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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wykrotach 
mają nową szkołę i salę gimnastyczną!

W czwartek, 12 maja 2016 roku 
odbyło się uroczyste otwarcie sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki w Wy-
krotach. Na tę chwilę z niecierpli-
wością czekały przede wszystkim 
dzieci, które pod czujnym okiem 
wychowawców przygotowały cie-
kawy program artystyczny.

Uroczystość rozpoczęto od 
symbolicznego przecięcia wstęgi 
przez Roberta Relicha - Burmi-
strza Nowogrodźca, Antoninę Sze-
lechowicz - Przewodniczącą Rady 
Miejskiej, Wiesławę Traczyk - Dy-
rektora szkoły, Tomasza Filistyń-
skiego - wieloletniego Przewodni-
czącego Rady Rodziców i Radnego 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
poprzedniej kadencji oraz Agniesz-
kę Sałek - Przewodniczącą Rady 
Rodziców.

Po poświęceniu obiektu przez 
Proboszcza Parafii pw. św. Micha-
ła i Anny w Wykrotach Władysła-
wa Stępniaka, przyszedł czas na 
okolicznościowe przemówienia. 
Dyrektor szkoły Wiesława Tra-
czyk cytując motto olimpijskie 
„Citius-Altius-Fortius”, czyli szyb-
ciej, wyżej, silniej, powiedziała, 
że wszyscy powinniśmy więcej od 

siebie wymagać, starać się wyko-
nywać swoje zadania coraz lepiej, 
nawet powyżej swoich możliwości.  
„…Bardzo dziękuję dziś wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania 
tak pięknego obiektu. Dzięki Panu 
Burmistrzowi Robertowi Relichowi 
i Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu 
mamy już nowy plac zabaw, wyre-
montowaną i świetnie wyposażoną 
szkołę, a obecnie także nowoczes-
ną salę gimnastyczną” - tymi sło-
wami Dyrektor szkoły Wiesława 
Traczyk podziękowała władzom 
samorządowym i wszystkim, któ-
rzy byli zaangażowani w realizację 
tak dużych zadań inwestycyjnych.

Niewątpliwie była to wyjątkowa 
i niezwykła chwila, długo wyczeki-
wana zarówno przez społeczność 
szkolną, jak i wszystkich miesz-
kańców. 

Burmistrz Nowogrodźca pod-
kreślił, jak ważną rolę odgrywa wy-
chowanie fizyczne w rozwoju każ-
dego dziecka, dlatego inwestycja 
w tego rodzaju obiekty jest zawsze 
źródłem satysfakcji oraz przeko-
nania, że efekty pracy wielu osób 
przyczyniają się dla dobra dzieci. 
Każdy nowy obiekt sportowy jest 
inwestycją w przyszłość, dzięki 

której przyszłe pokolenia będą mo-
gły rozwijać swoje pasje i talenty 
sportowe. Nowo otwierana sala 
gimnastyczna w Wykrotach staje 
się kolejnym, ważnym elementem 
rozwoju infrastruktury sportowej 
naszej gminy.

Dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu całej społeczności szkolnej, 
oprawie muzycznej Chóru Harmo-
nia oraz Orkiestrze Dętej z Nowo-
grodźca uroczystość miała wyjąt-
kowy i podniosły charakter.

Życzymy dzieciom wielu suk-
cesów sportowych i pozytywnych 
sportowych emocji!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



W dniu 6 czerwca 2016 roku 
w Nowogrodźcu wizytę złożył Jego 
Ekscelencja Duško Kovačević, 
Ambasador Nadzwyczajny i Peł-
nomocny Bośni i Hercegowiny  
w Rzeczypospolitej Polskiej. J.E. 
Ambasadorowi towarzyszyła mał-
żonka, Pani Vesna Kovačević. Wy-
sokich Gości przywitał Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich wraz 
z Przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu Antoniną Szele-
chowicz. Wizyta Pana Ambasadora 
miała charakter zapoznawczy i kur-
tuazyjny. Burmistrz Robert Relich 
opowiedział o współpracy z Gminą 
Srbac, z którą w dniu 19 kwietnia 
2012 roku w Nowogrodźcu została 
podpisana umowa dotycząca na-
wiązania partnerstwa i współpracy 
pomiędzy Gminą Nowogrodziec 
(Polska) i Gminą Srbac (Republi-
ka Serbska Bośni i Hercegowiny). 
Pan Ambasador Duško Kovačević 
wyraził zadowolenie z powodu po-
myślnie rozwijającej się współpra-
cy partnerskiej, podkreślając, iż po-
piera Burmistrza Roberta Relicha 
i może on liczyć na wszelką pomoc 
z zakresu kompetencji Ambasady. 
Pan Duško Kovačević powiedział, 
że jednym z najważniejszych prio-
rytetów jego mandatu jest rozwija-
nie współpracy parlamentarnej po-
między naszymi dwoma krajami, 
oraz że ten aspekt jest niezwykle 
istotny w momencie, gdy Rada do 
Spraw Zagranicznych Ministrów 
Spraw Zagranicznych UE (FAC) 
poparła brytyjsko-niemiecką ini-
cjatywę w sprawie rozpoczęcia 

i przyśpieszenia procesu integracji 
europejskich Bośni i Hercegowiny.

Następnie Pan Duško Kovače-
vić miał możliwość zapoznać się 
ze Strefą Ekonomiczną - Obszar 
Nowogrodziec – Wykroty, zaś Pani 
Vesna Kovačević zwiedziła zakład 
„Ceramika Millena” w Parzycach.

Dla Gości został przygotowany 
powitalny koncert, w którym wzię-
li udział mieszkańcy naszej gminy. 
Pan Ambasador serdecznie powi-
tał zgromadzonych oraz wspólnie 
z Burmistrzem Robertem Relichem 
wręczył wyróżnienia i podziękowa-
nia dla mieszkańców, którzy w spo-
sób szczególny przyczynili się do 
aktywizacji partnerstwa i współ-
pracy z Gminą Srbac.  W języku 
staro cerkiewno słowiańskim dla 
Gości zaśpiewał  Chór Harmonia 
pod dyrygenturą Pani Antoniny 
Zakrzewskiej. „Małe Gościszo-
wianki” pod kierownictwem Pani 
Małgorzaty Potockiej oraz zespół 
folklorystyczny „Gościszowianki” 
umiliły czas zgromadzonym.

Na zakończenie wizyty Gospo-
darz Gminy Robert Relich podzię-
kował Panu Ambasadorowi za za-
szczycenie Gminy Nowogrodziec 
swoją obecnością.  Wizyta Jego 
Ekscelencji Ambasadora Nadzwy-
czajnego i Pełnomocnego Bośni 
i Hercegowiny w Rzeczypospolitej 
Polskiej w naszej gminie to dla nas 
ogromny zaszczyt i wyróżnienie. 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

 W dniu 9 czerwca 2016 roku 
w Domu Kultury PROMYK w No-
wogrodźcu odbyła się XXV Sesja 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, 
której głównym punktem obrad 
było sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Nowogro-
dziec za 2015 rok oraz udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Nowo-
grodźca.

Na sesję, oprócz Radnych Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu i przed-
stawicieli władz samorządowych 
gminy Nowogrodziec, przyby-
li również dyrektorzy placówek 
oświatowych, kierownicy jedno-
stek organizacyjnych, sołtysi oraz 
mieszkańcy gminy Nowogrodziec.

Rada Miejska, po rozpatrzeniu 
sprawozdania z wykonania budże-
tu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 
rok 2015, uwzględniając wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w sprawie absolutorium dla Bur-
mistrza Nowogrodźca, pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową we Wrocławiu 
Zespół w Jeleniej Górze, jedno-
głośnie podjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmi-
strzowi Nowogrodźca za 2015 rok.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu Antonina Szele-
chowicz złożyła gratulacje Burmi-
strzowi oraz podziękowała w imie-
niu swoim, jak i Rady Miejskiej, za 
realizację budżetu 2015 roku.

Burmistrz Robert Relich po-
dziękował serdecznie wszystkim 
Radnym Rady Miejskiej za kolejny 
rok wspólnej pracy na rzecz i dla 
dobra społeczności lokalnej, za 
wyrażenie tak pozytywnej oceny, 
podkreślając, że realizacja budże-
tu była efektem dobrej współpracy 
z Radą Miejską. Szczególne po-
dziękowania za czuwanie nad bu-
dżetem Gminy złożył na ręce Pani 
Ireny Johna-Rudko - Skarbnika 
Gminy.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca – jednogłośnie!

Niezwykłe spotkanie z artysta-
mi Fundacji Wspierania Kultu-
ry Ruchu „OCELOT” ze Złotoryi 
odbyło się dnia 3 czerwca 2016 
roku w hali sportowej przy Gim-
nazjum im. Adama Mickiewicza 
w Nowogrodźcu. Za sprawą akro-
batycznych umiejętności młodych 
artystów, uczniowie oraz pozostali 
uczestnicy spotkania mieli możli-
wość zapoznania się z wyjątkowym 
wyrazem sztuki, który obrazowany 
jest za pomocą ruchu. Prezentacja, 
jaką przygotowali młodzi ludzie 

przy pomocy rekwizytów w postaci: 
szarf, koła bądź samych umiejętno-
ści ruchowych, wywołała zdumie-
nie i uznanie. Unikalne widowisko 
artystyczne połączone z akrobaty-
ką i baletem powietrznym przeło-
żyło się na sporą aktywność całej 
widowni, ponieważ chętni uczest-
nicy mieli możliwość zapoznania 
pod czujnym okiem prowadzącej, 
podstawowych czynności, które 
tworzą ruchowy spektakl. Zaan-
gażowanie uczniów zaowocowa-
ło również współpracą podczas 

dodatkowych spotkań z artysta-
mi Fundacji Wspierania Kultury 
Ruchu „OCELOT”, której finałem 
będzie pokaz w czasie trwania „IV 
Jarmarku Garncarskiego Wielki 
Garniec z Nowogrodźca nad Kwi-
są” w Nowogrodźcu, odbywającego 
się w dniach 13-14 sierpnia 2016 
roku.

      
Gminne Centrum Kultury i Sportu  

w Nowogrodźcu

Rewelacyjny pokaz akrobatyczny w Nowogrodźcu!

Wizyta Ambasadora Bośni i Hercegowiny  
w Nowogrodźcu

Inauguracja Festiwalu odbyła 
się 20 maja br. w kościele para-
fialnym pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Nowogrodźcu. Wydarze-
nie rozpoczęło się od wysłuchania 
Hejnału Nowogrodźca w wykona-
niu instrumentalistów z Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu. Gwiaz-
dą wieczoru była znakomita ar-
tystka Birgit Wildeman, która za-
prezentowała wspaniałe utwory 
ukazujące niezwykłość instrument, 
jakim są majestatyczne organy. 
Spotkanie z muzykiem zaowoco-
wało wysłuchaniem interesujących 
wykonań, które oprócz dostojnego 
brzmienia, zachwyciły za sprawą 
samego miejsca odbycia koncer-
tu, gdzie dźwięki muzyki były do-

świadczalne jak nigdzie indziej. 
Po zakończonym recitalu artyst-
ka otrzymała gromkie brawa oraz 
podziękowania w postaci kwiatów 
oraz materiałów promujących gmi-
nę Nowogrodziec.

Kolejny dzień festiwalu upłynął 
wśród dźwięków bałałajki. Ma-
estro, który zaprezentował swoje 
niezwykłe umiejętności to Alek-
siej Archipowski. Fenomen, który 
za sprawą niepozornego instru-
mentu, potrafił wzruszyć i ukazać 
piękno prostoty muzyki struno-
wej. Świat, jaki został wykreowany 
przez artystę podczas koncertu, 
pełen był emocji i klimatycznych 
uniesień. Natomiast towarzysząca 
atmosfera, jaka powstała w koś-

ciele, sprawiła, że odbiór współgrał 
z przekazem i zamysłem wykonaw-
cy. Muzyk na zakończenie swojego 
występu został obdarowany bukie-
tem kwiatów oraz gromkimi bra-
wami, które były dowodem na to, 
że zgromadzona publiczność doce-
niła wielki talent artysty.

VIII edycję Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego „Muzyka 
u J.I. Schnabla” w Nowogrodź-
cu zakończył koncert finałowy 
w wykonaniu Orkiestry Kameral-
nej Wratislavia wraz z wirtuozem 
Janem Stanienda. Artyści zapre-
zentowali niezwykle popularną 
symfonię „Cztery pory roku” An-
tonio Vivaldiego, która wprawiła 
publiczność w zachwyt. Natomiast 

emocje towarzyszące podczas słu-
chania z pewnością zostaną zapa-
miętanie na długo przez wszystkich 
uczestników koncertu. Po skoń-
czonym występie artyści otrzymali 

w formie podziękowania wiązankę 
kwiatów oraz upominki.

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu

Piękno muzyki  zagościło w Nowogrodźcu - VIII edycja  
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Muzyka u J.I. Schnabla”



Już po raz kolejny, dnia 14 maja 
2016 roku w Wykrotach odbył się 
Festyn Kwiatowy. Jest to corocz-
na impreza plenerowa, na której 
odbywają się pokazy florystyczne, 
konkursy oraz występy lokalnych 
zespołów. Festyn jest także oka-
zją do zakupu kwiatów i krzewów 
ozdobnych.

Program artystyczny rozpoczął 
się od występów dzieci i młodzie-
ży ze Szkoły Podstawowej im. Ta-
deusza Kościuszki w Wykrotach 
oraz Gimnazjum im. Ireny Sendler 
w Wykrotach. Następnie, w prze-
pięknych strojach ludowych, za-
tańczyły dzieci z Zespołu pieśni 
i tańca ludowego z Nowogrodźca. 
Gwiazdą wieczoru był zespół „Cy-

ganie” z Lubania. Nie zabrakło 
także nuty folkloru w wykonaniu 
Zespołu Zagajnik-Wykroty. Nieco-
dzienną atrakcją okazał się pokaz 
motocyklowy.

Organizatorem Festynu Kwia-
towego była Rada Sołecka Wsi Wy-
kroty, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Wykrotach, Stowarzyszenie „In-
tegracja i Przyszłość” przy współ-
udziale Gminnego Centrum Kultu-
ry i Sportu w Nowogrodźcu. 

Mimo niesprzyjającej pogody 
wspólna zabawa przebiegła w mi-
łej, rodzinnej atmosferze do póź-
nych godzin wieczornych.

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu

 Wszystkie dzieci z gminy Nowo-
grodziec mogły bawić się do woli na 
festynie zorganizowanym 1 czerwca 
2016 roku z okazji Dnia Dziecka.

Tego dnia nie mogło zabrak-
nąć atrakcji i niespodzianek. Dla 
najmłodszych całość rozpoczęła się 
o godzinie 10.00 w auli Szkoły Pod-

stawowej im. Bolesława Chrobrego 
w Nowogrodźcu, w której uczestni-
czyli najmłodsi z klas 1-3 oglądając 
spektakl Teatru Blum pt. „O bycz-
ku, który lubił kwiaty”. 

Dla starszych dzieci Dzień Dzie-
cka jest wpisany na stałe w kalen-
darz imprez szkolnych jako Dzień 
Sportu. Taka forma łączy zabawę 
z zawodami sportowymi. Jest oka-
zją do wspólnej zabawy dla uczniów 
i nauczycieli. Organizatorzy zapew-
nili im moc atrakcji w duchu spor-
towej rywalizacji. W tym dniu na 
sali gimnastycznej w Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza w Nowo-
grodźcu klasy 4-6 przeprowadziły 
rywalizację sportową między klasa-
mi. 

Druga część święta oficjalnie 
została otwarta przez Burmistrza 
Nowogrodźca Roberta Relicha oraz 
Kierownika MGOPS Annę Lityń-
ską. Podczas obchodów plac przy 
Domie Dziennego Pobytu zamie-
nił się w magiczną wioskę, gdzie 
najmłodsi mogli się bawić i korzy-
stać do woli z wielu atrakcji, w tym 
z dmuchańców. Nie zabrakło rów-
nież słodkich przekąsek, bajkowego 
malowania twarzy, które cieszyło 
się największym zainteresowaniem, 
oraz pogody, która dopisała pod 
każdym względem. Wszyscy za-
jadali się pyszną grochówką oraz 
kiełbaską z ogniska przygotowaną 
przez harcerzy i wojsko. 

Przybyli również funkcjona-

riusze policji z KP Nowogrodziec 
oraz Strażacy z OSP Nowogrodziec. 
Dzieci z radością oglądały udostęp-
niony sprzęt, m.in. samochody po-
licyjne, jak i strażackie. W trakcie 
imprezy nie brakowało gier i zabaw. 

Organizatorami Gminnych ob-
chodów Dnia Dziecka byli: Bur-
mistrz Nowogrodźca, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w No-
wogrodźcu, Szkoła Podstawowa 
im. Bolesława Chrobrego w Nowo-
grodźcu, Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowogrodź-
cu, Dom Dziennego Pobytu Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowogrodźcu. 

      
Gminne Centrum Kultury i Sportu  

w Nowogrodźcu

Wszystko dla dzieci 

Festyn Kwiatowy w Wykrotach

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

• 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.

Patronat: 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

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

ZHP Bolesławiec
10 Drużyna Harcerska „Hyperion” w Nowogrodźcu

23 Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu

Parafia rzymsko-katolicka 
pw. św. Antoniego Gierałtów

Związek Kombatantów RP i Więźniów Politycznych

Klub Sportowy GRANIT

Patronat medialny:

Sponsorzy:
ZAPOL - Zdzisław Zazulak

Międzynarodowy  
Wyścig Kolarski  
Bałtyk – Karkonosze 
Tour 2016 za nami 

Dnia 21 maja 2016 roku Gmina 
Nowogrodziec witała uczestników 
IV etapu XXIV Edycji Międzyna-
rodowego Wyścigu Kolarskiego 
Bałtyk – Karkonosze Tour 2016. 
Czołówka kolarstwa z Polski oraz 
krajów sąsiednich została powitana 
przez naszych Mieszkańców dopin-
gującymi okrzykami i oklaskami.

Uczestnicy Międzynarodowe-
go Wyścigu Kolarskiego Bałtyk – 
Karkonosze Tour 2016 przejechali 
przez miejscowości Nowa Wieś, 
Zebrzydowa, Nowogrodziec (ulice 
Strzelecka, 1-go Maja, Bolesławie-
cka, Rynek (lotna premia), Lubań-
ska, Słowackiego, Chrobrego).

W Rynku została rozegrana Lot-
na Premia, którą wygrał Pan Mar-
tin Bauer UR-KROSITZER GIANT 
z Niemiec, zawodnik nr 115.

Tegoroczny wyścig jest ujęty w 
prestiżowym cyklu wyścigów kolar-
skich ProLiga, który skupia najważ-
niejsze imprezy kolarskie w Polsce.

 Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Dnia 29 maja 2016 roku w Jaro-
cinie drużyna Rugby Nowogrodziec 
zaliczyła pierwszy kontakt z roz-
grywkami klubowymi i rozpoczęła 
to wyśmienicie. Sportowcy z No-
wogrodźca wystartowali w trzech 
kategoriach wiekowych, zebrano 
również drużynę dziewcząt.

Dzięki strojom sportowym prze-
kazanym przez Burmistrza Nowo-
grodźca Roberta Relicha, zawodni-
cy grali w koszulkach, na których na 
sercu umieszczony jest herb Gminy, 
a kolorystyka strojów nawiązuje do 
biało – czerwonej flagi Nowogrodź-
ca.

Nasi sportowcy zdobyli I miejsce 
w kategorii mini Żak!!!

Wygrano z takimi klubami jak: 
Sparta Jarocin, Posnania Poznań, 
Gorce Raba Niżna, Rugby Ruda 
Śląska, Husaria Kalisz I i II, Owal 
Leszno.

Skład drużyny: Oskar Walęga, 
Martyna Kryjak, Lila Widłak, Karo-
lina Bober, Szymon Nowak, Tomasz 
Janik, Mateusz Marek.

IV miejsce w kategorii Żak !!!
Z meczu na mecz nasi sportow-

cy grają coraz lepiej. To już forma 
gry, w której trzeba wykazać się 
dużą odwagą, której nie zabrakło 
(mimo braku doświadczenia) na-
szym zawodnikom.... Rywalizowano 
z klubami Sparta Jarocin, Posnania 
Poznań, UKS Rugby Lubień, Rugby 
Ruda Śląska, Husaria Kalisz I i II, 
Owal Leszno.

Skład drużyny: Hu-
bert Kida, Jakub Śliwa, 
Kacper i Seweryn Do-
lińscy, Wiktor Walę-
ga, Kornel Trembacz, 
Karolina Szeremeta, 
Emilia Szczepańska.

VI miejsce w Mię-
dzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzi-
ków (gra na pełnym 
kontakcie) !!!

Nasi uczniowie 

rywalizowali z: Juvenia Kraków, 
Posnania Poznań, Sparta Jarocin, 
Husar Bolesławiec, Czarni Bytom, 
Gorce Raba Niżna.

Skład drużyny: Piotr Szuszkie-
wicz, Eryk Wilk, Maciej Filistyński, 
Jakub Kumoś, Jakub Mazur, Ernest 
Arsiuta, Miłosz Bartelak, Damian 
Raczak.

Nasze dziewczyny reprezentują-
ce GSZS Nowogrodziec w składzie: 
Karolina Nowak, Wiktoria Bancer, 
Magda Ładocha, Patrycja Furtak, 
Sandra Jereminowicz, Diana For-
ster i Julia Przybylska zagrały mecz 
sparingowy z Kadrą Polski Kobiet 
U 16 zdobywając nawet przyłożenie. 
Najprawdopodobniej 2-3 dziewczy-
ny dostaną powołanie na konsulta-
cje Kadry Polski, które odbędą się 
w sierpniu.

Drużyny startujące w zawodach 
składają się głównie z uczniów Szko-
ły Podstawowej w Nowogrodźcu 
i Gimnazjum w Nowogrodźcu.

Na zajęcia prowadzone przez 
Gminny Szkolny Związek Sportowy 
w Nowogrodźcu zapraszamy mło-
dzież, która chce spróbować swoich 
sił w Rugby TAG, Rugby 7 i lekkiej 
atletyce. Zajęcia dla młodzieży z te-
renu Gminy Nowogrodziec są nie-
odpłatne.

Szczegółowe informacje można 
uzyskać u Pana Dariusza Marek (tel. 
605312801) oraz na fanpage „GSZS 
Nowogrodziec”.

GSZS w Nowogrodźcu

Rugby Nowogrodziec  
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików



OBCHODY 70 ROCZNICY PRZESIEDLENIA POLAKÓW DO GOŚCISZOWA

13:00 Uroczysta Msza Święta w intencji mieszkańców

14:30 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

15:15 Korowód

15:30 Widowisko pt. „Z bośniackiego Nowego Martyńca do śląskiego 
Gościszowa Przesiedlenie 1946 r.”

16:30 „Walka o Gościszów” (z epizodem Bitwy o Lubań) w wykonaniu 
grupy rekonstrukcyjnej

17:00  Uroczyste otwarcie Pecenicy 
17:15 Występ Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Nowogrodziec
17:20 Koncert „Małych Gościszowian”
17:40 Ogłoszenie konkursu na najsmaczniejszą „Pecenicę”
17:55 Występ Zespołu Pieśni i Tańca Gminy Nowogrodziec
18:00 Koncert Zespołu „Działoszynianie ” z Działoszyna
18:15 Turniej Sołectwo Gościszów kontra Stowarzyszenie 

Reemigrantów z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół  
o „Złoty Ryj” (Przygrywają Młode Talenty z Gościszowa)

19:45  Koncert zespołu „Gościszowianie” z Gościszowa
20:00 Rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejszą Pieczenicę
20:10 Konkurs „Wejście na słup” o nagrody Sołtysa Wsi Gościszów
20:50 Dobranocka dla dorosłych „ Dwie Kumy z Gościszowa”

21:00 Gwiazda wieczoru Zespół JORRGUS
Dodatkowe atrakcje:  

wesołe miasteczko, wystawa dawnych przedmiotów użytkowych, stoiska z pieczenicą, eko-jarmark,  
pokaz sprzętu wojskowego oraz pożarniczego i wiele innych...

16:15 Uroczyste otwarcie Pecenicy
16:30  Prezentacja Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II  w Gościszowie
17:00 Koncert zespołu „Milikowianki” z Kapelą
17:15 Konkursy dla dzieci
17:30 Koncert Zespołu „Gościszowianki” z Kapelą
18:00 Konkurs - „Pasibrzuch 2016 ‘’ 
18:30 Koncert Zespołu „Błękitne Kamizelki” z Łagowa
18:45 Konkurs - „ Siłacz 2016”
19:15 Koncert Zespołu „Zagajnik-Wykroty”
19:30 KOLO w wykonaniu zespołów folklorystycznych
19:45 Dobranocka dla dorosłych „Dwie Kumy 

z Gościszowa”
20:00 Zabawa taneczna przy muzyce Zespołu 

VIVAT

Patronat medialny Sponsorzy

Robert Relich
Burmistrz Nowogrodźca

Zdzisław Król
Dolnośląski Wojewódzki  

Lekarz Weterynarii

Dolnośląska Izba Rolnicza 
we Wrocławiu

Patronat honorowy

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Nowogrodźcu

Rada Sołecka  
Wsi Gościszów

Organizator Współorganizator

Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi

Zespół ludowy
GOŚCISZOWIANKI

OSP GOŚCISZÓW

Produkcja Krzewów  
Ozdobnych „Bukszpan”  
Maria Kędziora Krzyżowa

 PPHU Kołacz  
Piekarnictwo S.C  

Irena Gesner Krystyna Stec

Ogrodnictwo  
Jagielski Marcin, 

Iwona

IMPREZA TOWARZYSZĄCA:

15.00:  Mecz piłki nożnej  
KS Orzeł Gościszów – „Karkonosze” Jelenia Góra 
(organizator: KS Orzeł Gościszów)


