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Pociąg Pokoju - Dzień Dziecka w Gminie Nowogrodziec

Blisko 700 Uczniów placówek 
oświatowych Gminy Nowogrodziec 
wraz z Opiekunami odbyli niezwy-
kłą podróż Pociągiem Pokoju dnia 
2 czerwca 2014 roku, do Miasta 
Wleń, podziwiając wspaniałe krajo-
brazy po drodze.

We Wleniu na Rynku przy Ra-
tuszu Miejskim wszystkich Nowo-
grodzian gorąco powitał Gospodarz 
Gminy Wleń – Burmistrz Miasta 
i Gminy Wleń Bogdan Mościcki 
wraz z uczniami Zespołu Szkół im. 
Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu. 

Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Pan Bogdan Mościcki opowiedział 
gościom o Gminie Wleń, o boga-
ctwach naturalnych gminy, o pla-
nach władz lokalnych na przyszłość. 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich serdecznie podziękował za 
ciepłą gościnę, za radość wspólnej 
zabawy, podkreślając jednocześnie, 
że w tym szczególnym dniu, Dniu 
Dziecka, wszystkie myśli i życzenia 
skierowane są do Dzieci, które są 
naszym największym skarbem!

We Wleniu nasza młodzież 
z wielkim zainteresowaniem wy-

słuchała koncertu przygotowanego 
przez dzieci z Gminy Wleń, obejrza-
ła pokaz gołębi, przespacerowała 
się przez piękne miasto, szczegól-
ną uwagę poświęcając zwiedzaniu 
Kościoła Świętego Mikołaja Bisku-
pa – uroczą neogotycką świątynię.

Znakomicie zorganizowana im-
preza kontynuowana była w No-
wogrodźcu na placu przy Miejsko 
Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Nowogrodźcu, gdzie na 
dzieci czekał ogród dmuchańców, 
wspólne ognisko, poczęstunek 

– gorące kiełbaski, słodycze i na-
poje, konkursy Seniorów z Domu 
Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu, 
konkurs plastyczny, gry, zabawy 
i konkurencje, malowanie twarzy, 
fryzury dla dzieci oraz pokaz samo-
chodów służb specjalnych.

Burmistrz Nowogrodźca ser-
decznie dziękuje wszystkim, któ-
rzy się przyczynili do organizacji 
niezapomnianej imprezy dla Dzie-
ci i Młodzieży Gminy i Miasta No-
wogrodziec - Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu, Se-
niorzy Domu Dziennego Pobytu 
w Nowogrodźcu, placówki oświa-
towe Gminy Nowogrodziec, Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Nowogrodźcu, Straż 
Miejska w Nowogrodźcu, Polski 
Związek Hodowców Gołębi Poczto-
wych, Okręg - Jelenia Góra, Sekcja 
- Nowogrodziec.    
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Przebudowa Szkoły 
Podstawowej w
Wykrotach

Nowy plac zabaw 
w Zabłociu

Inwestycje Gminne

W dniu 19 maja 2014 roku 
w Urzędzie Miejskim w Nowo-
grodźcu Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich 
podpisał umo-
wę z „BEST 
– BUD” Sp. j. 
Tomasz i Sta-
nisław Berno-
lak, w sprawie 
w y k o n a n i a 
robót budow-
lanych w za-
kresie przebu-
dowy Szkoły 
Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Wykro-
tach. Przy podpisaniu umowy był 
również obecny reprezentujący in-
westora – Pan Ryszard Stępniak, 
inspektor nadzoru inwestycyjnego. 

Przedmiot inwestycji jest rozle-
gły i będzie trwał do końca listopada 
2014 roku. Zaplanowano bowiem 
szereg robót począwszy od prze-

budowy klatek schodowych i więk-
szości pomieszczeń dla uczniów 
poprzez wymianę stolarki drzwio-
wej i ślusarki, położenie nowych 
instalacji wodno - kanalizacyjnych 
oraz instalacji elektrycznych do wy-
konania nowych tynków, posadzek, 
malowania pomieszczeń i koryta-
rzy. Zwieńczeniem remontu będzie 
docieplenie pokrycia dachowego 

b u d y n k u 
i pomalowa-
nie zniszczo-
nej elewacji 
szkoły zgod-
nie z warun-
kami okre-
ś l o n y m i 
przez Woje-
w ó d z k i e g o 
Konserwato-
ra Zabytków. 

Najbardziej kosztownym przedsię-
wzięciem będzie jednak przebu-
dowa kotłowni polegająca na wy-
mianie pieca i zbiorników. Nowa 
kotłownia będzie w pełni automa-
tyzowana, opalana olejem opało-
wym, który zastąpi nieprzyjazne dla 
Mieszkańców Wykrot spalanie wę-
gla. Moc pieców grzewczych prze-

W dniu 25 maja 2014 roku 
w miejscowości Zabłocie został 
uroczyście otwarty nowy plac za-
baw dla dzieci. Licznie zgromadzo-
nych Mieszkańców i Gości Zabłocia 
powitał Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich. Nowo zbudowany 
plac zabaw sprawił wiele radości 
wszystkim dzieciom. Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich, Soł-
tys Zabłocia Agnieszka Górał wraz 
z przedstawicielami najmłodszych 
Mieszkańców wsi Julią Góral i Pa-
trycją Mierzwą dokonali symbo-
licznego otwarcia placu zabaw po-
przez przecięcie wstęgi.

Plac zabaw wraz z nowym ogro-
dzeniem wykonała firma HYDRO 
- WIELKOPOLSKA z miejscowo-
ści Mosina z województwa wielko-
polskiego. Zakres inwestycji obej-
mował roboty ziemne, wykonanie 
stref bezpiecznych z piasku, obrze-
ży - z granulatu gumowego, a także 
budowę panelowego ogrodzenia 
z furtką. Posadowiono 10 zaba-
wek dobrej jakości oraz urządzeń 
z drewna klejonego. W centrum 

placu zabaw zaplanowano miejsce 
z ławeczkami na odpoczynek dla 
rodziców opiekujących się dziećmi. 
Wartość realizowanej inwestycji 
wyniosła 67 tysięcy złotych.

Idea budowy placu zabaw w Za-
błociu wypłynęła z inicjatywy So-
łectwa Zabłocie, które wnioskiem 
Mieszkańców wsi umieściło to za-
danie w priorytetach opracowanej 
przez to sołectwo strategii rozwoju 
sołectwa. Mamy nadzieję, że Rada 
Sołecka będzie dobrym gospoda-
rzem obiektu i będzie on służył 
Mieszkańcom przez wiele lat.

W bieżącym roku Gmina Nowo-
grodziec zaplanowała budowę pla-
cu zabaw w miejscowości Kierżno.
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widziano dla potrzeb ogrzewania 
nowej sali gimnastycznej z łączni-
kiem szkoły, której początek budo-
wy zaplanowano na bieżący rok. 

Na zakończenie przebudowy za-
planowano wymianę obecnie prze-
starzałych i zużytych technicznie 
przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
wymianę przyłącza wodociągowego 
i budowę zbiorników na nieczysto-
ści płynne. 

 Wartość realizowanej inwestycji 
wynosi prawie 1,1 miliona złotych. 

Celem przebudowy Szkoły Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Wykrotach jest przede wszystkim 
polepszenie warunków do eduka-
cji dzieci. W planowaniu remontu 
szkoły uwzględniono trendy demo-
graficzne, wprowadzenie obowiąz-
ku edukacji 6 – latków, potrzeby 
rozwoju infrastruktury społecznej 
na tle rozwoju społecznego obsza-
rów wiejskich w Gminie Nowogro-
dziec. 

Najmłodsi Mieszkańcy Wykrot 
będą mogli cieszyć się z powrotu 
do odnowionej szkoły jeszcze przed 
końcem bieżącego roku.
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10 lat w Unii Europejskiej

Wyniki głosowania w wyborach do PE w Gminie Nowogrodziec 

Ogłoszenie o przystąpieniu do inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest 

Nowogrodziec Gminą Talentów!

Informacja dla Mieszkańców

Uroczyste otwarcie „Orlika” w Gościszowie
W dniu 20 września 2013 roku 

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich podpisał umo-
wę z Panem Maciejem 
Jagielskim prowa-
dzącym działalność 
pod nazwą „OGROGY 
Jagielski” z siedzibą 
w Bolesławcu. Przed-
miotem umowy była 
budowa wielofunk-
cyjnego boiska spor-
towego przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w miejscowości Gościszów.

W dniu 31 maja 2014 roku 
dokonano uroczystego otwar-
cia boiska sportowego. Ksiądz 
Ryszard Jerie, proboszcz miej-
scowej parafii, poświęcił nowy 

Inwestycje Gminne

Burmistrz Nowogrodźca infor-
muje, że od dnia 10 czerwca 2014 
r. na terenie Gminy i Miasta Nowo-
grodziec prowadzona będzie inwen-
taryzacja wyrobów zawierających 
azbest wraz z oceną ich stanu tech-
nicznego. Spis z natury dotyczyć 
będzie pokryć dachowych budyn-
ków, wykonanych z płyt azbestowo-
-cementowych falistych i płaskich 
tzw. „eternitu” oraz płyt zalegają-
cych na posesjach. Inwentaryzację 
przeprowadzą upoważnieni przed-
stawiciele firmy EKO-TEAM ze 
Zgorzelca. Pracownicy firmy będą 
legitymować się upoważnieniami 
podpisanymi przez Burmistrza No-
wogrodźca oraz identyfikatorami 
z imieniem i nazwiskiem.

Prowadzona inwentaryzacja 
ma na celu ustalenie ilości i stanu 
technicznego użytkowanych wy-
robów zawierających azbest. Na 
jej podstawie zostanie zaktuali-
zowany „Plan usuwania wyrobów 
zawierających azbest na terenie 

Narzędziem realizacji zamie-
rzeń promocyjnych turystycznych 
Gminy Nowogrodziec jest powsta-
ły w strukturze Urzędu Miejskiego 
w Nowogrodźcu Punkt Informacji 
Turystycznej Edukacyjnej i Kultu-
ralnej.

Placówka jest swoistego rodza-
ju interaktywnym punktem infor-
macyjnym zajmującym się turysty-
ką w naszej gminie, ponadto pełni 
rolę punktu informacyjnego do-
tyczącego wydarzeń kulturalnych, 
edukacyjnych, społecznych i spor-
towych odbywających się w Gminie 
Nowogrodziec. Można tu nieod-
płatnie pobrać materiały promo-
cyjne w postaci folderów, ulotek, 

Miasta i Gminy Nowogrodziec”, 
który umożliwi gminie wnioskowa-
nie o dofinansowanie na usuwanie 
azbestu. Zgodnie z „Programem 
Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009-2032” wszystkie wyroby 
azbestowe muszą być usunięte do 
2032 roku. 

W związku z powyższym prosi 
się Mieszkańców Gminy i Miasta 
Nowogrodziec, posiadających wy-
roby zawierające azbest, o umoż-
liwienie upoważnionej osobie re-
prezentującej firmę wykonującą 
inwentaryzację dokonania stosow-
nych pomiarów i oględzin na tere-
nie nieruchomości oraz udzielenie 
niezbędnych informacji.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Poli-
tyki Społecznej z dnia 13 grudnia 
2010 r. w sprawie wymagań w za-
kresie wykorzystania i przemiesz-
czania azbestu oraz wykorzysty-
wania i oczyszczania instalacji lub 
urządzeń, w których był lub jest 

Konferencja „10 lat w Unii Eu-
ropejskiej” odbyła się w dniu 15 
maja 2014 roku w Nowogrodź-
cu w Domu Kultury PROMYK. 
W konferencji wzięli udział Pan 
Kazimierz Michał Ujazdowski – 
Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Bo-
rys – Poseł do Parlamentu UE, 
Pan Piotr Roman – Prezydent 
Euroregionu Nysa, Pan Robert 
Relich – Burmistrz Nowogrodźca, 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu Wilhelm Tom-
czuk, Radni Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu, Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Urzędu Miejskie-
go w Nowogrodźcu, Dyrektorzy 
placówek oświatowych gminy, Soł-

Państwowa Komisja Wyborcza

tysi Gminy Nowogrodziec, 
Przedsiębiorcy, Mieszkańcy 
naszej gminy. 

Zgromadzonych go-
ści serdecznie powitał 
Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich. W powi-
talnym przemówieniu Go-
spodarz Gminy opowie-
dział o osiągnięciach naszej 

gminy dokonanych na przestrzeni 
lat 2004-2014. W multimedialnej 
prezentacji Burmistrz Nowogrodź-
ca Robert Relich zobrazował wy-
mierne korzyści, które otrzymała 
Gmina Nowogrodziec w stosunko-
wo krótkim okresie dzięki akcesji 
Polski do Unii Europejskiej. Gmi-
na Nowogrodziec jest jednym z li-
derów w wykorzystaniu Funduszy 
Europejskich. Zrównoważony roz-
wój Nowogrodźca, jej sukces go-
spodarczy są niezaprzeczalnie wy-
sokim dokonaniem ostatnich lat.

Po omówieniu prezentacji, Pan 
Piotr Roman – Prezydent Eurore-
gionu Nysa, opowiedział o historii 
utworzenia Euroregionu Nysa, po-

czątkach działalności. 
Następnie odbyła się dyskusja 

panelowa z udziałem ekspertów. 
Zaproszeni Goście odpowiedzieli 
na pytania: 

Jak Państwo oceniacie rolę, 
którą Polska spełniła od dnia ak-
cesji w rodzinie państw, narodów 
UE? 

Jaką rolę powinna Polska od-
grywać w najbliższych latach: 
w Europie, w relacjach Europy 
z Rosją? Jaka powinna być racja 
stanu Polski? 

Czy Polska osiągnęła sukces go-
spodarczy?

W jakiej gałęzi gospodarki pla-
nujemy wzrost konkurencyjności, 
innowacji i technologii?

Konferencja w Nowogrodź-
cu miała wyraźny interaktywny 
charakter. Wszyscy uczestnicy 
spotkania mieli możliwość zada-
wania pytań ekspertom. Na liczne 
pytania Mieszkańców Gminy No-
wogrodziec chętnie odpowiadali 
Kazimierz Michał Ujazdowski – 
Poseł na Sejm RP oraz Pan Piotr 
Borys – Poseł do Parlamentu UE. 
Ogromnym zainteresowaniem 
Mieszkańców cieszyły się odpowie-
dzi zaproszonych Gości, co wyraź-
nie świadczy o wysokim poziomie 
wiedzy społecznej oraz aktywności 
naszej społeczności lokalnej.
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1. Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro 106 6.90 

2. Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 27 1.76 

3. Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy 128 8.33 

4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 567 36.91 

5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch 76 4.95 

6. Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 43 2.80 

7. Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke 117 7.62

8. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 376 24.48 

9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 96 6.25 

Komitety razem 1 536 100 

Szanowni Mieszkańcy Gminy 
i Miasta Nowogrodziec!

Apel Burmistrza Nowogrodźca

W Bośni i Hercegowinie ponad milion ludzi, co stanowi ponad jedną 
czwartą mieszkańców, ucierpiało w powodziach - tak ogłosił w ponie-
działek wicepremier i szef MSZ BiH Zlatko Lagumdżija. Porównał on 
skutki powodzi do zniszczeń wojennych z lat 1992-95.

Wśród gmin dotkniętych kataklizmem znalazła się także Gmina 
Srbac – nasza gmina partnerska. Naczelnik Gminy Srbac Drago Ćirić 
poinformował mnie, iż Gminę Srbac spotkała wielka katastrofa – po-
wódź, z następstwami której cały czas się zmagają. Niektóre tylko 
tereny gminy udało się uratować, lecz straty są olbrzymie. 

W imieniu władz Gminy Srbac zwracam się do wszystkich Ludzi 
Dobrej Woli o pomoc mieszkańcom naszej partnerskiej Gminy Sr-
bac. Nie pozostańmy obojętni!

 
Burmistrz Nowogrodźca 

 Robert Relich

Podajemy nr konta, na które można przelewać pieniądze:

SWIFT: SABRBA2B          BA395673530000026870
…………………………………………………………….

(nr konta)

GMINNA ORGANIZACJA CZERWONEGO KRZYŻA SRBAC
  OPSTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA SRBAC

……………………………………………………………………..
(właściciel konta)

EURO
…………………………………………………………….

         (waluta , w której prowadzone jest konto)

     11. LISTOPADA BB 78420 SRBAC
     11. NOVEMBAR BB 78420 SRBAC

……………………………………………………………….
(adres)

Liczy się każda kwota!

UWAGA!
Na wskazane konto można przekazywać pieniądze w formie przelewu.
Od przelewów pobierane są prowizje zgodnie z obowiązującymi 
w danym banku stawkami.

W związku z prowadzoną zbiórką publiczną na rzecz Mieszkań-
ców Bośni i Hercegowiny, poszkodowanych w wyniku tegorocznej 
powodzi, zwracamy się z prośbą o wsparcie w formie przekazywa-
nia artykułów chemicznych i kosmetyków do koszy umieszczonych 
w sklepach na terenie Gminy Nowogrodziec.

Dodatkowo u Sołtysów w poszczególnych miejscowościach można 
nabyć „cegiełki”, z których dochód będzie przekazany na rzecz powo-
dzian.

Termin przeprowadzenia zbiórki od 11 czerwca do 25 czerwca 
2014 roku.
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w y k o r z y s t y w a -
ny azbest (Dz. U. 
z 2011r. nr 8, poz. 
31) na właścicielu 
spoczywa obowią-
zek inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest po-
przez sporządzenie spisu z natury.

Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Komunalnym 
Urzędu Miejskiego w Nowogrodź-
cu pod nr tel. 75 738 06 95. Kon-
takt z ankieterami: Kulikowski Se-
bastian (tel. 691 015 026).

UWAGA! 
AZBEST zaliczany jest do naj-

groźniejszych zanieczyszczeń na 
ziemi, a jego włókna wdychane 
z powietrzem do płuc stanowią ry-
zyko poważnych chorób. Usunięcie 
azbestu może dokonać tylko wy-
specjalizowana firma nie narażając 
Twoich bliskich i sąsiadów.
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Informatora Gminnego „Kurier No-
wogrodźca”, gadżetów promujących 
gminę. Placówka jest także centrum 
informacji dotyczącej naszych part-
nerów zagranicznych: Gminy Srbac 
(Bośnia i Hercegowina) i Powiatu 
Przemyślany (Ukraina).

Chcemy skatalogować stare foto-
grafie z wizerunkiem naszej gminy 
oraz gmin partnerskich – miejsc za-
mieszkania wielu naszych przodków 
oraz utworzyć mobilne wystawy. Za-
mierzamy także eksponować wyroby 
artystyczne i rzemieślnicze miejsco-
wych twórców.

Serdecznie zapraszamy do współ-
pracy twórców profesjonalnych 
i nieprofesjonalnych, pasjonatów, 

nauczycieli plastyki i twórców 
ludowych, Młodzież i Seniorów - 
wszystkich chętnych uczestniczyć 
w tworzeniu godnego wizerunku 
naszej małej Ojczyzny!

Naszą najlepszą wizytówką są 
nasi Mieszkańcy, czekamy na Was! 
Pomożemy zorganizować wystawę 
prac, prezentując je równocześnie 
w Informatorze Gminnym „Kurier 
Nowogrodźca” i na naszej stronie 
internetowej, w placówkach oświa-
towych, na spotkaniach wiejskich 
i imprezach lokalnych, w gminach 
partnerskich oraz licznie odwie-
dzającym gminę turystom!

Zapraszamy serdecznie!!!
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obiekt sportowy - „Orlik”.
Po części oficjalnej Uczniowie 

szkoły rozegrali mecz 
towarzyski. Na jednej 
bramce stanął Bur-
mistrz Nowogrodźca 
Robert Relich, na dru-
giej zaś Sołtys wsi Goś-
ciszów Zenon Szynka!

Dzień 31 maja 2014 
roku był wyjątkowy 
i na pewno długo po-
zostanie w pamięci 

Mieszkańców wsi Gościszów, 
a zwłaszcza Uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Gościszowie!

Szkoła Podstawowa 
w Gościszowie



Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2014

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka 
i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu

Przebudowa dróg gminnych

NTG - bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców Gminy Nowogrodziec

Nowogrodziec pięknieje, 
ale….

Uroczyste podsumowanie re-
gionalnego etapu Ogólnopolskie-
go Konkursu: „Bezpieczne Gospo-
darstwo Rolne 2014” w kategorii 
gospodarstw indywidualnych od-
było się dnia 22 maja br. w Jele-
niej Górze. Zdobywcą I miej-
sca został Mieszkaniec naszej 
gminy Pan Stanisław Andru-
chów, właściciel gospodarstwa 
rolnego w Gierałtowie. Konkurs 
przeprowadziły: Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego Pla-
cówka Terenowa w Jeleniej Górze 
we współpracy z Ministerstwem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Państwową Inspekcją Pracy.  

Pan Stanisław Andruchów pra-
cuje w rolnictwie od dwudziestego 
roku życia. Jest doświadczonym 
rolnikiem, uprawia ziemię już 
od 35 lat. Ma wspaniałą rodzinę, 
która jest dla niego oparciem, 
pomocą. Synowie Pana Stanisła-
wa pomagają mu w prowadzeniu 
wyspecjalizowanego rodzinnego 
gospodarstwa rolnego o łącznej 
powierzchni 400 ha.

Podstawowym celem konkur-
su była promocja zasad ochrony 
zdrowia i życia w procesie pracy 
w gospodarstwach rolnych, upo-
wszechnianie wśród rolników 
zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy, kształtowanie nawyków 
potrzeby przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w codziennym 
prowadzeniu gospodarstw rol-
nych. Powołana przez organiza-
torów Ogólnopolskiego Konkursu 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
2014” komisja konkursowa, wi-
zytowała zgłoszone do konkursu 
gospodarstwa i sporządzała pro-
tokoły oceny zagrożeń w każdym 
gospodarstwie rolnym. 

W tym roku do konkursu „Bez-
pieczne Gospodarstwo Rolne 
2014” przystąpiło 19 rolników, 
którzy dokonali na terenie swo-
ich gospodarstw różnego rodzaju 
usprawnień i inwestycji popra-
wiających bezpieczeństwo pracy. 

W dniu 27 maja 2014 roku zo-
stała podpisana umowa pomiędzy 
Gminą Nowogrodziec a Panią Ag-
nieszką Kosyl na wykonanie kom-
pleksowej dokumentacji projek-
towej i przetargowej dla zadania 
pn. „Przebudowa sieci kanalizacji 
deszczowej przy ul. A. Asnyka i ul. 
Kolejowej w Nowogrodźcu”. War-
tość umowy stanowi 70 000,00 
złotych.

W ramach niniejszego opra-
cowania projektant ma wykonać 
analizę i ocenę systemu odprowa-
dzania wód opadowych na terenie 
Miasta Nowogrodziec z wykorzy-
staniem kanalizacji ogólnospław-
nej. Wykonawca ma również 
opracować koncepcję uporządko-
wania i rozbudowy tego systemu 
oraz wykonać projekt budowlany 
wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami. Do obowiązku 
projektanta należy uzyskanie de-
cyzji pozwolenia na budowę dla 
budowy zbiornika retencyjnego, 

Przebudowa drogi gminnej 
w Gierałtowie

W dniu 26 maja 2014 roku Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
podpisał umowę z Sudeckim Przed-
siębiorstwem Robót Drogowych Sp. 
z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze na 
przebudowę drogi gminnej w Gie-
rałtowie zlokalizowanej na działce 
nr 958.

Wartość umowy brutto to 209 
091, 61 złotych.

Teren objęty opracowaniem zlo-
kalizowany jest w obrębie Gierał-
tów Gmina Nowogrodziec.

W pasie drogowym będzie rea-
lizowana przebudowa drogi o dłu-
gości 0,640 km, szerokości podbu-
dowy tłuczniowej około 3,4 m oraz 
o szerokości jezdni o nawierzchni 
z mieszanki mineralno - bitumicz-
nej około 3,2 m.

Termin realizacji zadania okre-
ślony w umowie – 15 września 2014 
roku.

Przedmiotowe zadanie będzie 
dofinansowane na podstawie umo-
wy o dofinansowanie z dnia 9 kwiet-
nia 2014 roku w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w formie dota-
cji celowej z budżetu Województwa 
Dolnośląskiego. 

Mieszkańcy miejscowości Gie-
rałtów od wielu lat ubiegali się 
o wykonanie drogi.

Przebudowa ulic Morelo-

Bezpłatne szkolenie dla 
wszystkich zainteresowanych 
przedsiębiorców Gminy Nowo-
grodziec odbyło się 30 maja 2014 
roku w Domu Kultury „PROMYK” 
w Nowogrodźcu. Uczestników 
szkolenia powitał Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich. Szko-
lenie dotyczące ostatnich zmian 
w ustawie o podatku VAT, zosta-
ło zorganizowane przez NOWO-
GRODZIECKIE TOWARZYSTWO 
GOSPODARCZE. 

Prowadziła spotkanie Pani 
Wanda Jackowska Kozar ze Sto-
warzyszenia Księgowych w Polsce 
Oddział Jelenia Góra. Osoba pro-
wadząca wykazała się dużą wiedzą 

W ramach prac społecznie 
użytecznych prowadzonych na 
terenie Miasta 
N o w o g r o d z i e c 
uporządkowano 
cmentarz Żoł-
nierzy Armii Ra-
dzieckiej wraz 
z otaczającym 
go terenem zie-
lonym. Robo-
ty porządkowe 
były prowadzo-
ne  przez pra-
cowników skie-
rowanych przez 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu przy 
wsparciu miejskiej spółki Hydro – 
Tech Sp. z o. o.  Wykonano prace 
w następującym zakresie:  kosze-
nie trawy wraz z wygrabieniem, 
sprzątanie   chodników i schodów, 
malowanie mogił pochowanych 
żołnierzy, głównego pomnika oraz 
wierzchniej powierzchni muru 
wzdłuż schodów prowadzących do 
cmentarza.  Na wieży pomalowa-
ne zostały drzwi, które wcześniej 
szpeciły nieocenzurowanymi na-
pisami.

Przedmiotowa działalność do-

Rolnictwo w gminie Inwestycje Gminne

Dla Przedsiębiorców Gminy

Sprawy komunalne

Komisja konkursowa przeprowa-
dziła ocenę gospodarstw rolnych 
pod względem bezpieczeństwa 
i higieny pracy, profilaktyki prze-
ciwpożarowej oraz ich estetyki. 

Oceniane były takie elemen-
ty środowiska pracy rolnika, jak: 
podwórze, budynki gospodarcze, 
ciągniki rolnicze, przyczepy uży-
wane w gospodarstwie, maszyny 
rolnicze używane w gospodar-
stwie, pilarki tarczowe, obsługa 
zwierząt, estetyka gospodarstwa.

Gospodarstwo Pana Stanisła-
wa Andruchowa spełniło wszyst-
kie wymagania konkursowe, 
dostając się do wojewódzkiego 
etapu Ogólnopolskiego Konkursu: 
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 
2014”. Właściciel gospodarstwa 
odebrał nagrodę i dyplom z rąk 
Pani Ewy Kamudy, Kierownika 
Placówki Terenowej Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego 
w Jeleniej Górze.

Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert  Relich składa serdeczne po-
dziękowania Panu Stanisławowi 
i Marii Andruchów za zgłoszenie 
gospodarstwa do konkursu, upo-
wszechnianie wśród rolników za-
sad ochrony zdrowia i życia w pra-
cy, współpracę na rzecz poprawy 
warunków w zakresie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy w rolnictwie 
oraz wspaniałą promocję Gminy 
Nowogrodziec! Powodzenia na 
etapie wojewódzkim Ogólnopol-
skiego Konkursu: „Bezpieczne 
Gospodarstwo Rolne 2014”!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu separatora i wylotu do rzeki dla 
zlewni ulic Mickiewicza, Asnyka, 
Kolejowej, Górników, Parkowej, 
Kopernika, Kwiatowej, Różanej, 
Miodowej, Chopina, Podleśnej, 
Kusocińskiego, Robotniczej.

Do dnia 22 września 2014 roku 
projektant ma przedstawić anali-
zę i ocenę sytemu odprowadzania 
wód opadowych, zaś do dnia 15 
grudnia 2014 roku - wykonanie 
projektu budowlanego i uzyskanie 
pozwolenia na budowę.

Celem projektu jest uporząd-
kowanie gospodarki wodami opa-
dowymi na terenie Miasta Nowo-
grodziec poprzez wykorzystanie 
istniejącej kanalizacji ogólno-
spławnej oraz budowę nowej ka-
nalizacji deszczowej wraz z nie-
zbędnymi urządzeniami. W chwili 
obecnej na terenie Miasta Nowo-
grodziec trwa końcowy etap bu-
dowy kanalizacji sanitarnej. Za-
kończenie budowy tego systemu 

pozwoli na częściowe wykorzy-
stanie istniejącej kanalizacji ogól-
nospławnej i jej przebudowę na 
kanalizacje deszczową. Odprowa-
dzenie wód opadowych do cieków 
wodnych zostanie zrealizowane 
poprzez przebudowanie istnieją-
cych przelewów burzowych oraz 
istniejących wylotów do rzek.

Przebudowa sieci kanalizacji 
deszczowej przy ul. A. Asnyka i ul. 
Kolejowej w Nowogrodźcu przy-
czyni się do poprawy komfortu 
i jakości życia Mieszkańców. Wy-
konanie kompleksowej dokumen-
tacji projektowej i przetargowej 
dla zadania pn. „Przebudowa sieci 
kanalizacji deszczowej przy ul. A. 
Asnyka i ul. Kolejowej w Nowo-
grodźcu” zostało sfinansowane ze 
środków budżetowych Gminy No-
wogrodziec.

    
    

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

oraz doświadczeniem. Program 
szkolenia obejmował następujące 
zagadnienia: podstawy prawne 
podatku VAT, zwolnienia pod-
miotowe i przedmiotowe, pod-
stawowe pojęcia (vat naliczony/
należny, WDT/WNT, imp./exp.), 
dokumentacja czynności opodat-
kowanych vat, ewidencja i de-
klaracje vat, moment powstania 
obowiązku podatkowego, prawo 
do odliczenia podatku naliczone-
go (pełne/częściowe) oraz zmia-
ny w przepisach ustawy o vat 
w 2014r. ( rozliczenia wydatków 
poniesionych na samochody oso-
bowe w firmie).

Na zakończenie spotkania Pre-

zes Zarządu NTG Leopold Wo-
łoszyn serdecznie podziękował 
Burmistrzowi Nowogrodźca za 
pomoc organizacyjną oraz wszyst-
kim zebranym za dobrą atmosferę 
i owocną pracę.

     
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

skonale służy w utrzymaniu ładu 
i porządku oraz sprawia, że nasze 
otoczenie staje się coraz bardziej 
atrakcyjne, ale uciążliwe społecz-
nie są szkody dokonywane w wie-
lu miejscach poprzez wandalizm, 
zniszczenia. Pomimo systema-

tycznie wykonywanych prac po-
rządkowych, cmentarz Żołnierzy 
Armii Radzieckiej jest systema-
tycznie zaśmiecony, szczególnie 
po weekendach.

Uprzejmie prosimy o uszano-
wanie pracy wielu ludzi i środków 
publicznych.

     
Urząd Miejski w Nowogrodźcu
   

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 

w Nowogrodźcu

wej i Wiśniowej w miejsco-
wościach Nowogrodziec obręb 
3 - Milików

W dniu 26 maja 2014 roku przez 
Burmistrza Nowogrodźca Roberta 
Relicha została podpisana umowa 
z Przedsiębiorstwem Robót Drogo-
wych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałow-
cu na przebudowę ulic Morelowej 
i Wiśniowej.

 Teren objęty opracowaniem 
zlokalizowany jest w obrębie 3 No-
wogrodziec oraz Milików Gmina 
Nowogrodziec. W pasie drogowym 
będzie realizowana przebudowa 
czterech odcinków dróg z elemen-
tami odwodnienia o łącznej długoś-
ci około 600 m.b. oraz szerokości 
jezdni nawierzchni z mieszanki mi-
neralno - bitumicznej 4 m.

Termin realizacji zadania okre-
ślony w umowie – 
15 września 2014 
roku.

Wartość umo-
wy brutto to 396 
081,64 złotych.

Przedmiotowe 
zadanie będzie rea-
lizowane w ramach 
środków własnych 
Gminy Nowogro-
dziec.

Zadanie budowy 
drogi jest finalnym 

przedsięwzięciem, po wykonaniu 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Przebudowa drogi gminnej 
- ul. A. Asnyka oraz odcinek ul. 
Lipowej w Nowogrodźcu

W dniu 14 kwietnia 2014 roku 
Burmistrz Nowogrodźca podpisał 
umowę z Panem Zbigniewem Cho-
ryłkiem prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą: Zakład In-
żynierii Drogowej, z siedzibą w Kru-
szynie na wykonanie dokumentacji 
projektowej i przetargowej dla za-
dania pn. „Przebudowa drogi gmin-
nej - ul. A. Asnyka oraz odcinek ul. 
Lipowej w Nowogrodźcu”.

Przewidywany termin realizacji 
umowy wraz ze złożeniem wniosku 
o pozwolenie na budowę - 4 miesią-
ce od dnia podpisania umowy.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
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Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
„Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla” - 
wizytówką Gminy Nowogrodziec

Międzynarodowy Wyścig Kolarski Bałtyk – 
Karkonosze Tour 2014 za nami 

Szlamówka 
dla Strażaków

Lekkoatleci 
z Nowogrodźca 
pojadą na 
mistrzostwa Polski

Kajakarze 
w Nowogrodźcu

Sukcesy sportowe 
Gminy Nowogrodziec

Kultura w Gminie Sport w Gminie

OSP w gminie

Turystyka w Gminie

Co roku podczas majowych dni 
Miasto Nowogrodziec staje się sto-
licą muzyki wokalno-instrumental-
nej.

Patronem tego bezprecedenso-
wego wydarzenia muzycznego jest 
osoba rodzimego kompozytora Jó-
zefa Ignacego Schnabla, twórcy mu-
zyki religijnej, organizatora koncer-
tów i pedagoga.

Podczas wieczornych recitali 
i koncertów w Nowogrodźcu swój 
kunszt zaprezentowali Artyści, któ-
rych muzyczne interpretacje zdoby-
ły uznanie na całym świecie. Nasze 
miasto gorąco witało Pana Profeso-
ra Andrzeja Białko, najsłynniejszego 
polskiego Organistę, znakomitą wo-
kalistkę urodzoną w Ghanie – Pani 
Margaret Ferguson (sopran) oraz 
akompaniującego jej Pana Pawła 
Tomaszewskiego (fortepian), Zespół 
Glass Duo, Państwo Anna i Arka-
diusz Szafraniec – duet grający na 
największej szklanej harfie na świe-
cie oraz Wrocławską Orkiestrę Ka-
meralną Leopoldinum pod batutą 
Maestro Wojciecha Rodka z udzia-
łem wybitnych instrumentalistów: 
Pana Santiago Cimadevilla – ban-
doneon (Argentyna/Holandia) oraz 
Pana Martina Złotnickiego – gitara.

Dnia 25 maja 2014 roku w koś-
ciele p.w. św. Apostołów Piotra i Pa-
wła w Nowogrodźcu licznie zgroma-
dzeni Mieszkańcy oraz Goście 
naszej gminy serdecznie powitali 
Maestro Wojciecha Rodka wraz 
z instrumentalistami. W Koncercie 
Finałowym „Pod słońcem południa” 
w mistrzowskim wykonaniu Arty-
stów publiczność usłyszała Crisan-
temi Giacomo Puccini, Koncert na 
bandoneon, gitarę i orkiestrę smycz-
kową Astora Piazzolli, oraz Souvenir 
de Florence Piotra Iljicza Czajkow-
skiego. Po każdym utworze nowo-
grodziecka publiczność nagradzała 
występujących długimi i gromkimi 
brawami. Nie obyło się bez bisowa-
nia i owacji na stojąco! Tradycyjnie 
wszyscy Artyści festiwalu zostali 
nagrodzeni pamiątkowymi medala-
mi z wizerunkiem Józefa Ignacego 
Schnabla oraz upominkami.

Po zakończeniu koncertu Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
ogłosił zakończenie VI Międzyna-
rodowego Festiwalu Muzycznego 
„Muzyka u J.I. Schnabla”, po czym 
wzniośle zabrzmiał Hejnał Nowo-
grodźca w wykonaniu instrumenta-
listów Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Lipińskiego we Wrocławiu.

Po koncercie Pan Santiago Cima-
devilla zgodził się na udzielenie wy-
wiadu dla gościnnego Nowogrodźca. 
Artysta powiedział, że po raz pierw-
szy gra w Polsce i jest zachwyco-
ny polską serdecznością, gorącym 
przyjęciem, temperamentem. Na co 
dzień Pan Cimadevil-
la mieszka i pracuje 
w Holandii, zaś tutaj 
w Nowogrodźcu czuł 
się, jak przed rodzimą 
argentyńską publicz-
nością – spontanicz-
ną i gorącą, wdzięcz-
ną i otwartą! Wyraził 
ogromną nadzieję na 
kolejne spotkania 
z Nowogrodźcem. 
O sobie powiedział, iż 
dużo pracuje, kocha 

Gmina Nowogrodziec serdecznie 
powitała 30 maja br. uczestników 
VI etapu XXII Edycji Międzynaro-
dowego Wyścigu Kolarskiego Bałtyk 
– Karkonosze Tour 2014. Czołówka 
kolarstwa z Polski oraz krajów sąsied-
nich została powitana przez naszych 
Mieszkańców dopingującymi okrzy-
kami i oklaskami.

Mieszkańcy Gminy Nowogrodziec 
kibicowali kolarzom w Nowej Wsi, 
Zebrzydowej, Czernej, Wykrotach, 
Godzieszowie. Następnie peleton 
przejechał przez Jeleniów i Czerwoną 
Wodę. Około godziny 14.30 kolarze 
powrócili do naszej gminy. Uczest-
nicy Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego Bałtyk – Karkonosze 
Tour 2014 przejechali przez miejsco-
wości Godzieszów, Wykroty, Czerna, 
Zebrzydowa, Nowogrodziec (ulice 1 

Ochotnicza Straż Pożarna w No-
wogrodźcu-Osiedle wzbogaciła się 
o nową pompę, którą Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich przekazał 
w dniu 12 maja 2014 roku na ręce 
Naczelnika OSP Piotra Nieratki.

Urządzenie jest niezbędne do 
prowadzenia przez Strażaków dzia-
łań ratowniczych związanych z po-
wodziami i podtopieniami. Pompa 
szlamowa służy do wypompowywa-
nia brudnej wody z piwnic, garaży 

Dnia 31 maja 2014 roku na Sta-
dionie Olimpijskim we Wrocławiu 
odbyły się Mistrzostwa Dolnego Ślą-
ska w Lekkiej Atletyce.

Świetnie zaprezentowali się na tej 
imprezie sportowcy ze Szkoły Pod-
stawowej im. Bolesława Chrobrego 
w Nowogrodźcu. Młodzi lekkoatleci 
trenują w Uczniowskim Klubie Spor-
towym w Nowogrodźcu. 

Sztafeta szwedzka (100-200-300-
400) w składzie: Damian Raczak, Ja-
kub Wójtowicz, Paweł Wielogórski 
i Jacek Kozioł wywalczyła I miejsce 
w województwie!!!

Na uwagę zasługuje występ Ja-
cka Kozioł, który indywidualnie zajął 
I miejsce w skoku w dal.

Zawody sportowe odbywały się 
podczas II Dolnośląskiego Święta 
Sportu zorganizowanego przez Aka-
demicki Związek Sportowy Akademii 
Wychowania Fizycznego we Wroc-
ławiu. Dla wszystkich uczestników 
przygotowano wiele atrakcji oraz na-
gród.

Złota sztafeta z Nowogrodźca 15 
czerwca br. będzie reprezentować na-
sze województwo, Miasto Nowogro-
dziec oraz swoją szkołę na Mistrzo-
stwach Polski w biegach rozstawnych 
Vena Sport - Łódź 2014.

Szkoła Podstawowa 
w Nowogrodźcu

Burmistrz Nowogrodźca gratu-
luje serdecznie wysokich sukcesów 
sportowych oraz życzy powodzenia 
naszym Sportowcom na mistrzo-
stwach Polski!

Po raz kolejny dnia 16 maja 2014 
roku Gminę Nowogrodziec odwiedzi-
ła liczna grupa kajakarzy z różnych 
miast województwa dolnośląskiego 
zrzeszona w Klubie Wodnym PTTK 
„Szron” w Żaganiu.

Uczestnikami spływu startującego 
z Nowogrodźca są osoby o wysokim 
poziomie umiejętności kajakarskich, 
gdyż ze względu na charakter Kwisy, 
jako rzeki górskiej, wyprawa może 
być niebezpieczna. Grupa kajaka-
rzy startowała z Nowogrodźca przez 
Osieczów, Świętoszów do Trzebowa. 
Pan Aleksander Czerwonajczo, ko-
mandor spływu, już po raz kolejny 
przyjeżdża do Nowogrodźca. Wie do-
skonale, że gościnny Nowogrodziec 
ciepło przyjmuje swoich Gości.

Tym razem, prócz zwiedzania 
rynku, zapoznania się z historią 
garncarstwa gminy przy Wielkim 
Garncu w Nowogrodźcu nad Kwisą, 
Goście wysłuchali koncertu organo-
wego w mistrzowskim wykonaniu 
Pana Mariusza Urbana, pracownika 
Gminnego Centrum Kultury i Spor-
tu w Nowogrodźcu. W kościele p.w. 
św. Apostołów Piotra i Pawła turyści 
wysłuchali Te Deum Prelude (Marc-
-Antoine Charpentier), Chorale in 
Fuga oraz Toccata and Fugue in D 
minor (Johann Sebastian Bach), 

30 maja 2014 roku na terenie 
Ośrodka Wodno-Sportowego w Bole-
sławcu odbyły się Mistrzostwa Powia-
tu Szkół Gimnazjalnych w Siatkówce 
Plażowej.

Mistrzostwa rozegrane zosta-
ły zgodnie z Kalendarzem Imprez 
Szkolnego Związku Sportowego „Dol-
ny Śląsk”. Mecze rozgrywano do 2 
wygranych setów, sety do 15 pkt., 
a ewentualny 3-ci set - do 11 pkt.

Nasze Siatkarki - Aleksandra Po-
lewiak, Agata Kojder, Martyna Ko-
walska i Siatkarze - Bartosz Regieda, 
Michał Rosa, Wojciech Martynowski, 
zajęli solidarnie 2 miejsca.

Gimnazjum w Nowogrodźcu

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich serdecznie gratuluje sukce-
sów młodym Siatkarkom i Siatka-
rzom Gminy Nowogrodziec oraz ich 
Opiekunom, życzy wszystkim dużo 
zdrowia, wysokich osiągnięć w na-
uce i sporcie, wytrwałości i szczęścia, 
dziękuje za promocję naszej Gminy!

swoją pracę, regularnie koncertu-
je. Pan Santiago Cimadevilla często 
gra dla byłej Królowej Niderlandów 
Beatrix Wilhelminy Armgard van 
Oranje-Nassau oraz nowego Króla 
Niderlandów Willema-Alexandra 
Oranje-Nassau i jego małżonki Kró-
lowej Maximy Zorreguiety Cerruti. 
Nowa Królowa Niderlandów jest Ar-
gentynką, stąd wynika zamiłowanie 
pary królewskiej do muzyki argen-
tyńskiej. Pan Santiago Cimadevilla 
powiedział również, że po koncercie 
w Nowogrodźcu zagra właśnie dla 
rodziny królewskiej – w najbliższą 
sobotę. Artysta prosił przekazać 
Mieszkańcom Nowogrodźca: „Jeste-
ście niezwykle wspaniałą i szczerą 
publicznością, pokochałem Pola-
ków! Dziękuję Wam!”

W tym roku honorowy patronat 
nad VI Międzynarodowym Festiwa-
lem Muzycznym „Muzyka u Józefa 
Ignacego Schnabla” objęli Minister-
stwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego Radosław Mołoń, 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr 
Stefan Cichy Biskup Legnicki, JM 
Rektor Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
prof. AM dr hab. Krystian Kiełb 
oraz Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich. Organizatorem było 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu, współorganiza-
torem – Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Nowogrodźcu. Dyrektorem VI 
edycji Międzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego „Muzyka u J.I. Schna-
bla” była Pani Eliza Szwed, Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Spor-
tu w Nowogrodźcu, Dyrektorem 
Artystycznym – Pani dr Aleksandra 
Pijarowska.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich serdecznie dziękuje wszyst-
kim Mieszkańcom i Gościom Gmi-
ny Nowogrodziec za udział w nie-
zwykłym wydarzeniu muzycznym 
- VI Międzynarodowym Festiwalu 
Muzycznym „Muzyka u Józefa Ig-
nacego Schnabla” w Nowogrodź-
cu! Dziękuje serdecznie Artystom 
i Dyrektorowi Artystycznemu Pani 
dr Aleksandrze Pijarowskiej, Dy-
rektorowi Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Nowogrodźcu Pani 
Elizie Szwed, Prowadzącemu Kon-
certy Panu Miłoszowi Kula, Księdzu 
Dziekanowi Krzysztofowi Słabi-
ckiemu, Uczniom i Wychowawcom 
placówek oświatowych Gminy No-
wogrodziec, wszystkim, którzy się 
przyczynili do organizacji i przebie-
gu tej wspaniałej uczty duchowej!
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Maja, Bolesła-
wiecka, Rynek, 
Krótka, Sienkie-
wicza), Milików 
i Gościszów. 
W Rynku została 
rozegrana Lotna 
Premia, którą 
wygrał Pan Jun-

ger Jan Niklas z Niemiec, zawodnik 
nr 47. Niestety na trasie VI etapu na 
km 130 wypadkowi uległ zawodnik nr 
73 Viktorin Vaclav z Czech i został od-
wieziony do szpitala.

1 miejsce - Christoper Hatz 
(MLP Team)
2 miejsce -  Tim Schlichenmaier 
(MLP Team)
3 miejsce -  Kamil Zieliński 
(Mexller)
4 miejsce -  Wojciech Halejak 
(Mexller)
 5 miejsce -  Tomas Okrouhlicky 
(AC Sparta Praha)
Tegoroczny wyścig jest ujęty 

w prestiżowym cyklu wyścigów kolar-
skich ProLiga, który skupia najważ-
niejsze imprezy kolarskie w Polsce.
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i innych pomieszczeń gospodar-
czych, a w szczególnych przypad-
kach, mieszkalnych. Doposażenie 
w nową pompę podniesie sprawność 
bojową jednostki.

Sprzęt został zakupiony ze środ-
ków finansowych Gminy Nowogro-
dziec.
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Marsz weselny (Feliks Mendelssohn). 
Nie kryjąc zdumienia turyści oklaski-
wali organistę. Interaktywna formuła 
spotkania przewidywała możliwość 
zadawania pytań dotyczących histo-
rii miasta, kościoła, życia i twórczości 
Wielkiego kompozytora J.I. Schna-
bla. Goście chętnie skorzystali z moż-
liwości obejrzenia organów od we-
wnątrz, a nawet „popracować” jako 
kalikant - osoba wprawiająca w ruch 
miechy w organach piszczałkowych 
(w dzisiejszych czasach jego funkcję 
przejęły napędy elektryczne).

Wysoki poziom doznań kultural-
nych, zachwyt, radość ciepłej gościny 
były nagrodą dla organizatorów spot-
kania. Niezwykły program spotkania 
tak zainteresował turystów, że oficjal-
ny start z Nowogrodźca odważnych 
kajakarzy został opóźniony o ponad 
dwie godziny. Pan Aleksander Czer-
wonajczo, dziękując za spotkanie, 
powiedział: „Nigdzie tak serdecznie 
nas nie podejmowano, jak w Gminie 
Nowogrodziec!”

Zapraszamy wszystkich do goś-
cinnej Gminy Nowogrodziec!
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