
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich w dniu 8 września 2017 roku 
podpisał umowę na realizację inwe-
stycji polegającej na przebudowie 
placu manewrowego przy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Nowogrodź-
cu oraz zagospodarowaniu terenu 
przy Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Nowogrodźcu. Wyko-
nawcą zadania, który został wyło-
niony w przetargu nieograniczo-
nym, jest konsorcjum firm: Axyo.pl 
Sp. z o.o. oraz Filigran Sp. z o.o.

Nawierzchnia placów, drogi do-
jazdowej oraz chodników przy bu-
dynku OSP wykonana jest z betonu 
wylewanego na mokro (z dylatacja-
mi), ograniczonego częściowo kra-
wężnikami, również wylewanymi 
na mokro. Ich stan jest niezadawa-
lający z uwagi na przemieszczenia 
pionowe nawierzchni w okresie 
zimowym, spowodowane przez 
niestabilne podłoże. Istniejące 
krawężniki są częściowo pozapa-
dane i posiadają liczne ubytki dla-
tego wymagają wymiany na nowe. 
Kanalizacja deszczowa również 

wymaga remontu, aby zapewnić 
odwodnienie wszystkich terenów 
utwardzonych. W ramach przebu-
dowy wykonany zostanie remont 
placu manewrowego przy OSP, 
drogi dojazdowej do garaży tyl-
nych OSP, parkingu znajdującego 
się z tyłu budynku OSP, chodnika 
prowadzącego do wejścia główne-
go OSP na nawierzchnię z kostki 
betonowej. Wykonany zostanie 
również remont systemu odwod-
nienia placu manewrowego, placu 
parkingowego i drogi wewnętrznej 
za pomocą ścieku z kostki granito-
wej o szerokości 50 cm, jak również 
regulacja wpustów wpiętych do ist-
niejącej kanalizacji deszczowej.

Zagospodarowanie terenu przy 
GCKiS w Nowogrodźcu jest ko-
nieczne z uwagi na fakt, iż obec-
nie tereny położone na zapleczu 
budynku stanowią teren zdewa-
stowany, porośnięty krzakami. 
Część terenu porośnięta jest trawą, 
na pozostałej części znajdują się 
resztki materiałów budowlanych. 
Teren wygląda nieestetycznie, nie-

możliwe jest korzystanie z niego. 
W zakres objętych umową robót 
wchodzą: uprzątnięcie placu na za-
pleczu budynku poprzez wycinkę 
krzewów oraz uporządkowanie te-
renu, rozbiórka istniejącego chod-
nika do pomieszczeń na zapleczu 
budynku, wykonanie ograniczeń 
dla placu poprzez wykonanie opor-
ników w formie krawężników dro-
gowych, wykonanie ograniczeń 
bezpośrednio od strony działek 
sąsiednich w formie obrzeży traw-
nikowych, wykonanie utwardzenia 
placu z kostki betonowej, prze-
budowa chodnika prowadzącego 
do pomieszczeń zlokalizowanych 
w piwnicy budynku - chodnik 
z kostki betonowej, wykonanie te-
renów zielonych, w tym umocnie-
nie skarpy od strony budynku do 
placu, wykonanie systemu częścio-
wo odbierającego wody opadowe 
i włączenie go do istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej.

Inwestycja została w całości 
sfinansowana ze środków pocho-
dzących z budżetu Gminy i Miasta 
Nowogrodziec. Wartość podpisa-
nej umowy opiewa na łączną kwotę 
428 700,23 zł brutto.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

konsultacje społeczne miały na 
celu uwzględnienie oczekiwań i po-
trzeb Mieszkańców. Informacje 
o spotkaniach i przebiegu prac nad 
Programem Rewitalizacji, zamiesz-
czane były na stronie internetowej 
Gminy  i Miasta Nowogrodziec, 
w prasie lokalnej  i tablicach infor-
macyjnych. Wspólnota Mieszka-
niowa Rynek 8-10 w Nowogrodź-
cu złożyła wniosek projektowy 
w ramach programu rewitalizacji 
i czynnie uczestniczyła w proce-
sach przygotowawczych.

Obecnie przekazany został plac 

budowy i rozpoczęto prace zwią-
zane z porządkowaniem terenów 
zapleczy budynków mieszkalno-
-usługowych przy ulicy Rynek.

Przed przystąpieniem do rea-
lizacji zadania Mieszkańcy zostali 
poinformowani o planowanych 
pracach na zebraniach Wspólnot 
Mieszkaniowych przez zarządców 
nieruchomości, wykonawcę inwe-
stycji, jak również przez Spółkę 
Hydro Tech – administratora po-
mieszczeń gospodarczych, znajdu-
jących się na zapleczach budynków 
mieszkalnych.

Pismem z dnia 25 lipca 2017 
roku Spółka Hydro Tech powia-
domiła wszystkich Mieszkańców 
wynajmujących pomieszczenia 
gospodarcze o konieczności ich 
opróżnienia z zachowaniem termi-
nów umownych.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich dziękuje wszystkim Miesz-
kańcom za wyrozumiałość  i pomoc 
w realizacji tak ważnego dla Gminy 
Nowogrodziec zadania.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

W dniu 11 sierpnia br. podpisa-
na została umowa na rewitalizację 
zabytkowego centrum Nowogrodź-
ca. Obszarem inwestycji objęty bę-
dzie rejon ulic Rynek i Kościuszki. 
Przebudowane zostaną nawierzch-
nie drogowe, chodniki, place, za-
plecza budynków mieszkalnych, 
powstaną parkingi oraz miejsca 
postojowe wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. Planowane są też 
prace związane z przebudową in-

stalacji deszczowej i urządzeń elek-
trycznych. Ponadto przebudowane 
zostaną zjazdy i skrzyżowania dróg 
wojewódzkich. Realizacja inwesty-
cji poprzedzona została opracowa-
niem Lokalnego Programu Rewita-
lizacji, w ramach którego w dniach 
18 i 25 lipca oraz 20 września 2016 
roku, odbyły się spotkania war-
sztatowe z Mieszkańcami, Wspól-
notami Mieszkaniowymi i Sto-
warzyszeniami. Przeprowadzone 

Październik 2017
Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Rynek odzyska blask

Bezpiecznie i z kulturą!



Jak co roku w Gminie Nowo-
grodziec zorganizowano prace spo-
łecznie użyteczne dla osób bezro-
botnych. 

Bezrobotni z terenu naszej gmi-
ny po raz kolejny znaleźli zatrud-
nienie przy pracach porządkowych.

Prace społecznie użyteczne były 
organizowane przez Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nowogrodźcu. Wykonano nastę-
pujące prace:
Wykroty i Zagajnik:

• porządkowanie parku, tj. wyci-
nanie krzewów i samosiejek na 
terenie parku,
• zamiatanie i plewienie chod-
nika, segregowanie i zbieranie 
śmieci,
• utrzymanie w czystości rowu 
melioracyjnego w parku,
• utrzymanie porządku na przy-
stankach i wokół nich,
• sprzątanie placów przy ludme-
rach,
• segregowanie śmieci na placu 
przy straży pożarnej,
• wyrywanie chwastów pomię-
dzy chodnikami a jezdnią,
• czyszczenie chodników od 
szkoły do skrzyżowania przy 
sklepie DINO,
• sprzątanie chodnika prowa-
dzącego na cmentarz,
• wycinanie samosiejek wokół 
muru cmentarza,
• koszenie i sprzątanie placu 
przy Ośrodku Zdrowia w Wy-
krotach,

• porządkowanie placu przy lud-
merach w Zagajniku, segrego-
wanie śmieci, zamiatanie,
• sprzątanie placu zabaw w Za-
gajniku,
• sprawowanie opieki nad osobą 
niepełnosprawną.
 

Czerna:
• prace porządkowe w lasku 
koło cmentarza,
• prace porządkowe wokół po-
mnika żołnierzy poległych pod-
czas I wojny światowej,
• prace porządkowe wokół koś-
cioła,
• porządkowanie terenu wokół 
LUDMER-ów,
• sprzątanie pobocza drogi 
w stronę autostrady oraz Gie-
rałtowa.
 

Gościszów:
• sprzątanie parku, w którym 
odbywały się imprezy kultural-
ne, takie jak Peczenica, Dożynki 
Gminne i spotkania sportowe,
• prace przygotowawcze do 
w/w imprez oraz sprzątanie po 
ich zakończeniu,
• sprzątanie terenu przy świetli-
cy i bibliotece,
• utrzymywanie czystości na 
przystankach PKS i bocznych 
drogach wiejskich,
• wycinanie krzewów za boi-
skiem szkolnym, koszenie trawy 
i sprzątanie terenu,
• prace porządkowe wokół ple-

DOBRA PRAKTYKA SAMORZĄDU GMINY

2 września 2017 roku miała miej-
sce XVIII Pielgrzymka Osób Niepeł-
nosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół 
do Sanktuarium Matki Bożej Ła-
skawej w Krzeszowie. Pielgrzymka 
tradycyjnie odbywa się w pierwszą 
sobotę września. W tym szczegól-
nym dla pielgrzymów miejscu ponad 
stuosobowa grupa z terenu gminy 
Nowogrodziec wspólnie modliła się 
i wspólnie się bawiła. Hasło, jakie to-
warzyszyło podczas tegorocznej piel-
grzymki, brzmiało: „Z Maryją i św. 
Janem Pawłem II idźmy i głośmy Je-
zusa Chrystusa”.

Dla naszych Pielgrzymów, ich 
Rodzin i Przyjaciół wyprawa jest bar-
dzo ważna pod względem religijnym 
i duchowym, bardzo często stanowi 
również jedyną możliwość chwilowe-
go opuszczenia domu. Wielu z nich 
wspomina wyjazd i pobyt w Krzeszo-
wie jako wspaniałe przeżycie i speł-
nienie postanowień. Naszym niepeł-
nosprawnym Mieszkańcom w czasie 
wyjazdu towarzyszą zawsze pracow-
nicy Miejsko Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Nowogrodźcu na 
czele z Kierownikiem Anną Lityńską 

i przedstawicielami samorządu lo-
kalnego Gminy Nowogrodziec. Zna-
jomości oraz przyjaźnie zawiązane 
w Krzeszowie podtrzymywane są 
również w okresie popielgrzymko-
wym.

Po katechezie bazylika wypeł-
niła się wiernymi i rozpoczęła się 
Eucharystia, której przewodniczył 
bp Zbigniew Kiernikowski, ordyna-
riusz diecezji legnickiej. Przy ołtarzu 
stanęli też m.in. bp Marek Mendyk, 
ks. Robert Serafin, dyrektor Caritas 
Diecezji Legnickiej, a także kapłani 
służący osobom niepełnosprawnym 
na co dzień. W homilii biskup mówił 
o prawdziwej niepełnosprawności, 
czyli nieumiejętności spojrzenia na 
siebie jako stworzenie Boga, które tyl-
ko w Bogu może mieć pełnię wszyst-
kiego.

Po liturgii na wszystkich Pielgrzy-
mów czekał poczęstunek i wspólna 
zabawa. Podczas spotkania panowała 
miła, serdeczna i życzliwa atmosfera.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Nowogrodźcu

Z MIŁOŚCIĄ W SERCU 
XVIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa

Szanowni Mieszkańcy!

Mając na uwadze rozpoczęty 
kolejny sezon grzewczy, zwracam 
się           z apelem i prośbą o nie spa-
lanie odpadów  w piecach domo-
wych, kominkach       i ogniskach.  

Dym ze spalanych śmieci jest 
nie tylko uciążliwy ze względu na 
nieprzyjemny zapach, ale przede 
wszystkim bardzo toksyczny. Spa-
lanie              w piecach domowych 
odbywa się w zbyt niskiej tempe-
raturze i powoduje emisję zanie-
czyszczeń takich, jak: pyły zawie-
rające metale ciężkie, tlenek węgla, 
tlenki azotu, dwutlenek siarki, 
chlorowodór, cyjanowodór a także 
rakotwórcze dioksyny i furany. 

Wszystkie niebezpieczne związ-
ki powstające w wyniku spalania 
śmieci gromadzą się w sąsiedztwie 
komina, z którego się wydostały, 
wdychane są przez osoby spala-
jące, członków  rodziny i  okolicz-

nych mieszkańców. Wnikają do 
gleby i wód (a stamtąd np. do przy-
domowego ogródka), wciskają się 
wszystkimi szparami do wnętrza 
domów.

Negatywny wpływ na zdrowie 
może objawić się dopiero po kil-
kudziesięciu latach, najczęściej 
w postaci chorób nowotworo-
wych. Osadzanie się sadzy mokrej 
w przewodach kominowych  może 
spowodować jego zapalenie się 
i być przyczyną zaczadzeń. 

Przypominam, że w domowych 
piecach bezwzględnie nie wolno 
palić: odpadów z tworzyw sztucz-
nych, gumowych, elementów 
drewnianych pokrytych lakierem, 
opakowań po farbach, chemika-
liach, środkach ochrony roślin, 
styropianu oraz papieru bielone-
go związkami chloru z nadrukiem 
farb kolorowych. 

Przypadki spalania odpa-
dów należy zgłaszać  na Policję                                                

tel. 757316295, Straż Miejską  
tel. 757316419  lub do Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu  tel. 
757380660.  

Apeluję o odpowiedzialność 
i rozsądek.

Dbajmy o środowisko, nasze 
zdrowie i zdrowie naszych dzieci.

Przypominam  że, zgodnie 
z art. 155 i art. 191 ustawy z dn. 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (D. U. 
z 2013 r., poz. 21 ze zm.) cytat art. 
191 ustawy „Kto, wbrew przepiso-
wi art. 155, termicznie przekształca 
odpady poza spalarnią odpadów 
lub współspalarnią odpadów pod-
lega karze aresztu albo grzywny”.

Kara grzywny za łamanie 
tego zakazu może wynieść nawet 
5 000,00 zł. 

Burmistrz Nowogrodźca
Robert Relich

NIE ZATRUWAJMY SIEBIE I INNYCH!

banii, tj. wycinanie zbędnych 
krzewów i cięcie gałęzi,
• usługi opiekuńcze u osoby 
niepełnosprawnej (sprzątanie 
mieszkania, pranie bielizny 
i odzieży, przygotowanie opału 
do palenia w piecu i rozpalanie 
w piecu, robienie zakupów, wy-
kupienie leków z apteki itp.).
 

Zabłocie:
• sprzątanie boiska i placu za-
baw, 
• sprzątanie terenu wokół koś-
cioła,
• czyszczenie bocznych dróg, 
czyszczenie chodników, sprzą-
tanie przystanku PKS, utrzy-
mywanie czystości przy ludme-
rach, które były rozstawione na 
wsi do końca lipca br.

Zebrzydowa, Nowa Wieś:
• sprzątanie wokół ludmerów,
• sortowanie śmieci,
• zamiatanie chodników,
• czyszczenie chodników i ulicy 
za przejazdem kolejowym,
• koszenie traw, wycinanie krza-
ków za dworcem PKP,
• zbieranie śmieci z chodników, 
ulic, pobocza,
• czyszczenie rowów, pobocza,
• obcinanie gałęzi i krzaków 
w kierunku dworca PKP,
• sprzątanie wokół Ośrodka 
Zdrowia,
• sprzątanie wokół apteki,
• sprzątanie przystanków auto-
busowych,
• sprzątanie mieszkania u osoby 
niepełnosprawnej,
• sprzątanie chodników, jezd-
ni, ludmerów przy Przedszkolu 
w Zebrzydowej,
• koszenie trawy i chwastów 
z poboczy jezdni i chodnika 
wzdłuż byłego OTL,
• sprzątanie parkingu przy 
cmentarzu,
• prace porządkowe ulic z błota, 
liści,
• zamiatanie i wywożenie pia-
sku na przystankach i zatocz-
kach pozostałego po wymianie 
kostki chodnikowej.
 

Nowogrodziec:
• sprzątanie przy ludmerach,
• usługi opiekuńcze u osoby 
starszej w Nowogrodźcu,
• prace porządkowe przy 

MGOPS,
• malowanie poręczy w budyn-
ku MGOPS – wejście do DDP,
• uprzątniecie cmentarza żoł-
nierzy radzieckich i terenu 
przyległego,
• prace porządkowe przy ul. 
Młyńskiej – oczyszczalnia, ka-
pliczka,
• prace porządkowe na boisku 
bocznym w Nowogrodźcu,
• wycinanie krzaków zarastają-
cych chodnik w Milikowie,

Godzieszów:
• czyszczenie przy sprzętach do 
ćwiczeń/zabaw,
• czyszczenie chodników, tere-
nu przy kościele i cmentarzu.

Rodzaje wykonanych prac usta-
lane są na bieżąco z kierownictwem 
Urzędu Miejskiego w Nowogrodź-
cu, Strażą Miejską i sołtysami z po-
szczególnych sołectw.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej 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

7 września 2017 roku zakończy-
ła się pomyślnie przebudowa dro-
gi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Zabłocie.

W dniu 14 czerwca 2017 roku 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich podpisał umowę dotyczą-
cą przebudowy powyższej drogi 
o długości 615 mb i szerokości 3 
m. Droga posiada charakter drogi 
transportu rolnego, stanowiącej 
połączenie gospodarstw rolnych 
oraz siedlisk rolników i innych 
mieszkańców wsi.

Przebudowa polegała na wyko-
naniu dwuwarstwowej nawierzch-
ni asfaltowej na całej długości wraz 
ze zjazdami drogowymi. Odwod-
nienie drogi zostało zapewnione 
poprzez wyprofilowanie spadków 
poprzecznych jezdni, budowę ro-
wów przydrożnych, przebudowę 
i budowę przepustów oraz saczków 
poprzecznych z kruszywa.

Całkowity koszt zadania wy-

niósł ok. 232 000 złotych, który zo-
stał zaplanowany w budżecie Gmi-
ny i Miasta Nowogrodziec. 

Na realizację inwestycji po-
zyskano dotację celową z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego w ramach finan-
sowania ochrony rekultywacji 
i poprawy gruntów rolnych. Na 
przebudowę powyższej drogi otrzy-
maliśmy dofinansowanie w wyso-
kości 126 000,00 złotych.

Inwestycja drogowa w miej-
scowości Zabłocie przyczyni się do 
poprawy jakości życia na wsi, do 
wzrostu bezpieczeństwa Mieszkań-
ców, podniesie jakość infrastruktu-
ry drogowej.

Składamy podziękowania dla 
Pani Agnieszki Góral - Sołtysa wsi 
Zabłocie, Rady Sołeckiej i Miesz-
kańców Sołectwa Zabłocie.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Dobre efekty współpracy
W dniu 4 września 2017 roku 

w obecności Pani Genowefy Chmie-
lowiec Sołtysa wsi Kierżno, Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
w imieniu Gminy Nowogrodziec, 
podpisał porozumienie intencyjne 
z Powiatem Bolesławieckim, po-
stanawiając o utworzeniu partner-
stwa, którego celem jest wspólne 
działanie na rzecz realizacji zada-
nia ”Remont drogi powiatowej nr 
2281D relacji Parzyce-Kierżno”.

Zgodnie z porozumieniem za-
danie zostanie ujęte w projektach 
uchwał budżetowych na rok 2018. 
Inwestycja będzie realizowana 
przez Powiat Bolesławiecki przy 
współfinansowaniu Gminy Nowo-
grodziec.

Pan Karol Stasik, Starosta Po-
wiatu Bolesławieckiego, docenia 
współfinansowanie przez Gminę 
Nowogrodziec i współpracę z Bur-
mistrzem Nowogrodźca Robertem 
Relichem, ponieważ środki budże-
tu Powiatu Bolesławieckiego są 
ograniczone i samorządu nie było-
by stać na samodzielną realizację 

przedsięwzięcia.
Należy wspomnieć, że w pierw-

szym porozumieniu intencyjnym, 
które zostało podpisane w dniu 06 
lipca 2017 roku Zarząd Powiatu 
Bolesławieckiego nie występował 
z prośbą do Gminy Nowogrodziec 
o remont drogi powiatowej z Kier-
żna do Parzyc, pomimo deklaracji 
Burmistrza Nowogrodźca o moż-

liwości podjęcia kolejnych zadań 
inwestycyjnych.

Należy docenić determinację 
Pani Genowefy Chmielowiec, Soł-
tysa wsi Kierżno, w dążeniu do po-
prawy bezpieczeństwa na drogach 
powiatowych.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Wspólne działanie

Nowogrodzieckie przedszkola-
ki z najstarszych grup mają swoje 
nowe miejsce w Szkole Podsta-
wowej im. Bolesława Chrobrego 
w Nowogrodźcu. Z budynku przy 
ul. Kolejowej przeniesione zostały 
trzy oddziały 5 i 6 – latków do klas 
w Szkole Podstawowej, dodatkowo 
utworzony został nowy oddział. 
W filii w Zebrzydowej również po-
wstał nowy oddział przedszkolny, 

a na wakacjach oddano do użytko-
wania nowy plac zabaw. 

Od września więc dzieci zaczęłzy 
naukę i zabawę w nowych, lepszych 
warunkach. Wszystko nowe, pach-
nące świeżością – teraz tylko spako-
wać plecaczek i – do nauki. I jak to 
przedszkolaki – także do zabawy. 
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Lepsze warunki dla przedszkolaków

21 września 2017 roku zakoń-
czyła się pomyślnie przebudowa 
drogi gminnej w miejscowości Za-
gajnik przy ul. Partyzantów. 

Umowa dotycząca inwestycji 
polegającej na przebudowie drogi 
w miejscowości Zagajnik została 
podpisana przez Burmistrza No-
wogrodźca Roberta Relicha w dniu 
28 lipca 2017 roku. Stan technicz-
ny dróg gruntowych przed reali-
zacją przebudowy uniemożliwiał 
korzystanie z nich w pełnym za-
kresie. Szczególnie dotkliwym dla 
mieszkańców był okres wiosenno - 
jesienny, w którym drogi były częś-

ciowo 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 przebu-
dowę powyższej drogi o długości 
380 mb i szerokości 3 m. Zosta-
ła wykonana jedna warstwa na-
wierzchni asfaltowej na całej dłu-

gości wraz ze zjazdami drogowymi 
oraz poboczami. Odwodnienie 
dróg zostało zapewnione poprzez 
wyprofilowanie spadków poprzecz-
nych jezdni. 

Całkowity koszt zadania wy-
niósł ok. 100 000 złotych. Inwesty-
cja została sfinansowana z budżetu 
Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Zagajnik przyczy-
ni się z pewnością do podniesienia 
komfortu życia na wsi.
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Nowa droga do domu

Zjawisko bezdomności jest po-
wszechnie uznawane za najcięższą 
formę wykluczenia społecznego, 
wiąże się bowiem nie tylko z bra-
kiem miejsca do zamieszkania, 
ale także uniemożliwia prawidło-
we funkcjonowanie w społeczeń-
stwie i prowadzi do stygmatyzacji. 
O działaniach dotyczących roz-
wiązywania problemu bezdomno-
ści na terenie gminy Nowogrodziec 
rozmawiano w Miejsko Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Spotkanie pracowników so-
cjalnych, asystentów rodziny, Po-
licji, Straży Miejskiej oraz sołty-
sów odbyło się 27 września 2017 
roku. Zabezpieczenie osób przed 
trudnymi warunkami zimowymi, 
szczególna troska w stosunku do 
starszych, bezdomnych oraz nie-
pełnosprawnych - to główne tema-
ty spotkania.
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W trosce o bezdomnych



24 września 2017 roku w Mili-
kowie odbyła się XXII edycja Święta 
Chleba. Zgromadzonych w Milikowie 
Mieszkańców i Gości naszej gminy 
serdecznie powitał Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich. W trakcie ofi-
cjalnych uroczystości w imieniu Mini-
stra Kultury Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich i Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu Antonina 
Szelechowicz wręczyli odznakę hono-
rową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
dla Pani Joanny Dumin za wielolet-
nią współpracę i działalność na rzecz 
ochrony tradycji oraz propagowania 
życia kulturalnego w kręgu społecz-
ności lokalnych Dolnego Śląska. 

Gminne Święto Chleba w Miliko-
wie nawiązuje do promocji dawnych 
tradycji kulinarnych i upowszech-
nienia dorobku kultury na poziomie 
regionalnym. Podczas imprezy zapre-
zentowało się osiem zespołów folklo-
rystycznych z terenu Dolnego Śląska 
oraz przedstawicielki Stowarzysze-
nia Kobiet Wiejskich z Hirschwelde. 
Przygotowane prezentacje kulinar-
ne zawierały m.in. wypieki chlebo-
we oraz bogato zdobione tradycyjne 
pieczywo i nie tylko. Zaaranżowane 
stoiska oceniło wykwalifikowane jury 
składającego się z etnologów: Pan 
Henryk Dumin, Pan Ignacy Dumin 
oraz Pani Joanna Drab-Pasierska. 
Jednogłośnie podjęta decyzja o na-
grodzeniu zespołów folklorystycz-

nych i osób indywidualnych obrazuje 
wielkie zaangażowanie w kultywowa-
nie receptur przekazywanych z poko-
lenia na pokolenie.

Cztery równorzędne pierwsze 
nagrody otrzymali: Landfrauenkre-
isverein z Niemiec, „Gościszowianki” 
z Gościszowa, „Milikowianie” z Mili-
kowa, „Działoszynianie” z Działoszy-
na. Pięć kolejnych miejsc zdobyły: 
„Jarzębina” ze Skorzenic, „Zagajnik-
-Wykroty” z Zagajnika, „Czernianki” 
z Czernej, „Rozmaryn” z Markocic, 
„Rząsinianki” z Rząsin. Nagrody in-
dywidualne otrzymały: Ludwika Kę-
dzia z Milikowa oraz Dorota Omia-
tacz z Gościszowa.

Podczas wydarzenia nie zabrakło 
również występów scenicznych wy-
konanych przez zaproszonych gości, 
które umiliły wspólne świętowanie. 

Warto podkreślić, że Mieszkańcy Mi-
likowa gościli w tym dniu polskiego 
strongmena i zawodnika MMA Pana 
Tyberiusza Kowalczyka - gościa spe-
cjalnego Gminnego Święta Chleba. 
Na zakończenie wspaniale wystąpił 
zespół „Maestro Bend” z Republiki 
Serbskiej Bośni i Hercegowiny.

Składamy serdeczne podzięko-
wania Pani Antoninie Szelechowicz 
– Sołtysowi wsi Milików, Radzie So-
łeckiej Milikowa, Panu Bogusławowi 
Szelechowiczowi - właścicielowi fir-
my Euro Poltech, gościom z Republi-
ki Serbskiej Bośni i Hercegowiny oraz 
wszystkim uczestnikom wspaniałego 
wydarzenia, jakim jest obchodzone 
corocznie w Milikowie Święto Chleba.

Gminne Centrum Kultury i Spor-
tu w Nowogrodźcu

Dobry chleb ciężką pracą zdobyty…
Mieszkańcy Gminy Nowogrodziec 

obchodzili 2 września br. w Gościszo-
wie Dożynki Gminne – czas wdzięcz-
ności za zbiory, podziękowań za cięż-
ką pracę rolników, ale również  czas 
odpoczynku i dobrej zabawy.

Uroczystość rozpoczęła się Po-
lową Mszą Świętą, podczas której 
poświęcony został chleb i wieńce do-
żynkowe. Ceremoniom dożynkowym 
przewodniczyli Starostowie Dożynek 
Adam Jakubowicz i Dorota Zięba, 
przekazując Gospodarzowi Gminy 
chleb upieczony z tegorocznych zbio-
rów. Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich podziękował wszystkim rolni-
kom i ich rodzinom za codzienną pra-
cę, umiłowanie ziemi i pielęgnowanie 
tradycji, jednocześnie życząc obfitych 
plonów w kolejnych latach. Tradycyj-
nie już coroczne Święto Plonów było 
okazją do wyróżnień dla zasłużonych 
rolników. W tym roku odznaka ho-
norowa „Zasłużony dla Rolnictwa” 
nadawana przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przyznana została: 
Annie i Rafałowi Brońskim z Czernej, 
Dorocie Zięba z Gościszowa, Mariu-
szowi Piekarzowi z Nowogrodźca oraz 
Arturowi Kozioł z Wykrot. Wyróżnie-
ni przez Burmistrza Nowogrodźca 
zostali: Wiesław Kijowski, Łukasz La-
tawiec, Zbigniew Kryza i Adam Jaku-
bowicz z Gościszowa, Rozalia i Wła-
dysław Kukawscy z Kierżna, Roman 
Burdyna i Jacek Grabarz z Milikowa, 

Iwona i Marcin Jagielscy oraz Anna 
i Emil Puk z Nowogrodźca, a także 
Jan Kurek z Zebrzydowej. Wszystkim 
wyróżnionym serdecznie gratuluje-
my!

Na zakończenie części oficjalnej 
odbyło się losowanie organizatora 
przyszłorocznych dożynek – Gospo-
darzem Dożynek Gminnych w 2018 
roku będzie sołectwo Milików, na 
które już dziś wszystkich zapraszamy!

Dożynki są zawsze okazją do po-
dziwiania wieńców dożynkowych, 
wśród których wybrane zostały te 
najpiękniejsze: I miejsce zajął wieniec 
z Milikowa, na II miejscu znalazły się 
wieńce z Gierałtowa, Czernej i Wy-
krot, natomiast III miejsce należało 
do Gościszowa.

W części artystycznej wystąpiły 
dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca No-
wogrodziec, ze Szkoły Podstawowej 
w Gościszowie, „Mali Gościszowia-
nie”, ”Gościszowianki”, Zespół Zagaj-
nik Wykroty, Kapela Zagajnik Wy-
kroty Band, „Czernianki” z Czernej 
i Nowogrodziecka Orkiestra Dęta.

Jako Gwiazda Wieczoru wystąpił 
zespół EFFECT, który porwał pub-
liczność do wspaniałej zabawy. W ra-
dosnej atmosferze do późnych godzin 
wieczornych trwała zabawa dożynko-
wa przy muzyce zespołu Vivat.
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Rolnicy podziękowali za plony

W dniu 16 października 2017 
roku w Auli Szkoły Podstawowej  
im. Bolesława Chrobrego w Nowo-
grodźcu odbyła się jubileuszowa  
X uroczystość związana z przy-
znaniem Stypendiów oraz Na-
gród Burmistrza Nowogrodźca 
dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych za bardzo dobre 
wyniki w nauce, wysokie osiąg-
nięcia w konkursach, olimpiadach  
i turniejach oraz przeglądach arty-
stycznych. Tradycyjnie, w tym dniu 
wręczono także nagrody Burmistrza 
Nowogrodźca z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. 

W uroczystości wzięli udział: Ro-
bert Relich - Burmistrz Nowogrodźca, 
Antonina Szelechowicz – Przewodni-
cząca Rady Miejskiej w Nowogrodź-
cu, Ks. Krzysztof Słabicki - Dziekan 
Dekanatu Nowogrodziec, Dyrektorzy 
i Wicedyrektorzy jednostek oświa-
towych Gminy Nowogrodziec, Kie-
rownicy jednostek organizacyjnych 
Gminy, zaproszeni nauczyciele oraz 
przedstawiciele Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, nagrodzeni ucznio-
wie oraz rodzice. 

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich serdecznie powitał licznie 
zgromadzonych uczestników uro-
czystości, następnie został zaprezen-
towany występ artystyczny uczniów 
Szkoły Podstawowej im.  Bolesława 

Chrobrego w Nowogrodźcu pod opie-
ką  Pani Renaty Dziuba. 

Szczególne podziękowania zosta-
ły skierowane do nauczycieli, którzy  
z racji pełnionych obowiązków oraz 
stanowiska odegrali istotną rolę  
w przygotowaniu obecnego kształtu 
sieci szkół lub zdecydowali się przejść  
na zasłużoną emeryturę nie rozstając 
się jednak całkiem ze swoją szkołą 
i nadal wspierają ją swoją wiedzą i do-
świadczeniem. 

Podziękowania otrzymali: Pani 
Małgorzata Potocka – była Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Gościszowie, obecnie nauczyciel 
tej szkoły, Pani Małgorzata Sokal-
ska – była Dyrektor Gimnazjum im. 
Ireny Sendler w Wykrotach, obecnie 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Tadeusza Kościuszki w Wykro-
tach, Pani Alicja Krawczyk – była Wi-
cedyrektor Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Nowogrodźcu, obecnie 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Bolesława Chrobrego w Nowo-
grodźcu, Pani Jadwiga Maksymowicz 
– była Wicedyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Bolesława Chrobrego 
w Nowogrodźcu, obecnie nauczyciel  
tej szkoły, Pan Józef Rosa – były Dy-
rektor Gimnazjum im. Adama Mi-
ckiewicza w Nowogrodźcu, obecnie 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Bolesława Chrobrego w Nowo-

grodźcu, Pan Artur Kril – Wice-
dyrektor Zespołu Szkół im. Józefa 
Piłsudskiego w Nowej Wsi, obecnie 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi. 

Uzyskanie przez uczniów wspa-
niałych rezultatów nie byłoby moż-
liwe bez zaangażowania nauczycieli 
oraz wsparcia dyrektorów jednostek 
oświatowych. Na ich ręce zostały zło-
żone podziękowania oraz kwiaty, któ-
re były formą wyrazu wdzięczności za 
codzienną pracę całego grona peda-
gogicznego.

Dla pedagogów, którzy wyróż-
niali się w roku szkolnym 2016/2017 
ciekawymi i niekonwencjonalnymi 
metodami nauczania, inspirującymi 
pomysłami i olbrzymim zaangażo-
waniem w pracę z uczniami zostały 
przyznane Nagrody Burmistrza No-
wogrodźca z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Wyróżniono w ten spo-
sób: Panią Małgorzatę Kwiotek – 
Dyrektora Przedszkola Publicznego 
w Nowogrodźcu, Panią Małgorzatę 
Basiura  - nauczyciela Przedszkola 
Publicznego w Nowogrodźcu, Panią 
Urszulę Kawałko - nauczyciela Przed-
szkola Publicznego w Nowogrodźcu, 
Panią Jadwigę Skrok – nauczyciela 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Gierałtowie, Panią Marcelinę 
Król – nauczyciela Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Gierał-
towie, Panią Małgorzatę Potocką 
– nauczyciela Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Gościszowie, 
Pana Bogusława Wolszczak – na-
uczyciela Szkoły Podstawowej im. Ta-
deusza Kościuszki w Wykrotach, Pa-
nią Urszulę Troszczak-Krzywdzińską 
– Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Bolesława Chrobrego w Nowogrodź-
cu, Panią Elżbietę Żak – nauczyciela 
Szkoły Podstawowej im. Józefa Pił-
sudskiego w Nowej Wsi, Panią Alicję 
Krawczyk – Wicedyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Bolesława Chrobre-
go w Nowogrodźcu. 

Do tradycji uroczystości należy 
uhonorowanie osób, których działania  
na rzecz edukacji były skrzętnie gro-
madzone i odnotowywane przez 
Związek Nauczycielstwa Polskiego 
– Oddział w Nowogrodźcu. Szczegó-
łowe informacje oraz osobę nagro-

Gala Wręczenia Stypendiów i Nagród 
Burmistrza Nowogrodźca

dzoną Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej przedstawiła Pani Teresa 
Drąg – Prezes Związku. Wyróżniona 
została Pani Beata Szeremeta – na-
uczyciel Przedszkola Publicznego 
w Nowogrodźcu. 

Stypendia i Nagrody Burmistrza 
Nowogrodźca to indywidualne wy-
różnienia dla dzieci i młodzieży, 
których wiedza i zainteresowania 
wykraczają poza ogólnie przyję-
te ramy nauczania. Są motywacją  
do podejmowania nowych wyzwań 
i doskonalenia swoich umiejętności, 
ożywiają pozytywną rywalizację oraz 
sprzyjają rozwijaniu uzdolnień dzieci  
i młodzieży.

Przyznawane po raz dziesiąty wy-
różnienia obrazowały, jak duży po-
tencjał drzemie w naszej młodzieży. 
Wśród nagrodzonych uczniów zna-
leźli się humaniści, umysły ścisłe, pla-
stycy, muzycy oraz miłośnicy kultury 
i historii, którzy dzięki swojej ciężkiej 
pracy, wytrwałości, pomocy nauczy-
cieli i wsparciu rodziców są w stanie 
spełniać swoje marzenia.

W trakcie uroczystości przy-
znano Stypendia Burmistrza No-
wogrodźca dla 19 uczniów. W tym 
roku, po raz trzeci, zostały przy-
znane zarówno stypendia nauko-
we – było to 15 stypendiów,  jak 
i artystyczne – były to 4 stypendia. 
Nagrody indywidualne Burmistrza 
Nowogrodźca zostały przyznane  
11 uczniom. 

Po raz trzeci w tym roku zosta-
ły przyznane nagrody dla zespołów  
i drużyn. Wyróżniono w ten sposób: 

- Zespół Wokalny „AKORD” ze 

Szkoły Podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego w Nowogrodźcu, 

- Uczniów klasy III ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Gierał-
towie, za zdobycie III miejsca w Wo-
jewódzkim Konkursie Plastycznym 
„Mój Przyjaciel z porcji zdrowia”,

- Koło przyrodnicze ze Szkoły Pod-
stawowej im. Bolesława Chrobrego 
w Nowogrodźcu, za zdobycie I miej-
sca w konkursie regionalnym pt. „Do-
liną rzeki Kwisy – przyroda i historia”,

- Zespół ze Szkoły Podsta-
wowej im. Bolesława Chrobrego  
w Nowogrodźcu, za zdobycie I miej-
sca w kategorii prac zbiorowych  
w etapie powiatowym Ogólnopolskie-
go Młodzieżowego Konkursu Krajo-
znawczego „Poznajemy Ojcowiznę 
2017”,

- Zespół ze Szkoły Podstawo-
wej w Zespole Szkół im. Józe-
fa Piłsudskiego w Nowej Wsi, za 
zdobycie V miejsca w Konkursie  
„Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpo-
spolitej”,

- Zespół z Gimnazjum w Zespo-
le Szkół im. Józefa Piłsudskiego  
w Nowej Wsi, za zdobycie I miejsca 
w Konkursie Wiedzy w Ramach Ob-
chodów „Dnia Bezpiecznego Interne-
tu”.

W imieniu wszystkich dzieci zosta-
ły skierowane gorące podziękowania 
dla rodziców i Przewodniczących Rad 
Rodziców placówek oświatowych.

Zakład Obsługi Szkół w Nowo-
grodźcu


