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1 września 1939 roku hitlerow-
skie Niemcy napadły na Polskę. 
Rozpoczęła się II wojna światowa - 
największy konflikt zbrojny w dzie-
jach ludzkości, w którym wzięło 
udział 61 państw. Zmobilizowano 
ponad 110 milionów żołnierzy, zgi-
nęło ponad 55 milionów ludzi, a 35 
milionów zostało rannych.

Z okazji 77. rocznicy tych tra-
gicznych wydarzeń, pod pomni-
kiem Obrońcom Ojczyzny w No-
wogrodźcu złożone zostały wieńce 
oraz zapalono znicze symbolizują-
ce pamięć poległych w obronie Oj-
czyzny.

W uroczystości wzięli udział: 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich oraz Kombatanci Związku 

Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych z Koła Miej-
sko - Gminnego w Nowogrodźcu 
na czele z porucznikiem w stanie 
spoczynku Józefem Komarem. 
Wiązanki i wieńce zostały złożone 
również w Gierałtowie oraz w Bo-
lesławcu pod pomnikiem Żołnierzy 
II Armii Wojska Polskiego podczas 
uroczystości upamiętniającej tych, 
którzy walczyli w obronie naszego 
kraju.

Nie zapominajmy, szczegól-
nie w obliczu wydarzeń za naszą 
wschodnią granicą, jaką cenę za-
płacili żołnierze na frontach II woj-
ny światowej, abyśmy teraz mogli 
cieszyć się wolnością!

 Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Uroczyste otwarcie przedszkola w Zebrzydowej
Dnia 30 sierpnia 2016 roku 

w Zebrzydowej została uroczyście 
otwarta placówka oświatowa – Filia 
w Zebrzydowej Przedszkola Pub-
licznego w Nowogrodźcu. W uro-
czystości wzięli udział: Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich, Rad-
ni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, 
kierownicy jednostek organizacyj-
nych Gminy Nowogrodziec, sołtysi, 
dyrektorzy placówek oświatowych 
z terenu Gminy i Miasta Nowogro-
dziec, Ks. Kanonik Wilhelm Ogaza 
- proboszcz parafii pw. Świętego 
Krzyża w Zebrzydowej, wykonawcy 
inwestycji: Mariusz Włodarczyk - 
przedstawiciel firmy „ADLA” z Je-
leniej Góry oraz Mieczysław Bajda 
– inspektor nadzoru, licznie zgro-
madzeni Mieszkańcy Zebrzydowej 
oraz bohaterowie święta – dzieci 
z miejscowości Zebrzydowa.

Wydarzenie rozpoczęto uroczy-
stym przecięciem wstęgi przez Ro-
berta Relicha - Gospodarza Gminy, 
Krzysztofa Sadowskiego - Radnego 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, 
Dorotę Brodę - w zastępstwie Dy-
rektora Przedszkola Publicznego 
w Nowogrodźcu, Urszulę Bober 
– Naczelnika Wydziału Inwestycji 
Urzędu Miejskiego w Nowogrodź-
cu, Juliana Wusyka – Przedszko-
laka. Po zakończeniu ceremoniału 
przecięcia wstęgi Ksiądz Kanonik 
Wilhelm Ogaza - proboszcz parafii 
pw. Świętego Krzyża w Zebrzydo-
wej, dokonał poświęcenia budyn-
ku. Następnie zgromadzeni obej-
rzeli odnowione pomieszczenia 
przedszkola, po czym udali się do 
świetlicy wiejskiej na dalszą część 
uroczystości. 

Przybliżając historię budynku:
placówka została otwarta 7 paź-

dziernika 1971 roku i przez wiele 
kolejnych lat służyła dzieciom z Ze-
brzydowej, a później również dzie-
ciom z Parzyc. Uchwałą Rady Miej-

skiej w Nowogrodźcu z 19 kwietnia 
2013 roku Szkoła Podstawowa 
w Zebrzydowej została przekształ-
cona w Filię Szkoły Podstawowej 
w Zespole Szkół im. Józefa Piłsud-
skiego w Nowej Wsi o strukturze 
organizacyjnej klas I-III i oddzia-
łem przedszkolnym.

Ze względu na potrzeby utwo-
rzenia dodatkowych oddziałów 
przedszkolnych w Zebrzydowej, 
uznano, że istnieją przesłanki do 
dalszego funkcjonowania placów-
ki. Budynek szkoły wymagał pil-
nej modernizacji, która musiała 
uwzględniać możliwość poszerze-
nia oferty wychowania przedszkol-
nego.

Burmistrz Robert Relich przed-
stawił Radzie Miejskiej w Nowo-
grodźcu propozycję realizacji nowej 
inwestycji w Gminie polegającej na 
przebudowie budynku szkoły wraz 
z zagospodarowaniem terenu przy-
ległego.

W dniu 12 listopada 2014 roku 
pomiędzy Gminą Nowogrodziec, 
reprezentowaną przez Burmistrza 
Nowogrodźca Roberta Relicha 
a Firmą „Usługi Ogólnobudowla-
ne „Żuraw”, reprezentowaną przez 
Mieczysława Żurawia, została pod-
pisana umowa dotycząca przebu-
dowy budynku byłej Szkoły Pod-
stawowej w Zebrzydowej.

Umowa objęła następujące pra-
ce: przebudowę wejścia do budyn-
ku wraz z montażem pochylni dla 
niepełnosprawnych, roboty roz-
biórkowe i roboty murowane, wy-
mianę stolarki okiennej i elemen-
tów ślusarki, naprawę stropodachu, 
ocieplenie elewacji, modernizację 
kotłowni opalanej węglem wraz 
z wymianą instalacji centralnego 
ogrzewania, uzupełnienie tynków 
wewnętrznych i malowanie.

Całkowita wartość nakładów in-

Uczcili pamięć poległych w obronie Ojczyzny 
westycyjnych do poniesienia przez 
Gminę Nowogrodziec opiewała na 
kwotę 301 tys. złotych.

Inwestycja została objęta w 75% 
dofinansowaniem z budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Uchwa-
łą Sejmiku Województwa Gminie 
Nowogrodziec udzielono wsparcia 
w formie dotacji celowej w ramach 
Dolnośląskiego Funduszu Pomocy 
Rozwojowej w kwocie 200 tys. zło-
tych.

W grudniu 2015 roku rozpoczę-
to II etap przebudowy budynku. 
Wykonawcą robót została firma 
„ADLA” z Jeleniej Góry.

Przedmiotem tej umowy były 
roboty budowlane polegające na 
przebudowie budynku, a także 
zagospodarowanie terenu wokół 
szkoły oraz roboty sanitarne i elek-
tryczne.

Prace zostały zakończone 
w maju 2016 roku. Inwestycja 
o wartości blisko 500 tys. złotych 
sfinansowana została ze środków 
własnych Gminy.

Następnie podjęto formalną 
decyzję o przekształceniu placówki 
szkolnej w Zebrzydowej w przed-
szkolną.

W związku z tą decyzją 21 maja 
2016 roku podpisano umowę z wy-
konawcami w zakresie komplekso-
wej dostawy wyposażenia do Przed-
szkola Publicznego w Zebrzydowej. 
Projekt o całkowitej wartości bli-
sko 100 tys. złotych zgłoszono do 
dofinansowania z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020 pod 
nazwą „Tworzenie nowych miejsc 
przedszkolnych w Zebrzydowej po-
przez zakup wyposażenia”.

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu



Podczas IV Jarmarku Garn-
carskiego Wielki Garniec z Nowo-
grodźca nad Kwisą uhonorowano 
Chór Środowiskowy Harmonia 
z Nowogrodźca odznaką brązową 
Związku Chórów i Orkiestr Dętych. 
Odznaczenia zespołowego i indy-
widualnych dla byłych już człon-
ków chóru dokonał Prezes ZCiOD 
Pan Andrzej Drozdowicz.

Chór powstał w 2002 roku i od 
tamtej pory prężnie działa i czynnie 
uczestniczy w życiu Gminy Nowo-
grodziec, uświetniając występami 
wiele uroczystości. W swoim bo-
gatym dorobku artystycznym Chór 
Harmonia ma pieśni patriotyczne, 
sakralne, ludowe polskie i innych 
narodów. Chór śpiewa również 
w języku chorwackim oraz staro-
-cerkiewno-słowiańskim. Swoją 
aparycją, pięknym brzmieniem 
i kulturą śpiewu zachwyca zawsze 

publiczność, zbierając gromkie 
oklaski.

Kierownikiem muzycznym i dy-
rygentem Chóru Harmonia jest 
Pani Antonina Zakrzewska.

Dziękujemy Chórowi Harmonia 
za muzyczne wrażenia i życzymy 
dalszych twórczych sukcesów!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 22 lipca 2011 roku 
w sprawie organizowania prac spo-
łecznie użytecznych,  Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich do 31 
stycznia każdego roku podpisuje 
roczny plan potrzeb w zakresie wy-
konywania prac. Plan ten określa 
rodzaje prac, liczbę godzin wyko-
nywanych prac oraz liczbę bezro-
botnych bez prawa do zasiłku, ko-
rzystających z pomocy społecznej. 
Następnie podpisane zostaje poro-
zumienie określające między inny-
mi zasady finansowania, gdzie 40% 
stanowią środki gminy, natomiast 
60% refunduje Powiatowy Urząd 
Pracy. 

W bieżącym roku prace spo-
łecznie użyteczne wykonywane są 
w okresie od 01 marca do 30 li-
stopada  przez dwie grupy osób. 

Pierwsza z nich 16-osobowa praco-
wała do 31 sierpnia. Kolejna jest na 

etapie rekrutacji.

W okresie sześciu miesięcy wy-
konanych zostało wiele pożytecz-
nych prac, takich jak: prace po-
rządkowe na cmentarzu żołnierzy 
radzieckich oraz  na boisku bocz-
nym, porządki przy pojemnikach 
na śmieci, sprzątanie tzw. „dzikich 
wysypisk”, usuwanie zarośli przy 
poboczach dróg, czyszczenie chod-
ników, porządki na placach za-
baw, pomoc przy uroczystościach 
okolicznościowych, sprawowanie 
usług opiekuńczych oraz wiele in-
nych. Prace społecznie użyteczne 
podopiecznych Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wogrodźcu przyczyniły się do po-
prawy wizerunku naszej gminy.

Miejsko Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 2016
„Pomożesz   sobie,   pomożesz   środowisku’’

Miejsko Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nowogrodźcu 
informuje, iż od dnia 01.09.2016 
r. Dział Świadczeń Rodzinnych 
(parter, pokój nr 2) przystąpił do 
wydawania aktualnych druków 
oraz przyjmowania wniosków na 
świadczenia rodzinne na okres 
zasiłkowy 2016/2017 trwający 
od 01 listopada 2016 roku do 31 
października 2017 roku.

Wnioski w sprawie ustalenia 
prawa do świadczeń rodzinnych 
będą wydawane i przyjmowane 
(po uprzedniej rejestracji) w na-
stępujących godzinach:

Poniedziałek  
od 11.00 do 15.00

Wtorek - Piątek  
od 7.30 do 11.00

Jednocześnie informujemy, 
iż zgodnie z art. 26 ust. 2a, 3 i 4 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 
roku o świadczeniach rodzinnych 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 
r., poz. 114 z późn. zm.) w przy-
padku, gdy osoba ubiegająca  się 
o świadczenia rodzinne na nowy 
okres zasiłkowy złoży wniosek 
wraz z dokumentami do dnia 30 
września 2016 roku, ustalenie 
prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za miesiąc listopad 
następuje do dnia 30 listopada 
2016 roku.

W przypadku, gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia rodzin-
ne na nowy okres zasiłkowy złoży 
wniosek wraz z dokumentami 
w okresie od dnia 01 paździer-
nika 2016 roku do 30 listopada 
2016 roku, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wy-
płata świadczeń przysługujących 
za miesiąc listopad następuje  do 
dnia 31 grudnia 2016 roku.

Miejsko Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Składanie wniosków na świadczenia 
rodzinne na okres zasiłkowy 2016/2017

Burmistrz Nowogrodźca infor-
muje, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. 
obowiązuje nowy wzór deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji wraz z załącz-
nikami dostępny jest na oficjalnej 
stronie Urzędu Miejskiego w No-
wogrodźcu www.nowogrodziec.pl 
oraz w Punkcie Obsługi Interesanta  
w Urzędzie Miejskim w Nowo-
grodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 No-
wogrodziec - parter, pokój nr 11. 
Informacje oraz pomoc w wypeł-
nianiu deklaracji można uzyskać 
w Wydziale Komunalnym Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu, ul. Ry-

nek 1, 59-730 Nowogrodziec - par-
ter, pokój nr 2, lub pod nr tel. 75 
738 06 62.

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Nowy wzór deklaracji Nowy wzór deklaracji

Burmistrz Nowogrodźca informuje, że od dnia 1 sierpnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór deklaracji wraz z załącznikami dostępny są na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w 
Nowogrodźcu www.nowogrodziec.pl oraz w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w 
Nowogrodźcu, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec - parter, pokój nr 11. Informacje oraz pomoc w 
wypełnianiu deklaracji można uzyskać w Wydziale Komunalnym Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, 
ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec - parter, pokój nr 2, lub pod nr tel. 75 738 06 62.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

 

Miejsko Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nowogrodź-
cu informuje, że przyjmowane 
są wnioski na dożywianie dzieci 
w szkołach w ramach przyjętej 
Uchwały Rady Ministrów Nr 221 
z dnia 10 grudnia 2013 r. w spra-
wie ustanowienia wieloletniego 
programu wspierania finansowego 
gmin w zakresie dożywiania „Po-
moc państwa w zakresie dożywia-
nia” na lata 2014-2020.  

W ramach wymienionego 
Programu, Rada Miejska w No-
wogrodźcu podjęła uchwałę nr 
XLVI/332/14 z dnia 31 stycznia 
2014 r. podwyższającą kryterium 
dochodowe do wysokości 150 % 
kryterium, o którym mowa w art. 8  
ustawy o pomocy społecznej, czyli 
do kwoty:

• 771,00 zł na osobę w rodzinie,

• 951,00 zł na osobę samotnie go-
spodarującą.

Ze środków przekazanych gmi-
nom z Programu udziela się wspar-
cia w szczególności:

1. dzieciom do czasu podjęcia na-
uki w szkole podstawowej,

2. uczniom do czasu ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej,

3. osobom i rodzinom znajdującym 
się w sytuacjach wymienionych 
w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, 
w szczególności osobom samot-
nym, w podeszłym wieku, cho-
rym lub niepełnosprawnym

• w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku 
lub żywności albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produk-
tów żywnościowych.

Jednocześnie informujemy, 
że Rada Miejska w Nowogrodźcu 
Uchwałą nr XLVI/334/14 z dnia 
31.01.2014 r. podwyższyła kryte-
rium dochodowe uprawniające do 
w/w pomocy do wysokości 200% 
kryterium dochodowego, o którym 
mowa w art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej tj. do kwoty:

• 1.028,00 zł. na osobę w rodzinie,

• 1.268,00 zł  na osobę samotnie 
gospodarującą.

Wnioski wraz z dokumentacją 
należy składać w siedzibie Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowogrodźcu, tj. przy 
ul. Asnyka 54, w godzinach pracy 
Ośrodka (poniedziałek – piątek 
w godz. 7:15 – 15:15). Każdy wnio-
sek będzie rozpatrywany indywi-
dualnie w drodze postępowania 
administracyjnego, po uprzednim 
przeprowadzeniu wywiadu środo-
wiskowego w miejscu zamieszka-
nia osoby/rodziny ubiegającej się 
o tę formę wsparcia.

Szczegółowych informacji 
w przedmiotowej sprawie udzielają 
pracownicy Ośrodka pod numerem 
telefonu: (75) 731-63-79.

Miejsko Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Informacja w sprawie dożywiania
Chór Harmonia uhonorowany



W dniach 13-14 sierpnia 2016 
roku, już po raz czwarty, Gmina 
i Miasto Nowogrodziec świętowała 
swoje dni pod hasłem IV Jarmark 
Garncarski Wielki Garniec z No-
wogrodźca nad Kwisą. Tegoroczna 
impreza dostarczyła Mieszkańcom 
Gminy oraz jej Gościom wielu nie-
zapomnianych wrażeń i atrakcji.

W pierwszym dniu obchodów, 
w sobotę 13 sierpnia, odbyły się 
imprezy skierowane głównie do 
młodzieży. Dzień ten zainauguro-
wał Otwarty Turniej Szachowy, wy-
stępy Nowogrodzieckiej Orkiestry 
Dętej, Milenki Koniecznej, ucz-
niów Szkoły Podstawowej w Goś-
ciszowie. Następnie swoje umie-
jętności zaprezentowali uczniowie 
Gimnazjum im. Adama Mickiewi-
cza w Nowogrodźcu oraz dzieci ze 

Społecznego Ogniska Muzyczne-
go w Nowogrodźcu. Wspaniałym 
przeżyciem artystycznym był wy-
stęp zespołu młodzieżowego „Mo-
tajički vuk” z partnerskiej Gminy 
Srbac (Republika Serbska, Bośnia 
i Hercegowina).

Tego dnia można było również 
wysłuchać koncertu Grupy Why, 
która zaprezentowała się w Nowo-
grodźcu z najlepszej strony, czego 
efektem były gromkie brawa licznie 
zgromadzonych widzów. Gwiazdą 
sobotniego wieczoru był Mateusz 
Ziółko oraz Liber.

Sobotni wieczór zakończył się 
niecodziennym widowiskiem Te-
atru Ruchu OCELOT pt. „Sploty 
czasu” w reżyserii Beaty Zając. Ar-
tyści Teatru OCELOT z udziałem 
dzieci z naszej gminy w sposób nie-
konwencjonalny poprzez taniec, 
muzykę, chwilami niebezpieczne 
ewolucje akrobatyczne i grę świa-
teł przedstawili historię i tradycje 
Nowogrodźca. To wyjątkowe akro-
batyczno- taneczne widowisko na 
długo pozostanie w pamięci miesz-
kańców i gości - uczestników IV 
Jarmarku Garncarskiego.

Niedziela, 14 sierpnia, rozpo-
częła się Międzynarodowym Tur-
niejem Piłki Nożnej Orlików o Pu-
char Burmistrza Nowogrodźca. 
Zawody odbyły się na Stadionie 
Miejskim w Nowogrodźcu. W tym 
roku w Turnieju wzięły udział dru-
żyny: GCKiS Chrobry Nowogro-
dziec, Twardy Świętoszów, GCKiS 
Talent Gościszów, Piast Wykroty, 
Football Academy Lwówek Śląski, 
LZS Pisarzowice, Orliki Węgliniec 
oraz gość z Niemiec - zespół z mia-
sta Großdubrau.

Po uroczystej mszy świętej od-
prawionej w kościele pw. świętych 
Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, 
barwny korowód przemaszerował 
ulicami naszego miasta. W para-
dzie udział wzięli m.in. przedsta-
wiciele władz Gminy i Miasta No-

wogrodziec na czele z Burmistrzem 
Robertem Relichem i Przewod-
niczącą Rady Miejskiej Antoniną 
Szelechowicz oraz delegacje part-
nerskie Gminy Srbac z Bośni i Her-
cegowiny i Powiatu Przemyślany 
z Ukrainy, uczniowie szkół, przed-
stawiciele organizacji społecznych, 
licznie zgromadzeni mieszkańcy 
gminy. Gospodarz Gminy uro-
czyście powitał przybyłych Gości, 
Mieszkańców naszej gminy, na-
stępnie na znak pokoju i przyjaźni 
wraz z przedstawicielami Gminy 
Srbac i Powiatu Przemyślany wy-
puszczono gołębi.

Tego dnia Rynek opanowały so-
łectwa z przygotowanymi prezenta-
cjami obrazującymi dorobek danej 
wsi, jej tradycji, kultury, folkloru. 
Mieszkańcy poszczególnych so-
łectw zaprezentowali wyroby kuli-
narne regionu, wyroby rzemiosła 
ludowego, artystycznego wykazu-
jąc się wysokim zaangażowaniem 
społeczności wiejskiej.

W godzinach popołudniowych 
wystąpili artyści, soliści, zespoły, 
kapele ludowe oraz zespoły tanecz-
ne, prezentując swój bogaty doro-
bek. Podziwialiśmy na scenie Chór 

Harmonia, Nowogrodziecką Orkie-
strę Dętą, zespoły Mali Gościszo-
wianie i Gościszowianki, Miliko-
wianki z Kapelą, Zagajnik-Wykroty 
i Czernianki, Echo z Chocianowca, 
Rząsinianki z Rząsin, Nasza Biesia-
da z Osiecznicy oraz Kapela Herbu-
ty z Tomisławia.

Następnie na scenie zaprezen-
towały się zespoły „Motajički vuk” 
z partnerskiej gminy Srbac (Re-
publika Serbska Bośnia i Hercego-
wina) oraz Dziecięcy Chór „Melos” 
wraz z zespołami „Dywostruny” 
i „Galyczanky” z partnerskiego 
powiatu Przemyślany (Ukraina).
Występy zagranicznych artystów 
cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem.

Jak co roku, wręczone zostały 
przez Burmistrza Nowogrodźca 
Roberta Relicha statuetki za pro-
mocję Nowogrodźca. Wyróżnienia 

te przyznawane są w siedmiu kate-
goriach: Przedsiębiorczość, Eduka-
cja, Kultura, Działalność Społecz-
na, Sport, Przyjaciel Gminy oraz 
Nagroda Specjalna. Serdecznie 
gratulujemy wysokiego wyróżnie-
nia:

„Przedsiębiorczość” - Colian 
sp. z o.o Wykroty, „Edukacja” - 
Krzysztof Kaczmarek, Dyrektor Ze-
społu Szkół im. Józefa Piłsudskiego  
w Nowej Wsi, „Kultura” - Edward 
Gorczyca z Nowogrodźca, „Sport” - 
Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych Sekcja Nowogrodziec, 
Andrzej Wilk z Gościszowa, „Dzia-
łalność społeczna” - Rada Sołecka 
z Czernej, Józef Potyszka z Czernej, 
„Przyjaciel Gminy” - Miroslav Će-
tojević, Srbac, BiH, „Nagroda spe-
cjalna” - Krystyna Glapińska z No-
wogrodźca.

W niedzielny wieczór scena na-
leżała do znakomitej artystki Anny 
Wyszkoni, której talent i wykona-
nie zagwarantowały świetną zaba-
wę i wiele niezapomnianych wra-
żeń. Pokaz fajerwerków zakończył 
IV edycję Jarmarku Garncarskiego 
z Nowogrodźca nad Kwisą.

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

IV Jarmark Gancarski w Nowogrodźcu
Nasze miasto się zmienia, pięk-

nieje z roku na rok. Modernizuje 
i buduje się nowe drogi, budowane 
są nowe chodniki, zaś stare są re-
montowane. Rozpoczęto realizację 
programu rewitalizacji miasta, któ-
ry wiąże się z dużymi kosztami. Co 
roku przeznaczane są 
duże sumy na budowę 
i odnawianie miejsc 
użyteczności publicz-
nej. Powstaje szereg 
nowych inwestycji. 
Nasze miasto staje się 
lepszym miejscem do 
życia, zmienia się dla 
nas - Mieszkańców, 
pięknieje nasz rynek. 

Prywatne inwesty-
cje naszych Mieszkań-
ców również przyczy-
niają się do rozwoju 
Nowogrodźca. Wspól-
nota Mieszkaniowa 
przy ul. Lubańskiej 43 
kończy nowoczesny remont budyn-
ku. Jak opowiedzieli członkowie 
wspólnoty, budynek ten oddano do 
użytku w 1986 roku. W roku 2000 
został wykupiony od Gminy przez 
lokatorów tego budynku. Wkrótce 
po tym powstała Wspólnota Miesz-
kaniowa, która składała się z przed-
stawicieli ośmiu zamieszkałych tam 
rodzin. Trzeba powiedzieć, że była 
to jedna z pierwszych, najstarszych 
wspólnot mieszkańców w naszej 
gminie. Budynek został przejęty 
przez nowych właścicieli w stanie 
wymagającym gruntownego re-
montu: przeciekający dach, dziu-
rawe rynny, brak elewacji i ocieple-
nia, stara nieefektywna kotłownia, 
nieuporządkowana posesja, zanie-
dbana klatka schodowa i piwnica, 
brak ogrodzenia oraz trawników. 
Aktualnie z własnych środków 
Wspólnota Mieszkaniowa przy  
ul. Lubańskiej 43 dokonała wy-
miany dachu wraz z konstrukcją 
więźby, remontu komina, założyła 

własną ekologiczną oszczędną kot-
łownię, ociepliła budynek, poma-
lowała elewację, założyła tytanowe 
rynny, dokonała remontu klatki 
schodowej wraz z piwnicą.

Jedną z ciekawych inwestycji 
dokonanych w ostatnich latach jest 

również kamienica Pana Bronisła-
wa Kota przy ulicy Kościuszki 5. 
Budowa trwała dwa lata,  budynek 
został oddany do użytku pod ko-
niec 2015 roku. W oparciu o wy-
tyczne Dolnośląskiego Konserwa-
tora Zabytków, budynek powstał 
zgodnie z koncepcją zagospodaro-
wania historycznego układu urba-
nistycznego Miasta Nowogrodziec. 
Jest estetycznie wykończony, co 
pozytywnie wpływa na całościowy 
wygląd tej części rynku. Aktualnie 
na parterze nowo wybudowanego 
budynku znajduje się kwiaciarnia. 
Dużo kwiatów przed budynkiem, 
żywe i bujne kolory dodają energii, 
dobrego nastroju, po prostu pięk-
nie wyglądają! 

Z roku na rok Nowogrodziec 
staje się coraz ładniejszym, bar-
dziej komfortowym oraz bezpiecz-
niejszym miastem, co daje miesz-
kańcom poczucie pewności oraz 
stabilności.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Nowogrodziec pięknieje

Budynek przy ul. Lubańskiej  
przed remontem

Budynek przy ul. Lubańskiej  
po remoncie

Kamienica przy ul. Kościuszki



14 sierpnia 2016 roku w ramach 
obchodów IV Jarmarku Garn-
carskiego „Wielki Garniec z No-
wogrodźca nad Kwisą” odbył się 
IV Turniej Piłki Nożnej Orlików 
o Puchar Burmistrza Nowogrodź-
ca. Miejscem zawodów był Stadion 
Miejski w Nowogrodźcu.

Turniej uroczyście otworzył Go-
spodarz Gminy Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich, który gorą-
co przywitał uczestniczące drużyny 
i życzył niezapominanych wrażeń 
i wspaniałej zabawy.

W zawodach wzięło udział sie-
dem drużyn podzielonych na dwie 

grupy. W każdej grupie rozegrano 
mecze każdy z każdym, a następnie 
po dwie najlepsze drużyny awan-
sowały do półfinałów. Po meczach 
półfinałowych odbyły się spotkania 
o końcowe lokaty w Turnieju.

W poszczególnych meczach  
uzyskano następujące wyniki:

 
Grupa A.

Chrobry Nowogrodziec – SV Großdubrau 1:1
SV Großdubrau – Orliki Węgliniec 3:1
Chrobry Nowogrodziec – Orliki Węgliniec 5:3

Grupa B.
LZS Pisarzowice – Piast Wykroty 5:0

LZS Pisarzowice – Rybak Parowa 1:1
LZS Pisarzowice – Football Academy Lwówek 
Śląski 0:4
Piast Wykroty – Rybak Parowa 2:0
Piast Wykroty – Football Academy Lwówek  
Śląski 1:5
Rybak Parowa – Football Academy Lwówek  
Śląski 0:12

Półfinały:
Chrobry Nowogrodziec – LZS Pisarzowice 1:1
SV Großdubrau – Football Academy Lwówek 
Śląski 0:8

o 5 miejsce:
Piast Wykroty – Orliki Węgliniec 1:3

o 3 miejsce:
SV Großdubrau – LZS Pisarzowice 2:3

o 1 miejsce:
Chrobry Nowogrodziec – Football Academy  
Lwówek Śląski 0:7

IV Turniej Piłki Nożnej Orlików  
o Puchar Burmistrza Nowogrodźca

Klasyfikacja końcowa:
1. Football Academy Lwówek Śląski. 
2. Chrobry Nowogrodziec.
3. LZS Pisarzowice. 
4. SV Großdubrau (Niemcy). 
5. Orliki Węgliniec.
6. Piast Wykroty.
7. Rybak Parowa.

W trakcie zawodów przyznano 
również nagrody indywidualne.

Najlepszym zawodnikiem został 
Kacper Gasłka z Football Academy 
Lwówek Śląski.

Najlepszym Bramkarzem został 
Julian Thannert z SV Großdubrau.

Najlepszym strzelcem został 
Igor Kyzioł z Football Academy 
Lwówek Śląski. 

Na zakończenie zawodów na 
młodych adeptów piłkarskich cze-
kały niespodzianki przygotowane 
przez Gospodarza Turnieju Bur-
mistrza Nowogrodźca Roberta Re-
licha. 

Wszystkie uczestniczące w za-
wodach drużyny otrzymały pa-
miątkowe dyplomy i puchary. Za-
wodnicy z trzech pierwszych lokat 
otrzymali specjalnie przygotowane 
na turniej pamiątkowe medale. Naj-
lepszemu strzelcowi, bramkarzowi 
i zawodnikowi wręczono statuetki 
piłkarskie. Wszyscy zawodnicy ze 
wszystkich drużyn otrzymali upo-
minki. Nie zapomniano również 
o poczęstunku oraz napojach w tak 
upalny i słoneczny dzień. 

GCKiS w Nowogrodźcu

Zespół ze wsi Milików Gminy 
Nowogrodziec „Milikowianki z Ka-
pelą” wywalczył I miejsce na XIII 
Lubańskim Festiwalu Folklory-
stycznym FolkArt 2016, otrzymując 
Złote Łużyckie Skrzypce. Lubański 
FolkArt to spotkanie na szczycie 
dolnośląskich zespołów promują-
cych ludową muzykę, wielki kon-
kurs muzyczny o Łużyckie Skrzyp-
ce. Główną częścią tej imprezy są 
występy zespołów ludowych, które 
przez kilka godzin zmagają się o 
Złote, Srebrne i Brązowe skrzypce. 
Dodatkową atrakcją festiwalu są 
konkursy na najlepsze wyroby pie-
rogowe i pierogopodobne, wypieki 
z owoców sezonowych oraz kon-

kurs na tradycyjne domowe na-
lewki. Corocznie w festiwalu bierze 
udział kilkanaście zespołów z Po-
górza Izerskiego oraz z odległych 
terenów Dolnego Śląska.

W tym roku na XIII Lubań-
skim Festiwalu Folklorystycznym  
FolkArt 2016 zaprezentowało się 
17 zespołów!

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim członkom wspaniałego zespo-
łu „Milikowianki z Kapelą” oraz 
życzymy dalszych twórczych suk-
cesów!

GCKiS w Nowogrodźcu

Sukces zespołu  
„MILIKOWIANKI Z KAPELĄ”

16 sierpnia 2016 roku została 
przeprowadzona akcja odłowienia 
młodego, chorego łabędzia ze zła-
manym dziobem, pływającego po 
akwenie wodnym w Wykrotach 
przy ul. 22 Lipca. Ptak ten bez opie-
ki weterynaryjnej nie miał szans na 
przeżycie, ponieważ złamany dziób 
uniemożliwiał mu przyjmowanie 
pokarmu.

Zaangażowanie i ogromny wy-
siłek Strażaków z OSP Nowogro-
dziec-Osiedle, OSP Wykroty oraz 

PSP Bolesławiec przyniosły ocze-
kiwane rezultaty. Łabędź został 
odłowiony - Pan Piotr Nieratka 
niezwłocznie przekazał pod opiekę 
młode łabędziątko właściwym służ-
bom weterynaryjnym.

Przez dzielnych Strażaków, bio-
rących udział w tej niecodziennej 
akcji, uratowany ptak został na-
zwany „STRAŻAK”.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Uratowano łabędzia

12.00   Uroczysta Msza św. w Kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła  
  w Nowogrodźcu z muzyczną oprawą Chóru Harmonia

13.30   Prelekcja antropologa kultury Henryka Dumina  
  o „Góralach Czadeckich zamieszkujących na Dolnym Śląsku”

  Pokaz filmu etnograficznego o Góralskim Teatrze Pieśni  
  „Dunawiec” w reż. Ignacego Dumina  
  (projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego)

14.30  Prezentacje konkursowe oraz występy zespołów
• „Zagajnik-Wykroty” z Zagajnika 
• „Czernianki” z Czernej
• „Gościszowianki” z Gościszowa 
• „Milikowianki” z Kapelą 
• Góralski Teatr Pieśni „Dunawiec” ze Zbylutowa
• „Działoszynianie” z Działoszyna
• „Jarzębina” z Zawidowa
• „Jarzębina” z Skorzenic 
• „Rząsinianie” z Rząsin 
• „Cisowianki” z Henrykowa
• „Podolanie” z Czerwonej Wody 
• „Landfrauenkreisvereln” /Görlitz-Niemcy”

18.00  Koncert zespołu „BACIARY” 

Burmistrz Nowogrodźca
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury  

i Sportu w Nowogrodźcu
Sołtys Wsi Milików 

serdecznie zapraszają na

ŚWIĘTO CHLEBA
dnia 25.09.2016 r. 

Plac przy Świetlicy Wiejskiej w Milikowie 

Prowadzenie: Joanna Dumin

Organizator  zastr zega możl iwość wprowadzenia  zmian w programie.

Zapraszamy serdecznie na Święto Chleba!


