
W nowogrodzieckim Ratuszu 
w dniu 9 marca 2017 roku odbyło 
się polsko-czeskie spotkanie. Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
przyjął delegację z miasta Lomnice 
nad Popelkou na czele ze Staro-
stą Panem Josefem Šimek. Celem 
spotkania władz samorządowych 
Gminy Nowogrodziec i Lomnice 
nad Popelkou było przygotowanie 
wspólnego projektu w zakresie re-
nowacji zabytków: klasztoru św. 
Marii Magdaleny w Nowogrodźcu 
i Karlovské náměstí (placu w dziel-
nicy Karlov) w Lomnice nad Popel-
kou.

W trakcie spotkania centralnym 
wydarzeniem było zaznajomienie 
się delegacji czeskiej z miastem 
Nowogrodziec. Podczas wspólnego 
obchodu czescy partnerzy odwie-
dzili m.in. najstarsze zabytki mia-
sta, ale szczególne zainteresowanie 
wzbudziły ruiny XIII w. klasztoru 
św. Marii Magdaleny. Czechów 
zachwyciły pozostałości potężnej 

średniowiecznej budowli warow-
nej, rzadko spotykanej w Europie 
centralnej i zachodniej.

Wizyta przebiegała w niezwykle 
przyjaznej atmosferze, partnerzy 
poznali historię napływu miesz-
kańców do miasta po II wojnie 

światowej, zobaczyli tradycje wyro-
bu ceramiki, zaznajomili się z naj-
ważniejszymi czynnikami rozwoju 
miasta na przełomie ostatnich lat.

W ratuszu podsumowano spot-
kanie, w efekcie którego Gospoda-
rze obu miast zadeklarowali podpi-
sanie porozumienia o współpracy 
na rzecz realizacji partnerskiego 
mikroprojektu ze środków pro-
gramu INTERREG V-A Republika 
Czeska – Polska, w którym każdy 
z partnerów może otrzymać 85% 
dofinansowania wartości przedsię-
wzięcia. Temat projektu: Lomnice 
nad Popelkou i Nowogrodziec – 
wspólna podróż w czasie.

Strona polska zgłosi zamiar re-
nowacji jednej z najstarszych, zara-
zem najcenniejszych ścian byłego 
klasztoru Magdalenek w Nowo-
grodźcu, natomiast partner czeski 
z Lomnice nad Popelkou chciałby 
odnowić obszar zabytkowego placu 
w dzielnicy Karlov w Lomnicach.

„Liczę na owocną współpracę 
i pozytywną decyzję komitetu mo-
nitorującego w Libercu skutkują-
cą uzyskaniem dofinansowania. 
Planowane projekty są tożsame 
tematycznie, wpisują się w ideę 

integracji transgranicznej na 
rzecz rozwoju lokalnego oraz ideę 
współpracy społecznej i turystyki 
kulturowej” - powiedział podczas 
spotkania Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich. 

Mieszkańcy Czech na przełomie 
ostatnich lat coraz chętniej odwie-
dzają Nowogrodziec, co jest natu-
ralnym bodźcem do chęci nawiąza-
nia szerszej współpracy.
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Marzec/Kwiecień 2017
Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Nowy dach dla szkoły
Obecnie trwają prace związa-

ne z modernizacją pokrycia dachu 
na budynku Szkoły Podstawowej 
w Nowogrodźcu. Inwestycja, któ-
ra została rozpoczęta pod koniec 
stycznia bieżącego roku, obejmuje 
wymianę pokrycia dachowego bu-
dynku z ułożeniem folii dachowej, 
kontr łat i łat dachowych, wymianę 
obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych na powierzchni ok. 1 
577 m2. Pokrycie dachowe wykona-
ne będzie z dachówki ceramicznej 
w kolorze czerwonym. 

Szkoła Podstawowa w Nowo-
grodźcu od dłuższego czasu zmagała 
się z problemami wynikającymi ze 
złego stanu technicznego pokrycia 
dachowego, między innymi liczne 
nieszczelności, zawilgocenie ścian 

oraz coraz częściej pojawiające się 
zacieki na sufitach sal lekcyjnych. 
Powyższe powodowało zakłócenia 
w pracy placówki, a przy niezmie-
nionym stanie rzeczy mogło dopro-
wadzić do degradacji stanu tech-
nicznego ścian budynku. Niestety, 
zamiast oczekiwanych 40 lat, dach 
wytrzymał tylko 14 lat. 

Łączna kwota wykonania tej 
inwestycji, która potrwa około pół 
roku, to 365 994,75 złotych. Środ-
ki finansowe pochodzą z budżetu 
Gminy i Miasta Nowogrodziec.
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Wspólna podróż w czasie  
- ratujemy zabytki!

Figura św. Marii na Karlovym placu 
w Lomnicach nad Popelką (Czechy)

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy wszystkim  

Mieszkańcom Gminy i Miasta Nowogrodziec  
najserdeczniejsze życzenia spokojnych, pogodnych,  

pełnych wiary, nadziei i miłości 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich  
czasem  zadumy, wyciszenia, wypoczynku,  
prawdziwej radości, wiosennego nastroju,  

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu 

Antonina Szelechowicz

Burmistrz Nowogrodźca
 

Robert Relich

Wielkanoc 2017



ZWROT PUSTYCH OPAKOWAŃ PO ŚROD-
KACH OCHRONY ROŚLIN

DROGI ROLNIKU!
Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi nakłada w art. 43 na użytkowni-
ków środków ochrony roślin obowiązek zwrotu pustych 
opakowań do punktu sprzedaży. Brak spełnienia obo-
wiązku może skutkować nałożeniem na użytkownika 
kary grzywny. W 2004 r. powstał wspólny i jednolity 
dla wszystkich użytkowników środków ochrony roślin 
System odbioru opakowań po tych środkach, zwany 

Systemem PSOR. W ten sposób producenci i importe-
rzy wyszli naprzeciw wymogom zawartym w ustawie 
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Polskie 
Stowarzyszenie Ochrony Roślin jest właścicielem Syste-
mu i nadzoruje, czy działa on prawidłowo.

System PSOR jest skierowany przede wszystkim do 
rolników. Opiera się na kilku elementach: rolnik oddaje 
puste opakowanie do punktu sprzedaży, a punkt zbiera 
je w worki, które są następnie odbierane przez Operato-
ra Systemu, działającego na zlecenie PSOR.

W ramach Systemu zbierane są opakowania po środ-
kach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych 
dla organizmów wodnych lub ludzi oraz opakowania po 

innych niebezpiecznych preparatach wykorzystywa-
nych w rolnictwie. Należą do nich nawozy czy produkty 
biobójcze. Aby opakowanie zostało przyjęte przez punkt 
sprzedaży, musi być trzykrotnie przepłukane. Popłuczy-
ny można wykorzystać do oprysku. Takie postępowa-
nie pozwala wykorzystać cały produkt, transport pu-
stych opakowań ze sklepu jest dzięki temu bezpieczny, 
a sprzedawcy nie mają kontaktu ze stężonym produk-
tem. /Źródło: System Zbiórki Opakowań PSOR/

Opakowań po środkach ochrony roślin nie wyrzuca-
my razem z odpadami komunalnymi!
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Ochotnicze Straży Pożarne 
z terenu gminy Nowogrodziec 
brały udział w szkoleniu z zakre-
su Ratownictwa Technicznego dla 
Strażaków. Szkolenie zostało prze-
prowadzone przez Komendę Po-
wiatową Państwowej Straży Pożar-
nej w Bolesławcu.

W wydarzeniu uczestniczy-
li Strażacy z jednostek ochrony 

przeciwpożarowej z miejscowości: 
Czerna, Nowogrodziec, Nowogro-
dziec Osiedle, Gościszów oraz Ze-
brzydowa. Łącznie ośmiu Straża-
ków uzyskało wiedzę teoretyczną 
oraz praktyczną z zakresu przed-
miotowego szkolenia. W ostatnim 
dniu szkolenia, 18 lutego 2017 
roku, miał miejsce egzamin, który 
przedstawiciele Gminy Nowogro-
dziec przeszli pozytywnie. Ponad-
to wyróżniony został druh Marcin 
Kojder z OSP Gościszów.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich serdecznie gratuluje Straża-
kom zaangażowania podczas szko-
lenia oraz pozytywnych wyników 
egzaminu, życząc jednocześnie, aby 
nabyta wiedza sprawnego i bez-
piecznego wykonywania działań 
ratowniczo – gaśniczych stanowiła 
dalszą motywację do pracy i rozwi-
jania umiejętności.
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Ratownictwo  
Techniczne

Z dniem 1 stycznia 2017 r. we-
szła w życie nowa ustawa o ochro-
nie przyrody (Dz. U. z 2016 
r.poz.2134), która zmieniła dotych-
czasowe  zasady  usuwania  drzew  i  
krzewów.

Na podstawie tej ustawy zezwo-
lenie nie jest wymagane w przy-
padku drzew lub krzewów, które 
rosną na nieruchomościach stano-
wiących własność osób fizycznych 
i są usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. Oba warunki (własność 
nieruchomości należąca do osoby 
fizycznej i określony cel usunięcia) 
należy spełnić łącznie. 

Nowelizacja ustawy o ochronie 

przyrody  wprowadziła również 
zwolnienie rolników z obowiąz-
ku uzyskania zezwolenia na usu-
nięcie drzewa/krzewu, jakim jest 
zwolnienie dotyczące drzew lub 
krzewów usuwanych w celu przy-
wrócenia gruntów nieużytkowa-
nych do użytkowania rolniczego. 
Rolnik, który zamierza usunąć 
drzewa/krzewy w celu przywróce-
nia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego, nie musi 
występować o zezwolenie na ich 
usunięcie, bez względu na położe-

nie nieruchomości, gatunek oraz 
wymiary drzew.

Ustawa wprowadza również 
szereg ograniczeń w wycince 
drzew, (szczególnie przy drogach), 
dlatego też przed usunięciem 
drzew, należy zapoznać się z ww. 
ustawą lub skontaktować się te-
lefonicznie z Urzędem Miejskim 
w Nowogrodźcu (tel. 75 738 06 
90) bądź bezpośrednio z pracowni-
kiem Urzędu Miejskiego w Nowo-
grodźcu (pokój nr 3).  

Opisana tematyka przybliża wy-
łącznie część nowych zasad wycin-
ki drzew z nieruchomości stano-
wiących własność osób fizycznych 
zarówno z terenów zabudowanych, 
jak i z gruntów rolnych, o które 
najczęściej pytają mieszkańcy na-
szej gminy.
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Zasady usuwania  
drzew i krzewów  
w 2017 roku

W trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców
Na przełomie 2017/2018 roku 

rozpocznie się budowa długo 
oczekiwanego przez Mieszkańców 
zachodniej części Nowogrodźca 
chodnika na drodze wojewódzkiej 
nr 357. Inwestycja znacznie popra-
wi bezpieczeństwo na drodze woje-
wódzkiej nr 357 biegnącej ulicami 
Bolesława Chrobrego oraz Juliusza 
Słowackiego. Według pomiaru ru-
chu, opracowanego przez Dolno-
śląską Służbę Dróg i Kolei, dobowe 
natężenie pojazdów poruszających 
się na tym odcinku  drogi średnio 
wynosi ok. 1300. 

27 lutego 2017 roku w ramach 
prowadzonego przez DSDiK we 
Wrocławiu postępowania przetar-
gowego, wyłoniony został wyko-
nawca robót budowlanych i prac 
projektowych dla przedmiotowego 
zadania. Wybrano ofertę Konsor-
cjum firm Lider – Przedsiębiorstwo 
Konserwacji Urządzeń Wodnych 
i Melioracyjnych „MELIOBUD” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodź-
cu, Partnerzy – Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Jałowcu oraz Biuro Pro-
jektów i Usług Budownictwa AJD 
PROJEKT z siedzibą w Lubaniu. 
Termin zakończenia zadania usta-
lono na 15 miesięcy od dnia pod-
pisania umowy z wykonawcą, tj. 
czerwiec 2018 roku. 

Koszt inwestycji wynosi  
1 005 281,00 zł, z czego 50% czyli 
502 640,50 zł są to fundusze bu-
dżetu Gminy Nowogrodziec, a ko-
lejne 50% - fundusze Dolnośląskiej 

Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

Inwestycja zlokalizowana jest 
w zachodniej części miasta Nowo-
grodziec przy drodze wojewódzkiej 

nr 357 i polegać będzie na budowie 
chodnika wraz z odwodnieniem 
przy ul. Bolesława Chrobrego na 
odcinku ok. 1,4 km oraz przebu-
dowie chodnika przy ul. Juliusza 

Słowackiego na odcinku ok. 60 mb 
o szerokości ok. 2 m.
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Dnia 1 marca 2017 roku w No-
wogrodźcu uhonorowano pamięć 
skazywanych na zapomnienie 
przedstawicieli ostatniego zbrojne-
go podziemia niepodległościowego. 
Katowani w więzieniach, opluwani, 
skazani na zapomnienie - Wam de-
dykujemy dzień 1 marca! Mimo wy-
siłków komunistycznej propagandy 
w Polsce, Żołnierze Wyklęci dziś są 
naszymi bohaterami, zaś Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
dla nas wszystkich jest datą szcze-
gólną.

Kombatanci Związku Komba-
tantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych Koła Miejsko – Gminnego 
w Nowogrodźcu na czele z porucz-
nikiem w stanie spoczynku Józefem 
Komarem, przedstawiciele jedno-
stek organizacyjnych Gminy No-
wogrodziec, uczniowie i nauczycie-
le placówek oświatowych z terenu 
gminy Nowogrodziec uczcili pamięć 
Bohaterów antykomunistycznego 
i niepodległościowego podziemia. 
Przy pomniku Obrońcom Ojczy-
zny w Nowogrodźcu zapalono zni-

cze i złożono wieńce. Pani Zofia 
Bokszańska w okolicznościowym 
przemówieniu podkreśliła wagę 
patriotycznego wychowania dzieci 
i młodzieży: „Patriotyzm jest przy-
wiązaniem, miłością do Ojczyzny. 
Wychowanie patriotyczne jest klu-
czowym aspektem kształtowania 
naszej młodzieży”.

Pamiętajmy, że Żołnierze Wy-
klęci zapłacili za służbę Rzeczypo-
spolitej najwyższą cenę – cenę ży-
cia!

Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych – święto pań-
stwowe, obchodzone 1 marca. Ma 

na celu upamiętnienie żołnierzy 
tzw. Drugiej Konspiracji. Stano-
wili oni ruch niepodległościowy 
walczący o suwerenność Polski, 
uniezależnienie jej od wpływów 
ZSRR. Liczbę członków organizacji 
i wszystkich grup konspiracyjnych 
szacuje się na 120-180 tysięcy osób.

1 marca został wybrany ze 
względu na rocznicę rozstrzelania 
członków IV Zarządu Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość. Egzekucja 
miała miejsce w 1951 roku w War-
szawie, przy ulicy Rakowieckiej. 
Święto obchodzimy od 2011 roku.
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Zwycięstwo  
pamięci

Święto Sołtysa w gminie Nowogrodziec
Po raz kolejny w gminie Nowo-

grodziec obchodzono w dniu 10 
marca 2017 roku Święto Sołtysa - 
Gospodarza i Opiekuna Wsi. Z tej 
okazji w Domu Kultury „Promyk” 
odbyło się uroczyste spotkanie, 
podczas którego Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich podziękował 
Sołtysom za codzienną pracę i zaan-
gażowanie w działalność społeczną 
na rzecz rozwoju swoich miejsco-
wości, podkreślając ważną rolę jaką 
pełnią nasi Sołtysi. Złożone zostały 
również życzenia satysfakcji wyni-
kającej z pełnionej funkcji oraz dużo 
zdrowia i ludzkiej życzliwości. „Ży-
czę wytrwałości w rozwiązywaniu 
problemów społeczności lokalnej, 
wielu zawodowych sukcesów, satys-
fakcji z wykonywanej pracy, a także 
zdrowia i szczęścia w życiu osobi-
stym” - powiedział zebranym Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich. 
W imieniu wszystkich Sołtysów Pan 
Stanisław Kowalik, Sołtys Nowo-
grodźca, wyraził serdecznie podzię-
kowania Burmistrzowi Robertowi 
Relichowi za zaangażowanie, po-
święcenie i dobrą współpracę.

Program artystyczny przygo-
towany przez dzieci z Przedszko-
la Publicznego w Nowogrodźcu 
uświetnił wspaniałą uroczystość.

Tego samego dnia w Sali Głów-
nej Hotelu Agro Dolnośląskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu miało miejsce rozstrzyg-
nięcie konkursu Sołtys Roku 2016. 
Wojewoda Dolnośląski Paweł Hre-
niak wyróżnił najaktywniejszych 
Sołtysów za osiągnięcia w takich ob-
szarach jak: zaangażowanie w spra-
wy społeczne, organizacja inicjatyw 
związanych z aktywizacją mieszkań-
ców, działalność na rzecz wsparcia 
kultury i miejscowego folkloru. DY-
PLOM SOŁTYSA ROKU 2016 WO-
JEWÓDZTWA DOLNEGO ŚLĄSKA 
otrzymała również przedstawicielka 
gminy Nowogrodziec Pani Genowe-
fa Chmielowiec – Sołtys Kierżna. 

Święto Sołtysa to coroczne świę-
to, obchodzone w celu wyrażenia 
uznania wszystkim sołtysom, czyli 
przedstawicielom lokalnych, zwy-
kle wiejskich społeczności. Sołtysi 
pojawili się już w średniowieczu – 
wyznaczani byli przez feudalnych 
panów, a ich głównymi obowiąz-
kami było zbieranie czynszu i prze-
wodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili 
oni również rolę wiejskich sędziów. 
Z czasem ich mocna pozycja została 
częściowo ograniczona. Po upadku 
komunizmu sołtys został organem 
wykonawczym sołectwa, czyli jed-
nostki pomocniczej gminy. Obecnie 
sołtysa wybierają mieszkańcy da-
nego sołectwa – zwykle zostaje nim 
osoba z miejscowej społeczności, 
która pozostaje na bieżąco w spra-
wach lokalnych. Współcześnie 
do obowiązków sołtysów, oprócz 
reprezentowania sołectwa na ze-
wnątrz, należy m.in. zwoływanie 
zebrań wiejskich, udział w sesjach 
Rady Miejskiej.

W gminie Nowogrodziec utwo-
rzono 13 sołectw.
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Nie wszystkie lokalne społecz-
ności posiadają swoich przedsta-
wicieli wśród najmłodszych, którzy 
reprezentują postawy i potrzeby 
dzieci i młodzieży wobec władz 
samorządowych. W naszej gminie 
funkcjonuje Młodzieżowa Rada 
Miejska, która powołana zosta-
ła uchwałą nr LXV/447/10 Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 
27 sierpnia 2010 roku.

Podczas spotkania w Domu 
Kultury” PROMYK” w Nowogrodź-
cu w dniu 28 lutego 2017 roku, 
Młodzi Radni przedstawili 
Burmistrzowi Nowogrodź-
ca wyniki ankiety dotyczą-
cej bezpieczeństwa w miej-
scu zamieszkania dzieci 
i młodzieży. Wyniki ankie-
ty zostaną przedstawione 
podczas posiedzenia jednej 
z najbliższych Sesji Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu.

Młodzież  chętnie opo-
wiadała o sposobach spę-
dzania wolnego czasu,  

miejscach, w których się spotykają 
oraz nowych pomysłach na to, aby 
tych miejsc było więcej.    

Następnie Burmistrz Robert 
Relich przedstawił informację 
o planach rozwoju Miasta i Gminy 
w 2017 roku. 

Spotkanie przebiegło w miłej 
atmosferze, młodzi Radni  z wiel-
kim zainteresowaniem  słuchali 
o tym, jakie inwestycje będą reali-
zowane w bieżącym roku.
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Działania Młodzieżowej Rady Miejskiej  
w Nowogrodźcu

Już niedługo na skwerze 
w Nowogrodźcu przy ul. 1-go 
Maja i Klasztornej do końca 2018 
roku powstanie nowy budynek 
realizowany przez konsorcjum 
firm: Przedsiębiorstwo Konser-
wacji Urządzeń Wodnych i Me-
lioracyjnych „MELIOBUD” Sp. 
z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu 
oraz MS BUD Sinkowski Mariusz 
z siedzibą w Płóczkach Górnych. 
Inwestorem jest spółka Hydro-
-Tech sp. z o.o. w Nowogrodźcu.

W budynku będzie znajdo-
wało się 12 lokali mieszkalnych 
pod wynajem, o powierzchni 
od 46 m2 do 76 m2, w tym loka-
le 2- i 3-pokojowe. Na parterze 

przewidziano lokale usługowo-
-handlowe. W części podziemnej 
będą komórki lokatorskie. Po-
wierzchnia użytkowa budynku 
to 1300 m2 . 

W budynku zaprojektowano 
jedną klatkę schodową obsłu-
gującą kondygnacje mieszkalne 
oraz piwnicę bez dźwigu osobo-
wego. W klatce schodowej za-
projektowano platformę dla nie-
pełnosprawnych, umożliwiającą 
dostęp kondygnacji mieszkalnej 
dla osób o ograniczonej zdolno-
ści poruszania się.

Hydro-Tech sp. z o.o. Widok od ulicy Klasztornej

Odbudujemy stare miasto

Widok od podwórka Widok od ulicy 1-go Maja

Podczas XXXV Sesji Rady Miej-
skiej w Nowogrodźcu, Miasto No-
wogrodziec zostało uhonorowane 
tytułem „Miasto Przyjazne Tury-
stom”.

Stowarzyszenie Turystyki Re-
gionalnej „Wędrowiec” z Bole-
sławca nadało ten tytuł Miastu 
Nowogrodziec za dobrą współpra-
cę, doceniając gościnność naszego 
miasta i jego mieszkańców. Jak 
podkreślił Pan Rafał Kotlarski, 
Prezes Stowarzyszenia Turystyki 
Regionalnej „Wędrowiec”: „Ten 

tytuł został nadany dla Miasta 
Nowogrodziec przez uczestników 
licznych grup wędrownych, którzy 
w podsumowaniu roku 2016 opo-
wiedzieli się ze sporym uznaniem 
dla Gminy Nowogrodziec.”

Tytuł „Miejsce Przyjazne Tury-
stom” został nadany Sołectwu Kier-
żno w Gminie Nowogrodziec. Wy-
różnienie odebrały: Pani Genowefa 
Chmielowiec, Sołtys Kierżna oraz 
Pani Bożena Tarnawska, Przewod-
nicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
w Kierżnie. Sołectwo Kierżno rów-

nież wielokrotnie angażowało się 
we współpracę w zakresie rozwoju 
i promocji turystyki regionalnej, co 
zostało docenione przez Stowarzy-
szenie Turystyki Regionalnej „Wę-
drowiec” z Bolesławca.

Szczególnym tytułem „Arty-
sty Regionu” uhonorowano Ar-
tystę malarza – Pana Wacława 
Kleszczyńskiego, utalentowanego 
Mieszkańca naszej gminy. Pan 
Wacław Kleszczyński również 
chętnie współpracuje z Urzędem 
Miejskim w Nowogrodźcu, biorąc 
udział w wystawach i prezenta-
cjach twórczości artystów regional-
nych. Wystawa autorska prac Ar-
tysty wykonanych w różnorodnych 
technikach malarskich wraz z pre-
lekcją wzbudziła zainteresowanie 
i uznanie Gości naszego miasta.

Nowogrodziec staje się coraz 
bardziej popularny wśród 
turystów. Nie tylko wśród 
tych przejazdowych. Staje 
się również coraz bardziej 
cenionym miejscem doce-
lowym dla turystów z Pol-
ski i zagranicy. Zaprasza-
my serdecznie!

Urząd Miejski  
w Nowogrodźcu

Miasto Przyjazne Turystom



Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w IX edycji 
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego „Muzyka 
u J.I. Schnabla w Nowogrodźcu”, który zaplanowany 
jest na dni 17-21 maja br. Tegoroczny program wypełni 
cykl koncertów prezentujących muzykę poważną w wy-
konaniu wybitnych artystów.  Za sprawą szerokiego 

przekroju tematycznego słuchacze będą mieli okazję 
usłyszeć tradycyjne melodie tatarskie lub aranżacje 
pieśni na głos mezzosopranowy. Koncerty odbędą się 

w nowogrodzieckich świątyniach kościelnych, a każdo-
razowy wstęp jest nieodpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Z okazji Międzynarodowego 
Dnia Kobiet, Panie spotykają się 
w Domu Kultury Promyk, by za-
znajomić się z różnymi kulturami 
świata. W tym roku zgłębiano tra-
dycje muzyczne i kulinarne Wę-
gier. Mimo iż, na pierwszy rzut oka 
można stwierdzić, że Polska i Wę-
gry nie mają ze sobą wiele wspólne-
go, to zgłębiając temat okazuje się, 

że nie ma na świecie takich dwóch 
państw, których losy były nacecho-
wane tak wieloma analogicznymi 
sytuacjami. Od maja 2016 roku 
w całej Polsce obchodzony jest Rok 
Kultury Węgierskiej. 

Podczas spotkania siłę kobiet 
pokazała artystka, mieszkanka 
Gierałtowa Pani Bożena Mazur-

kiewicz, która opowiedziała nam 
o swojej pasji do sztuki, życiu co-
dziennym oraz inspiracjach i zre-
alizowanych marzeniach. Swoją 
przygodę z tworzeniem sztuki za-
częła w dojrzałym wieku, ale na 
realizację marzeń, jak sama stwier-
dziła, nigdy nie jest za późno.

Brzmienia powszechnie uważa-
ne za ludową muzykę węgierską, 
jak rozsławiony na świecie czar-
dasz, zaprezentował instrumental-
ny Zespół CZARDASZ TRIO. Mu-
zyka bardzo skoczna i taneczna. 
Nogi same rwały się do tańca!

Nie zabrakło również cenionej 
i charakterystycznej kuchni wę-
gierskiej. Był pikantny gulasz i sze-
roki wybór słodkości.

Te wszystkie przysmaki przygo-
towały oczywiście kobiety, gospo-
dynie z Zebrzydowej, prężnie dzia-
łające w Stowarzyszeniu Gospodyń 
Wiejskich „KWISA”.

Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu

Spotkanie z kulturą węgierską – specjalnie dla kobiet

Działalność Straży Miejskiej 
w Nowogrodźcu oparta jest na 
przepisach Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku o strażach 
gminnych (Dz.U.2013.1383). 
Podstawowe zadania straży okre-
śla art.10 i 11 ustawy.  
Straż Miejska w Nowogrodźcu 

wykonuje zadania  w dwuosobo-
wym składzie: komendant i straż-
nik. Działania ukierunkowane są 
w zakresie przestrzegania przepi-
sów ochrony środowiska, prowa-
dzone są kontrole nieruchomości 
na terenie Gminy Nowogrodziec. 
W trakcie kontroli sprawdzane 
są:

• Prowadzenie selektywnego 
zbierania  odpadów komunal-
nych

• Gospodarowanie nieczystoś-
ciami płynnymi, posiadanie 
umowy na wywóz ścieków i do-
wodów uiszczania opłat za  te 
usługi

• Przestrzeganie zakazu spalania 
odpadów.

W miesiącach lutym i marcu 
2017 roku przeprowadzono nastę-
pujące interwencje:
• wykroczenia z art. 77 Kodeksu 

wykroczeń (puszczanie psa lu-
zem poza posesją) – 6 pouczeń,  

• wykroczenia z art. 90 Kodeksu 
wykroczeń (nieprawidłowe par-
kowanie pojazdu) - 4 poucze-
nia,

• wykroczenia z art. 191 Ustawy 
o odpadach - 2 pouczenia (ter-
miczne przetwarzanie odpadów 
poza spalarniami odpadów),

• wykroczenia z art. 10 ust.2 
Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach - 12 po-
uczeń, 

• zgłoszono prośbę do schroniska 
dla zwierząt o zabranie bezpań-
skich 4 psów/kotów z terenu 
gminy,

• powiadamiano stosowne insty-
tucje o zaistniałych awariach, 

uszkodzeniach na terenie gmi-
ny,

• asysta pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu 
oraz pracownikom Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu 
przy pracy w terenie, 

• udział w dniach 08-09.02.2017 
wspólnie z pracownikami 
MGOPS w ogólnopolskiej akcji 
liczenia osób bezdomnych na 
terenie Miasta i Gminy Nowo-
grodziec,

• inne interwencje porządkowe,
• wspólnie z przedstawicielem 

policji przeprowadzono 2 spot-
kania z uczniami klas I gim-
nazjum w Nowogrodźcu, na 
których omawiano zagadnienia 
dot. popełniania czynów karal-
nych przez nieletnich, popraw-
ne zachowanie się uczniów 
w szkole i poza szkołą,

• wspólnie z pracownikami Wy-
działu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu  
przeprowadzono  kontrole  po-
sesji w zakresie prowadzenia 
prawidłowej segregacji odpa-
dów komunalnych, przydomo-
wych kotłowni - spalanie w pie-
cach odpadów.

Dane teleadresowe:  
Straż Miejska w Nowogrodźcu, 

ul. Lubańska 20,  
59-730 Nowogrodziec,  

tel.  757316419, 601983351,  
straz.miejska@nowogrodziec.pl

Straż Miejska w Nowogrodźcu

Z NOTATNIK A 
STR A ŻNIK A

Komendant Straży Miejskiej w Nowogrodźcu,
Edward Widuch
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HALA SPORTOWA PRZY 
GIMNAZJUM W NOWOGRODŹCU 

 

BILETY W CENIE  
20 zł normalny 

10 zł ulgowy  
(szkoła podstawowa i gimnazjum)     

 DO NABYCIA W DNIU IMPREZY 

INSTRUKTORZY: 
 

Monika Erdman-Lech       Karolina Cierlik        Tomasz Gajewski        Jarek Fila        Karolina Kozłowska  

      Nowogrodziec                 Świeradów                      Leśna                   Wrocław                Bolesławiec 
 

                        Dorota Wajcfelt                              Izabela Raupis                       Katarzyna Kubis    
                                 Lubań                                           Bogatynia                                 Lwówek 

DOCHÓD Z IMPREZY ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA LECZENIE  
I REHABILITACJĘ LAURY  JADACH 

Organizator:   Gminne Centrum Kultury              Partnerzy:                    Gimnazjum                           Szkoła Podstawowa                      Patronat medialny: 
                            i Sportu w Nowogrodźcu                                            im. Adama Mickiewicza         im. Bolesława Chrobrego              
                                                                                                                               w Nowogrodźcu                       w Nowogrodźcu 
                   

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

Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Firm i Zakładów Pracy o Puchar 
Burmistrza Nowogrodźca odbył się 
w hali sportowej przy Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza w Nowo-
grodźcu w dniu 26 lutego 2017 
roku. W zawodach wzięło udział 6 
firm i zakładów pracy.

Drużyny zostały podzielone na 
dwie grupy, w których rywalizo-
wały grając każdy z każdym. Dwie 
najlepsze drużyny z obu grup prze-
chodziły do półfinałów, a drużyny 
z trzecich lokat rywalizowały w me-
czu o miejsce piąte w zawodach. 
Zwycięzcy półfinałów wystąpili 
w wielkim finale, natomiast poko-
nani - w meczu o miejsce trzecie. 

Wyniki spotkań grupowych  
przedstawiały się następująco:

Grupa A
Ceramika Millena – Toyota Boshoku 3:2

Lovink Polska – Toyota Boshoku 2:0
Ceramika Millena – Lovink Polska 0:0

Grupa B
JW Bolesławiec – Armada 0:0

Weber Hydraulika – Armada 0:1
JW Bolesławiec – Weber Hydraulika 4:2

Półfinały:
Lovink Polska – Armada 1:0

JW Bolesławiec – Ceramika Millena 2:2; 
k:JW 

Mecz o 5 miejsce:
Weber Hydraulika – Toyota Boshoku 2:2; 

k:Weber 

Mecz o 3 miejsce:
Armada – Ceramika Millena 0:0; 

k:Armada

Finał:
JW Bolesławiec – Lovink Polska 6:1 

Klasyfikacja końcowa zawodów:
1.Jednostka Wojskowa Bolesławiec.

2. Lowink Polska.
3. Firma Armada z Nowogrodźca.

4.Ceramika Millena z Parzyc.
5.Weber Hydraulika.

6.Toyota Boshoku Poland.

Zwycięska drużyna wystąpiła 
w składzie: Sławomir Tkacz, To-
masz Kargul, Kamil Tkacz, Jacek 
Bochnia, Dawid Kałużyński, Eryk 
Kliwak.

Wszystkie uczestniczące w tur-
nieju drużyny otrzymały z rąk 
Burmistrza Nowogrodźca Roberta 
Relicha oraz Dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Nowo-

grodźcu Elizy Szwed pamiątkowe 
puchary oraz dyplomy. Dodatko-
wo wszystkim zespołom wręczono 
sprzęt sportowy w postaci piłek 
nożnych oraz gadżety i upominki.

Zostały również przyznane 
trzy nagrody indywidualne. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju 
uznano Marcina Potyszka z firmy 
Armada. Najlepszym Bramkarzem 
został Tomasz Kargul z Jednostki 
Wojskowej Bolesławiec. Najlep-
szym strzelcem został Jacek Boch-
nia z Jednostki Wojskowej Bolesła-
wiec.

Dla kibiców w holu sali została 
przygotowana kawiarenka z domo-
wymi wypiekami oraz kawą i her-
batą. Dzieci przybyłe na zawody 
z rodzicami mogły skorzystać z za-
jęć artystycznych przygotowanych 
specjalnie dla nich w sali lustrza-
nej. Organizatorem turnieju było 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu.

Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu

Jednostka wojskowa z Bolesławca  
najlepsza w Halowym Turnieju Piłki Nożnej

Muzyczny Maj w Nowogrodźcu


