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Witamy Siostry w skromnych  
progach domu!

Nowogrodziec... Siostry Mag-
dalenki... Historia naszego Miasta 
i historia Sióstr św. Marii Magdale-
ny od Pokuty - jest to jedna historia, 
a nie dwie odrębne. Na tym właśnie 
polega  unikalność  naszego miasta. 
To one, Siostry Magdalenki, stara-
niem Świętej Jadwigi Śląskiej - Pa-
tronki naszego Miasta, przyjechały 
do Nowogrodźca w roku 1217 z Mar-
sylii, by nieść swoją świętą posługę. 
Wśród  grubych  murów  klasztoru 
zamieszkały Siostry, otaczając swo-
im modlitewnym wstawiennictwem 
wszystkich  mieszkańców  Nowo-
grodźca  oraz  okolicznych wsi.  Du-
chowy  wymiar  żyjących  w  ascezie, 
milczeniu  i  ubóstwie  Sióstr  Mag-
dalenek był poniekąd rozpoznawal-
ny  po  owocach.  Staraniem  Sióstr 
miasto  intensywnie  się  rozwijało. 
Niestety,  nader  często,  Nowogro-
dziec  był  nawiedzany  przez  klęski 
pożarów i chorób. Znaną jest wielka 
działalność charytatywna Magdale-
nek w okresach klęsk żywiołowych. 
Staraniem  klasztoru  uruchomiono 
też  pierwszy  w  mieście  wodociąg. 
Uzyskano tak ważny dla mieszkań-
ców Nowogrodźca przywilej warze-
nia  i  sprzedaży  piwa,  jak  również 
zorganizowania targu solnego.

10 i 11 czerwca 2017 roku Miesz-
kańcy naszego Miasta,  jak również 
całej  gminy  Nowogrodziec,  wspól-
nie  obchodzili  Jubileusz  800-le-
cia  Sprowadzenia  Sióstr  św. Marii 
Magdaleny od Pokuty do Nowo-
grodźca. Dnia 10 czerwca w Domu 
Kultury Promyk odbyło się Sympo-
zjum naukowe  poświęcone  sylwet-
ce fundatorki pierwszego klasztoru 
Sióstr św. Marii Magdaleny od Po-
kuty na naszych ziemiach - Świętej 
Jadwidze Śląskiej. Prawdziwą ucztą 
duchową był koncert zespołu muzy-
ki sakralnej LUMEN z Poznania. 

11  czerwca  odbyły  się  główne 
uroczystości związane z 800-leciem 
sprowadzenia Sióstr św. Marii Mag-
daleny od Pokuty do Nowogrodźca, 
w których wzięli udział: Poseł Rze-
czypospolitej Polskiej Ewa Szy-
mańska,  Senator  Rzeczypospolitej 
Polskiej Krzysztof Mróz, Burmistrz 
Nowogrodźca  Robert  Relich,  ks. 
bp Zbigniew Kiernikowski - biskup 
legnicki wraz z duchownymi, Mat-
ka  Gabriela  Kępa  Przełożona  Ge-
neralna  Zgromadzenia  Sióstr  św. 
Marii Magdaleny od Pokuty wraz 
z  Siostrami,  Prezydent Miasta  Bo-
lesławiec  Piotr  Roman,  Starosta 
Bolesławiecki  Karol  Stasik,  Wice-
starosta  Tomasz  Gabrysiak,  Prze-
wodnicząca  Rady Miejskiej  w  No-
wogrodźcu  Antonina  Szelechowicz 
na czele z Radnymi Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu, Kierownicy jedno-
stek organizacyjnych Gminy Nowo-
grodziec,  Sołtysi,  licznie  zgroma-
dzeni  Mieszkańcy  i  Goście  gminy 
Nowogrodziec. Obchody  rozpoczę-
to mszą  świętą w  kościele  pw.  św. 
ap. Piotra i Pawła w Nowogrodźcu, 
której  przewodniczył  oraz wygłosił 
homilię  Jego  Ekscelencja  ks.  bp 
Zbigniew Kiernikowski - biskup leg-
nicki. Gospodarz Gminy, Burmistrz 
Robert Relich, dziękując serdecznie 
Siostrom, przekazał wspólnie z Pa-
nią Antoniną Szelechowicz – Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej na ręce 
Matki Gabrieli Kępy piękny graficz-
ny  obraz  Świętej  Jadwigi  Śląskiej 
wykonany  przez  lokalnego  Artystę 
Mariusza  Urbana.  „Społeczność 
Miasta i Gminy Nowogrodziec z ot-
wartym  sercem  i  wielką  radością, 
wita Siostry w skromnych progach 
domu” – powiedział w przemówie-
niu Burmistrz Robert Relich.

Po  zakończeniu  mszy  świętej 
w  bocznej  nawie  kościoła  została 

NIEZWYKŁE WYDARZENIE MUZYCZNE  
W NOWOGRODŹCU PRZESZŁO DO HISTORII

Podsumowanie IX Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego  
„Muzyka u J.I.Schnabla” w ramach Muzycznych Tradycji Obszaru Pogranicza  

„Józef Ignacy Schnabel na pograniczu”
Tegoroczna  edycja  spotkań 

z  muzycznymi  tradycjami  Nowo-
grodźca  pod  każdym  względem 
była  wyjątkowa  i  niepowtarzalna. 
Związane było to z okrągłą rocznicą 
250. urodzin patrona festiwalu Jó-
zefa  Ignacego Schnabla. Działania 
oraz program został ułożony w taki 
sposób,  aby  każdy mógł  uczestni-

czyć w wydarzeniu, a różnorodność 
z tym związana pozwoliła na szereg 
niezapomnianych  koncertów  i  in-
nych inicjatyw.

Początkiem  były  warsztaty 
muzyczne,  w  których  uczestniczy-
ła  grupa  działająca  w  sekcji  dętej 
Gminnego Centrum Kultury i Spor-

tu  w  Nowogrodźcu 
na czele z prowadzą-
cym Arturem Nowa-
kiem  oraz  specjalni 
goście  pochodzący 
z  Vrchlabi.  Dzięki 
wspólnej inicjatywie 
zacieśniania  więzi  
polsko-czeskiej za-
proszenie  przyjęli 
uczniowie Podsta-
wowej  Szkoły  Arty-
stycznej  im.  Karla  
Halíře  we  Vrchlabi 
wraz  z  dyrektorem 
placówki  Radkiem 

Hanuš. Podsumowaniem dwudnio-
wych  zajęć  był  specjalny  koncert, 
podczas  którego  młodzież  zagrała 
utwory  Józefa  Ignacego  Schnabla. 
Wspólny  trud  oraz  dociekliwość 
w zapoznaniu z twórczością patro-
na, wpłynęły na wartość edukacyj-
ną oraz  integrację spotkań, co oka-
zało  się dobrą prognozą na dalszą 
współpracę w przyszłości. 

Inauguracja pierwszego kon-
certu  odbyła  się  w  dniu  17  maja 
2017  roku w  kościele  pw.  św. Mi-
kołaja  w  Nowogrodźcu.  Przed 
wystąpieniem  znanego  organisty 
młodego pokolenia Mateusza Rze-
wuskiego  został  odegrany  hejnał 
przez  instrumentalistów  z  Aka-
demii  Muzycznej  we  Wrocławiu, 
a  sam  recital  wzbudził  ogromne 
emocje  i  zainteresowanie  wśród 
publiczności. Możliwość wysłucha-
nia twórczości Johanna Sebastiana 
Bacha,  czy  samego  Józefa  Ignace-
go  Schnabla  pozwoliła  na  pozna-
nie  możliwości  majestatycznych 
organów  oraz  niezwykłego  geniu-
szu  kompozytorów,  jak  i  samego 
twórcy koncertu. Kolejne wieczory 
związane  z  festiwalem  odbyły  się 
w świątyni parafialnej pw. św. Pio-
tra i Pawła w Nowogrodźcu. Wśród 
zaplanowanych  koncertów  odbyło 
się czwartkowe spotkanie z Valen-
tinem Ghita, uznanym rumuńskim 
oboistą  oraz  pianistką  Katarzyną 
Neugebauer,  której  działalność 

obrazuje  niezwykły  talent  i  szereg 
zasług,  jakie ma na swoim koncie. 
Natomiast  kolejny  dzień  charak-
teryzował  się  tatarskim  klimatem 
za  sprawą  projektu  Yazcite,  który 
oczarował  nowogrodzieckich  słu-
chaczy. Dźwięki, wydobywające się 
z  oryginalnych  instrumentów,  do-
skonale wprowadziły w orientalny 
bezkres wschodu, a unikalny zarys 
koncertu  pozwolił  na  wyjątkowy 
odbiór  wśród  słuchaczy.  W  sobo-
tę  zaprezentowali  się  znakomici 
czescy  artyści:  mezzosopranistka 
Ester  Pavlu  oraz  pianista  Ahmad 
Hedar,  którzy  w  trakcie  występu 
udowodnili,  jak  wielką  wartość 
posiada kultura wysoka. Niezwy-
kły koncert zgromadził dużą liczbę 
słuchaczy,  dzięki  czemu  wrażli-
wość i osobowość artystów  odsło-
niła atuty czeskiej sceny operowej. 
Zwieńczeniem działań  związanych 
z wydarzeniem było wspaniałe wi-
dowisko w wykonaniu Orkiestry 
Kameralnej  im.  Józefa  Suka,  któ-
rzy  doskonałą  grą  zainspirowali 
do  wsłuchania  się  w  kompozycje 
Edwarda Grieg czy Zdenka Lukáš. 

Dodatkowo  w  ramach  działań, 
związanych z organizacją wydarze-
nia, odbyła się Polsko - Czeska Kon-
ferencja Naukowa pn. „Józef Igna-
cy  Schnabel  i  jego  epoka”  w  250. 
rocznicę urodzin kompozytora pod 
honorowym  patronatem  Kierow-
nika Katedry Teorii Muzyki i Hi-
storii  Śląskiej  Kultury  Muzycznej 
prof.  dr  hab.  Anny  Granat-Janki. 
Natomiast  kierownictwo  naukowe 
nad wydarzeniem  objęła Dyrektor 
Artystyczny Festiwalu dr Aleksan-
dra Pijarowska. Podczas dwudnio-
wego spotkania zaprezentowali się 
wybitni prelegenci z Polski i Czech, 
którzy  przybliżyli  postać  patrona 
festiwalu  i  jego poczynania w śro-
dowisku muzycznym. Nie zabrakło 
również  prezentacji o innych kom-
pozytorach, którzy w różny sposób 
wpłynęli na twórczość J. I. Schna-
bla.

Festiwal oraz działania należące 
do jego charakteru zostały współfi-
nansowane ze środków Unii Euro-
pejskiej  w  ramach  Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego 
oraz  środków budżetu państwa  za 
pośrednictwem Euroregionu Nysa. 

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu

poświęcona  tablica,  ufundowana 
przez Miasto Nowogrodziec, upa-
miętniająca fakt sprowadzenia 800 
lat temu Sióstr Magdalenek do na-
szego miasta. Następnie  barwnym 
korowodem procesja przeszła przez 
miasto. Na placu rynkowym odbyła 
się wspólna  agapa,  pokaz musztry 
Gwardii  Matki  Bożej  Miłosierdzia 
z  Jeleniej  Góry-Cieplic,  występy 
artystyczne  zespołów  szkolnych, 
animacje  kulturalne,  prezentacje 
garncarstwa i kulinariów.

Drogie  Siostry,  witamy 
w skromnych progach domu!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



W  czerwcu  br.  zakończono  re-
alizację  projektu  współfinansowa-
nego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego  Województwa  Dol-
nośląskiego  2014-2020  polega-
jącego  na  kompleksowym  wypo-
sażeniu  Przedszkola  Publicznego 
w  Zebrzydowej  działającego  jako 
filia placówki w Nowogrodźcu. 

Dzięki  podjętym  staraniom 
Burmistrza  Nowogrodźca  Roberta 
Relicha,  po  trwających  ponad  rok 
działaniach  związanych  z  przebu-
dową  budynku  byłej  szkoły  pod-
stawowej w Zebrzydowej, udało się 
uruchomić  nowoczesny  i  dobrze 
wyposażony  obiekt  dla  potrzeb 
najmłodszych  mieszkańców  Gmi-
ny Nowogrodziec. Po wakacjach 
zostanie oddany kolejny III oddział 
przedszkolny dla najmłodszych. 

Przebudowę  budynku  rozpo-
częto  w  2015  roku,  a  ostatecznie 
zakończono  pod  koniec  czerwca 
2016  roku.  Wskutek  czynionych 
starań Gminy Nowogrodziec, zwią-
zanych z trudną i długotrwałą pro-
cedurą  aplikacji  o  środki  unijne, 
w  styczniu  br.  w  końcu  udało  się 
podpisać  z  Urzędem Marszałkow-
skim we Wrocławiu umowę o dofi-
nansowanie projektu gwarantującą 
sfinansowanie 85%  kosztów zada-
nia przez Unię Europejską.

Działania  projektowe  rozpo-
częto jednak już w I kwartale 2016 
roku, wkrótce po złożeniu wniosku 
o  dofinansowanie.  Celem  władz 
Gminy  było  uruchomienie  dwóch 
oddziałów  przedszkolnych  przed 
rozpoczęciem  roku  szkolnego 
2016-2017.

Na  początku  zakupiono  kom-
pletne wyposażenie  dwóch  sal  za-
jęć  i  szatni  dla  dzieci  obejmujące: 
krzesełka,  stoliki,  szafy,  szafki, 
regały  i  dywany.  Następnie  wy-
posażono  rozdzielnię  i  zmywalnię 
dla dzieci  zakupując:  stalowy  stół, 
szafę,  szafki  wiszące  oraz  regały 
i  wózek  na  posiłki. Do  kuchni  za-
kupiono ponadto zmywarkę do na-
czyń,  kuchnię  elektryczną,  pralkę, 
lodówkę oraz okap kuchenny. 

Główny  trzon  zakupów  stano-
wiło  wyposażenie  sal  w  zabawki 
i  pomoce  dydaktyczne,  których 
łącznie zakupiono ponad 120 sztuk 
różnego rodzaju i asortymentu, po-
cząwszy  od  maskotek  i  puzzli  dla 
najmłodszych,  a  skończywszy  na 
rowerkach przeznaczonych do za-
baw ruchowych. 

Dużym  wyzwaniem  było  uru-
chomienie  sali  z  wyposażeniem 
do  gimnastyki  sensorycznej  dzieci 
– 16 zakupionych urządzeń będzie 
służyć maluchom do kształtowania 
sprawności i zdrowej sylwetki.

Ostatnim  etapem  projektu  był 
zakup  sprzętu  multimedialnego 
do prowadzenia zajęć z dziećmi, tj. 
telewizora,  tablicy  interaktywnej, 
projektora ze stolikiem oraz lapto-
pa do obsługi tablicy interaktywnej 
i projektora. 

W  związku  z  uzyskaniem  dofi-
nansowania, Gmina mogła zakupić 
dodatkowo  artykuły  promocyjne 
dla  dzieci,  tj.  koszulki,  kamizelki 

odblaskowe oraz czapeczki.

Łączny  koszt  wyposażenia  pla-
cówki  wyniósł  85.120  złotych, 
z czego 85 % pokryje budżet unijny.

Podsumowując,  realizacja  pro-
jektu  przyniosła  wymierne  efekty 
rzeczowe w postaci nowego obiek-
tu, do którego chętnie uczęszczają 
dzieci  mieszkające  głównie  w  Ze-
brzydowej  i  Parzycach.  Należy 
także zwrócić uwagę na efekty po-
średnie,  do  których  zaliczyć  nale-
ży  przede  wszystkim:  wspieranie 
możliwości  kariery  zawodowej 
rodziców  dzieci,  odciążenie  osób 
starszych  od  obowiązku  stałej 
opieki  nad  najmłodszymi,  powrót 
na  rynek  pracy  młodych  kobiet, 
co  w  przyszłości    z  pewnością  za-
owocuje  wzrostem  poziomu  życia 
mieszkańców.   

Projekt pn. ,,Tworzenie no-
wych miejsc przedszkolnych w Ze-
brzydowej poprzez zakup wypo-
sażenia” jest współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego 2014-2020.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Uczniowie z klasy szóstej Szko-
ły Podstawowej im. Tadeusza Koś-
ciuszki w Wykrotach odwiedzili 
w  dniu  31  maja  2017  roku  Urząd 
Miejski  w  Nowogrodźcu.  Pomysł 
zrodził się w środowisku uczniow-
skim, zaś Pani Dyrektor Wiesława 
Traczyk, która zawsze chętnie pod-
trzymuje  dobrą  inicjatywę  swoich 
podopiecznych,  zorganizowała 
wraz z Panią Małgorzata Klisiewicz 
wycieczkę  rowerową  do  Nowo-
grodźca.

Wizyta miała  na  celu  zapozna-
nie  uczniów  z  zasadami  funkcjo-
nowania  samorządu  terytorialne-
go, poznanie  jego struktur, zadań, 
metod działania  oraz  zarządzania. 
Młodzież  również była  zaintereso-
wana zwiedzaniem obiektów kultu-
ralno-oświatowych, jak również za-
bytków  Nowogrodźca  oraz  miejsc 
ciekawych  pod  względem  przy-
rodniczym.  Ważnym  celem  były 
spotkania z pracownikami Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu, Gmin-
nego  Centrum  Kultury  i  Spor-
tu  w  Nowogrodźcu  oraz  Zakładu 
Obsługi  Szkół  w  Nowogrodźcu. 

W  Urzędzie  Miejskim  w  Nowo-
grodźcu  z  uczniami  spotkał  się 
Burmistrz  Nowogrodźca  Robert 
Relich.  Od  początku  spotkania 
została  nawiązana  ciekawa  roz-
mowa  z  uczniami.  Burmistrz  Ro-
bert Relich chętnie odpowiadał na 
wszystkie pytania, dotyczące m.in. 
jego  zainteresowań  i  planów,  gdy 
był  jeszcze  w  ich  wieku.  Ucznio-
wie opowiadali o swoich zaintere-
sowaniach  i  o  tym,  co  podoba  im 
się w  swojej  szkole. Na  zakończe-
nie spotkania uczniowie z Wykrot 
podarowali  Panu  Burmistrzowi 
własnoręcznie  zrobione  kwiaty. 
To  jednak  nie  był  koniec  zapo-
znawczej  wycieczki.  Mili  Goście 
zwiedzili wszystkie wydziały Urzę-
du  Miejskiego  i  w  rozmowach 
z  ich naczelnikami dowiedzieli  się 
o  tym,  jakimi  sprawami  zajmują 
się  poszczególne  jednostki.  Wiel-
kie  zainteresowanie  wzbudziła 
również wizyta w Wydziale Spraw 
Społecznych,  gdzie  młodzież  do-
wiedziała  się o  systemie ewidencji 
ludności i dowodach osobistych.

Tak  samo  ciepło  młodzież  zo-
stała przyjęta w Zakładzie Obsługi 
Szkół  w  Nowogrodźcu,  gdzie  Dy-
rektor  Marta  Kołodziejska  opo-
wiadała  o  sprawach  oświatowych, 
a  zwłaszcza  dotyczących planowa-
nia środków finansowych.

Uczniowie  zwiedzili  także 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w  Nowogrodźcu,  gdzie  zapoznali 
się ze zbiorami bibliotecznymi.

W drodze do Nowogrodźca i do 
domu uczniom towarzyszyli Straż-
nicy  ze  Straży Miejskiej  w  Nowo-
grodźcu,  dzięki  czemu  wycieczka 
rowerowa była bezpieczna.

Spotkania Mieszkańców z Bur-
mistrzem Nowogrodźca Robertem 
Relichem  stały  się  dobra  tradycją 
–  Mieszkańcy  sołectw,  Seniorzy, 
Uczniowie, Przedsiębiorcy regular-
nie  spotykają  się  z  Gospodarzem 
naszej  gminy.  „Takie  spotkania  są 
dla mnie bardzo cenne, bo pozwa-
lają jeszcze bliżej poznać osobiście 
naszych  Mieszkańców,  ich  troski 
i oczekiwania” - mówi z uznaniem 
Burmistrz Robert Relich.
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Pomyślnie  zakończono  prace 
związane  z modernizacją  pokrycia 
dachu na budynku Szkoły Podsta-
wowej  w  Nowogrodźcu.  Inwesty-
cja,  która  została  rozpoczęta  pod 
koniec  stycznia  bieżącego  roku, 
obejmowała wymianę pokrycia da-
chowego budynku z ułożeniem folii 
dachowej, kontrłat i łat dachowych, 
wymianę obróbek blacharskich, ry-
nien i rur spustowych na powierzch-
ni ok. 1 577 m2. Pokrycie dachowe 
wykonane  zostało  z  dachówki  ce-
ramicznej  w  kolorze  czerwonym. 
Roboty  budowlane  prowadzone 
były przez firmę Budownictwo De-
karsko  –  Blacharskie, Murarstwo, 
Malowanie Rafał Tomczyk na łącz-
na kwotę 365 994,75 zł.

Szkoła  Podstawowa  w  Nowo-
grodźcu od dłuższego czasu zmaga-
ła  się  z  problemami wynikającymi 
ze  złego  stanu  technicznego  po-
krycia  dachowego, między  innymi 

liczne nieszczelności,  zawilgocenie 
ścian  oraz  coraz  częściej  pojawia-
jące się zacieki na sufitach sal  lek-
cyjnych. Powyższe powodowało za-
kłócenia w  pracy  placówki,  a  przy 
niezmienionym  stanie  rzeczy  mo-
gło doprowadzić do degradacji sta-
nu  technicznego  ścian  budynku. 
W  tej  sytuacji  nieodzownym  sta-
ło  się  szybkie  określenie  rozmia-
ru  i  kosztów  niezbędnych  prac, 
a  następnie  zlecenie  wykonania 
kompleksowych  robót  związanych 
z wymianą pokrycia dachowego. 

Teraz uczniowie Szkoły Podsta-
wowej  im.  Bolesława  Chrobrego 
w  Nowogrodźcu  mają  dobre  wa-
runki do nauki!

Inwestycja  została  sfinansowa-
na  ze  środków  własnych  budżetu 
Gminy i Miasta Nowogrodziec. 
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W połowie maja zakończyły się 
prace  związane  z  budową  placu 
zabaw  w  Parzycach.  Plac  zlokali-
zowany został przy boisku sporto-
wym.  Wykonawcą  inwestycji  była 
firma NOVUM  Sp.  z  o.o.  Sp.k.  ze 
Szczytna.  Plac  zabaw  zaprojek-
towany  został  w  taki  sposób,  aby 
znajdowały  się  na  nim  zabawki 
zarówno dla starszych, jak i młod-
szych  dzieci.  Zamontowany  został 
duży  zestaw  zabawowy  w  formie 
statku,  huśtawka  podwójna,  sprę-
żynowce: skuter, żyrafa, motocykl, 
zestaw zabawowy – kasa biletowa, 
karuzela krzyżowa oraz zjeżdżalnia 
– drzewko dla najmłodszych dzie-
ci. Plac zabaw wyposażono również 
w dwie  ławki, kosz na śmieci oraz 
tablicę z regulaminem. Plac zabaw 
ma wymiary: 12,5 x 26,0 m.

Dojście  do  placu  zostało  wy-
konane  z  kostki  betonowej.  Na-

wierzchnia  bezpieczna  placu  za-
baw  wykonana  została  w  całości 
z piasku, natomiast strefa z ławka-
mi  utwardzona  została  kostką  be-
tonową. 

Mamy  nadzieję,  że  plac  zabaw 
spełni  oczekiwania  najmłodszych 
Mieszkańców  gminy  Nowogro-
dziec  i  będzie  to ulubione miejsce 
rekreacji i wypoczynku dla dzieci 
mieszkających w okolicy. Inwesty-
cja została w całości sfinansowana 
z budżetu Gminy Nowogrodziec.

Miło  nam  poinformować,  że 
w  najbliższym  czasie  przy  ogro-
dzeniu placu zabaw zamontowane 
zostaną  urządzenia  siłowni  ze-
wnętrznej, więc i dorośli będą mo-
gli aktywnie wypocząć na świeżym 
powietrzu.
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Plac zabaw gotowy przed wakacjami!

Z myślą o dzieciach - Przedszkole  
Publiczne  w Zebrzydowej



Mieszkańcy Gościszowa od wie-
lu  lat  czynnie  zabiegali o naprawę 
drogi powiatowej z Gościszowa do 
Bolesławca.  Modernizacja  niniej-
szego  odcinka  drogi  od  dłuższego 
czasu  stanowiła  priorytet  w  dąże-
niach  Burmistrza  Nowogrodźca 
Roberta Relicha do poprawy stanu 
dróg powiatowych na terenie gmi-
ny Nowogrodziec.

Przebudowa  drogi  została  po-
dzielona na trzy etapy. Pierwszy 
etap  rozpoczął  się  w  2015  roku 
i  obejmował  odcinek  1100  mb. 
W  2016  roku  przebudowano  na-
stępne  750 mb,  zaś  22 maja  2017 
roku oddano do użytku ostatni od-
cinek o długości 835 mb  i na  tym 
została zakończona przebudowa na 
terenie gminy Nowogrodziec.

W ramach inwestycji wykonano 
dwie  warstwy  asfaltowe,  warstwę 
wyrównawczą  i  warstwę  ścieral-
ną.  Dodatkowo  przeprowadzono 
czyszczenie  i  pogłębienie  rowów, 
remonty  przepustów  drogowych 
oraz  wyrównanie  i  profilowanie 
poboczy.  Inwestycja  realizowana 
była na mocy porozumień Powiatu 
Bolesławieckiego  z  Burmistrzem 

Nowogrodźca Robertem Relichem, 
który  zadeklarował  pokrycie  po-
łowy  kosztów  wykonania  zadania 
w  łącznej  kwocie  523  tys.  złotych 
w  formie  dotacji  celowej.  Porozu-
mienia  przewidywały,  że  zarówno 
Gmina Nowogrodziec, jak i Powiat 
Bolesławiecki,  będą  podejmować 
działania na rzecz wspólnej promo-
cji realizowanego zadania w celu 
poprawy  bezpieczeństwa  komuni-
kacyjnego.

Odcinek drogi z Gościszowa do 
Ocic  w  kierunku  Bolesławca  sta-
nowi  kluczowe  połączenie  z  siecią 
dróg regionalnych i krajowych dla 
mieszkańców  południowej  części 
gminy Nowogrodziec. W ostatnich 
latach stan techniczny tej drogi 
uległ drastycznemu pogorszeniu.

Mamy  nadzieję,  że  dzięki 
wszystkim  staraniom,  przeprowa-
dzonym  pracom mieszkańcy  gmi-
ny szybciej i bezpieczniej będą mo-
gli dotrzeć do swoich miejsc pracy, 
miejsc  wypoczynku  i  wybranych 
instytucji  w  celu  załatwienia  nie-
zbędnych spraw.
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Na początku kwietnia 2017  roku 
Burmistrz Nowogrodźca Robert Re-
lich  podpisał  umowę  na  roboty  bu-
dowlane dotyczące przebudowy byłej 
sali  gimnastycznej w budynku daw-
nego  kościoła  ewangelickiego  przy 
ul.  Lubańskiej  39  w  Nowogrodźcu 
z przeznaczeniem na salę wielofunk-
cyjną  wraz  z  wyposażeniem  i  infra-
strukturą.  Wykonawcą  inwestycji 
wyłonionym w drodze przetargu zo-
stało  konsorcjum  firm:  Axyo.pl  Sp. 
z o.o. oraz Filigran Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Jeleniej Górze.

Inwestycja  obejmie:  roboty  mu-
rowe, adaptację akustyczną sali, wy-
mianę  posadzek,  renowację  tynków 
wewnętrznych,  ścian,  sufitów  z  za-
stosowaniem okładzin, wymianę sto-
larki  okiennej  i  drzwiowej,  montaż 
ślusarki,  rolet,  sceny  i  wyposażenia 
scenicznego,  roboty  malarskie,  wy-
mianę pokrycia dachowego i montaż 
instalacji  odgromowej,  odnowienie 
elewacji  oraz  prace  związane  z  za-
gospodarowaniem  terenu  (parkin-
gi)  i  montaż  ogrodzenia. Wymianie 
będą  podlegać  wszystkie  instalacje 
elektryczne oraz instalacje sanitarne 
z  zastosowaniem ogrzewania podło-
gowego.

Celem  głównym  inwestycji  jest 
ochrona i upowszechnianie dziedzi-
ctwa  kulturowego  Dolnego  Śląska, 
poprzez  przebudowę  i  doposażenie 
budynku byłego zabytkowego kościo-
ła ewangelickiego na cele nowocześ-
nie  wyposażonej  sali  wielofunkcyj-
nej,  przystosowanej  do  świadczenia 
nowych  form  działalności  kultural-
nej, tj. koncertowa, teatralna, filmo-
wa, wystawiennicza i konferencyjna. 
Odbiorcami efektów projektu będzie 
głownie  społeczność  lokalna,  która 

na  co  dzień  będzie mogła  korzystać 
z nowych form działalności kultural-
nej,  powstałych  w  wyniku  realizacji 
inwestycji oraz turyści.

W Gminie Nowogrodziec znajdu-
je  się  wiele  zabytków  architektury, 
w  tym  obiekty  sakralne,  budynki, 
fortyfikacje obronne oraz zabytkowe 
przestrzenie  publiczne,  do  których 
należą  dawne  przypałacowe  parki. 
Ze  względu  na  postępujący  proces 
zmian  społeczno  –  gospodarczych 
wiele  z  tych  obiektów  uległo  znisz-
czeniu, a część zaadaptowano, dosto-
sowując  je  do  potrzeb  społeczności 
lokalnej.  Jednym  z  takich  obiektów 
jest kościół ewangelicki z 1886 roku, 
który  przez  blisko  30  lat  XX  wieku 
funkcjonował  jako  ogólnodostęp-
na  gminna  sala  gimnastyczna.  Brak 
możliwości  rozbudowy  tego miejsca 
i stworzenia odpowiednich warun-
ków do uprawiania sportu spowo-
dował, że po wybudowaniu w Nowo-
grodźcu nowoczesnej hali sportowej, 
sala gimnastyczna zabytkowego koś-
cioła została wyłączona z działalności 
sportowej  i  od ponad 6  lat  jest  eks-
ploatowana w minimalnym zakresie. 
Postępujące  procesy  degradacji  bu-
dynku,  przy  stałych  kosztach  utrzy-

mania  Sali,  stały  się 
podstawą  do  podjęcia 
decyzji o gruntownej 
przebudowie budynku 
na  obiekt  nowoczes-
ny i wielofunkcyjny. 
Obiekt  w  wyniku  re-
montu  w  2002  roku 
został  oszpecony  ar-
chitektonicznie, a ja-
kość prac była niską.

Uzasadnieniem re-
alizacji  inwestycji  są  również  ziden-
tyfikowane  potrzeby  mieszkańców 
gminy  Nowogrodziec  oraz  turystów 
w zakresie infrastruktury kulturalnej 
i turystycznej, dotyczącej organizacji 
czasu wolnego i integracji społecznej. 
Potrzebne  jest  bowiem  miejsce  do 
spotkań, organizacji imprez, promo-
wania  regionu  poprzez  działalność 
kulturalną  i  artystyczną.  Na  terenie 
gminy  Nowogrodziec  uprawiane  są 
formy  turystyki  pieszej,  rowerowej 
i kulturowej. Gmina przyjmuje oko-
ło 2 000 turystów rocznie w postaci 

turystów indywidualnych i zorgani-
zowanych. Głównie są to mieszkańcy 
Zgorzelca,  Jeleniej  Góry,  Żar,  Gör-
litz, Wrocławia, a  także z pobliskich 
Czech.

Gmina  Nowogrodziec  obecnie 
nie posiada infrastruktury, która 
służyłaby  do  organizowania  różno-
rodnych przedsięwzięć o charakterze 
regionalnym  i  międzynarodowym. 
Działalność  kulturalna  opiera  się 
o słabo przystosowaną i wyposażoną 
siedzibę  Gminnego  Centrum  Kul-
tury  i  Sportu  w  Nowogrodźcu  oraz 
niewielkie  świetlice  wiejskie  o  wą-
skich  możliwościach  pod  względem 
organizacji  dużych  przedsięwzięć. 
Z  powodu  braku  odpowiedniej  in-
frastruktury oferta kulturalna No-
wogrodźca  jest  niewystarczająca. 
W związku z tym społeczność lokalna 
korzysta z obiektów znajdujących się 
w sąsiednich ośrodkach, co wiąże się 
z  kosztami.  Brak  infrastruktury  jest 
również  poważnym  ograniczeniem 
przy organizacji ważnego dla Nowo-
grodźca  i Dolnego  Śląska  - Między-
narodowego  Festiwalu  Muzycznego 
„Muzyka u J.I. Schnabla”.

Przebudowa  sali  gimnastycznej 
byłego  kościoła  ewangelickiego  na 
cele sali wielofunkcyjnej wraz z wy-
posażeniem,  będzie  uzupełnieniem 

oferty  turystycznej  (udostępnienie 
do zwiedzania obiektu zabytkowego, 
który  dotychczas  nie  był  dostępny 
dla turystów) i wprowadzenie no-
wych  form  działalności  kulturalnej. 
Realizacja  inwestycji  przyniesie  za-
tem  długotrwałe  efekty  społeczne 
i ekonomiczne.

Planuje  się  utworzenie  sali  wie-
lofunkcyjnej  przeznaczonej  dla max 
240  osób. W  tym  celu  zostanie  od-
tworzone  dawne  wejście  do  sali  od 
chodnika  przy  ulicy  Lubańskiej. 
Dzięki  wymianie  stolarki  okiennej 
zostanie przywrócony sali dawny 
układ  architektoniczny.  Zastosowa-
nie nowoczesnych rozwiązań w dzie-
dzinie elektroakustyki pozwoli na 
przeprowadzanie profesjonalnie na-
głośnionych  koncertów  i  widowisk 
,,na żywo”.

Oddanie przebudowanego obiek-
tu  planuje  się  na  III  kwartał  2018 
roku.
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Burmistrz  Nowogrodźca  Robert 
Relich  skierował  Strażaków  Gminy 
i Miasta Nowogrodziec na szkole-
nie przygotowane i przeprowadzone 
przez  funkcjonariuszy  Komendy  Po-
wiatowej  Państwowej  Straży  Pożar-
nej w Bolesławcu. W szkoleniu udział 
wzięli  Strażacy  z  siedmiu  jednostek 
ochrony przeciwpożarowej, rozmiesz-
czonych  na  terenie  Gminy  i  Miasta 
Nowogrodziec.  Dwie  spośród  nich: 
OSP  Czerna  i  OSP  Nowogrodziec 
włączone  są  do  Krajowego  Systemu 
Ratowniczo  Gaśniczego.  Pozostałe 
jednostki to OSP Gierałtów, OSP Wy-
kroty, OSP Gościszów, OSP Nowogro-
dziec Osiedle, OSP Zebrzydowa.

Głównym  celem  szkolenia  było 
doskonalenie  umiejętności  i  pogłę-
bianie  wiedzy  z  zasad  posługiwania 
się  sprzętem  będącym  na wyposaże-
niu  Ochotniczej  Straży  Pożarnej,  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  zasad 
bezpieczeństwa ich użytkowania.

Jednostki OSP działające na tere-
nie Gminy i Miasta Nowogrodziec są 
wyposażone w sprzęt mający zastoso-
wanie we wszelkiego  rodzaju  działa-
niach,  zarówno  zwalczania  pożarów, 

jak i miejscowych zagrożeń. Miejsco-
we  zagrożenie  definiowane  jest  jako 
zdarzenie wynikające z rozwoju cywi-
lizacyjnego i naturalnych praw przy-
rody,  niebędące  pożarem  ani  klęską 
żywiołową, stanowiące zagrożenie dla 
życia,  zdrowia,  mienia  lub  środowi-
ska.

Sprzęt  będący  na  wyposażeniu 
OSP  Gminy  i  Miasta  Nowogrodziec 
to dziesięć samochodów pożarniczych 
o  różnorodnej  specyfikacji  technicz-
nej  i  wyposażeniu,  dysponowanych 
w zależności od potrzeb i rodzaju za-
grożenia.  Motopompy  pożarnicze, 
szlamowe, pływające, agregaty prądo-
twórcze, najaśnice, pilarki  spalinowe 
do drewna, betonu i stali, pompy hy-
drauliczne napędu urządzeń ratowni-
ctwa  technicznego,  ponton,  drabiny 
samochodowe,  drabiny  przystawne, 
zestawy  medyczne  PSP  R1,  aparaty 
ochrony dróg oddechowych i wiele 
innych  urządzeń,  w  które  w  ostat-
nich kilku latach zostały wyposażone 
Ochotnicze  Straże  Pożarne  z  terenu 
naszej gminy.

Do  szkolenia  przystąpiło  45  stra-
żaków  jednostek  operacyjno  –  tech-

nicznych z 7 jednostek 
OSP  Gminy  i  Miasta 
Nowogrodziec. W or-
ganizację  szkolenia 
zaangażowany  był 
Komendant  Miejsko 
Gminnego  Oddziału 
Związku  Ochotni-
czych  Straży  Pożar-
nych w Nowogrodźcu 
Pan Mirosław Szuter. 
Praktyczną  stronę 
szkolenia przepro-
wadził  dowódca  jed-
nostki ratowniczo 
-  gaśniczej  Komendy 
Powiatowej  Państwo-
wej  Straży  Pożarnej 
Pan Sylwester Laso-
cha.

Ze  względu  na 
duże  zainteresowanie 

Nasz wspólny cel to bezpieczeństwo

Centrum Kulturalne MUZAMieszkańcy Gościszowa  
mają długo oczekiwaną drogę

szkoleniem Strażacy zostali podziele-
ni na dwie grupy szkoleniowe, ranną 
i popołudniową. Podział na grupy do-
tyczył  również  zagadnień  tematycz-
nych, służących przyswojeniu wiedzy 

i doskonaleniu umiejętności Strażaka 
OSP.

Podstawowym  celem  działań 
władz  samorządowych  jest  dążenie 
do ciągłego, gruntownego  i  systema-

tycznego doskonalenia  systemu OSP 
w gminie Nowogrodziec.
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W  dniu  4  czerwca  br.  odby-
ła  się  VIII  Edycja  Święta  Kreso-
wego  w  Gierałtowie.  Wydarzenie 
rozpoczęło  się  mszą  świętą  przed 
obrazem  Matki  Bożej  ze  Świrza. 
Przewodnictwo  nad  uroczystością 
przejął ksiądz Piotr Smołka z Prze-
myślan (Ukraina). W trakcie kaza-
nia  duchowny  w  ciekawy  sposób 
opowiedział  o przeżyciach  związa-
nych  z  budową  świątyni  na Ukra-
inie  oraz  zmaganiach,  jakie  temu 
towarzyszyły. Dodatkowo w trakcie 
oficjalnych  uroczystości  odbył  się 
Apel  Pamięci  z  udziałem  Kompa-
nii Honorowej 23 Śląskiego Pułku 
Artylerii  w  Bolesławcu.  Zaprosze-
ni goście uhonorowali pamięć mi-
nionych wydarzeń przez zapalenie 
zniczy i złożenie wiązanek kwiatów 
przed  Pomnikiem  Polskich  Boha-

terów w Gierałtowie. 

Następnie  odbył  się  festyn 
kresowy  przy  remizie  OSP,  gdzie 
przygotowany  został  plac  z  rozło-
żoną  sceną  oraz  innymi  atrakcja-
mi  w  postaci  wystawy  fotografii 
ze  zbiorów  Pana  Józefa Wyspiań-
skiego, prezentacji Poczty Polskiej, 
w  której  pojawiły  się  pocztówki 
z  wizerunkiem  dawnego  Gierałto-
wa  oraz  okolicznościowe  znaczki 
Święta  Kresowego,  rozrywek  dla 
najmłodszych czy miejsca do zaku-
pienia  pysznego  jedzenia.  Wśród 
zaproszonych  zespołów,  które  za-
dbały  o  wrażenia  muzyczne  byli 
„Chrośliczanie”  z  Chroślic  oraz 
zespół  folk  rockowy  „Słowiany” 
z Krakowa. 

Zwieńczeniem  imprezy  okaza-

ła się „dyskoteka pod gwiazdami”, 
która  dzięki  znanym  utworom 
z  powodzeniem  zachęciła  uczest-
ników  VIII  Święta  Kresowego 
do  wspólnej  zabawy.  Swój  udział 
w  tworzeniu  programu  artystycz-
nego mieli również dzieci ze Szko-
ły Podstawowej  im. Jana Pawła  II 
w  Gierałtowie  oraz  Zespół  Pieśni 
i Tańca Nowogrodziec, którzy wraz 
z  opiekunami  przygotowali  cieka-
we  prezentacje  muzyczne.  Dodat-
kowo w  trakcie  imprezy  odbył  się 
rodzinny  konkurs  pn.  „Gotowanie 
z  tradycjami”,  który  miał  za  za-
danie  promocję  sztuki  kulinarnej 
charakteryzującej  Kresy  Wschod-
nie. Komisja w  składzie: Pani An-
tonina  Szelechowicz,  ksiądz  Piotr 
Smołka  oraz  Pan  Szymon  Cołoki-
dzi  oceniała  potrawy  kierując  się 
smakiem, wyglądem oraz doborem 
składników,  które  miały  nawiązy-
wać do dawnej receptury. Członko-
wie  komisji  zgodnie  i  sprawiedli-
wie przyznali pierwsze miejsca dla 
Pań:  Jadwigi  Jaworskiej,  Heleny 
Pyszka,  Janiny  Jaworskiej  i  Ewy 
Rutko. 

Organizacja  wydarzenia  była 
doskonałą  okazją  do  wspólnego 
spotkania oraz biesiadowania. 

Dodatkowo  podkreślone  zosta-
ło to, co najważniejsze czyli zacho-
wanie  pamięci  o  przesiedleniach 
z  Kresów  Wschodnich  do  Gierał-
towa.

      
Gminne Centrum Kultury i Sportu 

w Nowogrodźcu

„Kresowo” w Gierałtowie!

Uśmiech 
Dziecka

1  czerwca  to  jeden  z najbar-
dziej oczekiwanych przez dzieci 
dni w roku. Tego dnia nie za-
brakło  atrakcji  i  niespodzianek 
dla  najmłodszych mieszkańców 
naszej  gminy.  Wydarzenie  roz-
poczęło  się  już  o  godzinie  8.00 
w hali sportowej Gimnazjum im. 
Adama  Mickiewicza  w  Nowo-
grodźcu, zawodami sportowymi 
klas 1-3.

Dla  nieco  starszych  dzieci 
z  klas  4-6  przygotowano  atrak-
cje sportowe w formie współza-
wodnictwa  klasowego  na  kom-
pleksie  sportowym  Orlik.  Taka 
forma  łącząca  zabawę  z  zawo-
dami sportowymi  jest doskona-
łą  okazją  do  wspólnej  zabawy 
oraz integracji zarówno dzieci 
jak i nauczycieli. Organizatorzy 
zapewnili dla dzieci tego dnia 
dużą  dawkę  pozytywnej  energii 
i ruchu.

Druga część święta oficjalnie 
została  otwarta  przez  Burmi-
strza Nowogrodźca Roberta Re-
licha słowami:  „Pragniemy, aby 
każde  Dziecko  uśmiechało  się 
przez  cały  rok, nie  tylko w  cza-
sie  święta”.  Podczas  obchodów 
plac  przy  Miejsko  Gminnym 
Ośrodku  Pomocy  Społecznej 
zamienił  się  w  magiczną  wio-
skę,  gdzie  najmłodsi  mogli  do 

woli bawić się i korzystać z wie-
lu atrakcji, w tym również z tak 
popularnych  dmuchańców.  Nie 
zabrakło  słodkich  przekąsek, 
bajkowego  malowania  twarzy, 
które cieszyło się dużym zainte-
resowaniem, oraz pogody, która 
dopisała pod każdym względem. 
Dzieciaki  chętnie  częstowali  się 
pysznymi  kiełbaskami  z  ogni-
ska.  Obchodom  Dnia  dziecka 
w Nowogrodźcu towarzyszył Ko-
misarz  Lew  z  Komendy  Powia-
towej Policji z Bolesławca. Swoją 
obecnością zaszczycili nas funk-
cjonariusze Policji z KP Nowo-
grodziec, Strażacy z OSP Nowo-
grodziec oraz Strażnicy Miejscy, 
którzy prezentowali swoje auta 
służbowe.  Tego  wyjątkowego 
dnia odwiedziło nas wiele dzie-
ci wraz z rodzicami z całej gmi-
ny. Każdy znalazł coś dla siebie 
i wspaniale się bawił.

Organizatorami  Gminnych 
Obchodów  Dnia  dziecka  byli: 
Burmistrz Nowogrodźca, Gmin-
ne  Centrum  Kultury  i  Sportu 
w Nowogrodźcu, Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Pomocy  Społecznej 
w Nowogrodźcu, Szkoła Podsta-
wowa  im.  B.  Chrobrego  w  No-
wogrodźcu, Dom Dziennego Po-
bytu w Nowogrodźcu.

To była wspaniała zabawa!
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