
16 października 2019 roku 
z całą pewnością zapi-
sze się w historii Nowo-

grodźca. W nowo wyremontowa-
nym budynku dawnego szpitala 
św. Józefa przy ulicy Cichej będzie 
się mieścił Dom Pomocy Spo-

łecznej, Zakład Rehabilitacji Lecz-
niczej oraz Dom Opieki Specja 
listycznej. Inwestycja kosztowała 
11,5 mln złotych. 

Połączyliśmy tradycję z innowacyjnością 
LISTOPAD 2019

16 października obchodziliśmy Święto Patronki Gminy i Miasta Nowogrodziec - Świętej Jadwigi Śląskiej. 
Przypomnijmy, że święto to ustanowiono uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w 2010 roku. 

Obchody rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą w kościele parafialnym 

p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Nowogrodźcu. Msza Święta zo-

stała odprawiona w intencji miesz-
kańców Gminy i Miasta Nowogro-
dziec.

Z okazji Święta Patronki Nowo-
grodźca zorganizowany został rów-
nież konkurs wiedzy pod hasłem 
„Życie i działalność świętej Jadwigi 
Śląskiej”.  Do konkursu przystąpiło 
17 uczniów ze szkół podstawowych 
z terenu Gminy i Miasta Nowogro-
dziec. 

Zwycięzcy zostali uhonorowani 
nagrodami rzeczowymi i dyplomami. 
Pozostali uczestnicy otrzymali także 
pamiątkowe dyplomy i drobne upo-
minki.

Ponad 254 tysiące złotych – tyle 
kosztować będzie przebudowa dro-
gi gminnej dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowościach Nowo-
grodziec i Milików. 

Umowę na roboty budowlane 
podpisał Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich z firmą Usługi Re-
montowo – Budowlane i Transport 
Józef Michalik z siedzibą w Kościel-
nikach Dolnych. 

Przebudowa dotyczy drogi o dłu-
gości 714 mb oraz szerokość 3 m. 
Droga posiada charakter drogi trans-
portu rolnego, stanowiąca połączenie 
gospodarstw rolnych oraz siedlisk 
rolników i innych mieszkańców wsi. 

Prace będą polegały między inny-
mi na wykonaniu dwuwarstwowej 
nawierzchni asfaltowej na całej dłu-
gości wraz ze zjazdami drogowymi 
oraz oznakowaniem drogowym pio-
nowym. Odwodnienie drogi zostanie 
zapewnione poprzez wyprofilowanie 
spadków poprzecznych jezdni.

Święto Patronki Nowogrodźca Traktem do boiska w Milikowie

Na realizację inwestycji gmina 
pozyskała dotację celową z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego w ramach finansowania 
ochrony rekultywacji i poprawy gruntów 
rolnych w wysokości: 149 940,00 zł. Łączna 
kwota inwestycji wyniesie 254 763,75 zł.

 CIEKAWOSTKA...

Historia Świętej Jadwigi Śląskiej i 
ufundowanego przez nią klasztoru zakonnic 
św. Marii Magdaleny nierozerwalnie wiąże się 
z naszą gminą. Św. Jadwiga w 1217 roku miała 
otrzymać od swojego męża księcia śląskiego 
Henryka Brodatego znajdujący się nad Kwisą 
zameczek myśliwski, by przeznaczyć go na cele 
zakonne. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej  
w Nowogrodźcu z dnia 22 stycznia 2010 r.  
dzień 16 października ustanowiono Świętem 
Patronki Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

 CIEKAWOSTKA...  LAUREACI KONKURSU:
Kategoria I (klasy V-VI)
I m. - Zofia Orawiec, Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu
II m. - Amelia Ludziak, Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu
III m. - Elżbieta Świątek, Szkoła Podstawowa w Gierałtowie
wyróżnienie – Zuzanna Sądaj, Szkoła Podstawowa w Czernej
Kategoria II (klasy VII-VIII)
I m. - Oliwia Dul – Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
II m. - Marcelina Szwed, Szkoła Podstawowa w Gierałtowie
III m. - Amelia Rusinek, Szkoła Podstawowa w Gierałtowie
wyróżnienie – Dariusz Czajkowski, Szkoła Podstawowa  
w Nowogrodźcu

„Połączyliśmy  
tradycję  
z innowacyjnością.  
Dziś oddajemy  
Wam naszą pracę  
i starania” - tymi  
słowami licznie 
zgromadzonych gości 
i mieszkańców gminy 
powitał Burmistrz 
Nowogrodźca  
Robert Relich  
na otwarciu nowo 
wyremontowanego 
budynku  
przy ulicy Cichej.  CZYTAJ DALEJ NA STR. 2

W 120. rocznicę budowy Szpitala 
Świętego Józefa w Nowogrodź-
cu, oddajemy na potrzeby ludzi 
chorych i samotnych nowy dom 
po wielu miesiącach naszej pra-
cy i starań. Z całego serca dzię-

kuję moim współpracownikom, 
którzy indywidualnie i zespołowo 
zasługują na uznanie i szacunek, 
za poświęcenie i zaangażowanie  
w realizację inwestycyjnego przed-
sięwzięcia, które było najtrudniejsze 
z tych wszystkich, których podjęli-
śmy się w naszej pracy. 
Mieszkańcy gminy z pewnością 
zapamiętają dzień 16 październi-
ka 2019 roku, jako wyjątkowy. Do-
konując symbolicznego otwarcia 
Domu Pomocy Społecznej, Domu 
Opieki Specjalistycznej oraz Zakła-
du Rehabilitacji Leczniczej, w spo-
sób szczególny uczczono również 
uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, 
Patronki Gminy i Miasta Nowogro-
dziec oraz historyczny dzień wybo-
ru Karola Wojtyły na Papieża Jana 
Pawła II.

ROBERT MAREK RELICH  
Burmistrz Nowogrodźca
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	 CIĄG	DALSZY	ZE	STR.	1

Uroczystość rozpoczęto Hymnem 
państwowym w wykonaniu Nowo-
grodzieckiej Orkiestry Dętej. Na-
stępnie została odsłonięta tablica 
pamiątkowa przez przedstawicieli 
społeczności gminy Piotra Nierat-
kę, naczelnika OSP Nowogrodziec 
Osiedle oraz Emilię	 Łazowską, Prze-
wodniczącą Domu Dziennego Pobytu  
w Nowogrodźcu. Tablica upamiętnia 
słowa Wielkiego Polaka – świętego 
Jana Pawła II: „Starajmy się tak postę-
pować i tak żyć, by nikomu w naszej 
Ojczyźnie nie brakło dachu nad gło-
wą i chleba na stole, by nikt nie czuł 
się samotny, pozostawiony bez opie-
ki.” Dziekan Dekanatu Nowogrodziec 
ksiądz Krzysztof	 Słabicki dokonał 
poświęcenia tablicy oraz całego obiek-
tu. Na zakończenie uroczystości wszy-
scy uczestnicy mieli okazję zobaczyć  
i zwiedzić wyremontowany budynek. 

Połączyliśmy tradycję z innowacyjnością 

Liczba  
miesiąca TYLE WYNIÓSŁ CAŁY ZAKRES PRAC, ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PRZY ULICY CICHEJ 

W NOWOGRODŹCU. W TYM 2 006 905,17 ZŁ GMINA POZYSKAŁA Z REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020.

11 569 457,98 ZŁ 

Charyzmatyczni wykonawcy, ostry i inteligentny żart – czyli stand-up w najlepszym wykonaniu mogli 
zobaczyć widzowie zgromadzeni w Centrum Kultury i Sztuki MUZA. 

Na scenie zaprezentowali się 
Mieszko Minkiewicz oraz Krzysz-
tof Dz. Imprezę poprowadził do-

brze znany nowogrodzieckiej 
publiczności Grzegorz Żak. Stand-
-uperzy, którzy już od kilku lat 

rozbawiają publiczność, również  
i w Nowogrodźcu stanęli na wyso-
kości zadania.  

Pierwszy stand-up w Nowo-
grodźcu można zaliczyć do uda-
nych. Ponad 160 widzów zostało do 
łez rozbawionych przez występują-
cych komików, których mogliśmy 
wcześniej oglądać na największych 
scenach w Polsce i telewizji. 

Kolejny stand-up w Muzie już 23 
listopada. Start o godzinie 19. Tym 
razem nowogrodzieckiej publicz-
ności ze swoim programem zapre-
zentuje się Paulina Potocka i Mag-
dalena Kubicka. 

Bilety do nabycie online oraz  
w kasie CKIS „MUZA”. Koszt biletu 
15 zł. 

Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Pawła 
II w Gierałtowie 
wygrała mobilną 
pracownię mul-
timedialną. Do 
udziału w kon-
kursie zgłosiło 
się 1606 szkół  
z całej Polski.

Komisja Kon-
kursowa Ogól-
nopolskiego Konkursu #OSEWyzwanie 
dokonała rozstrzygnięcia i przyznała 
nagrodę - pracownię multimedialną 
dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Gierałtowie. 

Dzięki pracowni Szkoła Podsta-
wowa w Gierałtowie będzie mo-
gła prowadzić cyfrowe lekcje,  

a uczniowie 
będą korzy-
stać z inter-
n e t o w y c h 
z a s o b ó w 
edukacyjnych. 
Udział w kon-
kursie mogły 
wziąć szkoły z 
miejscowości 
liczących do 50 
tysięcy miesz-
kańców. Na-

groda zostanie przekazana do szkoły  
w bieżącym roku szkolnym 2019/20.

Gratulujemy serdecznie całemu ze-
społowi Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Gierałtowie!

Gorąco gratulujemy uczennicy kl. VI 
Basi Bieli, autorce nagrodzonej pracy!

Pierwszy Stand-up w Muzie! Multimedialna pracownia  
dla SP w Gierałtowie 

Stand-up to 
komediowa forma 
artystyczna mająca 
postać monologu 
komika przed 
publicznością.  
Opiera się  
na interakcji  
z publiką, improwizacji 
oraz charyzmie 
występującego. 

  CO TO JEST 
STAND-UP?

Patrząc na demografię powiatu, 
powiat bolesławiecki dzisiaj zgodnie 
z danymi na czerwiec 2019 roku 
to ponad 90 tysięcy mieszkańców, 
z czego 22% to są osoby w wieku 
poprodukcyjnym. Osób, które prze-
kroczyły 85 rok życia jest aż 1800. 
Prędzej czy później duża część  
tych osób wejdzie wiek, w którym 
będzie potrzebowała takiej opieki.

Robert	Adaszewski,	dyrektor 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

Dom Pomocy Społecznej  
zgodnie ze statutem jest  
przeznaczony dla osób  
w podeszłym wieku i osób  
niepełnosprawnych fizycznie. 
Do Domu Pomocy Społecznej 
kieruje Ośrodek Pomocy  
Społecznej, z którego  
to rejonu mieszkaniec będzie 
pochodził.

Iwona	Tur,	pełnomocnik  
do spraw utworzenia Domu Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu

Mieści się na parterze budynku przy ulicy  
Cichej. Będą mogły w nim znaleźć pomoc 
osoby poszukujące pomocy specjalistów  
z zakresu przewlekłych chorób oraz przywra-
cania sprawności po przebytych schorzeniach. 
Zakład obejmuje dużą salę gimnastyczną, salę 
ćwiczeń oraz aneksy zabiegowe jako wydzie-
lone boksy, przystosowane do wykonywania 
zabiegów fizyko- i kinezyterapeutycznych. 

	 	ZAKŁAD	REHABILITACJI	
LECZNICZEJ

W części południowej na drugiej  
i trzeciej kondygnacji znajduje się  
Dom Opieki Specjalistycznej, 
przeznaczony dla 30 osób 
niesamodzielnych i wymagających 
opieki długoterminowej ze względu 
na niepełnosprawność i choroby. 
Na każdej kondygnacji znajdują 
się dwie łazienki przeznaczone dla 
pacjentów, wyposażone w urządzenia 
wspomagające, umożliwiające 
korzystanie przez osoby  
o ograniczonej sprawności ruchowej. 
Sale dla pacjentów i podopiecznych 
wyposażone są w specjalistyczne łóżka 
do opieki długoterminowej. 

  DOM OPIEKI  
SPECJALISTYCZNEJ 

W części dobudowanej na trzech kon-
dygnacjach znajduje się Dom Pomocy 
Społecznej, przeznaczony dla 30 pod-
opiecznych, głównie osób niesamodzielnych 
i wymagających opieki długoterminowej  
ze względu na zaawansowany wiek, 
niepełnosprawność i choroby przewlekłe. 
Na każdej z kondygnacji znajdują się cztery 
dwu- i trzyosobowe pokoje mieszkalne 
z łazienkami, kuchenka podręczna oraz 
pomieszczenie pomocnicze. Przy każdym 
pokoju znajduje się łazienka z toaletą. 

	 DOM	POMOCY	SPOŁECZNEJ	
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1) Powoli zbliżamy się do końca roku, 
więc to dobry czas na pierwsze podsu-
mowania. Ten, który właśnie mija,  
w gminie Nowogrodziec dostarczył 
wiele kulturalnych emocji?

Bez wątpienia jest to w naszej gminie, pod 
każdym względem, wyjątkowy rok dla kultury. 
Przede wszystkim mamy nową infrastrukturę. 
Zakończona została inwestycja polegająca 
na przebudowie budynku przy ul. Lubańskiej 
– zabytkowego, bogatego w historię kościo-
ła, który od teraz stanowi siedzibę wydarzeń 
kulturalnych w regionie. Budynek został za-
adaptowany w taki sposób, aby można było 
organizować w nim koncerty, wystawy, spek-
takle, konferencje, a także projekcje filmowe. 
Sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt 
elektroakustyczny, który pozwala na profe-
sjonalne nagłośnienie szerokiej gamy wyda-
rzeń. Gmina i Miasto Nowogrodziec zyskały 
przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń 
dotyczących szeroko pojętej kultury  
i sztuki. Centrum Kultury i Sztuki „Muza” od 
tego roku staje się również siedzibą i wizy-
tówką nowogrodzieckiego Międzynarodo-
wego Festiwalu „Muzyka u J. I. Schnabla”. 
Warto wspomnieć, że wyremontowano nie 
tylko sam obiekt, ale i teren wokół niego, 
gdzie możemy realizować projekty kultu-
ralne w pełni wykorzystujące przestrzeń 
publiczną. W sierpniu zainaugurowaliśmy 
festiwal teatrów ulicznych we współpracy 
z Teatrem AKT z Warszawy. Uruchomiliśmy 
również dla młodzieży wakacyjną strefę chil-
lout.   

Podczas tych kilku miesięcy zrealizowali-
śmy całe spectrum wydarzeń kulturalnych. 
Pojawiły się nowe formy, takie jak stand-up, 
kabaret, spektakle teatralne czy kameralne 
koncerty muzyki rozrywkowej. Nawiązali-
śmy współpracę z wieloma instytucjami z 
całej Polski. Przykładem tej współpracy jest 
współorganizacja koncertu w ramach 54. 
Międzynarodowego Festiwalu im. Andrzeja 

Markowskiego „Wratislavia Cantans” z Na-
rodowym Forum Muzycznym we Wrocławiu. 
Koncert zespołów i solistów ludowych (m.in. 
Gościszowianek) był żywą lekcją historii na-
szego narodu. 
2) Czy po tych kilku miesiącach można 
zaryzykować stwierdzenie, że Centrum 
Kultury i Sztuki „Muza” - to strzał  
w „dziesiątkę”?

Zacznę od idei utworzenia Centrum Kultury  
i Sztuki „Muza”, którym jest szeroko pojęte 
spojrzenie na kulturę. Tuż przed wybuchem 
II wojny światowej premier Wielkiej Brytanii 
Winston Churchill na spotkaniu z ministrami 
powiedział: „Starcie jest nieuniknione, pilnie 
potrzebujemy więcej pieniędzy na wojsko, 
musimy skądś wziąć te fundusze.” Minister 
wojny odparł: „Może obetniemy wobec tego 
wydatki na kulturę.” Na to Churchill bez wa-
hania: „Panowie, to o co my wobec tego wal-
czymy?”

Bez poczucia wspólnoty, jaką daje nam 
kultura, bez poczucia tożsamości, która skła-
nia nas do poświęceń i bezinteresowności, 
możemy zapomnieć o takich wartościach jak 
szacunek, niezależność, samodzielność… 

W ciągu kilku miesięcy od otwarcia „Muzy”  
z naszej oferty skorzystało kilka tysięcy 
mieszkańców, a na scenie muzycznej za-
prezentowało się kilkudziesięciu artystów  
z Polski i zagranicy. Na tej podstawie, mo-
żemy zatem uznać, że Centrum Kultury i 
Sztuki „Muza” to jest strzał w „10”. Frekwen-
cja, zadowolenie, a nawet niekiedy euforia 
uczestników, jak również opinie artystów 
występujących na naszej scenie są tego wia-
rygodnym i obiektywnym potwierdzeniem.

3) Proszę powiedzieć co jeszcze cieka-
wego w kulturze czeka nas w tym roku? 
23.	 listopada druga edycja stand-up. Wystąpią 
Paulina Potocka i Magdalena Kubacka, finalistki 
wielu konkursów sceny stand-upowej, uczestniczki 
wielu projektów telewizyjnych.

29.	 listopada	 spektakl Michele Riml „Sex 
dla opornych”. Ciesząca się uznaniem krytyki  
i popularnością wśród widzów na całym świecie 
komedia w wykonaniu aktorów z Teatru im. Cy-
priana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Dla naj-
młodszych, 
5.	grudnia spektakl „Brzydkie kaczątko” w opra-
cowaniu Kazimiery Jeżewskiej i wykonaniu  
aktorów z Zdrojowego Teatru Animacji  
w Jeleniej Górze.
Dla miłośników powieści kryminalnych
5.	 grudnia spotkanie z bestsellerową 
autorką Olgą Rudnicką. Do najbar-
dziej znanych tytułów autorki należą: 
debiutanckie „Martwe jezioro”, „Za-
cisze 13”, a także „Czy ten rudy kot  
to pies”. 

Rok kulturalnych wydarzeń kończy-
my 
19.	grudnia	„Nowogrodziecką 
Kolędą”, na którą zapraszamy 
mieszkańców gminy Nowo-
grodziec. Jak co roku wspól-
ne kolędowanie, świąteczne 
i noworoczne życzenia,  
a także muzyczna nie-
spodzianka! Do wspól-
nego kolędowania 
przyłączy się znana 
polska aktorka. Mogę 
uchylić rąbka tajemni-
cy i zdradzić, że występu-
je w najbardziej popularnym 
serialu, emitowanym w telewizji 
publicznej. Wszystkie informacje do-
tyczące działalności kulturalnej można 
znaleźć na stronie www.gckis.nowogro-
dziec.pl oraz w mediach społecznościo-
wych. Wspomniane wyżej wydarzenia są 
jedynie namiastką programu kulturalnego, 
jaki chcielibyśmy dla Państwa zrealizować. 

Serdecznie zapraszam! 

3 pytania do... Elizy Szwed

Już po raz 12. odbyła się Gala Wręczenia Stypendiów i Nagród Burmistrza Nowogrodźca uczniom  
z terenu gminy. Tegoroczna uroczystość odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki „Muza” w Nowogrodźcu. 

Dla strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej Nowogrodziec-Osiedle II 
najważniejszy jest fakt zawodowej 
misji i zaangażowanie w ratowanie 
życia ludzkiego. Tym razem dziel-
ni druhowie   wzięli udział w akcji 
krwiodawstwa. 

Serdecznie gratulujemy strażakom 
OSP Nowogrodziec–Osiedle II god-
nej naśladowania postawy! Zachęca-
my mieszkańców gminy do udziału 
w realizowanych przez Regionalne 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Wałbrzychu akcji krwio-
dawstwa. 

Kolejna akcja już 21 listopada  
w Bolesławcu na placu Piłsudskiego 

przy Bolesławieckim Ośrodku Kul-
tury – Międzynarodowym Centrum 
Ceramiki.

Nagrody i stypendia jak co roku 
trafiają do uczniów wyróżnionych 
za bardzo dobre wyniki w nauce, 
wysokie osiągnięcia w konkur-
sach, olimpiadach i turniejach oraz 
przeglądach artystycznych. To in-
dywidualne wyróżnienia dla dzieci  
i młodzieży, których wiedza i zainte-
resowania wykraczają poza ogólnie 
przyjęte ramy nauczania. Stanowią 
motywację do podejmowania no-
wych wyzwań i doskonalenia swoich 
umiejętności, ożywiają pozytywną 
rywalizację oraz sprzyjają rozwijaniu 
uzdolnień.   

W trakcie uroczystości przyznano 
Stypendia Burmistrza Nowogrodźca 
dla 15 uczniów. Nagrody indywidual-
ne Burmistrza Nowogrodźca zostały 
przyznane 10 uczniom. Wyróżniono 
również 5 drużyn i 1 zespół.

Dla pedagogów, którzy wyróżniali 
się w roku szkolnym 2018/2019 cieka-
wymi i niekonwencjonalnymi meto-
dami nauczania, inspirującymi pomy-
słami i olbrzymim zaangażowaniem 
w pracę z uczniami zostały przyznane 
Nagrody Burmistrza Nowogrodźca  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Nagrody i stypendia dla najlepszych! 

Krew oddać może osoba:
•  w wieku 18–65 lat, która ma przy sobie 

dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem 
•  ważąca powyżej 50 kg 
•  która nie chorowała na żółtaczkę,  

kiłę, łuszczycę, cukrzycę 
•  która w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miała 

wykonywanego zabiegu operacyjnego, 
zabiegów endoskopowych, tatuażu, 
przekłucia uszu lub innych części ciała 

•  niemająca ciężkich chorób układu krążenia, 
pokarmowego, nerwowego, oddechowego, 
moczowego. 

Co ważne, krwi nie mogą oddawać kobiety  
w trakcie miesiączki i trzy dni po jej 
zakończeniu.

	 	KTO	MOŻE	ZOSTAĆ	 
KRWIODAWCĄ?

	 WYRÓŻNIONO	W	TEN	SPOSÓB:

1) Elżbietę Brożyna – nauczyciela Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie
2) Alicję Wołkowską – nauczyciela Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie
3) Sabinę Byszewską – nauczyciela Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  
w Wykrotach,
4) Robert Sawczak – nauczyciela  
Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego  
w Nowej Wsi 
5) Ewę Puzio – Dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Górników Surowców Mineralnych  
w Czernej 

6) Teresę Buryła – Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Gościszowie
7) Urszulę Troszczak-Krzywdzińską  
– Dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu,
8) Wiesławę Traczyk – Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  
w Wykrotach
9) Piotra Fedorowicza – Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie,
10) Krzysztofa Kaczmarka – Dyrektora Szkoły 
Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego  
w Nowej Wsi.

dyrektorki Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Gaszą pożary i oddają krew
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Piękny jubileusz „Czernianek” 
Śpiewy, tańce, podziękowania, piękne bukiety 
kwiatów i serdeczne życzenia towarzyszyły 
uroczystym obchodom 35-lecia Zespołu 
Folklorystycznego „Czernianki”. 

POZIOMO: 
5) postawa, ułożnie ciała,
7) Zespół Folklorystyczny, obchodzący  
w bieżącym roku jubileusz 35-lecia swojej 
działalności,
8) używka dla śpiocha,
9) zbędny ciężar,
10) sekcja zwłok,
14) nijaki w gramatyce,
17) gmina w województwie podkarpackim 
współpracująca z Nowogrodźcem,
18) napój wiecznej młodości,
19) pisany do melodii,
20) figura świętego z nowogrodzieckiego 
rynku,
21) litera alfabetu łacińskiego,
22) aktorka grywająca role zakochanych.
PIONOWO: 

1) armata,
2) zagraniczna gmina, z którą współpraca 
trwa od 2011 roku,
3) smaczna ryba oceaniczna,
4) nieudany wypiek,
5) typ półciężarówki,
6) turban,
11) sadysta, brutal,
12) dawny karczmarz,
13) szpitalna jałowość,
14) ubojnia zwierząt,
15) ptasi domek w pniu drzewa,
16) tkanina miękka w dotyku,
17) wdzięk i lekkość ruchu.

KrzyżówkaDomowy Chlebek  
z kminkiem Pani Beaty 
Pyszny i pachnący chlebek z kminkiem! Palce lizać!

	 GMINNY	KĄCIK	KULINARNY

SKŁADNIKI: 
•  5 dag drożdży
• 1 łyżeczka cukru
• 7 łyżek płatków owsianych
• 1 litr ciepłej wody
• 2 łyżeczki soli

• 1 kg mąki
•  1 /2szklanki siemienia 

lnianego
• 2 płaskie łyżki kminku
•  mleko lub woda  

do posmarowania 
chlebka

SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA: 

Drożdże wkruszamy do miski, posypujemy  
je cukrem, gdy się rozpuszczą dodajemy płatki wodę i sól. Odstawiamy na 20 minut. 
Następnie dodajemy mąkę siemię i kminek. Wszystko bardzo dobrze mieszamy. 
Gdy wyrobimy ciasto przekładamy je do foremek do keksa (wyjdą 4 chlebki). 
Formy smarujemy masłem i posypujemy bułką tartą. Wierzch chlebków smarujemy 
mlekiem lub wodą. Pieczemy około godziny w 180 stopniach.  
Smacznego! 

Z okazji tak wspaniałego ju-
bileuszu przygotowano dla 
wszystkich przybyłych gości 

specjalny występ artystyczny. Za-
prezentowano także krótki rys histo-
ryczny obrazujący 35 lat działalności 
zespołu. 

Nie zabrakło śpiewu i tańców za-
proszonych z tej wyjątkowej okazji 
zespołów folklorystycznych, wśród 
których znalazły się zespoły: „Za-
gajnik-Wykroty”, „Milikowianki”, 
„Gościszowianki”, Kapela ”Herbuty”  
z Osiecznicy, kapela „Kunice” z Kunic, 
zespół „My Słowianie” z Osłej.

Wszystkie zaproszone zespoły  
i delegacje wręczyły Jubilatom po-
dziękowania oraz upominki.

- Tak dostojny jubileusz to do-
skonała okazja by podziękować za 
Państwa pełną pasji i profesjonali-

zmu pracę – mówi	 Robert	 Relich,	
Burmistrz Nowogrodźca. Składam 
serdeczne podziękowania wszystkim 
mieszkańcom Czernej, którzy przez 
lata tworzyli tak wspaniały zespół. 
Należą się słowa uznania wszystkim 
członkom zespołu za czas i wysiłek 

poświęcany na utrwalanie kultu-
ry ludowej, którą cechuje trwałość 
i związek ze środowiskiem, a także 
przekazywanie jej w bezpośrednich 
kontaktach w obrębie rodziny, spo-

łeczności wiejskiej, parafii i regionie 
– dodaje. 

Serdecznie gratulujemy Jubilatom 
– wszystkim obecnym i byłym Człon-
kom Zespołu Folklorystycznego 

„Czernianki” z Czernej oraz życzymy 
dobrego zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności, wytrwałości w krzewieniu kul-
tury, ciągłego poszukiwania oraz do-
skonalenia swojego kunsztu!

Sprawa związana z wyborem kan-
dydata na ławnika wraca jak bu-
merang. Przypomnijmy, że Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Lokalnych Ve-to  
w Nowogrodźcu na podstawie 
wniosku Leszka Sochy V-ce Prezesa 
Stowarzyszenia zgłosiło kandydat-
kę na ławnika -	Joannę	Świder peł-
niącą funkcję Prezesa. 

Sprawy by nie było ale pojawiło się 
podejrzenie, że podpis Leszka Sochy 
na dokumentach został sporządzony 
przez kandydatkę na ławnika. Spra-
wą zajęła się policja i prokuratura. 
Podczas XVI Rady Miejskiej radni 
podejmowali uchwałę w sprawie 

pozostawienia bez dalszego biegu 
zgłoszenia kandydata na ławnika. 
W protokole z posiedzenia zespo-
łu, który badał tą sprawę w składzie 
Mirosław	Mielnik,	Brygida	Folęga	 
i	Kamil	Różnicki, czytamy: 

[…] Zespół po zapoznaniu się z do-
datkowymi dokumentami i wyjaśnie-
niami złożonymi przez kandydatkę 
na ławnika Panią Joannę Świder oraz 
opinią prawną stwierdził, że zgłosze-
nie dokonane przez stowarzyszenie 
nie zawiera podpisu uprawnionej 
osoby do działania w imieniu stowa-
rzyszenia. Poza tym podpis widniejący 
na zgłoszeniu o treści L.Socha nie jest 

podpisem tej osoby o czym informo-
wała kandydatka w złożonych wyja-
śnieniach. W związku z powyższym 
zespół wnioskuje do rady miejskiej o 
podjęcie uchwały w sprawie pozosta-
wienia bez dalszego biegu zgłoszenia 
kandydata na ławnika Pani Joanny 
Świder z uwagi na to, że kandydatka 
nie została zgłoszona w sposób prawi-
dłowy przez uprawniony podmiot […]

Za podjęciem uchwały głosowa-
ło 7 radnych, 5 było przeciw, jedna 
osoba wstrzymała się od głosu. 

Joanna Świder zabierając głos na 
sesji, przed podjęciem uchwały wy-
cofała swoją zgodę na kandydowanie.

Kontrowersje wokół wyboru ławnika 
Był to wyjątkowy występ w wy-
konaniu zgorzeleckich muzyków: 
Anny Krupy (skrzypce), Karoliny 
Najechalskiej (skrzypce) oraz Joan-
ny Lewickiej (akordeon) i Michała 
Błaszczyka (fortepian). 

Artyści zaprezentowali m.in. działa 
Antonio Vivaldiego: „Cztery pory roku”  
w opracowaniu na dwoje skrzypiec 
i akordeon oraz koncert na dwoje 
skrzypiec. Koncert był kolejną impre-
zą muzyczną w ramach współpracy 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu z Państwową Szko-
łą Muzyczną I i II stopnia im. Feliksa 
Nowowiejskiego w Zgorzelcu oraz 

ze Zgorzeleckim Towarzystwem Mu-
zycznym.

W koncercie Bellissiom Barocco 
uczestniczyło prawie 200 osób. 

Wspaniały barokowy koncert

Zespół „Czernianki” powstał  
w 1984 roku. Został założony przez 
panią Józefę Olszową, która przez  
30 lat była kierowniczką zespołu  
oraz przewodniczącą KGW. 
Czernianki w swoim repertuarze 
posiadają pieśni bałkańskie i polskie. 
Za pielęgnowanie tradycji i ludowych 
zwyczajów, członkowie zespołu 
zostali nagrodzeni odznaczeniem 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
przyznawanym przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 HISTORIA


