
W 2017 roku w Nowogrodźcu 
mamy wielką nadzieję na jubileu-
szowe obchody działalności misyj-
nej Zgromadzenia Sióstr Św. Marii 
Magdaleny od Pokuty z Lubania.

Siostry zakonne przybyły do nas 
z Marsylii we Francji przed wieka-
mi. Szansa powrotu po wielu latach 
Sióstr Zakonnych do Nowogrodźca 
jest wielkim darem dla społeczno-
ści lokalnej.

Dnia 29 lutego 2016 roku 
na wniosek Roberta Relicha, 
Burmistrza Nowogrodź-
ca, Rada Miejska w Nowo-
grodźcu podjęła uchwałę o 
przekazaniu na działalność 
misyjną budynku dawnego 
laboratorium SP ZZOZ w 
Nowogrodźcu. 

Zgromadzenie Sióstr Św. 
Marii Magdaleny od Poku-
ty z Lubania zwróciło się z  
prośbą o przekazanie budyn-
ku dawnego laboratorium 
wraz z częścią ogrodu przy 
ul. Cichej w Nowogrodźcu 
z przeznaczeniem na cele 
kultu religijnego, co umoż-

liwi Zgromadzeniu realizację za-
dań wynikających z powołania do 
służby na rzecz potrzebujących. 
W wyniku tego wniosku został 
dokonany podział działki nr 493. 
Laboratorium zostało przeniesio-
ne na ul. A. Asnyka do SP ZOZ w 
Nowogrodźcu, a pomieszczenia 
stoją puste. Przekazanie budynku 
i ogrodu pozwoli na zagospodaro-
wanie i właściwe wykorzystywanie 

tego obiektu. Uchwała Rady Miej-
skiej dotyczy przekazania w formie 
bezprzetargowej z bonifikatą 99%.

Jest to niecodzienne zdarzenie 
w naszej lokalnej historii, które 
zawdzięczamy mądrości i daleko-
wzroczności społeczności lokalnej. 
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Marzec 2016Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

1 marca 1951 roku w więzie-
niu na warszawskim Mokotowie, 
po pokazowym procesie, zostało 
rozstrzelanych siedmiu członków 
niepodległościowego IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia „Wolność  
i Niezawisłość”. Rocznica tej zbrod-
ni obchodzona jest od 2011 roku 
jako Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych.

Dla uczczenia pamięci tych, 
którzy stanęli w obronie suweren-
ności Państwa Polskiego, w dniu  
1 marca 2016 roku Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich, przed-
stawiciele Koła Miejsko – Gmin-
nego Związku Kombatantów RP i 
BWP w Nowogrodźcu: Józef Ko-
mar, Zofia Bokszańska, i Eugeniusz 
Braszka, uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej im. Bolesła-

wa Chrobrego  w Nowogrodźcu i 
Gimnazjum im. Adama Mickie-
wicza w Nowogrodźcu oraz dzieci  
z Przedszkola w Nowogrodźcu zło-
żyli wiązanki kwiatów pod Pomni-
kiem Obrońcom Ojczyzny w Nowo-
grodźcu.

Oddając hołd Żołnierzom Nie-
złomnym pielęgnujemy pamięć  
o bohaterach, którzy często za cenę 
swojego życia przeciwstawiali się 
sowieckiej agresji i narzuconemu 
siłą reżimowi komunistycznemu. 

W Nowogrodźcu planujemy 
spotkanie historyczne z udziałem 
Instytutu Pamięci Narodowej Od-
dział we Wrocławiu, poświęcone 
działaniom aparatu represji wobec 
mieszkańców w Gminie Nowogro-
dziec w latach powojennych.
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Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

POLSKI ŻOŁNIERZ
Dnia 4 lutego 2016 roku w Urzę-

dzie Miejskim w Nowogrodźcu od-
była się uroczystość wręczenia aktu 
mianowania na pierwszy stopień 
oficerski. Komendant Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Bolesław-
cu ppłk Andrzej Łuka w obecności 
Burmistrza Nowogrodźca Roberta 
Relicha uroczyście wręczył patent 
oficerski Panu Wiktorowi Dowiat.

Pierwszy stopień oficerski nada-
je Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej, przyznawany jest żołnierzom 
rezerwy w warunkach pokoju.   

W imieniu władz samorządo-
wych Gminy i Miasta Nowogro-
dziec z okazji uzyskania patentu 
oficerskiego Burmistrz Nowogrodź-
ca Robert Relich przekazał na ręce 
mianowanego list gratulacyjny z 
najserdeczniejszymi życzeniami 
wszelkiej pomyślności w życiu oso-
bistym i zawodowym podkreślając, 
że otrzymany awans jest symbolem 
zaszczytu oraz gotowości i poświę-
cenia dla dobra naszej Ojczyzny. 
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 

składamy wszystkim Mieszkańcom Gminy i Miasta 
Nowogrodziec najserdeczniejsze życzenia spokojnych, 
pogodnych, pełnych wiary, nadziei i miłości  
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech ten szczególny czas będzie dla wszystkich  
okresem  zadumy, wyciszenia, wypoczynku,  
prawdziwej radości, wiosennego nastroju,  
serdecznych spotkań w gronie rodziny  
i wśród przyjaciół. 

                                                  

                  Wielkanoc 2016

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

Antonina Szelechowicz

 Burmistrz 
Nowogrodźca

Robert Relich

800 lat działalności misyjnej  
Zgromadzenia Sióstr Św. Marii Magdaleny od Pokuty



Rok 2016 to kolejny rok zadań inwestycyjnych oczekiwanych przez mieszkańców. Prezentujemy podstawowe informacje finansowe o budżecie.

Kto zapłaci za nas? Za degradację naszego środowiska zapłaci przyszłe pokolenie. War-
to oddać środowisko naszym dzieciom w lepszym stanie jak zastaliśmy, to opłacalne.

Dbamy o środowisko, dbamy o nasze zdrowie

Z pracy Burmistrza Nowogrodźca
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Treść Wartość

Budowa wodociągu w Godzieszowie - posesja 147 50 000,00

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 475, 477/1, 476 w Nowej Wsi 150 000,00

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 484 w Kierżnie 100 000,00

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 633 w Milikowie 85 000,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 300 000,00

Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 przy ul. B.Chrobrego w Nowogrodźcu 280 000,00

Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 119 w Zabłociu 100 000,00

Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 134 w Zagajniku 100 000,00

Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 461 w Gościszowie 0,00

Przebudowa drogi gminnej - dz. nr 550, 306/4 w Parzycach 100 000,00

Przebudowa drogi gminnej - ul. Jodłowa w Nowogrodźcu i Milikowie 300 000,00

Przebudowa drogi gminnej - ul. Kamienna w Nowogrodźcu 50 000,00

Przebudowa drogi gminnej - ul. Łąkowa w Nowogrodźcu 100 000,00

Zakup dz. nr 420/41 w Milikowie ul. Jodłowa oraz części dz. nr 448 obr. 4 Nowogrodziec ul. Sienkiewicza i 
Krótka 20 000,00

Przygotowanie dokumentów strategicznych: Plany rozwoju, Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta 
Nowogrodziec, Program opieki nad zabytkami i inne 59 500,00

Tworzenie i rozwój e-usług publicznych 50 000,00

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie - etap I 616 000,00

Budowa sali gminastycznej w Wykrotach 620 000,00

Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Czernej 20 000,00

Zagospodarowanie terenu przy szkolnym boisku sportowym w Gościszowie 30 000,00

Zakup zestawów multimedialnych 35 000,00

Dotacja celowa - Adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w celu przeniesienia działalności SPZZOZ w Nowogrodźcu 425 000,00

Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 45 000,00

Zakup samochodu służbowego MGOPS 30 000,00

Fundusz sołecki Parzyce - Wykonanie oświetlenia drogowego w Parzycach 22 900,00

Fundusz sołecki Wykroty - Wykonanie oświetlenia drogowego na ul.Mickiewicza w Wykrotach 23 960,80

Fundusz sołecki Zagajnik - Doświetlenie ul. Leśnej w Zagajniku 9 368,67

Fundusz sołecki Gierałtów - Zagospodarowanie terenu obok remizy OSP w Gierałtowie 23 960,80

Fundusz sołecki Godzieszów - Wykonanie projektu oraz budowa siłowni zewnętrznej w Godzieszowie 18 976,95

Fundusz sołecki Gościszów - Budowa altany w parku wiejskim w Gościszowie 23 960,80

Fundusz sołecki Kierżno - Doposażenie placu zabaw w stół betonowy, ławki oraz stojaki na rowery w Kierżnie 11 764,75

Fundusz sołecki Nowa Wieś - Wykonanie siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi 15 524,00

Fundusz sołecki Zabłocie - Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Zabłociu 11 644,95

Fundusz sołecki Zebrzydowa - Budowa wiaty wolnostojącej w Zebrzydowej 23 799,00

Fundusz sołecki Nowogrodziec - Zakup i montaż piłkochwytów na stadion sportowy w Nowogrodźcu 11 151,00

Zakup kontenerów dla piłkarzy w Gościszowie 70 000,00

5 132 511,72
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Budżet po zmianach zamknął się 
deficytem w kwocie 2.300.000,00 
zł. Gmina w roku 2016 musi spła-
cić 1000.000,00 zł obligacji oraz 
planowała  zaciągnąć nowy kredyt  

w kwocie 3.000.000,00 zł w celu 
realizacji powyższych zadań Gmi-
ny. 

Jednak, w wyniku długotrwa-
łych postępowań udało się uzyskać 

dodatkowe dochody z tytułu podat-
ku od nieruchomości, w związku  
z czym 29 lutego 2016 roku doko-
nano zmian w budżecie:

• zrezygnowano z zaciągnięcia kre-

dytu w kwocie 3.000.000,00 zł 

• zwiększył się plan dochodów  
i wydatków i po zmianie wynosi 
odpowiednio 44.586.532,00 zł 
i  43.886.532,00 zł 

• deficyt w kwocie 2.300.000,00 
zł zamienił się w nadwyżkę  
w kwocie 700.000,00 zł.
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W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w wyniku ot-
wartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 
roku Burmistrz Nowogrodźca przyznał dotację dla następujących organi-
zacji pozarządowych:

Zadanie nr I w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycz-
nej, w tym:

- prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach  
i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, 
wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe:

Ogółem na realizację powyższych zadań przyznano środki w łącznej 
kwocie 191.700,00 zł.

Zadanie nr II w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycz-
nej, w tym:

- organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, 
złazy i tp.

Ogółem na realizację powyż-
szych zadań przyznano środki  
w łącznej kwocie 14.000,00 zł.

Zadanie nr III w zakresie - dzia-

14 marca 2016 roku Robert 
Relich, Burmistrz Nowogrodźca 
podpisał umowę z Zarządem Po-
wiatu Bolesławieckiego o wspólnej 
realizacji zadań polegających na 
poprawie bezpieczeństwa komuni-
kacyjnego w naszej Gminie Nowo-
grodziec. 

Pierwsze zadanie będzie pole-
gać na kontynuacji przebudowy 
drogi powiatowej pomiędzy Goś-
ciszowem a Ocicami w Gminie Bo-
lesławiec. Droga jest w fatalnym 
stanie i od wielu lat oczekuje na 
remont. Dzięki dofinansowaniu 
przez nasz lokalny samorząd zada-
nia Powiatu Bolesławieckiego po-
prawi się bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców. 

 Drugie zadanie to re-
mont chodnika przy ulicy Ada-
ma Mickiewicza w Nowogrodźcu. 
Chodnik jest częścią drogi po-
wiatowej, która znajduje się na 
terenie naszego miasta. Droga od-
zyskała blask po budowie kana-
lizacji sanitarnej przez Gminę,  
a chodnik doczekał się remontu  
z inicjatywy lokalnego samorządu 
i aktywności Radnych Rady Miej-
skiej z Nowogrodźca. Współfinan-
sowanie zadania podejmujemy się 
w ramach planu rozwoju infra-

struktury miejskiej w Nowogrodź-
cu. Jest to ważna arteria prowa-
dząca w kierunku rozwijającej się 
dynamicznie części miasta. 

Na inwestycje przeznaczyliśmy 
0,5 mln zł, które finansujemy pro-
porcjonalnie w wysokości 50%. 
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Razem z Powiatem Bolesławieckim

Dobry bo BDN

Robert Relich, Burmistrz No-
wogrodźca z Mariuszem Kąckim, 
Prezesem Drukarni BDN sp. z o.o., 
sp.k. w Wykrotach, przedsiębiorcą 
Grupy Bauer Media, która działa 
w Polsce od 1991 roku, osiągnęli 
satysfakcjonujące rozwiązanie we 
współpracy związane z obecnością 
firmy w Specjalnej Strefie Ekono-
micznej Małej Przedsiębiorczości 
w Gminie  Nowogrodziec. 

Gmina Nowogrodziec wyra-
ża podziękowanie firmie BDN za 
zrozumienie potrzeb lokalnej spo-
łeczności i podjęcie korzystnej dla 
obu stron decyzji. Władze Gminy 
uważają firmę BDN za godnego 

zaufania inwestora i rzetelnego 
podatnika. Osiągnięte porozumie-
nie jest kolejnym potwierdzeniem 
dobrych, partnerskich stosunków 
łączących Nowogrodziec z BDN.

Podkreślmy, że w skład Grupy 
wchodzą spółki prowadzące dzia-
łalność w segmentach:

• wydawniczym: Wydawnictwo 
Bauer - największy w Polsce wy-
dawca magazynów

• poligraficznym: Drukarnia Bau-
er w Ciechanowie i Drukarnia 

BDN w Wykrotach

• radiowym: Grupa RMF (m.in. 
RMF FM, lider słuchalności  
w Polsce i w Europie)

• internetowym: Grupa  INTE-
RIA.PL, (jeden z największych 
portali w Polsce), firmy Artefakt 
i Sunrise System.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Program „Rodzina 500+” w Nowogrodźcu

Burmistrz Nowogrodźca powie-
rzył wykonanie programu „Rodzi-
na 500+” pracownikom Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowogrodźcu. Doświad-
czenie współpracy pozwala zaufać, 
że oczekiwana pomoc rodzicom 
w wychowywaniu dzieci, przez 
MGOPS w Nowogrodźcu zostanie 
wzorcowo wypełniona.

Miejsko Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nowogrodźcu 
informuje, że świadczenie wycho-
wawcze otrzymywać mogą rodzice, 
opiekunowie prawni lub faktyczni 
dziecka w kwocie 500,00 zł mie-
sięcznie na dziecko w rodzinie.

Rodzice bez względu na docho-
dy otrzymają po 500 zł miesięcz-
nie na drugie i kolejne dziecko, a 
rodziny o dochodach nie wyższych 
niż 800 zł na osobę w rodzinie 
(lub 1 200 zł w rodzinach z dzie-
ckiem niepełnosprawnym) także 
na pierwsze dziecko. Świadczenie 
wychowawcze będzie przysługi-
wało do ukończenia 18 roku życia 
dziecka. Dziecko do 25 roku życia, 
które nadal mieszka z rodzicami, 
jest uwzględniane przy obliczaniu 
dochodu na osobę w rodzinie.

Osoby ubiegające się o wspar-
cie na pierwsze dziecko, będą do-
kumentowały sytuację dochodową 
dołączając  do wniosku odpowied-
nie oświadczenie o dochodach. Gdy 
rodzina będzie ubiegać się o świad-
czenie wyłącznie na drugie i kolej-
ne dzieci, nie będzie konieczności 
dokumentowania sytuacji docho-
dowej. 

We wniosku trzeba podać dane 
osoby starającej się o świadcze-
nie, dane drugiego z rodziców oraz 
dane dzieci wraz z dodatkowymi 
zaświadczeniami i oświadczeniami, 
jeśli takie będą w indywidualnej 
sprawie niezbędne. Zgodnie z usta-
wą świadczenie wychowawcze nie 

będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie 
przysługuje za granicą świadczenie 
o podobnym charakterze. 

Wnioski będzie można składać 
od momentu startu programu, tj. 
od dnia 01.04.2016 r. w siedzibie 
MGOPS w Nowogrodźcu. Będzie 
można to zrobić przez Internet 
lub osobiście w Ośrodku. Elektro-
niczne składanie wniosków będzie 
możliwe, jeżeli posiada się podpis 
kwalifikowany lub zaufany pro-
fil na ePUAP (www.epuap.gov.
pl) za pośrednictwem Platformy 
Informacyjno-Usługowej CSIZS 
na stronie www.empatia.mpips.
gov.pl. Ponadto wnioski mogą być 
składane za pomocą systemu tele-
informatycznego udostępnianego 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych (platforma PUE) oraz banków 
krajowych świadczących usługi 
drogą elektroniczną, o ile spełnia-
ją wymogi określone w informacji 
zamieszczonej na stronie podmio-
towej BIP ministra właściwego do 
spraw rodziny po uzgodnieniu z 
ministrem właściwym do spraw in-
formatyzacji.

Jeśli wniosek zostanie złożony 
w ciągu pierwszych 3 miesięcy, ro-
dzice dostaną wyrównanie wstecz 
od 1 kwietnia. Do programu będzie 
można dołączyć w dowolnym mo-
mencie. W kolejnych miesiącach 
świadczenie będzie wypłacane od 
miesiąca, w którym rodzice złożą 
wniosek. 

Wnioski dostępne są u pra-
cowników socjalnych, w dziale 
świadczeń rodzinnych MGOPS  
w Nowogrodźcu (ul. A. Asnyka 53) 
u Sołtysów wsi oraz w Punkcie Ob-
sługi Interesanta Urzędu Miejskie-
go w Nowogrodźcu (ul. Rynek 1, p. 
11), jak również na stronach inter-
netowych www.mpips.gov.pl oraz 
www.mgopsnowogrodziec.pl.

Informacje dotyczące świadcze-
nia wychowawczego są również do-
stępne na stronie internetowej MI-
NISTERSTWA RODZINY, PRACY 
i POLITYKI SPOŁECZNEJ.

     
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowogrodźcu

Serce dla Najbliższych
W imieniu Samodzielnego Pub-

licznego Zespołu Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Nowogrodźcu 
zwracamy się do Państwa z gorącą 
prośbą  o wsparcie i przekazanie 
1% podatku należnego na rzecz 
hospicjum stacjonarnego w Nowo-
grodźcu. W tym roku po raz pierw-
szy SP ZZOZ w Nowogrodźcu ma 
możliwość uzyskania dodatkowej 
pomocy finansowej z tego tytułu. 
Partnerem akcji jest Fundacja Ho-
spicyjna, która na mocy zawartego 
porozumienia współpracuje z na-
szą jednostką. 

Środki uzyskane dzięki Państwa 
dobroci, będą przeznaczone na re-
alizację celów statutowych nasze-
go zakładu związanych z opieką 

zdrowotną udzielaną pacjentom 
w terminalej fazie choroby. Prosi-
my Państwa o pomoc w sytuacji, 
w której koszty działalności zakła-
dów opieki zdrowotnej stale rosną 
a uzyskiwane przychody za zreali-
zowane świadczenia ich nie pokry-
wają. 

Wdzięczność pacjentów za oka-
zaną pomoc finansową będzie naj-
lepszą nagrodą za dar serca. Z góry 
każdemu dziękujemy. 

Instrukcja poprawnego odpisu 
dla zeznania PIT-37 (podobne za-
sady obowiązują dla zeznań: PIT-
36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38).

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

W części J - WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU  
NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP): 

  poz. 137 Numer KRS:   0000201002
  poz. 138 Wnioskowana kwota - 1% kwoty podatku należnego - wykazanego w poz. 126 
      (kwota po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół)

W części K - INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
  poz. 139 Cel szczegółowy 1%:  NOWOGRODZIEC
  poz. 140 Wyrażam zgodę  zaznaczyć zgodę na przekazanie danych opp 
  poz. 141   można wpisać swoje dane, np. telefon, adres e-mail,  

Strumień pieniędzy na rozwój dzieci i młodzieży

Strumień pieniędzy na rozwój dzieci i młodzieży

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w wyniku otwartego konkursu ofert 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. Burmistrz Nowogrodźca przyznał dotację 
dla następujących organizacji pozarządowych:

Zadanie nr I w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

- prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych 
organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki 
sportowe:

LP Nazwa organizacji pozarządowej Wysokość przyznanej 
dotacji (zł) 

1. Klub Sportowy Orzeł Gościszów 16.000,00 
2. Towarzystwo Sportowe Parzyce 18.300,00 
3. Klub Sportowy Piast Wykroty 48.000,00 
4. Ludowy Klub Sportowy Sparta w Zebrzydowej 41.400,00 
5. Miejski Klub Sportowy Chrobry Nowogrodziec 40.000,00 
6. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowogrodźcu 14.000,00 
7. Uczniowski Klub Sportowy w Nowogrodźcu 14.000,00 

Ogółem na realizację powyższych zadań przyznano środki w łącznej kwocie 191.700,00 zł

Zadanie nr II w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

- organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy i tp.

LP Nazwa organizacji pozarządowej Wysokość przyznanej 
dotacji (zł) 

1. Stowarzyszenie Równych Szans „Bratek” Zgorzelec 1.500,00 
2. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowogrodźcu 12.500,00 

Ogółem na realizację powyższych zadań przyznano środki w łącznej kwocie 14.000,00 zł

Strumień pieniędzy na rozwój dzieci i młodzieży

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w wyniku otwartego konkursu ofert 
na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. Burmistrz Nowogrodźca przyznał dotację 
dla następujących organizacji pozarządowych:

Zadanie nr I w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

- prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych 
organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki 
sportowe:

LP Nazwa organizacji pozarządowej Wysokość przyznanej 
dotacji (zł) 

1. Klub Sportowy Orzeł Gościszów 16.000,00 
2. Towarzystwo Sportowe Parzyce 18.300,00 
3. Klub Sportowy Piast Wykroty 48.000,00 
4. Ludowy Klub Sportowy Sparta w Zebrzydowej 41.400,00 
5. Miejski Klub Sportowy Chrobry Nowogrodziec 40.000,00 
6. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowogrodźcu 14.000,00 
7. Uczniowski Klub Sportowy w Nowogrodźcu 14.000,00 

Ogółem na realizację powyższych zadań przyznano środki w łącznej kwocie 191.700,00 zł

Zadanie nr II w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

- organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych: rajdy, złazy i tp.

LP Nazwa organizacji pozarządowej Wysokość przyznanej 
dotacji (zł) 

1. Stowarzyszenie Równych Szans „Bratek” Zgorzelec 1.500,00 
2. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowogrodźcu 12.500,00 

Ogółem na realizację powyższych zadań przyznano środki w łącznej kwocie 14.000,00 zł

Zadanie nr III w zakresie - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

- organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno-
wychowawcze.

LP Nazwa organizacji pozarządowej Wysokość przyznanej 
dotacji (zł) 

1. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Nowogrodźcu 17.300,00 
2. Uczniowski Klub Sportowy w Nowogrodźcu 3.500,00 
3. ZHP Hufiec Bolesławiec 10.000,00 

Ogółem na realizację powyższych zadań przyznano środki w łącznej kwocie 30.800,00 zł

        Urząd Miejski w Nowogrodźcu 

         

łalności na rzecz dzieci i młodzieży, 
w tym wypoczynku dzieci i mło-
dzieży oraz przeciwdziałania uza-
leżnieniom i patologiom społecz-
nym:

- organizacja obozów, kolonii, 
półkolonii i spotkań realizujących 
programy profilaktyczno- wycho-
wawcze.

Ogółem na realizację powyż-
szych zadań przyznano środki  
w łącznej kwocie 30.800,00 zł.

      
Urząd Miejski 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

W oczekiwaniu na VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny  
„Muzyka u J.I. Schnabla”

VIII Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny „Muzyka u Józefa Ig-
nacego Schnabla” odbędzie się w 
dniach 20-22 maja 2016 roku w 
Nowogrodźcu.

Podczas wieczornych koncer-
tów i recitali w naszym mieście 
zaprezentują swój kunszt artyści, 
których muzyczne interpretacje 
zdobyły uznanie na całym świecie.  

Co roku podczas majowych dni 
Miasto Nowogrodziec, stając się 
stolicą muzyki wokalno-instru-
mentalnej, sięga do swoich naj-
świetniejszych tradycji. Postacią 

symboliczną, niejako patronem 
tych dni, jest osoba rodzimego 
kompozytora europejskiej sławy 
- Józefa Ignacego Schnabla. Dzię-
ki niemu Festiwal jest nie tylko 
wspaniałym świętem o wymiarze 
artystycznym, lecz również pod-
nosi wartość tradycji unikatowych, 
związanych w sposób szczególny z 
Nowogrodźcem. 

Warto zaplanować sobie czas, 
by skorzystać z niezwykłej okazji, 
jaką będzie prawdziwa uczta me-
lomana - VIII Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny „Muzyka u J.I. 

Schnabla”. Wstęp na wszystkie 
koncerty wolny! Szczegóły wkrót-
ce na oficjalnych stronach Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu, GCKiS 
w Nowogrodźcu oraz na plakatach.

Już dzisiaj Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich zaprasza 
serdecznie wszystkich Mieszkań-
ców i Gości naszej Gminy na bez-
precedensowe wydarzenie mu-
zyczne – VIII Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny „Muzyka u Jó-
zefa Ignacego Schnabla” w Nowo-
grodźcu!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Chrobry Nowogrodziec niezwyciężony

Jak co roku, w pierwszą nie-
dzielę lutego, rozegrano już po raz 
18 Halowy Turniej Piłki Nożnej o 
Puchar Burmistrza Nowogrodźca. 
Do udziału w zawodach, które prze-
prowadzono w hali sportowej przy 
Gimnazjum im. Adama Mickiewi-
cza w Nowogrodźcu, zaproszono 
wszystkie kluby piłkarskie z terenu 
gminy Nowogrodziec. Z udziału w 
Turnieju skorzystało pięć drużyn: 
z Nowogrodźca, Zebrzydowej, Gie-
rałtowa, Gościszowa oraz Parzyc.

Na odprawie przedmeczowej 
ustalono jednomyślnie z prezesami 
klubów, iż zawody zostaną przepro-
wadzone dwuetapowo. Pierwszy 
etap to mecze grupowe systemem 
„każdy z każdym”, w którym dru-
żyny walczyły o rozstawienie przed 
etapem drugim. Zespół z miejsca 5 
w grze grupowej automatycznie zaj-
mował 5 miejsce w Turnieju. Dru-
żyny z lokat 1 - 4 przechodziły do 
etapu drugiego tak zwanego pucha-
rowego. Tu zespoły z lokat 1 i 4 oraz 
2 i 3 tworzyły pary półfinałowego. 
W przypadku remisu o zwycięstwie 
decydował konkurs rzutów kar-
nych. Zwycięzcy półfinał zagrali w 
meczu finałowym, natomiast poko-
nani w tak zwanym „małym finale” 
- o miejsce trzecie. System dwueta-
powy mieszany, grupowo pucharo-
wy, miał być bardziej atrakcyjny z 
punktu widzenia postronnego kibi-
ca oglądającego zawody.

W trakcie Turnieju  
uzyskano następujące wyniki:

Etap I grupowy

Sparta Zebrzydowa - Orzeł Gościszów 1:3

Chrobry Nowogrodziec - TS Parzyce 2:1

Sparta Zebrzydowa - Granit Gierałtów 3:1

Orzeł Gościszów - Chrobry Nowogrodziec 1:1

TS Parzyce - Granit Gierałtów 4:0

Sparta Zebrzydowa - Chrobry Nowogrodziec 0:4

Orzeł Gościszów - TS Parzyce 0:1

Chrobry Nowogrodziec - Granit Gierałtów 2:0

Sparta Zebrzydowa - TS Parzyce 0:3

Orzeł Gościszów - Granit Gierałtów 3:1

Etap II pucharowy

Półfinały:

Chrobry Nowogrodziec - Sparta Zebrzydowa 
1:1 k.Chrobry

TS Parzyce – Orzeł Gościszów 0:0 k.Parzyce

o miejsce 3:

Orzeł Gościszów – Sparta Zebrzydowa 1:0

Finał:

Chrobry Nowogrodziec – TS Parzyce 1:1 
k.Chrobry

Klasyfikacja końcowa zawodów:

1. MKS „Chrobry” Nowogrodziec.

2. TS Parzyce

3. KS „Orzeł Gościszów.

4. LKS „Sparta” Zebrzydowa.

5. KS „Granit” Gierałtów.

Zwycięska drużyna Chrobrego 
Nowogrodziec wystąpiła w skła-
dzie:

Sebastian Tkacz, Kamil Tkacz, 
Michał Cieślak, Mateusz Orda, To-
masz Kopała, Norbert Fila, Kacper 
Różnicki, Wojciech Wilczyński, 
Tomasz Gliszczyński, Sławomir 
Szlachciuk.

Przyznano również trzy nagrody 
indywidualne. 

Najlepszym bramkarzem został 
uznany Paweł Jadach (Orzeł Gości-
szów). Najlepszym strzelcem został 
Mateusz Orda (Chrobry Nowogro-
dziec). Najlepszym zawodnikiem 
uznano Marcina Chudzik (TS Pa-
rzyce). 

Pamiątkowe puchary, dyplomy, 
piłki nożne oraz nagrody finansowe 
i indywidualne wręczyli Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich i Dy-
rektor Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Nowogrodźcu Elizą 
Szwed.

Przybyli kibice oraz zawodnicy 
mogli w przygotowanej kawiarence 
w przerwach rywalizacji kosztować 
domowych wypieków oraz wypić 
smaczną kawę i herbatę. 

Turniej sędziowali sędziowie 
OZPN Jelenia Góra Pan Ryszard 
Juszkiewicz oraz Pan Wiesław 
Frycz. Sędzią technicznym oraz 
prowadzącym zawody był Pan Ma-
ciej Felczyński.

     
Gminne Centrum Kultury i Sportu  

w Nowogrodźcu

Orkiestra dęta dla 
najmłodszych!

W Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Nowogrodźcu została 
utworzona sekcja instrumentów 
dętych dla dzieci i młodzieży. Za-
jęcia są nieodpłatne i prowadzi je 
doświadczony muzyk Pan Artur 
Nowak. Uczestnicy podczas zajęć 
uczą się grać na trąbce, klarnecie, 
saksofonie oraz flecie poprzecz-
nym. Wraz ze zdobyciem umiejęt-
ności posługiwania się instrumen-
tem każde dziecko będzie miało 
możliwość dalszego kształcenia się 
w Nowogrodzieckiej Orkiestrze 
Dętej.

Zainteresowanych uczestni-
ctwem zapraszamy w każdą śro-
dę od godziny 15:00 do siedziby 
GCKiS.

Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Nowogrodźcu

W dniu 29 lutego 2016 roku w 
auli Szkoły Podstawowej im. Bole-
sława Chrobrego w Nowogrodźcu 

odbyło się przedstawienie pt. „Are-
na satyry”. Widowisko w wyko-
naniu aktorów i muzyków zostało 
ciepło przyjęte przez publiczność. 
Natomiast humorystyczne dialogi 
oraz ciekawe anegdoty wywoła-
ły porcję uśmiechu i zadowolenia 
wśród obecnych. Wielbiciele wra-
żeń muzycznych również znaleź-
li coś dla siebie, ponieważ całość 
została uzupełniona wykonaniem 
znanych i lubianych piosenek. 
Dzięki temu odbiór dodatkowo 
skłaniał do refleksji. 

Zapraszamy na kolejne spektakle.

Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Nowogrodźcu

Nowa odsłona GCKiS

Bezpłatne szkolenie komputerowe  
dla seniorów w Bibliotece Miejskiej!

Dnia 25 lutego 2016 roku w 
GCKiS Bibliotece Miejskiej w No-
wogrodźcu odbyło się pierwsze 
szkolenie komputerowe dla senio-
rów „e-senior 50+”. Celem kursu 
jest zwiększanie umiejętności osób 
starszych w zakresie obsługi kom-
putera, a także zachęcanie senio-
rów do korzystania z Internetu. 

     Podczas pierwszego spot-
kania seniorzy dowiedzieli się jak 
uruchomić oraz wyłączyć kompu-
ter, z czego składa się zestaw kom-
puterowy oraz jak posługiwać się 
myszką, klawiaturą itp. 

     Najistotniejsze dla seniorów 
jest przede wszystkim to, że dzięki 
umiejętności obsługi komputera 
i Internetu będą mieli możliwość 

taniego i szybkiego kontaktu z ro-
dziną, będą mogli również łatwo 
i szybko dotrzeć do praktycznych 
informacji.

      Seniorzy to bardzo wdzięcz-
na grupa do nauczania. Naj-
ważniejsze na kursie 
komputerowym jest 
zrozumienie, że osoba 
starsza może nie wie-
dzieć rzeczy, które lu-
dziom młodym wydają 
się oczywiste. Dlatego 
zagadnienia związane 
z obsługą kompute-
ra przekazywane są w 
sposób zrozumiały przy 
ograniczaniu termino-
logii fachowej. 

     Zachęcamy osoby starsze 
do zapisywania się na kurs kom-
puterowy w Bibliotece Miejskiej 
w Nowogrodźcu. Przypominamy, 
iż szkolenie odbywa się w każdy 
czwartek o godz. 14.00 i co najważ-
niejsze – jest bezpłatne!
      

GCKiS Biblioteka Miejska  
w Nowogrodźcu


