto przypomnieć najważniej-
sze z działań.

W ramach projektu „Łowcy ros-
nących pomników i pustelników” 
przeprowadzono inwentaryzację 
drzew pomnikowych w Gierałto-
wie, odkryto stanowisko rzadkiego 
gatunku owada – pachnicy dębo-
wej oraz stworzono szkolny kodeks 
ekologiczny.

W związku z działaniami 
prozdrowotnymi i profilaktycznymi 
odbyły się akcje: „Śniadanie daje 

moc”, „Rowerowa szkoła”, „Mia-
sto dla rowerów” oraz „Sprawny 
Dolnoślązaczek”. Powstała także 
szkolna książka kucharska oparta 
wyłącznie na zdrowych produk-
tach. Uczniowie angażowali się  
w akcje pomocy zwierzętom – zbie-
rali żołędzie, budowali karmniki  
i budki lęgowe dla ptaków, zbierali 
fundusze na pomoc w utrzymaniu 
konia Gracja. Uczniowie zakładali 
ogródki klasowe, zbierali plastiko-
we nakrętki, uczyli się segregować 
śmieci. Każdego roku w szkole ob-
chodzono Dzień Drzewa i Dzień 
Ziemi, w ramach których odbywa-
ły się różnorodne akcje, konkursy,  
a także pokazy i teatrzyki.

Opiekunem programu i koor-
dynatorem wszystkich prac pro-
jektowych była Pani Łucja Rutyna-
-Chwała. Współpracowali z nią 
wszyscy nauczyciele, spora grupa 
rodziców i oczywiście główni archi-
tekci sukcesu, czyli obecni, jak i byli 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Gierałtowie.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Gierałtowie

Akcja: e-motywacja
GCKiS Biblioteka Miejska  

w Nowogrodźcu wzięła udział  
w projekcie Fundacji Orange „Ak-
cja: e-motywacja”. Akcja: e-moty-
wacja to 5 inspirujących, wirtual-
nych spotkań dla Seniorów i osób 
zainteresowanych tematem - „przy 
kawie” i w kreatywnej atmosferze. 
Wideokonferencje odbywały się 
regularnie od września do grudnia 
2015 r., średnio dwa razy w miesią-
cu. 

Celem projektu była aktywiza-
cja społeczna osób starszych - uzu-
pełnienie zapasów odwagi i energii 
przydatnych do życia aktywnego  
i spełnionego. 

Każde spotkanie zostało po-

święcone innemu tematowi i inne-
mu gościowi. Bohaterami spotkań 
byli osoby znane i mniej popular-
ne… ale równie aktywne! Dodatko-
wo swoją fachową wiedzą podczas 
wszystkich spotkań dzielił się z Se-
niorami psycholog i... skoczek spa-
dochronowy Tomasz Kozłowski.

Spotkania nosiły charakter in-
teraktywny i przebiegały w bardzo 
miłej i przyjaznej atmosferze.

Zapraszamy serdecznie do Bi-
blioteki Miejskiej w Nowogrodźcu!

      
 GCKiS Biblioteka Miejska  

w Nowogrodźcu

Mistrzostwa Polski Rugby TAG


