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29 września 2016 roku zakoń-
czyły się pomyślnie przebudowy 
dróg gminnych w Nowogrodźcu 
przy ul. Kamiennej i Łąkowej oraz 
w Zabłociu. 

Stan techniczny dróg grunto-
wych przed realizacją przebudowy 
uniemożliwiał korzystanie z nich 
w pełnym zakresie. Szczególnie do-
tkliwym dla mieszkańców był okres 
wiosenno - jesienny, w którym dro-
gi były częściowo nieprzejezdne. 

Głównym uzasadnieniem dla 
przebudowy powyższych dróg było 
uzyskanie dostępności i dojazdu do 
miejsc zamieszkania, poprawa bez-
pieczeństwa ruchu użytkowników 
nowych dróg, zmniejszenie kosz-
tów utrzymania dróg oraz podwyż-
szenie komfortu jazdy.  

Inwestycja obejmowała prze-
budowę trzech powyższych dróg 
o długości 202 mb, 159 mb oraz 
280 mb. Każda droga ma szerokość 
3 m. Przebudowane drogi stanowią 
dojazd do budynków mieszkal-
nych. W przypadku ul. Kamiennej 
i ul. Łąkowej przebudowa polega-
ła na wykonaniu jednej warstwy 
nawierzchni asfaltowej na całej 
długości wraz z zjazdami drogo-
wymi i oznakowaniem pionowym, 
natomiast w miejscowości Zabło-
cie - na ułożeniu dwóch warstw 
nawierzchni asfaltowej wraz z po-
boczami i oznakowaniem piono-
wym. Odwodnienie dróg zostało 
zapewnione poprzez wyprofilowa-
nie spadków poprzecznych jezdni 
oraz ułożeniu na poszczególnych 
odcinkach drogi krawężnika beto-
nowego. 

Całkowity koszt zadania wy-
niósł ok. 145 tys. złotych. Inwesty-
cja została sfinansowana z budżetu 
Gminy Nowogrodziec.

 Urząd Miejski w Nowogrodźcu

XXI Święto Chleba i tradycji
W niedzielę 25 września 2016 

roku w Milikowie odbyła się XXI 
edycja „Święta Chleba”, które jest 
wydarzeniem nawiązującym do 
kultywowania regionalnych trady-
cji kulinarnych.

Podczas imprezy zaprezentowa-
ło się jedenaście zespołów folklory-
stycznych z terenu Dolnego Śląska 
oraz przedstawicielki Stowarzysze-
nia Kobiet Wiejskich z Hirschwel-
de (Niemcy). Za sprawą różnorod-
nych prezentacji składających się 
m.in. z wypieków chlebowych oraz 
bogato zdobionego tradycyjnego 
pieczywa, uczestnicy wydarzenia 
mieli okazję poznania 
pradawnych receptur, 
które są przekazywane 
z pokolenia na pokole-
nie.

Przygotowane stoi-
ska oceniało wykwalifi-
kowane jury składające 
się z etnologów: Henryk 
Dumin, Joanna Drab-
-Pasierska i Ignacy Du-
min, które jednogłośnie 
zdecydowało, iż dwie 
równorzędne nagrody 
główne „Złoty Smak” 
otrzyma Góralski Te-
atr Pieśni „Dunawiec” 
ze Zbylutowa oraz „Po-
dolanie” z Czerwonej 
Wody. Miejsce pierwsze 
zdobyły zespoły: „Gościszowianki” 
z Gościszowa, „Milikowianki” z Mi-
likowa, „Cisowianki” z Henrykowa 
oraz „Działoszynianie” z Działo-
szyna. Cztery równorzędne drugie 
nagrody otrzymały „Czernianki” 
z Czernej, „Jarzębina” ze Skorze-
nic, „Rząsinianie” z Rząsin i Land-
frauenkreisvereln z Zittau. Kolejne 
miejsca zdobyły „Zagajnik-Wykro-

ty” z Zagajnika oraz „Jarzębina” 
z Zawidowa. Laureaci otrzymali 
nagrody pieniężne oraz upominki 
ufundowane przez: Ceramikę „Mil-
lena” z Parzyc, Zakład Ceramiczny 
„Cergor” z Nowogrodźca, „Młyn-
pol” z Krzyżowej, firmę Colian Sp. 
z o.o. z Wykrot oraz „Jelenia Plast” 
z Jeleniej Góry. W trakcie wyda-
rzenia odbył się pokaz filmu etno-
graficznego o Góralskim Teatrze 
Pieśni „Dunawiec” ze Zbylutowa 
w reżyserii Ignacego Dumina po-
przedzony prelekcją nt. ochrony 
dziedzictwa niematerialnego. Pro-
jekcja przedstawiła historię zasłu-

żonego zespołu, który odnosi liczne 
sukcesy oraz jest laureatem nagród 
zdobytych na różnych przeglądach 
i festiwalach. Na zakończenie wy-
stąpił góralski zespół „Baciary”, 
który za sprawą wspaniałego kon-
certu „porwał” do tańca liczną pub-
liczność przybyłą do Milikowa.

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu

Inwestujemy w infrastrukturę drogową

ul. Kamienna

ul. Łąkowa

Zabłocie



24 września 2016 roku minęło 
70 lat od dnia rozpoczęcia zajęć 
lekcyjnych w Szkole Podstawowej 
w Nowej Wsi. Od tego czasu mury 
szkoły opuściło prawie 2000 ucz-
niów, opiekowało się nią siedmioro 
kierowników i dyrektorów, praco-
wało kilkudziesięciu nauczycieli 
i pracowników obsługi.

Szkoła przechodziła zmiany or-
ganizacyjne – od kilku klas z mie-
szanymi powojennymi rocznikami 
poprzez pełną siedmioklasową, 
a później ośmio- i sześcioklasową 
szkołę podstawową. Zmieniały się 
warunki lokalowe: od przejęcia 
budynku szkoły poniemieckiej, 
poprzez przystosowanie dodat-
kowych budynków aż do oddania 
zupełnie nowej konstrukcji z salą 
gimnastyczną.

W sobotnie przedpołudnie, 24 
września 2016 roku, w szkole odby-
ły się uroczystości związane z wiel-
kim jubileuszem – 70 lat istnienia 
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. 
Występy uczniów, nawiązujące do 
historii szkoły, sprawiły, iż na twa-
rzach zgromadzonych absolwen-

tów pojawiał się uśmiech, ale tak-
że i łzy wzruszenia. Uroczystość 
uświetnił również występ Chóru 
Środowiskowego HARMONIA. 
Ogromnym zaszczytem był udział 
i przemówienie pierwszego kie-
rownika szkoły – Pana Mieczysła-
wa Swachy oraz Pani Marii Woj-
ciechowskiej, dyrektora szkoły 
w latach 1974-2002. Gratulacjom 
i życzeniom nie było końca. Przed 
wejściem głównym został odsło-
nięty obelisk z tablicą pamiątko-
wą. W jego fundamentach znajdu-
je się „Kapsuła czasu”, zawierająca 
„skarby szkolne”, która zostanie 
wydobyta w 2046 roku – w dniu 
obchodów 100-lecia szkoły.

Po oficjalnej części uroczysto-
ści wszyscy zgromadzeni goście 
zostali zaproszeni do zwiedza-
nia szkoły. Jej hol zamienił się 
w ogromne muzeum, w którym 
można było zobaczyć przekrój pa-
miątek z 70-letniej historii szkoły. 
Z tej okazji powstała również stała 
ekspozycja zdjęć absolwentów.

Spotkania po latach, słodki 
poczęstunek, rozmów gwar. Tego 

dnia Szkołę wypełniła atmosfera ra-
dości, wzruszenia, zaskoczenia, ale 
i nostalgii nad upływającym czasem. 

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi

Teren naszej gminy boga-
ty jest pod względem dziedzi-
ctwa kulturowego. Odnajdzie-
my tu zarówno wiele ciekawych 
obiektów architektonicznych, 
jak i kilka zabytkowych parków 
przypałacowych usytuowanych 
w: Zebrzydowej, Gościszowie, 
Gierałtowie i Wykrotach. Głów-
nie w tych miejscach znajdują 
się piękne okazy drzew prawnie 
chronionych, mających status 
„Pomnik Przyrody” stanowią-
cych własność Gminy Nowogro-
dziec.

Pomniki przyrody to piękne 
świadectwo naszych przodków. 
Są bardzo cenne pod kątem wa-
lorów przyrodniczych, jednak-
że ze względu na zróżnicowany 
stan sanitarny, podlegają szcze-
gólnej ochronie i zabiegom przy-
czyniającym się do przedłużenia 
ich żywotności. Niektóre z tych 
okazów wymagały wykonania 

niezbędnych prac obejmujących 
m.in.: pielęgnacje i ich leczenie, 
oznakowanie pomników przy-
rody oraz uporządkowanie oto-
czenia. W tym celu Gmina No-
wogrodziec otrzymała dotację 
celową z Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w wysokości  
7 800 złotych.

Zachęcamy wszystkich mi-
łośników przyrody do obejrzenia 
tych pięknych okazów drzew, 
mających około 200 lat. Na 
każdym z nich widnieje tablicz-
ka z napisem Pomnik Przyrody 
Prawem Chroniony. Jedno z ta-
kich drzew z gatunku dąb, zasłu-
gujące na zwrócenie szczególnej 
uwagi, usytuowane jest również 
w Nowogrodźcu przy ul. J. Sło-
wackiego.

Szanujmy i chrońmy nasze 
Pomniki Przyrody!
      

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

Dbamy o swoje dziedzictwo 
przyrodnicze i kulturowe

70 lat szkoły w Nowej Wsi

R O D Z A J E O D P A D Ó W C O Z N I M I Z R O B I Ć ?

 

 

 

 

 

 

szkło, opakowania ze szkła;

papier, tektura; 

metale; 

tworzywa sztuczne; 

opakowania wielomateriałowe; 

odpady komunalne ulegające 

biodegradacji w tym odpady 

zielone, np. ścięte gałęzie drzew 

i krzewów, liście;

odpady budowlane i rozbiórkowe;

zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny; 

zużyte żarówki, świetlówki;

meble i inne odpady 

wielkogabarytowe; 

zużyte opony; 

zużyte baterie i akumulatory; 

tekstylia i odzież; 

problemowe odpady komunalne 

(m.in. puszki po farbach, 

lakierach, aerozolach, zużyte 

smary, oleje, kleje)

Dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
zlokalizowanego w Nowogrodźcu przy 
ul. Strzeleckiej 24.

PSZOK czynny jest:
poniedziałek: 9:00 – 17:00
wtorek: 9:00 – 17:00
środa: nieczynny
czwartek: 9:00 – 17:00
piątek: 9:00 – 17:00
sobota: 8:00 – 16:00
niedziela: nieczynny

 

 
 

 

odpady wielkogabarytowe,
meble,
zużyte opony,
zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny,
wielkogabarytowe opakowania 
ulegające biodegradacji

Dostarczyć do kontenerów ustawionych na 
terenie każdej miejscowości w ramach 
organizowanych zbiórek w systemie tzw. 
„wystawki”. Zbiórki organizowane są 2 razy 
w roku: w okresie wiosennym i jesiennym. 
Informacje o dokładnych terminach 
i lokalizacjach kontenerów podawane są 
sołtysom i radnym oraz dostępne są na 
stronie internetowej www.nowogrodziec.pl.

 

 

 

przeterminowane leki

Wrzucić do pojemników na 
przeterminowane leki, usytuowanych 
w budynku:
- Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Nowogrodźcu przy ul. Cichej 4;
- Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu przy 
ul. A. Asnyka 55.

 

 

 
 
 

cięte gałęzie krzewów i drzew,
odpady budowlano-remontowe 
i rozbiórkowe, które powstały na 
terenie nieruchomości w wyniku 
prowadzenia drobnych robót 
niewymagających pozwolenia na 
budowę ani zgłoszenia

Jeśli mają Państwo większą ilość tego typu 
odpadów Istnieje możliwość zamówienia 
odpowiedniego kontenera w firmie 
odbierającej odpady – Zakład Gospodarki 
i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu. 
W takiej sytuacji zapłacą Państwo jedynie 
za dzierżawę/najem kontenera,  natomiast 
odpady zostaną od Państwa odebrane 
w ramach wnoszonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zużyte igły,
zużyte strzykawki

Na tego typu odpady udostępniane są
nieodpłatnie pojemniki na zużyte igły 
i strzykawki, z przeznaczeniem do 
stosowania przez osoby prywatne 
wykonujące samodzielnie zastrzyki 
w warunkach domowych. Pojemniki mogą 
Państwo otrzymać bezpłatnie:
- w aptekach na terenie gminy 
Nowogrodziec (oprócz Apteki KONWALIA 
w Zebrzydowej), 
- w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu –
pokój nr 2 na parterze,
- w siedzibie ZGiUK Sp. z o. o. w Lubaniu 
przy ul. Bankowej 8 i ul. Lwóweckiej 8,
- w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin 
Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu.

Po zapełnieniu i zabezpieczeniu 
pojemnika, zgodnie z załączoną instrukcją, 
należy wrzucić go do pojemnika „ludmera” 
koloru żółtego, oznaczonych etykietą 
PLASTIK.

 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

 



Dnia 8 października 2016 roku 
w Gierałtowie odbyły się uroczy-
ste obchody jubileuszu 70 – lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej, po-
łączone z przekazaniem w użyt-
kowanie jednostce samochodu 
pożarniczego marki IVECO model 
120 – 25 AW, zakupionego w roku 
bieżącym ze środków w całości po-
chodzących z budżetu Gminy No-
wogrodziec.

Uroczystości obchodów jubile-
uszu rozpoczęły się od mszy świę-
tej w kościele parafialnym pw. św. 

Antoniego z Padwy w Gierałtowie.

Obchody jubileuszu swoją 
obecnością uświetnili licznie zgro-
madzeni goście oraz Mieszkańcy 
Gierałtowa. Obecny był Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich, Rad-
ny Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
Kazimierz Czerniak, ksiądz pro-
boszcz Zbigniew Dyl, Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Bolesławcu st. bryg. mgr 
inż. Grzegorz Kocon, kierownicy 
jednostek organizacyjnych Gmi-
ny Nowogrodziec, przedstawiciele 

Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Nowogrodziec. 

W swoim wystąpieniu Bur-
mistrz Robert Relich podziękował 
Strażakom Ochotnikom za zaan-
gażowanie oraz trud wkładany 
w codzienną bezinteresowną służ-
bę na rzecz społeczności lokalnej, 
podkreślając jednocześnie wkład 
Gminy Nowogrodziec w wyposaża-
nie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych, których wyposażenie 
w ostatnim dziesięcioleciu uległo 
gruntownej modernizacji, wymie-
nione zostały również pojazdy po-
żarnicze.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Jubileusz 70-lecia Ochotniczej Straży  
Pożarnej w Gierałtowie

Tegoroczne Dożynki Gminy No-
wogrodziec odbyły się 3 września 
br. w miejscowości Kierżno. Patro-
nat honorowy nad imprezą objęli 
Burmistrz Nowogrodźca Robert Re-
lich oraz Dolnośląska Izba Rolnicza. 
Organizatorami wydarzenia byli: 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu wraz z Sołtysem, 
Radą Sołecką oraz Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Kierżnie.

Dożynki – Święto Plonów to jed-
no z najważniejszych wydarzeń dla 
naszej gminy. Organizowane zwy-
czajowo we wrześniu obchody to po-
kłon w kierunku wszystkich naszych 
Rolników, okazja do podziękowania 
za ich codzienny trud i pracę.

Uroczystość rozpoczęła się Po-
lową Mszą Świętą Dziękczynną, 
w czasie której został poświęcony 
chleb, jak również wieńce dożynko-
we. Po mszy świętej odbył się Cere-
moniał Dożynkowy, któremu prze-
wodniczyli Starosta Józef Janeczko 
i Starościna Agnieszka Janeczko. 
„Z całego serca dziękuję wszystkim 
Rolnikom za ich trud, wytrwałość 
i ciężką pracę” - powiedział Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
w swoim powitaniu, podkreślając 
ważną rolę rolnictwa w gospodarce 
narodowej. Następnie wraz z ucz-
niami z miejscowości Kierżno dzielił 
się chlebem ze wszystkimi zgroma-
dzonymi na placu Mieszkańcami 
i Gośćmi wydarzenia. Nowogrodzie-
cka Orkiestra Dęta pod kierowni-
ctwem Kapelmistrza Edwarda Gor-
czycy uświetniła swoim występem 
uroczystość otwarcia Święta Plonów 
Gminy Nowogrodziec.

W tym roku wręczono nagrody 
Ministra Rolnictwa - Odznakę ho-
norową „Zasłużony dla rolnictwa” 
następującym osobom:
• Marii Lepsza z Kierżna
• Bronisławowi Klecha  

z Zebrzydowej
• Bolesławowi Turkiewiczowi 

z Wykrot
• Adrianowi Wołoszynowi  

z Gościszowa
• Tomaszowi Kida z Nowogrodźca

Odznaczenie Burmistrza Nowo-
grodźca otrzymali:

• Jan Lepszy, Stanisława i Józef 
Berliccy z Kierżna

• Urszula i Arkadiusz Stupiec, 
Edyta i Andrzej Gałka, Andrzej 
Rejdych z Czernej

• Grzegorz Kwiecień, Robert Tur-
kiewicz, Elwira i Robert Surma, 
Janusz i Damian Prusinowski, 
Artur Kozioł, Adam Gargoliński 
z Wykrot

• Dorota Zięba z Gościszowa
• Zbigniew Cieśla z Nowogrodźca

Wszyscy wyróżnieni otrzymali 
dyplomy oraz symboliczne upomin-
ki.

Jak co roku wyłoniono zwycięz-

ców najpiękniejszych wieńców do-
żynkowych:
I miejsce zajął wieniec z Wykrot,  
II miejsce – wieniec z Gierałtowa, 
III miejsce – wieniec z Zabłocia, zaś 
wyróżnienie dostał wieniec z Czer-
nej.

Do rywalizacji w Turnieju Do-
żynkowym o „Złoty Kłos” stanęły 
Koła Gospodyń Wiejskich Gminy 
Nowogrodziec. Zwyciężyły Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Kier-
żnie.

Tegorocznym Dożynkom towa-
rzyszyło wiele atrakcji, m.in. pięk-
ne, dożynkowe dekoracje, wykona-
ne przez Mieszkańców wsi Kierżno, 
kolorowe, pomysłowe ozdoby na 
placu, wystawa drobiu, wystawa 
maszyn rolniczych, wycieczki po 
miejscowości Kierżno wozem Koła 
Łowieckiego „Nad Kwisą” zorgani-
zowane przez Starostę Dożynek Jó-
zefa Janeczko. Ciekawym widowi-
skiem były wspaniałe występy dzieci 
z Zespołu Pieśni i Tańca Gminy No-
wogrodziec pod kierownictwem In-
struktora tańca ludowego Agnieszki 
Orawiec. Dzieci zaprezentowały 
tańce dolnośląskie oraz polskie tań-
ce narodowe. Podczas świętowania 
odbyła się również Akcja Narodo-
wego Czytania. Ze sceny brzmiały 
fragmenty powieści Henryka Sien-
kiewicza „Quo vadis” czytane przez 
chętnych Mieszkańców biorących 
udział w obchodach Święta Plonów. 
Akcja ta przyczynia się do poszerza-
nia wiedzy oraz wzbogacania nasze-
go języka, jest również przyjemnoś-
cią i bardzo dobrą formą spędzania 
czasu.

Umilały czas licznie zebranym 
na imprezie Mieszkańcom i Goś-
ciom naszej gminy występy lokal-
nych zespołów folklorystycznych: 
„Czernianki” z Czernej, „Zagajnik-
-Wykroty”, „Gościszowianki” z Goś-
ciszowa, „Małe Gościszowianki” 
z Gościszowa, występ Kabaretu 
„Grosik”. Gwiazda wieczoru, zespół 
„FOCUS”, zakończył część arty-
styczną. W godzinach wieczornych 
wystąpił zespół muzyczny VIVAT. 
Zabawa dożynkowa trwała w rados-
nej atmosferze do późnych godzin 
nocnych.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Kierżno gospodarzem  
tegorocznych DożynekW Urzędzie Miejskim w No-

wogrodźcu można było oglądać 
kolejną barwną wystawę ręko-
dzielniczych wyrobów Artystów 
lokalnych. Tym razem swój kunszt 
zaprezentowali Twórcy z terenu 
gminy Nowogrodziec – Pani Hele-
na Rojewska z Nowogrodźca oraz 
Pani Iwona Siuda z Gościszowa.

Pani Helena Rojewska tworzy 
swoje dzieła przeważnie w tech-
nice decoupage. Jest to technika 
zdobienia przedmiotów użytku 
codziennego za pomocą papieru 
i serwetek, dzięki której rzeczy na-
bierają duszy, a dekoracje wyglą-
dają jak ręcznie malowane. Pani 
Helena efektownie zdobi przed-
mioty z terakoty, drewna, cera-
miki, szkła, metalu czy plastiku. 
Świetnie potrafi również zdobić 
świece, a nawet tkaniny. Sztuka 
decoupage ma bogatą historię oraz 
rozmaitość stosowanych technik. 
Tę sztukę Pani Helena opanowała 
perfekcyjnie. Jej pasja została po- 
parta dyplomem, gdyż Pani Rojew-
ska ukończyła Kompleksowy Kurs 
Decoupage w Poznaniu.

Pani Iwona Siuda tworzy w bar-
dzo ciekawej i subtelnej technice 
dekoracji scrapbooking. Jest to 
technika ozdabiania albumów, 

kartek, pudełek i in. Histo-
rycznie scrapbooking był 
sposobem przekazania tra-
dycji i zwyczajów. Formą 
przekazu było tu nie słowo, 
a obraz. Po raz pierwszy 
znalazł zastosowanie, gdy 
powszechnie dostępny stał 
się druk, a w szczególności 
gazety. Pierwszymi znanymi 
scrapbookerami byli Mark 
Twain i Thomas Jefferson. 
Kiedy w powszechnym użyt-
ku znalazła się fotografia, za-
częto ją łączyć ze scrapboo-
kingiem. Kolebką scrapbookingu 
są Stany Zjednoczone, gdzie swoja 
popularnością scrapbooking prze-
wyższył nawet golfa. W co trzecim 
gospodarstwie domowym w USA 
można znaleźć coś zrobionego tą 
metodą. Nasza gmina też może się 
poszczycić profesjonalistką – Ar-
tystka Iwona Siuda już wiele lat 
poświęca swój czas, swój talent tej 
pasjonującej sztuce. Pracy Pani 
Iwony obejmują tematycznie róż-
ne wydarzenia okolicznościowe 
– święta, śluby, chrzty, narodziny 
dziecka i inne.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich serdecznie dziękuje Paniom 
Helenie Rojewskiej i Iwonie Siuda 
za chęć dzielenia się swoją pasją, za 

okazanie, jak utalentowani są nasi 
Mieszkańcy, jak wyjątkowe i nie-
tuzinkowe mają wizje i pomysły 
twórcze, jak różnorodne są tech-
niki tworzenia atrakcyjnych wyro-
bów artystycznych.

Zapraszamy wszystkich utalen-
towanych, pracowitych, wszech-
stronnie uzdolnionych mieszkań-
ców naszej gminy do współpracy. 
Organizujemy wystawy, spotkania 
twórcze, wywiady prasowe. W In-
formatorze Gminnym oraz na ofi-
cjalnej stronie Urzędu Miejskiego 
w Nowogrodźcu umieścimy repor-
taże i fotografię promujące naszych 
rękodzielników. Zapraszamy ser-
decznie!
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Tworzenie z pasją - wystawa w Nowogrodzieckim Ratuszu

17 września 2016 r. w Dziale Hi-
storii Miasta przy ul. Kutuzowa 14, 
odbyło się rozstrzygnięcie konkursu 
fotograficznego „Zabytki ziemi bole-
sławieckiej okiem obiektywu”. Wrę-
czeniu nagród laureatom towarzyszył 
wykład Grzegorza Sidorowicza na 
temat „dobrych praktyk” 
w fotografii współczesnej, 
zilustrowany bogatą pre-
zentacją multimedialną.

Organizatorami kon-
kursu, zrealizowanego 
w ramach akcji Europej-
skie Dni Dziedzictwa, były 
Muzeum Ceramiki w Bole-
sławcu oraz Stowarzysze-
nie Fotograficzne „Came-
ra”.

Rywalizacja odbyła 
się w dwóch kategoriach 
– profesjonalistów i ama-
torów. Udział w zawodach 
wzięło łącznie 22 osoby, po 
11 osób w każdej kategorii. 
Uczestnicy losowali pakiet 
dwóch reprodukcji sta-
rych pocztówek lub zdjęć, 
ukazujących dawny kształt 
obiektów lub miejsc z Bo-
lesławca oraz z terenu po-

wiatu bolesławieckiego. Jury w skła-
dzie: Anna Puk, Grzegorz Matoryn, 
Krzysztof Rajczakowski i Grzegorz 
Sidorowicz oceniało prace pod ką-
tem prawidłowego rozpoznania 
lokalizacji obiektów oraz wartości 
artystycznej fotografii. Laureatami 

konkursu zostali:
w kategorii: amatorzy:

I miejsce: Joanna Stankiewicz-
-Witek
II miejsce: Wojciech Wróblewski

III miejsce: Kalina Śliwiń-
ska

w kategorii:  
profesjonaliści:

I miejsce: Krzysztof Łuka-
siewicz (zdjęcie obok)
II miejsce:  
Krzysztof Jędrzejczyk
III miejsce: Piotr Koza

Źródło: bobrzanie.pl 
Najlepszym z nagro-

dzonych zdjęć (w kategorii 
profesjonaliści) okazało 
się zdjęcie zrobione w na-
szym mieście! Pan Krzysz-
tof Łukasiewicz uwiecznił 
na czarno białej fotografii 
Kaplicę szpitalną przy daw-
nym Szpitalu św. Józefa 
w Nowogrodźcu. 
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Najlepsza fotografia została wykonana w Nowogrodźcu!



10 września 2016 roku odbyły 
się Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików we Wrocławiu. 
Rywalizowali między sobą najlep-
si lekkoatleci z województwa dol-
nośląskiego i lubuskiego o kwa-
lifikację na Mistrzostwa Polski 
Młodzików (Mały Memoriał J. Ku-
socińskiego).

Naszą Gminę reprezentowała 
kilkunastoosobowa ekipa. Szcze-
gólnie zadowolony ze startu może 
być Piotr Szuszkiewicz, który wy-
walczył srebrny medal w rzucie 
młotem, wysyłając 5-kilogramową 
kulę na lince poza linię 45 metrów 
oraz zajmując 4 miejsce w rzucie 
dyskiem. Jacek Kozioł wskoczył na 
najniższy stopień podium, skacząc 
w dal ponad 5,5 metrów (rekord 
życiowy 6,01 metrów).

Był to udany start naszych 
młodzików. Do Mistrzostw Polski 
zakwalifikowało się dwóch zawod-
ników. Piotrek i Jacek będą repre-
zentować Gminę Nowogrodziec na 
Małym Memoriale. Piotrek - w rzu-
cie młotem, a Jacek - w 5-boju.

Wysokie, bo 7 miejsce, zdobył 
Dawid Zięba w rzucie młotem. Po-

niżej swoich możliwości wystarto-
wali pozostali nasi reprezentanci, 
ale należy podkreślić, iż są pierw-
szym rocznikiem młodzika i za rok 
na pewno będzie lepiej…

Opiekunem drużyny naszych 
sportowców jest Pan Dariusz Ma-
rek. 

Gminny Szkolny Związek Sportowy  
w Nowogrodźcu

Nasi Młodzicy medalistami województwa!

Zespół Folklorystyczny GOŚCI-
SZOWIANKI z Gościszowa zdobył 
III miejsce podczas III Festiwalu 
Muzyki Folkowej i Ludowej FOLK 
FEST Świeradów – Zdrój 2016 
w Świeradowie Zdroju. W Festiwa-
lu brało udział 13 zespołów z terenu 
Dolnego Śląska.

Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Nowogrodźcu

Kolejny sukces 
Gościszowianek!

W dniach 3-4 września 
2016 roku w partnerskiej 
Gminie Srbac w ośrodku 
Bardača odbyła się Dwu-
nasta Edycja Gastro Fest 
– Festiwalu Dobrego Sma-
ku. W tych dniach Bardača 
gościła kilka tysięcy osób 
z terenu gminy Srbac oraz 
gmin sąsiednich. Impreza 
została otwarta przez Mi-
nistra Handlu i Turystyki 
Republiki Serbskiej Bośni 
i Hercegowiny Pana Pre-
draga Gluhaković, co świadczyło 
o wysokiej randze wydarzenia dla ca-
łego regionu.

W tym szczytnym wydarzeniu 
wzięli udział przedstawiciele Pol-
skiego Kontyngentu Wojskowego 
EUFOR Althea Unii Europejskiej 
w Bośni i Hercegowinie. Na osobi-
ste zaproszenie Naczelnika Gminy 
Srbac Pana Drago Ćirić do Bardača 
przybyły również Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Zebrzydowej na 
czele z Przewodniczącą KGW Pa-
nią Mirosławą Kotwicą. Udział Po-
laków w wydarzeniu był odebrany 
przez naszych Serbskich Partnerów, 
jako kolejny znak dobrej współpra-
cy i przyjaźni z Polakami, których 
przodkowie zamieszkiwali ten teren 
do połowy ubiegłego wieku.

Imprezę poprzedziła konferencja 
naukowa, która odbyła się w dniu 2 
września br. w Bardača. „Chroniona 
Przyroda i turystyka” - taki był temat 
przewodni spotkania. W konferencji 
wzięli udział wybitni eksperci, którzy 
mówili o ochronie rezerwatów przy-
rody oraz rozwoju turystyki lokalnej.

Impreza Gastro Fest miała cha-
rakter konkurencyjny. W rywaliza-
cji na najlepsze dania wzięło udział 
60 drużyn z Gradiska, Banja Luka,  
Srbac, Čelinac oraz innych miast 
w regionie.

38 zespołów rywalizowało w przy-
gotowaniu gulaszu rybnego, zaś 22 
drużyny - w przygotowaniu dania 
z kurczaka. Nasze Panie przygoto-
wały zupę rybną w oparciu o przepis 
przekazywany z pokolenia na poko-

lenie w rodzinie Pani Mirosławy Ko-
twicy. Zupa była rewelacją imprezy, 
a jury nagrodziło polski zespół szcze-
gólnym wyróżnieniem – dyplomem 
oraz prezentem okolicznościowym. 
Najlepszymi kucharzami okazali się 
członkowie Związku Kombatantów 
Gminy Srbac.

Była to pięknie zorganizowana 
zabawa masowa z licznymi konkur-
sami: przeciąganie liny, skakanie 
w worku, najszybsze picie napojów 
i inne. Oczywiście, było dużo zespo-
łów, piękne tańce ludowe i pieśni 
w wykonaniu licznie zgromadzonych 
na święcie grup folklorystycznych. 
Były wśród nich również zespoły, 
które nasi mieszkańcy już dobrze 
znają i lubią: zespół „Mladost” i ze-
spół “Motajički vuk”.

Wystawcy win i brandy z sześciu 
miejscowości regionu przedstawi-
li swoje tradycyjne wyroby. Artyści 
lokalni zorganizowali wystawę dzieł 
rękodzielnictwa. Dużo smacznego 
domowego jedzenia i przede wszyst-
kim dobra zabawa sprawiły, że im-
preza była wyjątkowo udana.

Organizatorem Dwunastej Edycji 
Gastro Fest było Centrum Kultural-
no-Turystyczne Gminy Srbac.

„To jedno z największych wyda-
rzeń w naszej wspólnocie i cieszę się 
bardzo, że każdego roku coraz więcej 
osób bierze w nim udział. Mam na-
dzieję, że w przyszłości będzie jesz-
cze więcej wystawców, a zwłaszcza 
przedsiębiorców, prezentujących 
swoje produkty” - powiedział Naczel-
nik Gminy Srbac Pan Drago Ćirić.
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KGW z Zebrzydowej  
na Gastro Fest w Bardača!


