
Benefis Tomasza Bochenka od-
był się 19 czerwca 2018 roku w Tea-
trze Starym w Bolesławcu. Widownia 
była wypełniona. Chętnych posłu-
chać Tomka było sporo – koledzy, 
rodzina, znajomi, zaproszeni goście. 
Obecny był również Pan Robert Re-
lich, Burmistrz Nowogrodźca.

Pięknym śpiewem Chóru I Lice-
um Ogólnokształcącego im. Włady-
sława Broniewskiego w Bolesławcu 
rozpoczęto to niezwykłe przedsta-
wienie - benefis Mieszkańca Nowo-
grodźca Tomasza Bochenka. 

Pani Sylwia Marcinko-Kozik, 
Dyrektor Powiatowego Zespołu 
Szkół i Placówek Specjalnych w Bo-
lesławcu, przedstawiła widzom Bo-
hatera wydarzenia - Pana Tomasza 
Bochenka, podkreślając niezwykły 
talent, artystyczność, doskonalą pa-
mięć i wyjątkową odwagę. 

Pan Tomasz uczestniczył w wie-
lu festiwalach i konkursach recyta-
torskich na poziomie regionalnym 
i ogólnokrajowym. We wszystkich 
tych przedsięwzięciach Pan Tomasz 
osiągał sukcesy – był laureatem 
wszystkich wydarzeń recytatorskich. 
Jego występy – to niekończące się 
pasmo sukcesów, jak powiedziała 
Pani Dorota Kowalska, odkrywca ta-
lentów, która od ośmiu lat przygoto-
wuje Tomasza Bochenka do wystą-
pień artystycznych. Na koncie Pana 

Bochenka są nagrody cyklicznego 
Festiwalu - Dolnośląskiego Przeglą-
du Twórczości GaleriON, występy 
w różnych teatrach naszego regio-
nu. To wszystko było możliwe dzięki 
ogromnej pracowitości, zaangażo-
waniu i sumienności Pana Tomasza, 
jak również dzięki talentowi i życz-
liwości Pani Doroty Kowalskiej, na-
uczycielki Tomka. Niczym nie zastą-

pione jest wsparcie rodziców Pana 
Tomasza – Pani Zofii i Pana Fran-
ciszka Bochenek. „Syn jest wszech-
stronnie uzdolniony, jego wielką 
pasją jest sport. Robiliśmy z żoną 
wszystko, by syn mógł uczestniczyć 
w olimpiadach i zmaganiach spor-
towych, by się rozwijał, ambitnie 
podchodził do nowych wyzwań oraz 
dzielnie pokonywał przeciwności.” 
- podkreśla Pan Franciszek Boche-
nek. Pan Tomasz jest dwukrotnym 

mistrzem Polski – „Olimpiady Spe-
cjalne Polska” w piłce nożnej oraz 
Mistrzem Polski – „Olimpiady Spe-
cjalne Polska” w badmintonie. 

Wyjątkowy talent, własna oso-
bista interpretacja Pana Tomasza 
wybranych utworów, jego ton i bar-
wa głosu, dostosowane do postaci, 
w które się wciela – to wszystko robi 
ogromne wrażenie na publiczności. 

Fascynujące przedstawienie 
wzbudziło wiele pozytywnych emo-
cji. Pan Tomasz Bochenek ujął swo-
im talentem publiczność, o czym 
świadczyła wypełniona po brzegi 
widownia, owacje na stojąco i bra-
wa, jakimi widzowie nagrodzili Pana 
Tomasza.

„Wydaję się, że Tomasz opano-
wał doskonale sztukę żywego słowa, 
czego mu z całego serca gratuluję. 
Niech mi będzie wolno powiedzieć 
o Tomku słowami szwajcarskiego 
profesora filozofii Henriego Frédéri-
ca Amiela, człowieka o wielkich 
zdolnościach intelektualnych: „Ta-
lent - to robić z łatwością to, co jest 
trudne dla innych”. Tomek robi to 
właśnie z łatwością i pasją!” –  mówi 
Burmistrz Robert Relich o utalento-
wanym Mieszkańcu Nowogrodźca. 
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16 - 17 czerwca 2018 roku 
ostatnie spotkania ligowe sezo-
nu 2017/2018 rozegrały druży-
ny seniorskie walczące o awans 
do wyższych klas rozgrywko-
wych. Zarówno zespół Orła 
Gościszów, występujący w Kla-
sie B, jak i Chrobrego Nowo-
grodziec, występujący w Klasie 
A, wygrały swoje mecze i uzy-
skały awans do wyższych klas 
rozgrywkowych. W przyszłym 
sezonie drużynę z Gościszowa 
zobaczymy w Klasie A. 

Zespół z Nowogrodźca wy-
walczył awans do Klasy Okrę-
gowej. Drużyna z Nowogrodźca 
od kilku lat starała się uzyskać 
promocję do wyższej klasy roz-
grywkowej. Przed rozpoczęciem 
każdego sezonu była wymienia-
na w gronie faworytów Klasy 
A grupy III, jednak brakowało 
nieco szczęścia w starciu z bez-

pośrednimi rywalami. 
Bazując na zawodnikach 

z gminy Nowogrodziec oraz wy-
chowankach klubu, Zarządowi 
Klubu nie zabrakło cierpliwości 
i determinacji w obranej stra-
tegii i drodze do awansu. Rów-
nież przed obecnym sezonem 
zespół „Chrobrego” wymie-
niany był, jako główny kandy-
dat do gry w Klasie Okręgowej 
w przyszłym sezonie. Do zespo-
łu dołączył przed sezonem do-
świadczony zawodnik Zbigniew 
Grzybowski, który został grają-
cym trenerem. Pod jego wodzą 
drużyna nabrała pewności sie-
bie oraz bardzo ofensywnego 
stylu gry. 

W przerwie  zimowej do dru-
żyny dołączył jeszcze pomocnik 
Marcin Potyszka i stało się jas-
nym, że drużyna „Chrobrego” 
będzie nadal grała bardzo ofen-

Szanowni Mieszkańcy,

z przykrością informuję, 
że z przyczyn niezawinionych                  
i niezależnie od starań nasze-
go samorządu Gminy i Miasta 
Nowogrodziec, postanowiłem 
podjąć decyzję o zakończeniu 
kontraktów inwestycyjnych 
z firmami realizującymi zada-
nia :

- Przebudowa budynku Sali 
gimnastycznej GCKiS w No-

wogrodźcu      z przeznacze-
niem na salę wielofunkcyjną;

- Rewitalizacja Rynku 
i ulicy T. Kościuszki w Nowo-
grodźcu.

Pomimo deklaracji Gene-
ralnego Wykonawcy nie mo-
gliśmy zaakceptować kolej-
nych terminów, złej jakości, 
braku organizacji        i syste-
matyczności robót budowla-
nych. 

 Przed nami konieczny, 
zgodnie z przepisami prawa 
zamówień publicznych, wy-
bór Wykonawcy i wznowienie 
prac inwestycyjnych. 

Za wszelkie problemy prze-
praszamy. 

Burmistrz	
Nowogrodźca	

 
Robert	Relich

Chrobry Nowogrodziec wraca do „okręgówki”, Orzeł 
Gościszów – w klasie A

Komunikat Burmistrza 
Nowogrodźca

sywnie. Świadczy o tym bilans 
bramek, gdyż w 23 spotkaniach 
strzeliła aż 95, tracąc jedynie 24. 

Nieoczekiwanie to drużyna 
z Łazisk stawiła największy opór 
i od dłuższego czasu było wia-
domo jedno, że awansują albo 
Łaziska, albo Nowogrodziec. 
Pozostałe drużyny były daleko 
za plecami wspomnianej dwój-
ki, mając dużą stratę punkto-
wą. Emocji nie zabrakło aż do 
ostatniej kolejki ligowej, w któ-
rej zespół „Chrobrego” pewnie 
pokonał na wyjeździe Ocice 5:1, 
natomiast Łaziska nieoczeki-
wanie uległy Łące 1:2. Po ostat-
nim gwizdku sędziego wybuchła 
wielka radość wśród zawodni-
ków, działaczy oraz kibiców dru-
żyny z  Nowogrodźca, która po 
wielu latach wywalczyła uprag-
niony i długo oczekiwany awans.

Zespół „Chrobrego” Nowo-

grodziec w sezonie 2017/2018 
występował w składzie: 

Tomasz Chamier-Gliszczyń-
ski, Bartosz Kojder, Tomasz Ko-
pała, Mariusz Kukawski, Niko-
las Niedzielski, Michał Nowak, 
Mateusz Orda, Adrian Paruch, 
Jakub Piekarz, Marcin Potysz-
ka, Sławomir Tkacz, Wiesław 
Tkacz, Kamil Tkacz, Sebastian 
Tkacz, Marcin Tofil, Łukasz No-
wak, Maciej Trochimczuk, Woj-
ciech Wilczyński, Jacek Wil-
czyński, Robert Zarzycki, Dawid 
Zazulak, Zbigniew Grzybowski 
– trener.

Gratulujemy wszystkim spor-
towcom osiągniętych wyników!

      
	Gminne	Centrum	
Kultury	i	Sportu	
w	Nowogrodźcu

Nowogrodziec,	18.06.2018	rok



W dniu 7 czerwca 2018 roku 
w Domu Kultury PROMYK w No-
wogrodźcu odbyła się LIII Sesja 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, 
której głównym punktem obrad 
było sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy i Miasta Nowogro-
dziec za 2017 rok oraz udzielenie 
absolutorium Burmistrzowi No-
wogrodźca.

Na sesję, oprócz Radnych 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
i przedstawicieli władz samorzą-
dowych Gminy Nowogrodziec, 
przybyli również dyrektorzy pla-
cówek oświatowych, kierownicy 
jednostek organizacyjnych, sołtysi, 
przedstawiciele organizacji poza-
rządowych oraz mieszkańcy Gmi-

ny Nowogrodziec.

W swoim wystąpieniu Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do rozwoju Gminy 
i Miasta Nowogrodziec, za kolejny 
rok wspólnej pracy na rzecz i dla 
dobra społeczności lokalnej. Bur-
mistrz Robert Relich przedstawił 
uwadze zebranych prezentację pt. 
Wybrane informacje ze sprawo-
zdania z wykonania budżetu Gmi-
ny i Miasta Nowogrodziec.

Następnie Rada Miejska, po 
rozpatrzeniu sprawozdania z wy-
konania budżetu Gminy i Mia-
sta Nowogrodziec za rok 2017, 
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, większością 
głosów podjęła uchwałę w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmi-
strzowi Nowogrodźca za 2017 rok, 
przy dwóch głosach wstrzymują-
cych. 

Po zakończeniu LIII Sesji Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu zebrani 
złożyli gratulacje i podziękowania 
Burmistrzowi Robertowi Relicho-
wi.

Urząd	Miejski	w	Nowogrodźcu

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA 
NOWOGRODŹCA!
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Dnia 9 września 2011 roku Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich wystąpił do 
władz Gminy Srbac (Republika Serbska Bośni 
i Hercegowiny) z inicjatywą nawiązania współ-
pracy partnerskiej. 19 kwietnia 2012 roku na 
uroczystej XXI Sesji Rady Miejskiej w Nowo-
grodźcu została podpisana przez Burmistrza 
Nowogrodźca Roberta Relicha i ówczesnego 
Naczelnika Gminy Srbac Živko Mikulić Umowa 
Dotycząca Nawiązania Partnerstwa i Współ-
pracy Pomiędzy Gminą Nowogrodziec (Polska) 
i Gminą Srbac (Republika Serbska Bośni i Her-
cegowiny). Umowa ta przewiduje współpracę 
w dziedzinach życia gospodarczego, społeczne-
go, kulturalnego, edukacyjnego i publicznego 
na zasadach dobrowolnej współpracy w celu 
ustanowienia braterskich stosunków między 
obu narodami i pogłębienia stosunków między 
mieszkańcami obu gmin. „Wszystkie kontakty 
opierać się będą na przyjaźni, która już połą-
czyła nasze regiony poprzez wspólną historię. 
Spodziewam się, iż współpraca między Gminą 
Srbac i Gminą Nowogrodziec przyniesie wiele 
korzyści Mieszkańcom obu gmin, będzie kon-
tynuacją wspólnej historii obu narodów” - po-
wiedział podczas uroczystej XXI Sesji Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich.

Od tego czasu relacje między Gminami No-
wogrodziec i Srbac są przykładem prawdziwe-
go partnerstwa, wzajemnego wspierania się, 
zaufania oraz przyjaźni. Wizyty odbywają się 

w bardzo życzliwej, ciepłej i przyjaznej atmo-
sferze. Nasi partnerzy wyrażają wdzięczność 
i ogromne zadowolenie z nawiązanego part-
nerstwa, pomocy i wsparcia, okazanego przez 
polskich partnerów. Mieszkańcy naszej gminy 
pomagali serbskim braciom zwalczać skutki 
powodzi, która nawiedziła Bośnię i Hercegowi-
nę w maju 2014 roku. Wśród gmin dotkniętych 
kataklizmem znalazła się także Gmina Srbac 
– nasza gmina partnerska. Naczelnik Gminy 
Srbac Drago Ćirić poinformował Burmistrza 
Roberta Relicha, iż Gminę Srbac spotkała wiel-
ka katastrofa – powódź, z następstwami której 
cały czas się zmagają. Tylko niektóre tereny 
gminy udało się uratować, lecz straty są olbrzy-
mie. „W imieniu władz Gminy Srbac zwracam 
się do wszystkich Ludzi Dobrej Woli o pomoc 
mieszkańcom naszej partnerskiej Gminy Sr-
bac. Nie pozostańmy obojętni!” - taki był apel 

Gospodarza Gminy Nowogrodziec. Nie pozo-
staliśmy obojętni, co z pewnością zostało doce-
nione przez naszych serbskich przyjaciół. 

Relacje między naszymi narodami, przy-
jaźń i wzajemna pomoc są bardzo ważnym 
elementem partnerstwa. Również priorytetem 
działań współpracy partnerskiej dla władz sa-
morządowych było i jest uhonorowanie pa-
mięci naszych przodków, pochowanych na 
ziemiach serbskich. Burmistrz Robert Relich 
niejednokrotnie zwracał się do władz Gminy 
Srbac z prośbą o sprzyjanie i pomoc w odna-
lezieniu wszelkich śladów, historii Polaków 
na terenie gminy Srbac, a przede wszystkim 
– o dbanie i szacunek do naszych świątyń: 
cmentarzy i pomników polskich. ”Jeździ-
my tam po to, by pamięć o życiu trzech poko-
leń Polaków na ziemiach serbskich była wciąż 
żywa. Jeździmy, by zapalać znicze i modlić się 
na polskich grobach i przy polskich pomni-
kach, wyrażając w ten sposób swój podziw 
i szacunek dla naszych przodków, którzy żyli 
i ciężko pracowali daleko od swojej Ojczyzny, 
ale zawsze pamiętali, że są Polakami. Jest to 
bardzo istotny element naszego partnerstwa” – 
podkreśla Robert Relich.

Na terenie Gminy Srbac znajdują się trzy 
cmentarze polskie: w Novi Martinac, w Ra-
kovac i Grabašnici oraz wspólny Jugosło-
wiańsko – Polski Cmentarz, na którym są 
pochowani zaginieni podczas wojny Wyzwo-
lenia Narodowego. Ten cmentarz znajduje się 

w Srbac. Polski cmentarz w Novi Martinac pod 
koniec kwietnia 2013 roku został wpisany do 
rejestru zagrożonych zabytków narodowych 
Bośni i Hercegowiny. Decyzja ta została przy-
jęta przez Komisję zachowania pomników na-
rodowych Bośni i Hercegowiny, która zajmie 
się zbadaniem tego terenu oraz oznakowaniem 
grobów. Z ogromną wdzięcznością i wyrazami 
uznania przyjęliśmy wiadomość z partnerskiej 
Gminy Srbac o wpisaniu polskiego cmentarza 
w Nowym Martyńcu na listę zabytków narodo-
wych Bośni i Hercegowiny.

Wszystkie przedsięwzięcia, spotkania były 
możliwe dzięki nawiązanej współpracy na pod-
stawie partnerskiej umowy pomiędzy Gmina-
mi Srbac i Nowogrodziec.

Urząd	Miejski	w	Nowogrodźcu

O partnerstwie i przyjaźni

Z inicjatywy Roberta Relicha, Burmistrza 
Nowogrodźca, grupa młodzieży z Gminy i Mia-
sta Nowogrodziec wzięła udział w dwudniowej 
wycieczce do Warszawy w ramach obchodów 
100-lecia Niepodległości Polski. Uczestnikami 
wycieczki są uczniowie szkół z terenu naszej 
gminy, którzy biorą aktywny udział w życiu 
społeczności gminnej i godnie reprezentują 
Gminę i Miasto Nowogrodziec w wydarze-
niach, konkursach, olimpiadach, konferen-
cjach, przeglądach – wszelkich przedsięwzię-
ciach na poziomie powiatowym, regionalnym 
oraz krajowym.

Decyzją Burmistrza Roberta Relicha uho-
norowano w sposób szczególny dzieci i mło-
dzież aktywnie udzielającą się społecznie i 
dumnie reprezentującą naszą Gminę – wy-
jątkowo ciekawą wycieczką do Warszawy z 
urozmaiconym programem. Opiekunami gru-
py byli: Pani Joanna Czerniawska, Pani Anna 
Kaczewska i Kierownik wycieczki – Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobre-
go Pani Urszula Troszczak-Krzywdzińska, z 
ramienia Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu: 
Pani Urszula Bober i Pani Ewa Zasańska.

W programie wycieczki przewidziano zwie-
dzanie Starego Miasta, Łazienek Warszaw-
skich, Senatu i, oczywiście, Muzeum Powstania 
Warszawskiego. 

Właśnie tutaj, na terenie Muzeum Powsta-
nia Warszawskiego, nasi Mieszkańcy w dniu 18 
czerwca br. wzięli udział w podniosłej uroczy-
stości, podczas której Premier Mateusz Mora-

wiecki złożył kwiaty pod tablicą upamiętnia-
jącą śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak 
podaje TVP INFO, 18 czerwca przypada 69. 
rocznica urodzin śp. Lecha Kaczyńskiego oraz 
jego brata prezesa PiS, b. premiera Jarosława 
Kaczyńskiego. Prezes Rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki przywitał się serdecznie z członka-
mi grupy młodzieży z Gminy Nowogrodziec.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 
wyraża nadzieję, iż ten wyjazd będzie dobrą 
nagrodą za aktywną i godną postawę naszych 
uczniów, a niezwykłe przeżycia, związane z pa-
triotyczną historią naszej Ojczyzny, pomogą le-
piej zrozumieć wagę wydarzenia, które obcho-
dzimy w tym roku - 100-lecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości!

Urząd	Miejski	w	Nowogrodźcu

Młodzi zdobywają Warszawę


