
W miesiącu sierpniu w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu przyjmowane będą 
wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej. Zasady przyznawania zwrotu nie uległy zmianie 
w porównaniu do lat poprzednich. Rolnicy w celu uzyskania powyższego zwrotu po-
winni złożyć odpowiedni wniosek wraz z oryginałami faktur stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach 
limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

 Limit zwrotu podatku w 2016 r. liczony jest wg wzoru:
86,00 zł  *  ilość  ha  użytków rolnych 

Decyzją Rady  Ministrów zwiększono,  w porównaniu do lat poprzednich , staw-
kę zwrotu w 2016 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l.
Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.nowogrodziec.pl 
w zakładce zwrot podatku akcyzowego oraz w siedzibie Urzędu w pok. 11 oraz 15. 

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia b.r.

Sporządziła: 18.07.2016 r. Anna Jaworska - Wydział finansowy

Lipiec 2016Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Z budżetu Gminy  i Miasta No-
wogrodziec  przyznano  dotację  na 
prace  konserwatorskie,  restaura-
torskie  i  roboty  budowlane  przy 
zabytku wpisanym do  rejestru  za-
bytków w wysokości 75 tys. zł. Be-
neficjentem  dotacji  został  Kościół 
filialny p.w. św. Mikołaja w Nowo-
grodźcu, zgodnie z wnioskiem zło-
żonym w dniu 23 lutego 2016 roku 
przez  Parafię  Rzymskokatolicką 
p.w.  św. Ap. Piotra  i Pawła w No-
wogrodźcu.  Inwestycja  obejmuje 
prace ciesielskie i pokrywcze zwią-
zane  z  gruntowną  wymianą  po-
szycia wieży  kościoła. Zadanie ma 
na  celu  poprawę  funkcjonowania 
całego  obiektu  i  zwiększenie  bez-
pieczeństwa  użytkowania  obiektu. 
Nowo wykonane pokrycie stanowić 
będzie  zabezpieczenie  i  ochronę 
dwóch  zabytkowych  dzwonów  XV 
wieku  znajdujących  się  na  wieży. 
Dzwony  te  są  jednymi  z  najstar-
szych  zachowanych  dzwonów  na 
Dolnym Śląsku. 

Kościół  św.  Mikołaja  wzmian-
kowany  po  raz  pierwszy  w  1310 
roku. Obecny kształt świątynia za-
chowała  z  XVII  wieku. W  koście-
le  i na  jego murach  zachowały  się 
liczne  pamiątki  jego  wielowieko-
wej  historii.  W  świątyni  znajduje 
się  renesansowy  kamienny  ołtarz, 
który  najprawdopodobniej  wyko-
nany został przez Michała Kramera 
około 1560 roku w formie zbliżonej 
do epitafium. Są tam również dwa 
barokowe ołtarze boczne, 14 baro-
kowych stacji Drogi Krzyżowej. 

Kościół  p.w.  św.  Mikołaja  sta-
nowi  cenny  zabytek  dla  całej  spo-

łeczności Gminy Nowogrodziec.
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UWAGA ROLNIKU !

Podatek akcyzowy  
- termin składania wniosków

Będzie wygodniej i bezpieczniej  
- przebudowa drogi gminnej 

Trwa kolejna inwestycja Gminy 
Nowogrodziec  dotyczącą  przebu-
dowy drogi gminnej nr 103889D – 
ul. Jodłowej w Nowogrodźcu i Mi-
likowie.

Ulica Jodłowa jest jedną z głów-
nych  arterii  miasta  łącząca  drogi 
powiatowe,  tj.  ulicę  Sienkiewicza 
z ulicą Mickiewicza. Wskutek wie-
loletniej  intensywnej  eksploatacji 
nawierzchnia  drogi  sukcesywnie 
się  pogarszała.  Gruntowna  prze-
budowa dotyczy całej nawierzchni, 
w części  zostanie wykonany chod-
nik.

Inwestycja dotyczy przebudowy 
drogi  o  długości  678  mb.  Zakres 
budowy obejmuje wykonanie jezd-
ni o szerokości 4 - 5 m i poszerzenia 
na wlotach  do  dróg  powiatowych, 
wykonanie chodnika na około 200 
m  o  szerokości  2  m,  który  łączył 
będzie  ulicę  Sienkiewicza  z  ulicą 

Asnyka.  W  ramach  przebudowy 
zostanie  wykonana  nawierzchnia 
mineralno  –  bitumiczna  na  całej 
długości drogi.

Wykonawcą  robót  jest  firma 
‚Usługi  Remontowo  -  Budowlane 
i  Transport”  Józef Michalik  z  sie-
dzibą w Kościelnikach Dolnych, na 
podstawie  umowy  z  dnia  24 maja 
2016 roku  Łączny koszt inwestycji 
366  929,27  zł.  Termin wykonania 
robót to 90 dni od dnia podpisania 
umowy.

Celem  projektu  jest  popra-
wa  bezpieczeństwa,  zwiększenie 
płynności  ruchu  oraz  utworzenie 
sprawnego  połączenia  komunika-
cyjnego  z  drogami  powiatowymi. 
Jest  to  bardzo  ważna  inwestycja  
nie  tylko  dla  Nowogrodźca,  ale 
również intensywnie rozbudowują-
cego się osiedla w Milikowie.
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W trosce o zabytki Gminy Nowogrodziec





Kategoria K1 (rocznik 2009)  
– Martyna Stec z Nowogrodźca.
Kategoria M1 (rocznik 2009)  
– Radosław Kopeć z Gierałtowa.
Kategoria K2 (rocznik 2008-2007)  
– Luiza Kaczor z Nowogrodźca.
Kategoria M2 (rocznik 2008-2007)  
– Jacek Ostański z Nowogrodźca.
Kategoria K3 (rocznik 2006-2005)  
– Anna Klatka z Lubania.
Kategoria M3 (rocznik 2006-2005)  
– Marcel Krzywy z Siedlęcina.

Następnym  biegiem  szkolnym 
był bieg dzieci starszych, w którym 
rywalizowały  klasy  5-6  szkół  pod-
stawowych  oraz  klasy  1-3  gimna-
zjów. Tu rywalizacja toczyła się na 
dystansie 2 kilometrów. W tym bie-
gu  w  poszczególnych  kategoriach 
wiekowych zwyciężali:
Kategoria K4 (rocznik 2004-2003)  
– Oliwia Bram z Nawojowa.
Kategoria M4 (rocznik 2004-2003)  
– Kacper Szymonik z Gierałtowa.
Kategoria K5 (rocznik 2002-2000)  
– Wiktoria Słabicka z Gierałtowa.
Kategoria M5 (rocznik 2002-2000)  
– Jacek Kozioł z Nowogrodźca.

Łącznie  w  biegach  szkolnych 
wystartowało 115 osób.

Kolejnym  etapem  imprezy 
były  zawody  VIP-ów.  W  tym  bie-
gu  wzięło  udział  jedenaście  osób, 
a  rywalizacja  była  bardzo  zacięta 
do ostatnich metrów. Tu, podobnie 
jak w biegu rodzinnym, nie wyniki 
się liczyły, ale uśmiech na twarzach 
i dobra zabawa w gronie przyjaciół. 
Uczestnicy  tego biegu udowodnili, 
że  każdy  biegać może  i  bieganiem 
można doskonale się bawić. 

O godzinie 12.00 przyszedł czas 
na  najważniejsze  rozstrzygnięcia 
w Biegu Głównym, w którym wzięli 
udział zawodnicy z Polski oraz go-
ście  z  Ukrainy.  Obok  profesjona-
listów  biegali  również  amatorzy, 
mierząc  się  nie  tylko  z  zawodow-

cami,  ale  również  z  dystansem  10 
kilometrów  i  własnymi  rekordami 
życiowymi na dystansie.

Uczestnicy mieli  do  pokonania 
10-kilometrową  trasę,  na  którą 
składało  się  pięć  dwukilometro-
wych pętli. Bieg  odbywał  się  trasą 
asfaltową centralnymi ulicami No-
wogrodźca.

W  tym  roku  najszybszym  za-
wodnikiem  okazał  się  zawodnik 
z  Ukrainy  Oleksandr  Sitkovskiy, 
który zwyciężył z czasem 00:31:07. 
Wśród Pań bezapelacyjnie zwycię-
żyła z czasem 00:41:36 Halina Sc-
chensna-Radzikovska ze Świdnicy, 
która po raz kolejny wygrała Nowo-
grodziecką 10-tkę.

Na  szczególną uwagę  zasługuje 
zwycięzca  Biegu  Głównego  Męż-
czyzn  Oleksandr  Sitkovskiy.  Jest 
to  bardzo  utytułowany  zawodnik, 
olimpijczyk  z  Pekinu  (2008  rok) 
oraz Londynu (2012 rok). Na olim-
piadzie  w  Londynie  w  roku  2012 
zajął  12  miejsce  (wśród  zawod-
ników  z  Europy  był  na  czwartym 
miejscu)  w  biegu  maratońskim. 
Obecnie  zawodnik  przygotowuje 
się  do  Igrzysk Olimpijskich w Rio 
de Janeiro. Udział tak znakomitych 
biegaczy niewątpliwie podnosi ran-
gę  imprezy,  a  dla  kibiców  jest  do-
datkową atrakcją.

Wszyscy uczestnicy XVIII Ogól-
nopolskiego Biegu Ulicznego  „No-
wogrodziecka  10-tka”  otrzymali 
pamiątkowe  nagrody  i  upominki, 
a  dla  najlepszych  zostały  ufundo-
wane  nagrody  finansowe,  pucha-
ry  oraz  dyplomy. Wszystkie  dzieci 
otrzymały  słodycze  i  soki  oraz  ga-
dżety  biegu.  Dodatkowo  w  każdej 
kategorii  wiekowej  zarówno  pań, 
jak  i  panów,  zostały  przyznane po 
trzy  nagrody  rzeczowe.  Nagroda-
mi  rzeczowymi  nagrodzono  rów-
nież  najstarszego  zawodnika,  któ-
rym okazał się pan Wacław Wanat 
z  Wrocławia  (rocznik  1946)  oraz 
najmłodszego  uczestnika  biegu, 
którym okazał się pan Grzegorz Sło-
ma  z  Raciborowic  (rocznik  1999). 
Najlepszym  zawodnikiem  z  gminy 
Nowogrodziec został Bartosz Lata-
wiec z Nowogrodźca, który w biegu 
głównym zajął  12 miejsce. Łącznie 
w Biegu Głównym wystartowało 68 
osób.

Razem  w  XVIII  Ogólnopolski 
Biegu  Ulicznym  „Nowogrodziecka 
10-tka”  bieganiem  bawiła  się  re-
kordowa liczba 270 osób!

Po  biegu  wszyscy  uczestnicy 
mogli kosztować pysznej grochów-
ki.  Organizatorem  zawodów  było 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu.

XVIII Ogólnopolski Bieg Ulicz-
ny „Nowogrodziecka 10-tka” został 
dofinansowany  z  Programu  Profi-
laktycznego  Gminy  Nowogrodziec 
na rok 2016.

 GCKiS w Nowogrodźcu

Na zaproszenie Františka Kuče-
ry  -  Starosty  Kamenický’ego  Še-
nova,  Miasta  szklarskich  tradycji 
w  Czechach,  w  dniu  18  czerwca 
2016  roku  Robert  Relich  -  Bur-
mistrz  Nowogrodźca  uczestniczył 
w uroczystości lokalnej społeczności 
związanej  z  jubileuszem  130-lecia 
funkcjonowania kolejki regionalnej. 
Kamenický Šenov  jest gminą która 
od wielu wieków związana jest z tra-
dycją szklarstwa stanowiącą znacz-
ną  część  działalności  gospodarczej 
przedsiębiorców. Odnajdujemy wie-
le wspólnych  cech  rękodzieła  arty-
stycznego  tożsamych  dla  naszych 
ceramików.

W  nowej  perspektywie  UE 
2014–2020  chcielibyśmy  nawiązać 
współpracę  w  wielu  przedsięwzię-
ciach  gospodarczych,  edukacyj-
nych,  kulturalnych,  turystycznych 
i społecznych w ramach Euroregio-

nu  Nysa  z  partnerem  z  Czech.  Od 
wielu  lat  osiągamy wiele  sukcesów 
we współpracy z sąsiadem w Niem-
czech.  Po  raz  pierwszy  gościliśmy 
Gospodarza  Kamenický’ego  Šeno-
va w ubiegłym roku podczas Święta 
Niepodległości,  11  listopada  2015 
roku. W  najbliższym  czasie  planu-
jemy  wspólne  robocze  spotkanie 
w celu omówienia ram współpracy.

Zachęcamy  Państwa  do  odwie-
dzenia  oficjalnej  strony  naszego 
Sąsiada z Czech - www.kamenicky-
-senov.cz .
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Dnia 3 czerwca 2016 roku Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
podpisał  umowę  z  Przedsiębior-
stwem Robót Drogowych Sp. z o.o. 
z  siedzibą  w  Jałowcu  na  roboty 
budowlane  dotyczące  przebudowy 
dróg  gminnych  dojazdowych  do 
gruntów  rolnych  w  miejscowoś-
ciach Kierżno, Zagajnik i Milików.

Inwestycja obejmuje przebudo-
wę  trzech powyższych dróg o dłu-
gości 100 mb, 240 mb oraz 345 mb. 
Każda  droga  będzie  miała  szero-
kość 3 – 3,5 m. Projektowane drogi 
posiadają  charakter  dróg  trans-
portu  rolnego,  stanowiących połą-
czenie  gospodarstw  rolnych  oraz 
siedlisk  rolników  i  innych  miesz-
kańców  wsi.  Przebudowa  będzie 
polegała  na  wykonaniu  dwuwar-
stwowej nawierzchni asfaltowej na 
całej długości wraz z zjazdami dro-

gowymi  oraz  oznakowaniem  dro-
gowym  pionowym.  Odwodnienie 
dróg zostanie zapewnione poprzez 
wyprofilowanie spadków poprzecz-
nych jezdni.

Umowa  została  podpisana  na 
łączną  kwotę  158  840,80  zł.  Na 
realizację inwestycji pozyskano do-

tację celową z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnośląskie-
go w ramach finansowania ochrony 
rekultywacji i poprawy gruntów rol-
nych: Kierżno – 25 200,00 zł, Za-
gajnik – 42 421,50 oraz Milików –  
69 300,00 zł.

Inwestycja  przyczyni  się  do 
poprawy  jakości  i  komfortu  życia 
mieszkańców  Kierżno,  Zagajnik 
i Milików.
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Przebudowa dróg gminnych dojazdowych  
do gruntów rolnych

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

W  dniach  2-3  lipca  2016  roku 
w  Gościszowie  odbyła  się  coroczna 
impreza  pod  nazwą  Pečenica  2016. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęli:  Burmistrz  Nowogrodźca  Ro-
bert Relich, Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, Dolnośląska Izba Rolnicza 
we  Wrocławiu,  Dolnośląski  Woje-
wódzki  Lekarz Weterynarii  Zdzisław 
Król.

Pečenica  to  inaczej  mówiąc,  pie-
czona  świnia  lub  prosie.  Nazwa  po-
chodzi  od  potrawy,  jaką  przywieźli 
w  te  okolice  w  latach  powojennych 
osadnicy, którzy przybyli z ówczesnej 
Jugosławii. Pieczony na ogniu prosiak 
jest wyśmienity, choć samo przygoto-
wanie  zajmuje  wiele  godzin,  a  kilka 
kolejnych trzeba poświęcić na obraca-
nie go nad ogniem.

Podczas pierwszego dnia program 
artystyczny  współtworzył  występy 
sceniczne  oraz  konkursy.  Na  scenie 
zaprezentowały  się  grupy  i  zespoły: 
uczniów  ze  Szkoły  Podstawowej  im. 
Jana Pawła  II w Gościszowie, Gości-
szowianki z Gościszowa, Milikowian-
ki  z  Milikowa,  Błękitne  Kamizelki 
z  Łagowa  oraz  Zagajnik-Wykroty. 
Przeprowadzono  również  konkursy 
dla dzieci, m.in. jedzenie chipsów be-
konowych, konkurs Pasibrzucha (spo-
życie  50  cm  kiełbasy  na  czas)  oraz 
konkurs  Siłacz  2016.  Zwycięzców 
nagrodzono atrakcyjnymi nagrodami 
rzeczowymi. 

Na  terenie  Parku  Dworskiego 
można  było  odwiedzić  wiele  stoisk 
prezentujących  nie  tylko  wszelakie 
receptury  mistrzowskiego  przygoto-
wania  Pečenicy,  ale  również  krzewy 
ozdobne i inne. Pierwszy dzień Peče-
nicy  zakończył  się występem zespołu 
Vivat,  przy którym uczestnicy  święta 
bawili się tańcząc do późnych godzin 
nocnych.

Drugi  dzień  Święta Pečenicy  roz-
poczęto  od  uroczystej  mszy  świętej 
w  kościele  parafialnym  p.w.  Matki 
Bożej  Częstochowskiej  w  Gościszo-
wie.  Następnym  punktem  programu 
było odsłonięcie  tablicy pamiątkowej 
znajdującej się na Obelisku w Gości-
szowie. Tablica „W 70 rocznicę przy-
bycia  do  Gościszowa  reemigrantów 
z  Jugosławii,  głównie  mieszkańców 
bośniackiego Nowego Martyńca oraz 
osadników  z  Centralnej  Polski  i  wy-
siedlonych  z  Kresów  Wschodnich, 

którzy  znaleźli  swoją  nową małą  oj-
czyznę  na  tej  śląskiej  ziemi”  została 
poświęcona  i  uroczyście  odsłonięta. 
Tablica  pamiątkowa  na  obelisku  zo-
stała  ufundowana  z  budżetu  Gminy 
i Miasta Nowogrodziec.

Pierwszy występ sceniczny rozpo-
częto  od  Widowiska  pt.  „  Z  bośnia-
ckiego Nowego Martyńca do śląskiego 
Gościszowa.  Przesiedlenie  1946  rok” 
wraz  z  „Walką  o  Gościszów”  grupy 
rekonstrukcyjno-historycznej  OBER-
LAUSITZ.  Scenariusz  został  opraco-
wany  przez  zespół  śpiewaczy  „Goś-
ciszowianki”  oraz  przez  mieszkańca 
Gościszowa Pana Krzysztofa Stefana, 
historyka,  autora  książki  o  Nowo-
grodźcu  i  Gościszowie  i  Pana  Piotra 
Kucznir.  Na  chwilę  zadumy  można 
było  zatrzymać  się przy wystawie pt. 
„70  lat  osadnictwa  polskiego”  za-
projektowanej  przez  Fundacje  Daw-
ne  Rzemiosło.  Gwoździem  progra-
mu  Pečenicy  był  natomiast  Turniej 
o  „Złoty  Ryj”  między  Stowarzysze-
niem Reemigrantów z Bośni,  ich Po-
tomków oraz Przyjaciół z Bolesławca 
a  Sołectwem  Gościszów.  W  szeregu 
konkurencji, m.in. bieg z klatką, rzut 
ogonem,  rozbiór  słoniny,  rozpozna-
wanie  głosów  trzody  chlewnej,  szala 
zwycięstwa przechyliła się ostatecznie 
na stronę Sołectwa Gościszów. Kapi-
tan  Gościszowskiej  drużyny  honoro-
wo  oddał  „Złoty  Ryj”  przeciwnikom, 
jako  podziękowanie  za  udział  i  grę 
fair  play.  Punktem  kulminacyjnym 
było  przeprowadzenie  konkursu  na 
najsmaczniejszą  Pečenicę,  który  wy-
grał  Pan  Bronisław  Łach  z  Parzyc. 
Ze  sceny  natomiast  rozbrzmiewała 
muzyka  ludowa  prezentowana  przez 
zespoły: Działoszynianie z Działoszy-
na, Mali Gościszowianie oraz występ 
najmłodszych  uczestników  Zespołu 
Pieśni i Tańca Gminy Nowogrodziec. 
Najbardziej  widowiskowy  okazał  się 
konkurs „Wejście na słup”, w którym 
wygrał  mistrz  z  roku  poprzedniego 
Paweł Łach z Zabłocia. Dla najmłod-
szych  organizatorzy  przewidzieli 
mnóstwo  atrakcji  ruchowych.  Pokaz 
sprzętu  wojskowego  zaciekawił  nie 
tylko maluchów, ale i wielu dorosłych. 
Uroczystości  związane  z  tradycją 
wspaniałego dnia Pečenicy zakończy-
ły się w tym roku występem gwiazdy 
wieczoru – zespołu JORRGUS, który 
zyskał  wielkie  zainteresowanie  wi-
downi.  Impreza odbyła  się we wspa-
niałej, radosnej atmosferze.

GCKiS w Nowogrodźcu

Pečenica 2016

Wizyta Burmistrza  
Nowogrodźca  
w Kamenický Šenov

19 czerwca 2016 roku, już po raz 
osiemnasty, w Nowogrodźcu odbył 
się Ogólnopolski Bieg Uliczny „No-
wogrodziecka  10-tka”.  Honorowy 
patronat  nad  imprezą  objął  Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich.

Zawody dziecięce i młodzieżowe 
zostały  rozegrane w pięciu katego-
riach  wiekowych:  bieg  rodzinny  – 
na  dystansie  300 m,  biegi  szkolne 
dzieci  młodszych  –  na  dystansie 
300  metrów  (szkoły  podstawowe, 
klasy 1- 4), bieg szkolny dzieci star-
szych – na dystansie 2 km (szkoły 
podstawowe,  klasy  5  –  6;  szkoły 
gimnazjalne,  klasy  1  –  3). W  każ-
dej grupie obowiązywał podział na 
dziewczęta i chłopców.

Bieg  VIP-ów  został  przeprowa-
dzony na dystansie 2 km, natomiast 
Bieg  Główny  to  10-kilometrowa 
trasa  głównymi  drogami  miasta, 
składająca się z 5 pętli dwukilome-
trowych.

Bieg  rodzinny,  który  odbył  się 
jako  pierwszy,  skierowany  był 
głównie  do  przedszkolaków.  Tu 
dzieci startowały wspólnie z  rodzi-
cami, a ideą nie były wygrane i za-

jęte miejsca, ale dobra zabawa oraz 
zachęcenie najmłodszych do biega-
nia i aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Wystartowało 38 dzieci z ro-
dzicami,  czyli  razem  76  osób  udo-
wodniło, że warto aktywnie spędzić 
niedzielny poranek. Dla wszystkich 
małych zawodniczek i zawodników 
przygotowano pamiątkowe medale, 
które każdemu dziecku zostały wrę-
czone  na  podium.  Dodatkowymi 
niespodziankami były  gadżety bie-
gu oraz słodkie upominki.

Po  przedszkolakach  przyszedł 
czas  na  dzieci  młodsze  z  klas  1-4 
szkół podstawowych, które podob-
nie jak w biegu wcześniejszym wy-
tarowały na dystansie 300 metrów. 
W poszczególnych kategoriach wie-
kowych zwyciężali:

Ogólnopolski Bieg Uliczny  
„Nowogrodziecka 10-tka” – bieg po zdrowie!



PATRONAT HONOROWY:

 

Wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego
Ewa Mańkowska

Związek Pszczelarzy  
Ziemi Legnickiej  

Wojewódzki Dolnośląski  
Konserwator Zabytków 
Barbara Nowak-Obelinda

Zakład Usług  
Ogólnobudowlanych

Roman Krawiecki-Zaręba

ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Nowogrodźcu

Urząd Miejski  
w Nowogrodźcu

SPONSORZY:PATRONAT MEDIALNY: SPONSOR GŁÓWNY:

 

PARTNER:

Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich

Nowogrodzieckie Towarzystwo  
Gospodarczo-Społeczne

WSPÓŁORGANIZATOR:

Rynek w Nowogrodźcu

15:00	 Otwarty	Turniej	Szachowy	o Puchar	Dyrektora	GCKiS 
		 Plenerowy	Finał	Turnieju	Szachowego	

17:45		 Występ	Mileny	Koniecznej	

18:00		 Prezentacja	sekcji	dętej	GCKiS	w Nowogrodźcu

18:15		 Prezentacja	szkoły	podstawowej	w Gościszowie	

18:30		 Prezentacja	zespołu	„MELIZMAT”	działającego	 
	 	przy	gimnazjum	w Nowogrodźcu

18:45		 Prezentacja	Społecznego	Ogniska	Muzycznego	w Nowogrodźcu

19:00  Koncert Grupa WHY
20:30  GWIAZDA WIECZORU  

 MATEUSZ ZIÓŁKO I LIBER
22:30  Spektakl akrobatyczno-taneczny pt. „SPLOTY CZASU”   
 w reżyserii Beaty Zając – Teatr OCELOT

Stadion Miejski

10:00		 Międzynarodowy	Turniej	Piłki	Nożnej	Orlików	o Puchar	Burmistrza	 
	 Nowogrodźca

Rynek w Nowogrodźcu

14:00		 Msza	św.	w Kościele	Parafialnym	pw.	św.	Piotra	i Pawła	w Nowogrodźcu

15:00		 Korowód	ulicami	Nowogrodźca

15:15		 Uroczyste	otwarcie	obchodów

15.30		 Koncert NOWOGRODZIECKIEJ	ORKIESTRY	DĘTEJ	

15:45		 Koncert	Chóru	HARMONIA

16:00  MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU
		 Mali	Gościszowianie		|		Gościszowianki		|		Milikowianki	z Kapelą	 
	 Zagajnik-Wykroty		|		Czernianki	

17:15  Bicie Rekordu na „Najdłuższą Pitę Bałkańską”
	 Echo	z Chocianowca		|		Rząsinianki	z Rząsin 
	 Nasza	Biesiada	z Osiecznicy		|		Kapela	Herbuty	z Tomisławia

18:45  FUG „Motajički vuk”	(Republika	Serbska	Bośnia	i	Hercegowina)

19:15 Prezentacja kulturalna gminy Przemyślany (Ukraina)
            Dziecięcy chór „Мелос”
          Zespoły „Дивоструни” i „Галичанки”

20:15	 Ogłoszenie	wyników	w konkursie	„Prezentacja	ludowego		
	 rękodzielnictwa	Sołectw	Gminy	Nowogrodziec	2016”

20:30		 Wręczenie	Statuetek	za	promocję	Miasta	i Gminy		 	 	
	 Nowogrodziec

21:00  GWIAZDA WIECZORU  
 ANNA WYSZKONI 

22:30  FIRESHOW

13 sierpnia – sobota 14 sierpnia – niedziela

DODATKOWE ATRAKCJE: 

Warsztaty	ceramiczno-rzeźbiarskie	 
i ceramiczno-malarskie	
Ogród	zabaw	edukacyjnych	
Wesołe	miasteczko	
Zlot	Motocyklistów	

Prowadzenie	imprezy:   
JACEK GRONDOWY i GRZEGORZ ŻAK 

Organizatorzy	zastrzegają	możliwość	 
dokonywania	zmian	w programie

KULINARNE TRADYCJE:

Wielkie gotowanie w garncu o pojemności 1000 l 
(Nowogrodzieckie	Towarzystwo	Gospodarczo-Społeczne,	 
Koło	Gospodyń	Wiejskich	Zebrzydowa,	Gminy	Partnerskie)
Nowogrodzieckie Magdalenki
Pieczenica 
Jarmark eko-żywności
Miody „Pasieka za Młynem”


