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Hospicjum w Nowogrodźcu otwarte!
Ceremonia otwarcia hospicjum 

stacjonarnego i zakładu opiekuń-
czo-leczniczego w Nowogrodźcu 
odbyła się dnia 29 kwietnia 2016 
roku. W uroczystości wzięli udział: 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu Anto-
nina Szelechowicz, Radni Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu, Dyrek-
tor Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Nowogrodźcu Robert 
Adaszewski wraz z pracownikami, 
Ksiądz Dziekan rejonu bolesła-
wiecko-zgorzeleckiego - proboszcz 
parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła  
w Nowogrodźcu Krzysztof Słabicki, 
Dyrektor Dolnośląskiego Oddzia-
łu Wojewódzkiego NFZ Wioletta 
Niemiec, Radny Powiatu Bolesła-
wieckiego Ryszard Kalus, Zastęp-
ca Wójta Gminy Zgorzelec Marek 
Wolanin, wykonawca inwestycji 
– Prezes Zakładu Usług Ogólno-
budowlanych Roman Krawiecki, 
przedstawiciel Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego BUDAGRO Ma-
rian Mróz, Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego Piotr Żak, 
Państwowy Inspektor Sanitarny 
Jolanta Boroch, gość honorowy 

Siostra Kanizja, kierownicy jed-
nostek organizacyjnych Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu, dy-
rektorzy placówek oświatowych, 
sołtysi, przedstawiciele służby 
zdrowia, służb porządkowych, sto-
warzyszeń, przedsiębiorstw z tere-
nu Gminy Nowogrodziec, w tym 
ze specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Małej Przedsiębiorczości w Wykro-
tach, licznie zgromadzeni miesz-
kańcy Nowogrodźca.

Uroczystość rozpoczęto mu-
zycznym powitaniem zebranych 
przez Orkiestrę Dętą pod batutą 
kapelmistrza Pana Edwarda Gor-
czycy. Następnie Robert Relich 
- Burmistrz Nowogrodźca, An-
tonina Szelechowicz - Przewod-
nicząca Rady Miejskiej, Robert 
Adaszewski – Dyrektor SPZZOZ  
w Nowogrodźcu, Wioletta Niemiec 
– Dyrektor DOW NFZ oraz Pan 
Kazimierz Lewkowski – pracownik 
SPZZOZ w Nowogrodźcu, dokonali 
zasadzenia drzewa upamiętniają-
cego uroczystość otwarcia nowe-

go zakładu. Poświęcenia wszyst-
kich pomieszczeń hospicjum wraz  
z kaplicą dokonał Ksiądz Dziekan 
Krzysztof Słabicki.

Po uroczystym poświęceniu 

odbyła się prezentacja obiektu, 
następnie rozpoczęło się spotka-
nie w świetlicy na I piętrze budyn-
ku. Pięknym śpiewem przywitał 
wszystkich Chór Środowiskowy 

Harmonia pod dyrygenturą Pani 
Antoniny Zakrzewskiej.

Zgromadzonych uczestników 
wydarzenia serdecznie powitał Go-
spodarz Gminy Robert Relich dzię-

kując wszystkim zaangażowanym  
w tak potężną inwestycję, która była 
wyrazem zaufania władz samorzą-
dowych do Pracowników SPZZOZ 
w Nowogrodźcu. Burmistrz podzię-

kował gorąco wszystkim zaangażo-
wanym w realizację zadania inwe-
stycyjnego, podkreślając ważną rolę 
nowoczesnej placówki, której rolą 
jest nieść ulgę w cierpieniu potrze-
bującym pomocy.

Dyrektor SPZZOZ w No-
wogrodźcu Robert Adaszewski  
w swoim przemówieniu opowie-
dział uczestnikom wydarzenia  
o osiągniętych efektach inwestycji 
oraz zapoznał zebranych ze struk-
turą obiektu. Na parterze budynku 
mieści się Zakład Opieki Paliatyw-
no-Hospicyjnej, czyli hospicjum 
stacjonarne z 21 łóżkami, Dział 
Rehabilitacji, kuchnia oraz kapli-
ca szpitalna. Na pierwszym piętrze 
– Zakład Opiekuńczo – Leczniczy  
z 60 łóżkami dla pacjentów. Na 
drugim piętrze są zlokalizowane 
dwa biura administracji, w piwnicy 
są szatnie, magazyny i pomieszcze-
nia gospodarcze.

Adaptacja obiektu jest zakoń-
czona – sfinalizowano wszystkie 
prace związane z zakończeniem 
przebudowy i rozbudowy budyn-
ku. Układ pomieszczeń i ciągów 
komunikacyjnych uległ gruntow-

nej przebudowie. Dobudowano 
dwie klatki schodowe oraz szyb 
windowy. Zrealizowano projekt 
termomodernizacji – budynek zo-
stał zaizolowany i ocieplony od po-

sadzki po dach, wymieniono źródło 
ciepła. Budynek jest funkcjonalny  
i spełnia wszystkie normy wynika-
jące z przepisów prawa budowla-
nego, przepisów sanitarnych oraz 
bezpieczeństwa przeciwpożarowe-
go.

Całkowity koszt inwestycji to 
około pięciu milionów złotych. 
Zadanie finansowane było w 80% 
ze środków Gminy Nowogrodziec, 
reszta środków to pożyczka z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu.

Podopieczni Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodź-
cu będą mieli bardzo dobre wa-
runki do pobytu, zaś pracownicy  
i pielęgniarki – nowoczesne możli-
wości i warunki do opieki nad pa-
cjentami, którzy potrzebują szcze-
gólnej pomocy.

Opiekę i leczenie w nowogro-
dzieckim hospicjum w pierwszej 
kolejności znajdą Mieszkańcy 
Gminy i Miasta Nowogrodziec.

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu



Gmina Nowogrodziec rozpo-
czyna kolejną inwestycję drogową 
„Przebudowa drogi gminnej nr 
103889D - ulica Jodłowa w Nowo-
grodźcu i Milikowie”. Inwestycja 
ta jest kontynuacją przebudowy 
infrastruktury drogowej po zakoń-
czeniu inwestycji przy ul. Asnyka.

Rozwój sieci dróg ma przyczy-
nić się do zintensyfikowania bu-
downictwa mieszkalnego.

Projekt dotyczy przebudowy 
drogi gminnej o długości 678 mb. 
Zakres budowy obejmuje wykona-
nie jezdni o szerokości od 4 – 5 m 
i poszerzenia na wlotach do dróg 
powiatowych, wykonanie chodnika 
na około 200 m o szerokości 2 m, 
który łączył będzie ul. Sienkiewicza 
z ul. Asnyka.

Aktualnie droga posiada na-
wierzchnię częściowo gruntową,  
a w części - zniszczoną nawierzch-
nię bitumiczną. Zaprojektowane 
jest poszerzenie jezdni z 3 m do 4 
i 5 m oraz wymiana nawierzchni 
drogi wraz z budową infrastruk-
tury towarzyszącej oraz budowa 

chodnika. W ramach przebudowy 
zostanie wykonana nawierzchnia 
mineralno – bitumiczna na całej 
długości drogi o grubości 8 cm (4 
cm warstwa wiążąca i 4 cm war-
stwa ścieralna). Wzdłuż moderni-
zowanej drogi wykonane zostaną 
obustronne pobocza tłuczniowe  
z kruszywa łamanego oraz odcin-
kowo ścieki z kostki brukowej.

Na części drogi powstanie 
chodnik o szerokości 2,0 m o na-
wierzchni z kostki brukowej beto-
nowej 8 cm, układany na podsypce 
cementowo – piaskowej ograniczo-
ny krawężnikiem betonowym.

Na realizację inwestycji złożo-
ny został do Urzędu Marszałkow-
skiego Wniosek o dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020  
w ramach działania „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” na 
kwotę 443 067,00 zł.

Celem projektu jest popra-
wa bezpieczeństwa, zwiększenie 
płynności ruchu oraz utworzenie 
sprawnego połączenia komunika-
cyjnego z drogami powiatowymi.

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Kolejna inwestycja drogowa Gminy Nowogrodziec

W ramach realizacji programu 
profilaktycznego ,,Trzy godziny dla 
rodziny” w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Gierałtowie odbył 
się Dzień Rodziny. Wydarzenie zo-
stało połączone z inauguracją zajęć 
w nowo wybudowanej sali gimna-
stycznej.

W szerokim gronie uczniów, ro-
dziców, nauczycieli, absolwentów 
szkoły, zaproszonych gości oraz 
mieszkańców Gierałtowa obcho-
dzono wspaniałe Święto Rodziny 
w Gierałtowie.

Imprezę rozpoczęła część ofi-
cjalna z pełnym ceremoniałem 
szkolnym i przemówieniem Dy-
rektora Szkoły Podstawowej Piotra 
Fedorowicza. Wśród zaproszonych 

gości znalazł się Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich, który ser-
decznie powitał zgromadzonych 
mieszkańców i gości Gierałtowa, 
gratulując społeczności szkolnej 
nowo wybudowanej sali gimna-
stycznej.

Uczniowie wraz z nauczycie-
lami przygotowali i przedstawili 
program artystyczny o tematyce 
sportowej ,,Zawsze walcz czysto 
i honorowo”. Spotkał się on z gorą-
cym przyjęciem publiczności i zo-
stał nagrodzony burzliwymi okla-
skami.

Sporo emocji przyniósł występ 
specjalnie na to święto zaproszone-
go iluzjonisty Apolina wraz z asy-
stentką. Pokaz trików, iluzji i za-

baw, w którym czynnie brali udział 
także uczniowie, rodzice i nauczy-
ciele, przypadł do gustu nie tylko 
najmłodszym widzom, ale także 
tym nieco starszym.

Naprawdę gorąco zrobiło się 
w następnej części uroczystości. 
Trzy urocze dziewczyny pod wodzą 
Pani Karoliny dały pokaz ognistej 
Zumby, a parkiet sali zapełnił się 
dziesiątkami nowych adeptów tej 
modnej dziś formy ruchu. Zumba 
choć bardzo energetyczna, zosta-
wiła jeszcze trochę sił na kończące 
całość gry sportowe.

Koordynatorem Święta Rodzi-
ny była Pani Małgorzata Chlasta-
wa.

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II  w Gierałtowie

Trzy godziny dla rodziny

W dniu 21 maja 2016 
roku będziemy witać 
w Nowogrodźcu czołów-
kę kolarstwa z Polski oraz 
krajów sąsiednich.

W ramach IV etapu Ko-
żuchów-Lubań w Nowo-
grodźcu będzie zlokalizo-
wana lotna premia etapu. 
Kolarze przejadą ulicami: 
Strzelecką, 1-go Maja, Bo-
lesławiecką, Rynek (lotna 
premia), Lubańską, Sło-
wackiego, Chrobrego.

Orientacyjny czas prze-
jazdu peletonu przez na-
szą gminę oraz przez lotną 
premię:

Nowa Wieś - 15.34

Zebrzydowa - 15.38

Nowogrodziec - 15.46

Burmistrz Nowogrodź-
ca Robert Relich serdecz-
nie zaprasza wszystkich 
w dniu 21 maja 2016 roku 
na wyjątkowe wydarzenie 
sportowe - XXIV Między-
narodowy Wyścig Kolarski 
BAŁTYK – KARKONOSZE 
TOUR !

Urząd Miejski  
w Nowogrodźcu

XXIV Międzynarodowy  
Wyścig Kolarski  
BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR

11 kwietnia 2016 roku Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
wraz ze Skarbnikiem Gminy Ireną 
Johna-Rudko w imieniu Gminy 
Nowogrodziec podpisali porozu-
mienie o partnerstwie na rzecz rea-
lizacji projektu pn. „Budowa Syste-
mu Informacji Przestrzennej oraz 
rozwój e-usług publicznych i elek-
tronicznych usług administracyj-
nych w północno-zachodniej czę-
ści Województwa Dolnośląskiego” 
planowanego do współfinansowa-
nia z Unii Europejskiej w ramach 
działania 2.1. E-usługi publiczne 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020.

Oprócz gminy Nowogrodziec 
porozumienie podpisało także  

9 samorządów:
Gmina Miejska Bolesławiec 

jako partner wiodący,
Gmina Wiejska Bolesławiec,

Gmina Gromadka,
Gmina i Miasto Lwówek Śląski,

Gmina Osiecznica,
Gmina Sulików,

Gmina Warta Bolesławiecka,
Gmina Miejska Zawidów,

Gmina Zagrodno.

Zakres rzeczowy projektu 
przewiduje wdrożenie nowych, 
innowacyjnych systemów telein-
formatycznych, umożliwiających 
mieszkańcom dostęp do informa-
cji publicznej poprzez dedykowane 
portale internetowe, a także zała-
twienie wielu spraw drogą elektro-
niczną bez konieczności osobistego 
stawiennictwa w urzędzie. Wpro-
wadzone systemy w dużym stop-
niu usprawnią działanie urzędu, 
przyspieszą obsługę mieszkańców 
i podmiotów gospodarczych, uła-
twią procesy decyzyjne i finansowe.

W ramach projektu przewi-
dziane jest także utworzenie Mię-
dzygminnego Systemu Informacji 
Przestrzennej, gdzie na wspólnym 
portalu mapowym będą prezen-
towane zasoby przestrzenne każ-
dej z gmin. System ma za zadanie 
umożliwić dwustronną wymianę 
informacji z mieszkańcami oraz 
usprawnić wymianę informacji 
między gminami.

Realizacja projektu przewidzia-
na jest w latach 2017-2018.

Działania te poparte są Uchwa-
łą Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  
z dnia 29 marca 2016 roku.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Porozumienie 10 gmin 
e-usługi dla mieszkańców

Jak co roku w czerwcu nie 
zapominamy o święcie naszych 
najmłodszych mieszkańców. 

1 czerwca w Dniu Dziecka nie za-
braknie atrakcji i ciekawych wyda-
rzeń obfitujących w niespodzianki. 
Obchody święta wszystkich dzieci 
rozpoczynamy o godzinie 9.00 na 
kompleksie sportowym „Orlik” tur-
niejami i zawodami sportowymi 
klas 4-6. 

O godzinie 10.00 w auli Szkoły 
Podstawowej im. Bolesława Chro-
brego w Nowogrodźcu odbędzie się 
przedstawienie w wykonaniu Tea-
tru „Blum” z Poznania pod tytułem 
„O buczku, który lubił kwiaty”. 

Po wydarzeniach szkolnych 
o godzinie 12.00 na placu obok 
Domu Dziennego Pobytu w Nowo-

grodźcu przy ulicy Asnyka, rozpo-
czną się oficjalne obchody Gmin-
nego Dnia Dziecka. Nie zabraknie 
występów, konkursów z niespo-
dziankami, dmuchańców oraz wie-
lu niespodzianek i atrakcji dla na-
szych dzieci. 

Organizatorami wydarzenia są: 
Burmistrz Nowogrodźca, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w No-
wogrodźcu, Szkoła Podstawowa 
im. Bolesława Chrobrego w Nowo-
grodźcu, Dom Dziennego Pobytu 
w Nowogrodźcu, Miejsko Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w No-
wogrodźcu.

Serdecznie zapraszamy!

  Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu

Zapraszamy na Gminny Dzień Dziecka!

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



W dniu 6 maja 2016 roku w No-
wogrodźcu uroczyście uczczono 
71. rocznicę zakończenia II wojny 
światowej, która była największym 
konfliktem zbrojeniowym w histo-
rii świata.

Z okazji Narodowego Dnia 
Zwycięstwa Kombatanci Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych Koła Miejsko – 
Gminnego Nowogrodziec na czele 

z porucznikiem w stanie spoczyn-
ku Józefem Komarem wraz z Bur-
mistrzem Nowogrodźca Robertem 
Relichem złożyli wiązankę kwiatów 
pod Pomnikiem Obrońcom Ojczy-
zny w Nowogrodźcu, jak również 
pod pomnikami w Gierałtowie oraz 
Bolesławcu.

W krótkim przemówieniu 
z okazji Narodowego Dnia Zwy-
cięstwa Burmistrz Nowogrodźca 

podziękował serdecznie zgroma-
dzonym uczestnikom wydarzenia, 
podkreślając ważne znaczenie wy-
chowania młodzieży w duchu pa-
triotycznym, uczenie szacunku dla 
tradycji narodu polskiego. 

Dzień 8 maja 1945 roku jest 
uznawany w Europie Zachod-
niej za moment zakończenia II 
wojny światowej. Bezwarunko-
wa kapitulacja została podpisana 
przez Niemcy, które reprezento-
wał feldmarszałek Wilhelm Kei-
tel, w jednym z berlińskich kasyn 
o godz. 22.30 czasu środkowo-
-europejskiego dnia 8 maja 1945 
roku. Przerwanie działań wojen-
nych nastąpiło dokładnie o 23.01.
Dzień wcześniej, 7 maja 1945 roku, 
Niemcy podpisały swoją kapitu-
lację w Reims we Francji, w obec-
ności przedstawicieli Wielkiej Bry-
tanii, Francji i ZSRR. Kapitulacja 
III Rzeszy zakończyła tylko wojnę  
w Europie. Toczyły się jeszcze wal-
ki z Japonią na Dalekim Wscho-

dzie. Dopiero kapitulacja Japonii - 
2 września 1945 roku - zakończyła 
II wojnę światową.

II wojna światowa pochłonęła 
ponad 50 mln ofiar - poległych, za-
mordowanych i zmarłych w wyni-
ku działań wojennych, wśród nich 
5,8 mln ofiar - obywatele polscy.

Wieczna pamięć poległym!
      

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Z inicjatywy Pani Krystyny Proć, 
Sołtysa Wykrot, oraz Pani Małgorza-
ty Sokalskiej, Dyrektora Gimnazjum 
im. Ireny Sendler w Wykrotach, od-
była się uroczystość upamiętniająca 
70. rocznicę przybycia do Wykrot  
i Zagajnika reemigrantów z terenów 
byłej Jugosławii i osób wysiedlonych  
w Kresów Wschodnich.

W tym niezwykle ważnym dla 
mieszkańców wydarzeniu, które 
odbyło się 10 kwietnia 2016 roku, 
udział wzięli: Burmistrz Nowogrodź-
ca Robert Relich, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu An-
tonina Szelechowicz, Wicestarosta 
Bolesławiecki Marian Haniszewski, 
członek Zarządu Rady Powiatu Bo-
lesławieckiego Stanisław Chwojni-
cki, Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Reemigrantów z Bośni, ich Potom-
ków oraz Przyjaciół Halina Waniak, 
liczni goście i mieszkańcy sołectw 
Wykroty i Zagajnik. Uroczystość 
rozpoczęła się od odsłonięcia tabli-
cy, którą poświęcił Proboszcz Parafii 
św. Michała Archanioła i św. Anny w 
Wykrotach ksiądz Władysław Stęp-
niak. Po uroczystym odsłonięciu 
tablicy, przez uczestników wydarze-
nia zostały złożone wieńce i wiązan-
ki kwiatów przed pomnikiem.

Kresowiacy i reemigranci stano-
wili dwie główne grupy osób osiad-
łych po II wojnie światowej w Wy-
krotach i Zagajniku, była tu również 
duża grupa osadników wojskowych. 
Historię przesiedleń obrazowali 
podczas występu w świetlicy wiej-
skiej uczniowie Gimnazjum im. I. 
Sendler w Wykrotach. Przedstawio-
ne zostały informacje i wspomnienia 
zebrane podczas spotkań i rozmów 
ze starszymi mieszkańcami Wykrot 
i Zagajnika. Gimnazjaliści przyto-
czyli wspomnienia Pań: Anieli My-
tych, Heleny Kosowskiej, Haliny 
Wojciechowskiej, Sabiny Janiszyn, 
Heleny Wojtyszyn, Karoliny Pryt-
ki oraz Panów Michała Janiszyna 
i Tadeusza Słobodziana. Dyrektor 
Gimnazjum im. I. Sendler w Wy-
krotach Małgorzata Sokalska zapre-
zentowała zgromadzonym gościom 
jak wyglądało życie parafii i szkoły  
w pierwszych latach po wojnie. Na-
stępnie wystąpił Pan Jan Bujak, 
urodzony w Bośni, autor znanych 
na Dolnym Śląsku książek „Galicja-
nie i Serbowie”. Swoimi wspomnie-
niami podzieliła się też Pani Stani-
sława Zięcik, urodzona na Kresach  
w Janowcu koło Trembowli, dawna 
mieszkanka wsi Wykroty.

Zebrani mogli wysłuchać utwo-
rów muzycznych z Bośni i Kresów 
Wschodnich w znakomitym wyko-
naniu zespołu „Perełki”, jak również 
degustować potrawy przygotowa-
ne przez Koło Gospodyń Wiejskich  
w Wykrotach.

Pamiątkowa tablica została sfi-
nansowana z budżetu Gminy i Mia-
sta Nowogrodziec. Organizatorami 
uroczystości byli: Rada Sołecka wsi 
Wykroty i Zagajnik, Gimnazjum 
im. I. Sendler w Wykrotach, Sto-
warzyszenie Integracja i Przyszłość 
sołectw Wykroty i Zagajnik, przy 
wsparciu Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Nowogrodźcu, spon-
sorów i mieszkańców.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

70 rocznica przesiedleń  
do wsi Wykroty i Zagajnik 

Narodowy Dzień Zwycięstwa

25 czerwca 2016r.

 VII wi to KresoweŚ ę
w

70 ROCZNICĘ PRZESIEDLEŃ
Z  KRESÓW WSCHODNICH

DO 

GIERAŁTOWA
Program:

Dzień I - 24.06(piątek)

15:00 I Gwieździsty Zlot Kresowy Harcerzy.
21:00 Apel Jasnogórski - kościół  św. Antoniego.
22:00 Harcerska watra, lato filmowe.

Dzień II - 25.06(sobota)

14:00 UROCZYSTA MSZA ŚW. PRZED OBRAZEM MATKI BOŻEJ ZE ŚWIRZA  
- kościół parafialny.

15:15 Apel pamięci przed pomnikiem - Skwer Kresowy.
15:45 Przemarsz na plac przy remizie OSP Gierałtów.
16:00 Festyn kresowy:

• występ artystyczny – inscenizacja dzieci ze Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Gierałtowie

• kocioł kresowy – rodzinny konkurs kulinarny

• degustacja potraw kresowych
• wystawa eksponatów i fotografii przywiezionych z Kresów

• konkursy i zabawy sportowe

• atrakcje dla dzieci

• występy zespołów folklorystycznych 

• „Sami Swoi” – Kargul i Pawlak (inscenizacja)

• zabawa taneczna

o godzinie  19:00  Koncert Kresowy 
w wykonaniu aktora STANISŁAWA  GÓRKI

Wspaniałe piosenki i monologi o tematyce kresowej.

Organizatorzy:

Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich

Sołtys wsi Gierałtów
Jadwiga Kleszczyńska

Radny Rady Miejskiej w 
Nowogrodźcu
Kazimierz Czerniak

Ksiądz Proboszcz
Zbigniew Dyl

Współorganizatorzy:

Rada Sołecka wsi Gierałtów

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Gierałtowie

Rada Rodziców

Koło Gospodyń Wiejskich

Ochotnicza Straż Pożarna

Rada Parafialna i Schola

ZHP Bolesławiec

10 Drużyna Harcerska „Hyperion” w Nowogrodźcu

23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu

Parafia rzymsko-katolicka 
p. w. św. Antoniego Gierałtów

Związek Kombatantów RP i Więźniów Politycznych

Nowogrodzka Orkiestra Dęta

Klub Sportowy GRANIT

Patronat: Patronat medialny:



20 maja (piątek) godz. 19.00

PERŁY MUZYKI ORGANOWEJ
Birgit Wildeman – organy (Niemcy)
 
21 maja (sobota) godz. 19.30

WSCHODNI CZAR BAŁAŁAJKI
Alexey Arkhipovskiy – bałałajka (Rosja)
 
22 maja (niedziela) godz. 19.30

Z KALENDARZA VIVALDIEGO
Jan Stanienda – skrzypce
Orkiestra Kameralna Wratislavia

VIII Międzynarodowy 
FestiwaL MUZYCZNY

20-22.05.2016
Kościół pw. św. Apostołów  
Piotra i Pawła w Nowogrodźcu

„Muzyka u J. I. Schnabla”

Dyrektor Festiwalu: Eliza Szwed

Dyrektor Artystyczny: Aleksandra Pijarowska

Prowadzenie koncertów: Miłosz Kula

Parafia  
Rzymskokatolicka   
pw. św. Apostołów  

Piotra i Pawła  
w Nowogrodźcu

JM Rektor Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

prof. dr hab. KRYSTIAN KIEŁB

Burmistrz Nowogrodźca 
ROBERT RELICH

Jego Ekscelencja Ksiądz  
dr hab. ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI

P A T R O N A T: W S P Ó Ł O R G A N I Z A T O R : O R G A N I Z A T O R : O P I E K A  M E D I A L N A :

Konsul Generalna Republiki 
Federalnej Niemiec we Wrocławiu

Elisabeth Wolbers

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.wstęp wolny


