
Pani Beata Szydło, Premier 
Rzeczypospolitej Polskiej, podpisa-
ła dnia 21 czerwca 2017 roku Roz-
porządzenie Rady Ministrów zmie-
niające rozporządzenie w sprawie 
Kamiennogórskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej.

 Robert Relich, Burmistrz No-
wogrodźca, w porozumieniu z Za-
rządem SSEMP S.A. w Kamiennej 
Górze, konsekwentnie dążył i pra-
cował nad rozszerzeniem strefy 
ekonomicznej na obszarze Gminy 
i Miasta Nowogrodziec dla obec-
nych i przyszłych inwestorów. Plan 
rozwoju strefy przewidywał pozy-
skiwanie nowych lokalizacji w celu 
uzyskania efektu zrównoważonego 

wpływu strefy na obszary będące 
w zasięgu jej działania.

W wyniku działań Burmistrza 
Roberta Relicha wraz Zarządem 
SSEMP S.A. w Kamiennej Górze, 
Strefę Aktywności Gospodarczej 
w wielkości ponad 158 ha w pełni 
uzbrojonych gruntów przemysło-
wych włączono do strefy ekono-
micznej, teren zaś został objęty 
zwolnieniami podatkowymi sta-
nowiącymi pomoc publiczną Pań-
stwa. 

Jest to niesłychany sukces obec-
nych władz - wielkość pomocy pub-
licznej dla inwestorów, którzy za-
inwestują w strefie ekonomicznej, 
wyniesie 780 mln złotych, a liczba 

miejsc pracy zwiększy się o 6800.
W obliczu skutecznie poczynio-

nych działań, przed Mieszkańca-
mi otwierają się nowe możliwości, 
związane z intensywnie rozwijającą 
się strefą, a co za tym idzie - znacz-
nym zwiększeniem miejsc pracy. 
„Takich niebotycznych pieniędzy 
Gmina w historii powojennej nigdy 
nie otrzymała. Ma powstać 6800 
miejsc pracy!” – mówi z satysfak-
cją Robert Relich, Burmistrz No-
wogrodźca.

Jest już duże zainteresowanie 
inwestorów. Między innymi, in-
westor z Chin planuje w roku 2021 
wybudować fabrykę akumulatorów 
baterii litowo-jonowych do nowych 
samochodów elektrycznych.
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Absolutorium  
dla Burmistrza - jednogłośnie!

W dniu 21 czerwca 2017 roku 
w Domu Kultury PROMYK w No-
wogrodźcu odbyła się XXXIX Sesja 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, 
której głównym punktem obrad 
było sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Nowogro-
dziec za 2016 rok oraz udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi Nowo-
grodźca.

Na sesję, oprócz Radnych Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu i przed-
stawicieli władz samorządowych 
gminy Nowogrodziec, przyby-
li również dyrektorzy placówek 
oświatowych, kierownicy jedno-
stek organizacyjnych oraz sołtysi 
gminy Nowogrodziec.

W swoim wystąpieniu Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Re-
lich podziękował wszystkim, którzy 

przyczynili się do rozwoju Gminy 
i Miasta Nowogrodziec, podzię-
kował serdecznie za kolejny rok 
wspólnej pracy na rzecz i dla dobra 
społeczności lokalnej.

Następnie Rada Miejska, po 
rozpatrzeniu sprawozdania z wy-
konania budżetu Gminy i Mia-
sta Nowogrodziec za rok 2016, 
uwzględniając wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej w spra-
wie absolutorium dla Burmistrza 
Nowogrodźca, pozytywnie zaopi-
niowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową we Wrocławiu Ze-
spół w Jeleniej Górze, jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie udzie-
lenia absolutorium Burmistrzowi 
Nowogrodźca za 2016 rok.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

780 MLN ZŁ DLA INWESTORÓW!

Kolejne inwestycje drogowe  
zrealizowane

7 czerwca 2017 roku zakończy-
ły się pomyślnie przebudowy dróg 
gminnych w miejscowościach Kier-
żno i Godzieszów. 

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 dwóch powyższych dróg 
o długości 100 mb oraz 101 mb 
o szerokości 3 – 4,5 m. W przypad-
ku drogi w miejscowości Kierżno 
przebudowa polegała na wykona-
niu jednej warstwy nawierzchni 
asfaltowej na całej długości wraz 
z zjazdami drogowymi i oznakowa-
niem pionowym, natomiast w miej-
scowości Godzieszów - na ułożeniu 
dwóch warstw nawierzchni asfal-
towej wraz z poboczami. Odwod-
nienie dróg zostało zapewnione 
poprzez wyprofilowanie spadków 
poprzecznych jezdni. 

Całkowity koszt zadania wy-
niósł ok. 113 tys. złotych. Inwesty-
cja została sfinansowana z budżetu 
Gminy Nowogrodziec.
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prezentacyjne Komaty Królewskie 
oraz Smoczą Jamę. W kryptach zaś 
oglądali sarkofagi najbardziej sław-
nych Polaków.

Po długim pobycie na Wawelu 
i krótkim odpoczynku uczniowie 
wraz z opiekunami wyjechali do 
kopalni soli w Wieliczce. Ogromne 
wrażenie zrobiły specyficzne stro-
py, szyby oraz rzeźby wykonane 
przez górników-artystów. Ciepły 
i obfity obiad zjedzono ze smakiem 
w restauracji pod ziemią.

Droga powrotna przebiegła spo-
kojnie. Wszyscy byli zachwyceni 
obejrzanymi skarbami naszej kul-
tury narodowej, zmęczeni, ale nie-
zwykle zadowoleni ze wspaniałej 
wycieczki. „Będziemy dłuuuuuuu-
go pamiętać tę wyjątkową wyciecz-
kę” – takim było podsumowanie 
wyjazdu przez uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Wykrotach. 

       Szkoła Podstawowa  
im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Wykro-
tach wraz z nauczycielami uczest-
niczyli w wycieczce do Krakowa 
współfinansowanej przez Burmi-
strza Nowogrodźca Roberta Re-
licha ze środków budżetu Gminy 
i Miasta Nowogrodziec. 

Uczniowie wyjechali o godzinie 
szóstej rano z Wykrot, a około po-
łudnia przybyli na miejsce. Droga 
przebiegła bezproblemowo, pogoda 
też dopisała. Wycieczkę rozpoczęto 
od zwiedzania Kopca Kościuszki. 
Po wejściu na sam szczyt wzniesie-
nia wycieczkowicze obejrzeli całą 
panoramę Krakowa.

Przewodnicy oprowadzili grupę 
z Wykrot po najciekawszych miej-
scach miasta, poczynając od Drogi 
Królewskiej, a następnie - Barba-
kan , Brama Floriańska, Muzeum 
Czartoryskich i dom wielkiego ma-
larza Jana Matejki, jak również ma-
lowniczy Krakowski Rynek, Kościół 
Mariacki i przepiękne Sukiennice. 
Później uczniowie udali się do Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Grupa 
z Wykrot została zakwaterowana 
w hotelu studenckim „Żaczek”, 
w którym warunki pobytu oraz 
kuchnia były bardzo dobre.

Drugiego dnia wycieczki, po ob-
fitym śniadaniu, wycieczkowicze 
wyruszyli na cudny Wawel, gdzie 
zwiedzili Katedrę Królewską, Re-

W dniach 23-25 czerwca 2017 r. 
delegacja gminy Nowogrodziec 
w składzie: Burmistrz Nowogrodź-
ca – Robert Relich, Przewodniczą-
ca Rady  Miejskiej – Antonina Sze-
lechowicz, Przewodniczący Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
– Kazimierz Czerniak oraz Prze-
wodniczący Komisji Oświaty 
i Spraw Społecznych – Stanisław 
Łaniocha, odwiedziła gminę Go-
rzyce (woj. podkarpackie).

Celem oficjalnej wizyty było 
podpisanie umowy pomiędzy gmi-
nami o współpracy w dziedzinach 
życia: gospodarczego, rolniczego, 
społecznego, kulturalnego, sporto-
wego, edukacyjnego oraz bezpie-
czeństwa publicznego na zasadach 
dobrowolnej współpracy w celu 
realizacji wspólnych projektów, 
podejmowania działań promocyj-
nych oraz  pogłębienia wiedzy na 
temat wspólnych dziejów histo-

rycznych łączących nasze regiony. 
Umowę podpisano na podstawie 
uchwał Rady Miejskiej w Nowo-
grodźcu oraz Rady Gminy Gorzyce. 

Jeszcze w ubiegłym roku w paź-
dzierniku podczas wizyty delegacji 
z Gminy Gorzyce w Nowogrodźcu 
podjęto pierwsze rozmowy na te-
mat zawarcia umowy między gmi-
nami.

Obydwie gminy łączą wspól-
ne dzieje historyczne. To właśnie 
z dawnej Galicji (obecnie gmina 
Gorzyce), u schyłku XIX wieku, ze 
względu na represje zaborcy, jak 
również brak perspektyw na lepsze 
życie, liczna grupa Polaków wyje-
chała do Bośni. Po zakończeniu II 
wojny światowej powrócili do Oj-
czyzny, osiedlając się na Ziemiach 
Odzyskanych, m.in. w gminie No-
wogrodziec. Wielu potomków - 
mieszkańców Gorzyc i okolic,  po 

dziś dzień zamieszkuje tereny 
gminy Nowogrodźca. Idea, łączą-
ca partnerską współpracę Nowo-
grodźca z samorządami lokalnymi 
w Przemyślanach (Ukraina), w Sr-
bac (Bośnia i Hercegowna) oraz 
w Gorzycach (Polska), scala działa-
nie dążące do poszukiwania tożsa-
mości, korzeni i miejsc z przeszło-
ści oraz losów ludzi, którzy tworzą 
naszą lokalną społeczność w gmi-
nie Nowogrodziec.

Podczas pobytu w Gorzycach 
nasza delegacja odwiedziła lokalne 
firmy: Alumetal i Federal Mogul.

W piątek do delegacji z Nowo-
grodźca dołączył zespół Gościszo-
wianki wraz z Kapelą z  Gościszo-
wa, którego opiekunem była Pani 
Eliza Szwed – Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w No-
wogrodźcu. W sobotę zaprezen-
towano naszej delegacji pobliskie 
miasto Sandomierz, gdzie przy 
Bramie Opatowskiej powitał gości 
Burmistrz Sandomierza – Marek 
Bronkowski. Kolejnym punktem 
wizyty było spotkanie z mieszkań-
cami Trześni podczas organizowa-
nego Święta Czereśni, na którym 
wspaniale zaprezentował się ze 
swoim repertuarem nasz zespół – 
Gościszowianki wraz z Kapelą.

W niedzielę delegacja wzięła 
udział we mszy św. odprawianej 
w kościele w Trześni, która z uwagi 
na znaczenie historyczne była jed-
nym z ważniejszych punktów wizy-
ty w Gorzycach.

Partnerska gmina Gorzyce 
przyjęła naszą delegację bardzo 
serdecznie i przyjacielsko.
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W dniach 1-2 lipca w Parku 
Dworskim w Gościszowie na licz-
nie zgromadzonych uczestników 
gminnego święta Pĕcenica czekały 
różnorodne atrakcje oraz niespo-
dzianki.  

Mieszkańcy Gminy i Miasta No-
wogrodziec, wspólnie z przybyłymi 
na tę imprezę gośćmi biesiadowa-
li przy muzyce serbskiej zespołu  
Centralnego Kulturalno Artystycz-
nego Stowarzyszenia „Lepa Ra-
dić” („ЛЕПА РАДИЋ”) z Gradiška 
w Republice Serbskiej Bośni i Her-
cegowiny, delektując się pyszną 
i kruchą pieczenicą. Repatrianci 
nie odcinają się od swej bogatej 
historii. Do tej pory pielęgnują 
tradycyjne obrzędy, które są ży-
wym połączeniem galicyjskiego 
i bałkańskiego ducha. W trakcie 
corocznej imprezy, noszącej miano 
„Pěcenica”, przybyli goście, tury-
ści mogli poznać osobiste historie 
reemigrantów, posłuchać jugosło-
wiańskich melodii oraz wziąć udział 
w kulinarnym święcie, którego me-
ritum jest pieczenie prosiąt. 

Na terenie Parku Dworskiego 
można było odwiedzić wiele stoisk 
prezentujących wszelakie receptu-
ry mistrzowskiego przygotowania 
Pĕcenicy. Mimo, że deszcz kropił, 
bałkański klimat nie stygł i wszy-
scy bawili się świetnie. To wszystko 
dzięki wyśmienitej pieczenicy, ale 
i wspaniałej muzyce. W programie 
nie mogło zabraknąć występów 
uczniów ze Szkoły  Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Gościszowie, 
Gościszowianek z Gościszowa, Mi-
likowianek z Milikowa, Błękitnych 
Kamizelek z Łagowa oraz zespołu 
Zagajnik-Wykroty. Przeprowa-
dzono we współpracy z księgarnią 
Grama konkursy dla dzieci, takie 
jak: „traf w prosiaczka”, „ryjkiem 
w błotko”, „tańcowała świnka” oraz 
konkurs na „Pasibrzucha”, w któ-
rym co roku startuje faworyt w tej 
dziedzinie p. Zdzisław Potaś zaj-
mując I miejsce. Dla miłośników 
grillowania został przygotowa-
ny konkurs Gminne Grillowanie 

w Gościszowie, w którym zmierzyli 
się: Ireneusz Bancer i Józef Ko-
peć, Stanisław Żółtański i Euge-
niusz Pańków oraz Wojciech Pałka 
i Franciszek Rutyna. Zwycięskim 
okazało się danie Pana Ireneusza 
Bancer i Józefa Kopeć z miejsco-
wości Zebrzydowa. Pierwszy dzień 
Pěcenicy zakończył się występem 
zespołu Music Paradise, przy któ-
rym uczestnicy święta bawili się 
tańcząc do późnych godzin noc-
nych.

Piękna pogoda, dobre humo-
ry, ciekawe konkursy gwaranto-
wały udaną niedzielną zabawę 
w Parku Dworskim w Gościszo-
wie. Rozpoczęto niedzielne świę-
towanie tradycyjnie uroczystym 
otwarciem święta Pĕcenicy przez 
Burmistrza Nowogrodźca Rober-
ta Relicha oraz sołtysa wsi Gości-
szów Ludwika Torba. Tego dnia 
zaprezentowały się zespoły: Mali 
Gościszowianie z Gościszowa, Ze-
spół Pieśni i Tańca Nowogrodziec, 
Podolanie z Czerwonej Wody, Ci-
sowianki z Henrykowa oraz zespół 
Centralnego Kulturalno Artystycz-
nego Stowarzyszenia „Lepa Radić” 
(„ЛЕПА РАДИЋ”) z miejscowości 
Gradiška w Republice Serbskiej 
Bośni i Hercegowiny. 

Bardziej aktywni uczestnicy spot-
kania mogli wykazać swoje możliwości 
w konkursie „Wejścia na słup” o wy-
sokości 7 m, w którym nagrodę (tor-
bę) ufundował sołtys wsi Gościszów 
Ludwik Torba, a zwyciężył Pan Piotr 
Gałuszka z czasem 23,91 sekund. Ro-
zegrano też zespołowy Turniej o „Złoty 
Ryj”, w którym zmagały się drużyny 
sportowe MKS Chrobry Nowogrodziec 
oraz KS Orzeł Gościszów. Po różno-
rodnych konkurencjach „Złoty Ryj” 
wręczono na ręce kapitana zwycię-
skiej drużyny, którą okazała się MKS 
Chrobry Nowogrodziec. Uroczystości 
związane z tradycją wspaniałego dania 
pieczenicy zakończyły się w tym roku 
występem gwiazdy wieczoru – zespołu 
„MARKUS P”, który zyskał wielkie za-
interesowanie widowni.

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu

Gmina Gorzyce gminą partnerską Świętowali Pĕcenicę w Gościszowie
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Uczniowie III klasy Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Gierałtowie wzięli udział w  6. 
Ogólnopolskim Konkursie „Ratu-
jemy i Uczymy Ratować”. Wśród 
10 laureatów znalazła się grupa 
z Gierałtowa – jako jedyna z Dol-
nego Śląska. Finał konkursu odbył 
się w centrum Warszawy w takich 
miejscach jak: Plac Defilad, Plac 
przed wejściem głównym do stacji 
Metro Centrum, Studio DD TVN, 
Muzeum Narodowe, Manufaktura 
Cukierków, Metro Świętokrzyska, 
Muzeum Powstania Warszawskie-
go, Teatr Studio, Warszawa Cen-
tralna. Uczestnicy otrzymali mapę 
z zaznaczonymi miejscami konku-
rencji i musieli dostać się na miej-
sce samodzielnie pieszo i komuni-
kacją miejską.

Dziesięć czteroosobowych dru-
żyn walczyło o miano najlepszej 
w następujących konkurencjach: 
ułożenie kolegów w pozycji bocz-
nej, skompletowanie apteczki, 
przeprowadzenie resuscytacji krą-
żeniowo-oddechowej. Uczestnicy 
finałowych zmagań musieli także 

odnaleźć się w przygotowanej dla 
nich pozoracji i odpowiedzieć na 
pytania. 

Po sześciu godzinach zmagań 
ratowniczych drużyna z Gierałto-
wa w składzie: Julia Wyspiańska, 
Nikola Mazur, Jakub Nakoneczny 
i Patryk Łukaszewski wraz z opie-
kunem Panią Marceliną Król zajęła 
II miejsce, otrzymując dla szkoły 
wiele nagród: tablicę interaktywną, 
laptop, dwa kosze do koszykówki, 
fantomy i prezenty. W nagrodę, 
dzięki zaangażowaniu dyrekcji, ka-
dry nauczycielskiej, rady rodziców, 
Burmistrza Nowogrodźca Roberta 
Relicha, wszyscy uczniowie klasy 
III pojechali na trzydniową wy-
cieczkę do Warszawy.

Najmłodsi mieszkańcy gminy 
uczą się zasad ratowania i ochrony 
życia ludzkiego. Ćwicząc zdoby-
te umiejętności od najmłodszych 
lat wyzbywają się lęku w sytuacji 
zagrożenia, potrafią podejmować 
szybkie i właściwe działania.

     
 Szkoła Podstawowa im. 

Jana Pawła II w Gierałtowie

Wielki sukces uczniów z Gierałtowa Wspaniała  
wycieczka  
i moc wrażeń!



W Urzędu Miejskim w Nowo-
grodźcu została podpisana umowa 
na wykonanie robót budowlanych 
dla zadania „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi 
wraz z przyłączami” realizowanego 
w ramach projektu pn. „Rozwiąza-
nie gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Nowogrodziec - Etap 
II” nr POIS.02.03.00-00-0003/16 
współfinansowanego ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014 – 2020. 

 Wykonawcą zadania bę-
dzie Przedsiębiorstwo Konserwacji 
Urządzeń Wodnych i Melioracyj-
nych MELIOBUD sp. z o.o. z sie-
dzibą w Nowogrodźcu.

 Zakres rzeczowy zadania obej-
muje budowę 20 km sieci kanali-
zacji sanitarnej w miejscowościach 
Czerna i Nowa Wieś. Planowany 
termin zakończenia realizacji in-
westycji to październik 2018 rok. 
Koszt realizacji zadania to 19,2 mln 
zł brutto.
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Dobiegła końca inwestycja 
polegająca na budowie altany 
w zabytkowym parku Dworskim 
w Gościszowie. Wartość zadania 
opiewa na kwotę ok. 40 000 zł. 
Prace rozpoczęły się w 2016 roku, 
kiedy w ramach Funduszu Sołe-
ckiego opracowany został projekt 
budowlany, uzyskano decyzję po-
zwolenia na budowę i wykonano 
drewnianą konstrukcję altany wraz 
z pokryciem dachu.

W bieżącym roku, w ramach 
kontynuacji Funduszu Sołeckiego, 
utwardzona została nawierzchnia 
altany poprzez wyłożenie jej kostką 
betonową. Poza tym zakupiono 6 
stołów i 12 ławek, jako wyposaże-
nie altany. Meble ogrodowe zaim-
pregnowali sami Mieszkańcy Goś-

ciszowa.
Altana służy Mieszkańcom, 

jako miejsce spotkań, pozwala po-
nadto na organizację wielu imprez 
plenerowych, w tym dożynek oraz 
odbywającego się co roku Święta 
Pĕcenicy w Gościszowie.

Nowo powstała altana jest przy-
kładem inicjatywy lokalnej. Dobra 
współpraca pomiędzy Mieszkań-
cami a władzą samorządową przy-
czynia się do realizacji zadań służą-
cych społeczności lokalnej.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich 14 czerwca 2017 roku pod-
pisał umowę na roboty budowlane 
dotyczące przebudowy drogi gmin-
nej dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Zabłocie z firmą 
Usługi Remontowo – Budowlane 
i Transport Józef Michalik z sie-
dzibą w Kościelnikach Dolnych. 
Umowę podpisano na łączną kwotę  
228 429,82 zł.

Inwestycja obejmuje przebudo-
wę powyższej drogi o długości 615 
mb oraz szerokości 3 m. Projekto-

wana droga posiada charakter drogi 
transportu rolnego i stanowi połą-
czenie gospodarstw rolnych oraz 
siedlisk rolników i innych miesz-
kańców wsi. 

Przebudowa będzie polegała na 
wykonaniu dwuwarstwowej na-
wierzchni asfaltowej na całej dłu-
gości wraz ze zjazdami drogowymi 
oraz z oznakowaniem drogowym 
pionowym. Odwodnienie drogi zo-
stanie zapewnione poprzez wypro-
filowanie spadków poprzecznych 
jezdni.

Na realizację inwe-
stycji pozyskano dotację 
celową z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa 
Dolnośląskiego w ramach 
finansowania ochrony 
rekultywacji i poprawy 
gruntów rolnych w wyso-
kości: 126 000 zł.

Urząd Miejski  
w Nowogrodźcu

Będzie nowa droga w Zabłociu

Dobra inicjatywa!

Nowoczesne rozwiązania w gospodarce  
odpadami komunalnymi w Gminie Nowogrodziec

Duże ilości odpadów komunal-
nych wytwarzanych w gęstej zabu-
dowie miejskiej są przyczyną wielu 
problemów związanych z logistyką 
i ergonomią umiejscowienia po-
jemników do segregacji odpadów 
komunalnych. Pojemniki wykorzy-
stywane do tej pory, tzw. „dzwony” 
cechują się nieestetycznym wyglą-
dem, w związku z ich małą pojem-
nością są przepełnione, a nadwyżki 
odpadów zalegają wokół pojemni-
ków. Odbiór odpadów jest utrud-
niony i konieczne jest zwiększenie 
częstotliwości odbioru.

Rozwiązaniem tych problemów 

są półpodziemne pojemniki na 
odpady komunalne. Pojemniki te 
cechują się dużą pojemnością i re-
latywnie małym wykorzystaniem 
powierzchni, ponieważ główna ich 
część jest usytuowana pod ziemią. 
Pionowy system przechowywania 
powoduje ubijanie starszych od-
padów na dnie pojemnika, gdzie 
obniżona temperatura ogranicza 
rozwój bakterii i minimalizuje nie-
przyjemny zapach, a pojemność 
kontenera dzięki temu znacznie 
się zwiększa. Taki rodzaj pojemni-
ków nie wymaga częstego odbioru 
odpadów, co pozwala na redukcję 

kosztów transportu odpadów.
Zastosowanie takiego rodza-

ju pojemników pomaga również 
w rozwiązaniu częstego problemu, 
jakim są dewastacje dotychczaso-
wych kontenerów do selektywnej 
zbiórki odpadów. Półpodziemne 
pojemniki są ciężkie, trwale za-
montowane i szczelne.

Niewątpliwą zaletą tego sy-
stemu jest estetyczna nadziemna 
część instalacji oraz atrakcyjny 
wygląd pojemników, ograniczanie 
hałasu towarzyszącego wrzucaniu 
odpadów oraz brak bezpośrednie-
go dostępu do odpadów.

Na początku maja do użytku 
zostały oddane dwa punkty do se-
lektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych składające się z półpod-
ziemnych pojemników na szkło, 
papier oraz metale i tworzywa 
sztuczne. Pojemniki zlokalizowane 
są przy ul. Adama Asnyka w Nowo-
grodźcu: jeden punkt - naprzeciwko 
boiska sportowego „Orlik”, a drugi 
- naprzeciwko garaży, w pobliżu 
skrzyżowania ul. Brzozowej i ul.  
A. Asnyka.

W planach są kolejne inwestycje 
związane z budową punktów do se-
lektywnej zbiórki odpadów komu-
nalnych składających się z półpod-
ziemnych pojemników na terenach 
zamieszkania wielorodzinnego.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Kolejne 20 km kanalizacji - budowa  
kanalizacji w Czernej i Nowej Wsi

Wielki projekt dla wsi – rozwój infrastruktury, ochrona środowiska i 
zdrowia Mieszkańców 

                

Gmina i Miasto Nowogrodziec otrzymała ponad 27 mln zł dotacji na realizację II etapu 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej ze środków unijnych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. 
Walorem rozwoju infrastruktury jest szansa na udostępnienie terenu pod budownictwo 
jednorodzinne, a szczególnie konsekwentna realizacja programu ochrony środowiska. 
Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie 
Nowogrodziec – etap II” została podpisana pomiędzy spółką Hydro-Tech sp. z o.o. w Nowogrodźcu a 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 8 września 2016 r.  
Projekt obejmuje następujące kontrakty: 

• Zaprojektowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej i Nowej Wsi oraz przebudowy sieci 
wodociągowej w Godzieszowie i Zebrzydowej 

• Budowa 30 km kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie, Czernej, Zebrzydowej i Nowej Wsi oraz 
przebudowa 6 km sieci wodociągowej w Godzieszowie i Zebrzydowej 

• Rozbudowa monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami służącymi do 
monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci i stacji uzdatniania wody 
(system typu SCADA) 

• Inżynier Projektu 
• Promocja projektu 

Rozbudowa kanalizacji pozwoli na włączenie do systemu kanalizacji kolejnych miejscowości: 
Godzieszowa, Czernej, Zebrzydowej (obszar przy drodze krajowej nr 94) i Nowej Wsi, dzięki czemu 
wypełnimy zobowiązania wobec UE, a przede wszystkim oczekiwania mieszkańców. Ponadto 
wzrośnie bezpieczeństwo i gwarancja dostawy wody dla mieszkańców Godzieszowa, poprzez 
przebudowanie starej sieci wodociągowej. „Jednocześnie chcąc lepiej zarządzać siecią wodociągową, 
zamierzamy rozbudować system monitoringu, który ma nam pomóc w szybkim wykrywaniu awarii i 
zmniejszeniu strat” – podkreśla Robert Relich, Burmistrz Nowogrodźca. 
Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 54.141.101,56 zł brutto, z czego dofinansowanie 
wynosi 27.468.053,58 zł. 
Zakończenie realizacji projektu planowane jest na I kwartał 2020 roku. 
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej zajęło przedsiębiorstwu 
1,5 roku (luty 2015 - czerwiec 2016). Na opracowanie projektów na budowę kanalizacji w m. 
Godzieszów i Czerna spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w wysokości 194.522,50 zł. Obecnie trwają prace 
projektowe związane z przebudową sieci wodociągowej w m. Godzieszów i Zebrzydowa. 
Kontynuacja inwestycji nastąpi we wsi Wykroty w ramach rozszerzenia zadania za zgodą instytucji 
finansującej projekt. 
 
               
 
 
 

Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu 
            
          

Od 1 lipca 2017 r. zgodnie 
z uchwałami Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu na terenie Gminy No-
wogrodziec ulegają zmianie zasa-
dy selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych dla nieruchomości 
z obszarów zabudowy jednorodzin-
nej oraz małych budynków wielo-
rodzinnych. Odpady szkła, papie-
ru, metali i tworzyw sztucznych 
odbierane będą w tzw. systemie 
workowym. Oznacza to, że miesz-
kańcy będą zbierać odpady do od-
powiednio oznakowanych worków, 
przeznaczonych na poszczególną 
frakcje, a następie posegregowane 
odpady 1 raz w miesiącu zostaną 
odebrane z terenu nieruchomości.

Podmiot odbierający odpady 
dostarczy do każdej nieruchomości 
zestaw worków do segregacji odpa-
dów:
a. pierwszy zestaw worków:
• worek koloru żółtego oznaczo-

ny napisem „Metale i tworzywa 
sztuczne” – 3 szt.,

• worek koloru niebieskiego ozna-
czony napisem „Papier” – 1 szt.,

• worek koloru zielonego oznaczo-
ny napisem „Szkło” – 1 szt.,

b. kolejne zestawy worków –  pod-
miot odbierający odpady dostar-
czy taką ilość worków na odpady 
segregowane, jaką odebrał w da-
nym dniu z nieruchomości (zasa-
da „worek za worek”) i pozosta-
wi kolejny zestaw pod  pokrywą 
pojemnika na odpady posortow-
nicze lub w innym uzgodnionym 
z właścicielem miejscu.
Podmiot odbierający odpady 

zobowiązany będzie zostawić do-
datkową ilość worków na odpady 
segregowane w przypadku wniosku 
właściciela nieruchomości zgłoszo-
nego w dniu odbioru odpadów se-
gregowanych.

Właściciel nieruchomości bę-
dzie zobowiązany do właściwego 
przygotowania worków w termi-
nie wcześniej ustalonym 
w harmonogramie, czy-
li zabezpieczenia worka 
przed wysypaniem (zwią-
zanie worka) oraz złożenia 
w widocznym, wyodręb-
nionym miejscu, umożli-
wiającym swobodny ich 
odbiór  przez pracowni-
ków jednostki wywozowej.

Bezpośrednio z nie-

ruchomości, które nie posiadają 
kompostownika z obszarów zabu-
dowy jednorodzinnej oraz z ma-
łych budynków wielorodzinnych 
odbierane będą również bioodpa-
dy z pojemników dostarczonych 
przez jednostkę wywozową. Na 
przedmiotowych nieruchomoś-
ciach bioodpady odbierane będą 
z częstotliwością co 2 tygodnie 
naprzemiennie z odpadami po-
sortowniczymi. Obowiązki utrzy-
mania pojemników na bioodpady 
w należytym stanie sanitarnym 
i higienicznym (mycie, dezynfek-
cja, dezynsekcja), zabezpieczenia 
przed ewentualną kradzieżą oraz 
zniszczeniem  zapewniać będzie 
właściciel nieruchomości.
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Zmiana zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
25 czerwca br. na boisku spor-

towym w Nowogrodźcu odbyły 
się Gminne Zawody Sportowo – 
Pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych. W rywalizacji wzięło 
udział 15 drużyn pożarniczych z 6 
jednostek OSP z terenu Gminy 
i Miasta Nowogrodziec. 

Zawody rozegrane zostały 
w dwóch konkurencjach, tj. ćwicze-
nie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 
z przeszkodami. Najliczniejszą re-
prezentację wystawiła OSP Gierał-
tów. Klasyfikacja jednostek opera-
cyjno - technicznych przedstawia 
się następująco:
1 miejsce OSP Nowogrodziec
2 miejsce OSP Gierałtów
3 miejsce OSP Czerna
4 miejsce OSP Gościszów
5 miejsce OSP Nowogrodziec Osiedle

6 miejsce OSP Zebrzydowa
Natomiast kolejność czołowych 

miejsc Młodzieżowych Drużyn Po-
żarniczych była następująca:
• w kategorii do 15 lat drużyny 

dziewczęce:
1 miejsce OSP Gierałtów
2 miejsce OSP Gościszów
• w kategorii od 16 do 18 lat dru-

żyny chłopięce:
1 miejsce OSP Nowogrodziec
2 miejsce OSP Gierałtów
3 miejsce OSP Czerna

Gmina Nowogrodziec ufundo-
wała pamiątkowe puchary oraz za-
pewniła rywalizującym Strażakom 
ciepły posiłek. 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Sportowa rywalizacja Strażaków



18 czerwca 2017 roku, już po raz 
dziewiętnasty, odbył się w Nowo-
grodźcu Ogólnopolski Bieg Uliczny 
„Nowogrodziecka 10-tka „. Hono-
rowy patronat nad imprezą objął 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich.

Biegowe święto naszej gminy 
rozpoczęły, jak co roku, biegi dzieci 
i młodzieży. Zostały one rozegrane 
w pięciu kategoriach wiekowych: 
bieg rodzinny – na dystansie 300 
metrów dla dzieci przedszkolnych 
biegnących wspólnie z rodzicami, 
biegi szkolne dzieci młodszych – na 
dystansie 300 metrów (szkoły pod-
stawowe, klasy 1- 4), bieg szkolny 
dzieci starszych – na dystansie  
2 km (szkoły podstawowe klasy  
5 – 6 oraz szkoły gimnazjalne klasy 
1 – 3). W każdej grupie obowiązy-
wał dodatkowo podział na dziew-
częta i chłopców. Bieg VIP-ów zo-
stał przeprowadzony na dystansie 
2 km, natomiast Bieg Główny to 
10 kilometrowa trasa głównymi 
drogami miasta, składająca się  
z 5 pętli dwukilometrowych.

Bieg rodzinny, który wystarto-
wał jako pierwszy, skierowany był 
głównie do przedszkolaków. Tu 
dzieci startowały wspólnie z ro-
dzicami, a ideą nie były wygrane 
i zajęte miejsca, lecz dobra zabawa 
oraz zachęcenie najmłodszych do 
biegania i aktywnego spędzania 
wolnego czasu wspólnie z rodzica-
mi. Wytarowało łącznie 59 dzieci 
z rodzicami, czyli razem 118 osób 
udowodniło, że warto aktywnie 
spędzić niedzielny poranek. Dla 
wszystkich małych zawodniczek 
i zawodników przygotowano pa-
miątkowe medale, które każdemu 
dziecku zostały wręczone na po-
dium. Niespodziankami dla na-
szych najmłodszych zawodników 
były gadżety biegu oraz słodkie 
upominki. Dodatkową niespo-
dzianką były dmuchane zamki, na 
których dzieci nieodpłatnie mogły 
do woli się bawić.

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

Kategoria K1 (rocznik 209)  
– Kalina Trytek z Siedlęcina.
Kategoria M1 (rocznik 2009)  
– Tymoteusz Wyporkiewicz z Gierałtowa.
Kategoria K2 (rocznik 2008-2007)  
– Aleksandra Borowiec z Siedlęcina.
Kategoria M2 (rocznik 2008-2007)  
– Jakub Szwałko z Gierałtowa.
Kategoria K3 (rocznik 2006-2005)  
– Amelia Rusinek z Gierałtowa.
Kategoria M3 (rocznik 2006-2005)  
– Gracjan Bram z Nawojowa Łużyckiego.

Następnym biegiem szkolnym 
był bieg dzieci starszych, w którym 
rywalizowały klasy 5-6 szkół pod-
stawowych oraz klasy 1-3 gimna-
zjów. Tu rywalizacja toczyła się na 
dystansie 2 kilometrów (jedna pęt-
la). W tym biegu w poszczególnych 
kategoriach wiekowych zwyciężali:

Kategoria K4 (rocznik 2004-2003)  
– Oliwia Bram z Nawojowa Łużyckiego.

Kategoria M4 (rocznik 2004 -2003)  
– Maciej Mrozik z Nowogrodźca.
Kategoria K5 (rocznik 2002-2000  
– Wiktoria Słabieka z Gierałtowa.
Kategoria M5 (rocznik 2002-2000)  
– Paweł Wielogórski z Nowogrodźca.

Łącznie we wszystkich biegach 
szkolnych razem z przedszkolacz-
kami i rodzicami wystartowało 185 
osób.

Dla wszystkich szkół przygoto-
wano bezpłatny transport, który 
przywiózł dzieci na zawody, a po 
imprezie bezpiecznie młodzi spor-
towcy wrócili do domu. 

Kolejnym etapem imprezy były 
zawody VIP-ów. W tym biegu wzię-
ło udział jedenaście osób, a rywali-
zacja była bardzo zacięta do ostat-
nich metrów. Podobnie jak w biegu 
rodzinnym, nie wyniki się liczyły, 
ale uśmiech na twarzach i dobra za-
bawa w gronie przyjaciół. Uczest-
nicy tego biegu udowodnili, że każ-
dy biegać może i bieganiem można 
doskonale się bawić. W „biegu po 
zdrowie”, bo tak nazwano ten bieg, 
wzięło udział 12 osób.

W Biegu Głównym obok za-
wodowców wzięli udział również 
amatorzy, mierzący się z dystan-
sem 10 kilometrów i własnymi 
rekordami życiowymi. Uczestnicy 
mieli do pokonania dziesięciokilo-
metrową trasę, na którą składało 
się pięć dwukilometrowych pętli. 
Bieg odbywał się trasą asfaltową 
centralnymi ulicami Nowogrodź-
ca. W tym roku najszybszym za-
wodnikiem okazał się zawodnik 
Marcin Zagórny z Krosna Odrzań-
skiego, który zwyciężył z czasem 
00:35:45. Wśród Pań bezapelacyj-
nie zwyciężyła z czasem 00:37:52 
Katsiatyna Ptashuk z Białorusi.

Wszyscy uczestnicy XIX Ogól-
nopolskiego Biegu Ulicznego „No-
wogrodziecka 10-tka” otrzymali 
pamiątkowe nagrody i upominki, 
a dla najlepszych zostały ufundo-
wane nagrody finansowe, pucha-
ry oraz dyplomy. Wszystkie dzieci 
otrzymały słodycze i soki oraz ga-
dżety biegu. Dodatkowo w każdej 
kategorii wiekowej zarówno pań, 
jak i panów, zostały przyznane po 
trzy nagrody rzeczowe. Nagrodami 
rzeczowymi nagrodzono również 
najstarszego zawodnika, którym 
okazał się pan Marian Tataryno-
wicz z Zielonej Góry (rocznik 1948) 
oraz najmłodszego uczestnika bie-
gu, którym okazał się pan Kacper 
Drąg z OSP Czerna (rocznik 2001). 
Najlepszą zawodniczką z gminy 
Nowogrodziec okazała się pani Pa-
trycja Drozd z Zebrzydowej, która 
wśród pań zajęła 3 miejsce, a naj-
lepszym zawodnikiem z gminy No-
wogrodziec został pan Sebastian 
Michalski z Nowogrodźca, który 
w biegu głównym zajął 35 miejsce. 
Łącznie w Biegu Głównym wystar-
towało 71 osób, natomiast bieg 
ukończyło 67 zawodników i zawod-
niczek.

Razem w XIX Ogólnopolski 
Biegu Ulicznym „Nowogrodziecka 
10-tka” bieganiem bawiło się 268 
osób!

   Gminne Centrum  
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

PATRONAT HONOROWY:

 

Wojewódzki Dolnośląski  
Konserwator Zabytków 

Barbara Nowak-Obelinda

ORGANIZATOR:

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Nowogrodźcu
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SPONSORZY:PATRONAT MEDIALNY:

Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich

Nowogrodzieckie 
Towarzystwo  

Gospodarczo-Społeczne

WSPÓŁORGANIZATOR:

Zakład Usług  
Ogólnobudowlanych

Roman Krawiecki-Zaręba

Paweł KrajmasPaweł Hreniak

SPONSOR GŁÓWNY:

Cezary Przybylski

KULINARNE TRADYCJE:
Wielkie gotowanie w garncu 

o pojemności 1000 l 
Gotują: MATYLDA SMUSZ  

i gość specjalny  
TYBERIUSZ KOWALCZYK 
(polski strongmen i zawodnik MMA)
Mecenat: SZELECHOWICZ BOGUSŁAW

EURO POLTECH

DODATKOWE ATRAKCJE: 

pokazy rzemiosł dawnych,  

zabawy historyczne,   

warsztaty: czerpania papieru, 

lepienia w glinie, wypiekania 

podpłomyków

Stadion Miejski

10:00  Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar  
 Burmistrza Nowogrodźca

Rynek w Nowogrodźcu

15:00  Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora GCKiS

17:30  Plenerowy Finał Turnieju Szachowego

18:00  Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
 z Nowogrodźca  

18:20  Regionalny Konkurs Talentów „GARSHOW”

19:45  FUG „Motajički vuk”  
 (Republika Serbska Bośnia i Hercegowina)

20:30  Ogłoszenie wyników Konkursu „GARSHOW”

21:00  KONCERT  ŁĄKI ŁAN
22:30  „Nowogrodziec oczami historii”  
 – Video MAPPING 3D na Ratuszu

13:00  Msza św. w intencji mieszkańców z oprawą Zespółu Pieśni i Tańca   
 „Rzeszowiacy” z Mielca
14:15  Korowód ulicami Nowogrodźca

Rynek w Nowogrodźcu 
14:30  Uroczyste otwarcie obchodów
14:45  Koncert Nowogrodzieckiej Orkiestry Dętej
15:00  MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU

Zespół Pieśni i Tańca Nowogrodziec  |  Zespół ludowy „Gościszowianki” 
z Kapelą  |   Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” Zespół ludowy 
„Czernianki”  |  Zespół ludowy „Zagajnik-Wykroty” z Kapelą

16:30  BICIE REKORDU NA „NAJDŁUŻSZĄ PITĘ BAŁKAŃSKĄ”
17:00  MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU 

Zespół Górali Czadeckich „Watra” z Brzeźnicy  |  Zespół ludowy 
„Milikowianki” z Kapelą,  |  Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” 

18:15 Prezentacja kulturalna Powiatu Przemyślany (Ukraina) 
18:45 FUG ”Motajički vuk” (Republika Serbska Bośnia i Hercegowina) 
19:30 Dwie Kumy z Gościszowa 
19:45  Ogłoszenie wyników konkursu „Węgierskie smaki” prezentacja  
 Sołectw Gminy Nowogrodziec
20:00  Wręczenie Statuetek za promocję Miasta i Gminy Nowogrodziec

21:00  KONCERT  

22:30  FIRESHOW

5 SIERPNIA SOBOTA 6 SIERPNIA NIEDZIELA

MOBILNY PUNKT 
POBORU KRWI

godz. 11.00-15.00

Prowadzenie imprezy: JACEK GRONDOWY i GRZEGORZ ŻAK
Organizatorzy zastrzegają możliwość  dokonywania zmian w programie

Eko żywność, pokazy i konkursy kulinarne,  
Miody „Pasieka za Młynem”, Pečenica

PREZENTACJE SOŁECTW GMINY NOWOGRODZIEC

Twoja krew - moje życie. Przyłącz się do akcji!

06 sierpnia 2017 r. (niedziela) zachęcamy serdecznie wszystkich Ludzi Dobrej Woli do przyłączenia się 
do akcji honorowego oddawania krwi, która będzie miała miejsce w Nowogrodźcu w Rynku podczas obcho-
dów V Jarmarku Garncarskiego w godz. od 11.00 do 15.00

Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących z rakiem,  
dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków.

MOŻESZ ZOSTAĆ KRWIODAWCĄ JEŚLI:
• masz 18-65 lat i masz przy sobie ważny dokument tożsamości ze zdjęciem
• masz odpowiednią wagę ciała (powyżej 50kg)
• nie chorowałeś/chorowałaś na żółtaczkę, kiłę, łuszczycę, cukrzycę
• w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miałeś wykonywanego zabiegu operacyjnego, zabiegów en-

doskopowych, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała
• nie masz ciężkich chorób układu krążenia, pokarmowego, nerwowego, oddechowego, moczo-

wego
 ZGŁOŚ SIĘ!

• wypoczęty,
• po lekkim ubogotłuszczowym posiłku,
• z dokumentem ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość, wraz z numerem PESEL  

i adresem zamieszkania/zameldowania (np. dowód osobisty, prawo jazdy),
• dzień wcześniej i w dniu oddania krwi nie spożywaj alkoholu  

lub innych środków zmieniających nastrój,
• ogranicz palenie papierosów,
• zadbaj o nawodnienie organizmu.

 Więcej informacji na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu  www.rckik.walbrzych.pl/site/ lub  http://twojakrew.pl/

Ogólnopolski Bieg Uliczny  
„Nowogrodziecka 10-tka”


