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Rozwój Gminy i Miasta Nowogrodziec
Z inicjatywy Burmistrza Nowo-

grodźca Roberta Relicha  w dniu  
2 czerwca 2015 roku Rada Miejska 
w Nowogrodźcu podjęła Uchwałę 
Nr X/55/15  w sprawie wyrażenia 
zgody na włączenie do obszaru Ka-
miennogórskiej  Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Małej Przedsiębior-
czości nieruchomości położonych 
na terenie gminy Nowogrodziec  
w obrębie Wykroty.

Gmina Nowogrodziec jest właś-
cicielem  158,6608 ha gruntów 
położonych w Wykrotach w Strefie 
Aktywności Gospodarczej, przyle-
głych do Kamiennogórskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 
Przedsiębiorczości w podstrefie 
Nowogrodziec - Wykroty. Zgodnie 
z planem zagospodarowania  prze-
strzennego gminy Nowogrodziec, 
tereny te  przeznaczone są na lo-
kalizację obiektów produkcyjnych, 
magazynowo - składowych  oraz  
usługowych. W obecnym okresie, 
w którym gospodarka europejska  
i światowa wchodzi na ścieżkę szyb-
szego rozwoju, pojawiają się zapy-
tania o grunty objęte Specjalnymi 
Strefami Ekonomicznymi. Przyłą-
czenie nowych obszarów do Strefy 
stworzy realne szanse  wykorzy-
stania istniejących terenów inwe-
stycyjnych wspomagających  roz-
wój gospodarczy gminy,  poprzez 
stworzenie nowych miejsc pracy, 

poprawę trudnej sytuacji  na rynku 
pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi, 
a w konsekwencji - podniesienie 
poziomu życia mieszkańców naszej 
gminy. Powstanie nowych inwesty-
cji spowoduje również zwiększenie 
wpływów z tytułu podatków od nie-
ruchomości.

W dniu  2 czerwca  2015 roku 
Rada Miejska w Nowogrodźcu pod-
jęła również Uchwałę Nr X/56/15  
w sprawie sprzedaży nieruchomo-
ści w obrębie Wykroty. Uchwała 
dotyczy gruntów  włączonych już 
do obszaru Kamiennogórskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 
Przedsiębiorczości. Są to tereny 
stanowiące  ofertę inwestycyjną  
naszej gminy.  Obecnie trwają roz-
mowy z potencjalnym inwestorem,  
poszukującym około 22 ha  pod in-
westycje na terenie Strefy Ekono-
micznej.

Istniejąca w gminie Nowogro-
dziec Specjalna Strefa Ekonomicz-
na Małej Przedsiębiorczości daje 
duże możliwości jej rozwoju. Bio-
rąc pod uwagę dogodne warunki, 
ulgi i korzyści, jakie firmy osiągają  
w związku z położeniem zakładów  
na terenach Specjalnych Stref Eko-
nomicznych, jest to ogromna za-
chęta i szansa  rozwoju firm chcą-
cych inwestować w tych obszarach. 
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VII edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego  
„Muzyka u J.I. Schnabla” zakończona

Dnia 20 maja 2015 roku w Koście-
le p.w. św. Mikołaja odbył się pierwszy 
z cyklu koncertów zorganizowanych  
w ramach tegorocznego Festiwalu 
Muzycznego „Muzyka u Józefa Ig-
nacego Schnabla”. Inauguracji tego 
ważnego wydarzenia kulturalnego 
towarzyszyło wykonanie Hejnału 
Nowogrodźca autorstwa mieszkań-
ca Nowogrodźca Pana Włodzimierza 
Rucińskiego przez instrumentalistów 
z Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 
Po słowie wstępnym przygotowanym 
przez Dyrektora Festiwalu Panią 
Elizę Szwed, komentarzu Dyrektora 
Artystycznego Festiwalu Pani Alek-
sandry Pijarowskiej oraz ks. Dzieka-
na Krzysztofa Słabickiego, Festiwal 
został oficjalnie otwarty. Następnie 
na odrestaurowanych organach za-
prezentował swój kunszt wybitny or-
ganista Christian Drengk. Recitalowi 
towarzyszył komentarz Pana Miłosza 
Kuli. Gromkimi brawami nagrodziła 
publiczność gminy Nowogrodziec ta-
lent i mistrzowską grę Artysty. 

W drugim dniu Festiwalu, 21 maja 
tego roku, w Kościele p.w. św. Piotra  
i Pawła w Nowogrodźcu odbył się 
drugi koncert w ramach VII Między-
narodowego Festiwalu Muzycznego 
„Muzyka u Józefa Ignacego Schna-
bla”. Z tej okazji wystąpił organista 
Piotr Rojek oraz waltornista Waw-
rzyniec Szymański. Artyści zaprezen-
towali niezwykły talent muzyczny,  
a samo spotkanie wzbudziło spore za-
interesowanie wśród słuchaczy. 

Trzeci dzień Festiwalu minął pod 
znakiem muzyki arabskiej i północ-
noafrykańskiej z wpływami euro-
pejskimi. Artyści, którzy wystąpili 
tego wieczoru to skrzypek – wirtuoz 
Jasser Haj Youssef oraz wokalistka 
Narjes Salmouna. Samo muzyczne 
spotkanie okazało się niezwykłym 
wydarzeniem, ponieważ mogliśmy 
usłyszeć muzykę wywodzącą się z zu-
pełnie innej kultury. Po skończonym 
koncercie wykonawcy otrzymali owa-

cje, co potwierdziło, że występ bardzo 
się spodobał nowogrodzieckiej pub-
liczności. Artyści zgodnie obiecali, że  
w przyszłości na pewno odwiedzą na-
szą miejscowość z kolejnym wyjątko-
wym koncertem.

Dnia 23 maja, w czwartym dniu 
Festiwalu, w kościele p.w. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu 
odbył się niezwykły koncert Motion 
Trio. Zespół, założony przez Janusza 
Wojtarowicza wraz z Pawłem Baranek 
i Marcinem Gałażyn, zaprezentował 
licznie zebranym Mieszkańcom i Goś-
ciom Nowogrodźca mistrzowską grę  
o bardzo zróżnicowanym repertuarze. 
Panowie są światowej klasy muzyka-
mi, laureatami wielu prestiżowych 
nagród, m.in. Grand Prix 4. Między-
narodowego Konkursu Współczesnej 
Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa 
Pendereckiego oraz Deutshe Shall-
platten Kritik. W 2011 roku Artyści 
obchodzili jubileusz piętnastolecia 
istnienia zespołu.

W ostatnim dniu VII Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzycznego „Mu-
zyka u J.I. Schnabla” odbył się nie-
zwykły Finałowy Koncert Operowy. 
Przedstawienie pt. „Domek trzech 
dziewcząt” wykonali pedagodzy i stu-
denci z Akademii Muzycznej im. Ka-
rola Lipińskiego we Wrocławiu. Było 
to spotkanie z Schubertem i Jego Mu-
zyką, którą gorącymi brawami doce-
niła festiwalowa publiczność. 

Wszyscy Artyści Festiwalu otrzy-
mali z rąk Burmistrza Nowogrodź-
ca Pana Roberta Relicha, Dyrektora 
Festiwalu Pani Elizy Szwed oraz ks. 
Dziekana Krzysztofa Słabickiego 
kwiaty i podziękowania w postaci 
monety okolicznościowej i zbioru wi-
dokówek przedstawiających dawny  
i współczesny Nowogrodziec.

Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu Pani 
Eliza Szwed złożyła wyrazy uznania  
i podziękowania:

JM Rektorowi Akademii Mu-

zycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu prof. dr hab. Krystianowi 
Kiełb, Burmistrzowi Nowogrodźca 
Robertowi Relichowi, Dziekanowi  
ks. Krzysztofowi Słabickiemu, Dyrek-
torowi Artystycznemu dr Aleksan-
drze Pijarowskiej, Miłoszowi Kula, 
TV Łużyce, Chórowi HARMONIA, 
dzieciom z Zespołu Pieśni i Tańca 
Nowogrodziec pod kierownictwem 
Agnieszki Orawiec oraz dzieciom  
z zespołu „Mali Gościszowianie” 
pod kierownictwem Małgorzaty Po-
tockiej oraz rodzicom, Adamowi 
Wolańskiemu z Zakładu Organo-
mistrzowskiego w Lubaniu, Firmie 
HolidayArt, Mariuszowi Urbanowi, 
Aleksandrze Veer, Alinie Łazowskiej, 
kościelnemu z Kościoła Parafialnego  
i Pomocniczego w Nowogrodźcu, 
strażnikom ze Straży Miejskiej w No-
wogrodźcu i wszystkim pozostałym, 
którzy przyczynili się do organizacji 
VII edycji Festiwalu. 

Nowogrodziecki Hejnał autor-
stwa Włodzimierza Rucińskiego  
w wykonaniu absolwentów i studen-
tów Akademii Muzycznej zakończył 
tegoroczną edycję Festiwalu. 

Organizatorem Festiwalu było 
Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Nowogrodźcu, współorganizato-
rem - Parafia pod wyzwaniem św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Nowo-
grodźcu. Honorowy patronat nad 
Festiwalem objęli Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich, Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. 
dr hab. Zbigniew Kiernikowski oraz 
JM Rektor Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu 
profesor AM dr hab. Krystian Kiełb. 
Opieka medialna - TVP Wrocław, Te-
lewizja Łużyce, Radio Plus.

Już teraz zapraszamy gorąco 
wszystkich melomanów na kolejną 
edycję Festiwalu w 2016 roku.
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Budowa chodnika  
przy. ul. Strzeleckiej i Kaolinowej

Ochotnicza Straż Pożarna  
w Czernej za pośrednictwem Ko-
mendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Bolesławcu 
złożyła wniosek w sprawie włącze-
nia jednostki do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo Gaśniczego. Decy-
zję w sprawie włączenia jednostki 
do KSRG podejmie Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożar-
nej w Warszawie. 

Do wejścia do KSRG, jak mówi 
Prezes OSP w Czernej Jarosław  
Śliwa, jednostka  przygotowywała 
się wiele lat. Dzięki bardzo dobrej 
współpracy, Gmina Nowogrodziec 
w ubiegłym roku zakupiła samo-
chód pożarniczy marki Renault 
Midliner GBA oraz wspierała stra-
żaków w pozyskaniu samochodu 
Ford Transit SlRT wraz z pełnym 
wyposażeniem technicznym z Ko-
mendy Powiatowej PSP w Bole-
sławcu.  

Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich podkreśla, że członko-
wie OSP w Czernej wraz z liczną 
młodzieżową drużyną pożarniczą  
z wielkim zaangażowaniem uczest-
niczą we wszystkich imprezach  
kalendarza wydarzeń organizowa-
nych na terenie gminy Nowogro-
dziec poprzez bezpośredni udział, 
zabezpieczanie imprez oraz organi-
zowanie pokazów. 

OSP w Czernej nie tylko oczeku-
je wsparcia finansowego od Gminy 

Nowogrodziec, ale sama pozyskuje 
sprzęt z różnych źródeł. Jest w peł-
ni przygotowana do podjęcia dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych. 

W jednostce operacyjno-tech-
nicznej jest 18 ratowników – prze-
szkolonych    i gotowych do ratowa-
nia życia i mienia ludzkiego, w tym 
- 10 ratowników, którzy ukończyli 
kurs kwalifikowanej pierwszej po-
mocy. 

OSP z Czernej może pochwalić 
się również 16-letnią współpra-
cą z jednostką pożarniczą Crosta  
w Niemczech.

Gmina Nowogrodziec posiada 

najwięcej jednostek OSP na tere-
nie gmin powiatu Bolesławieckie-
go. W miarę posiadanych środ-
ków finansowych władze gminy 
prowadzą inwestycje, jak również 
doposażają jednostki OSP w nowo-
czesny sprzęt. Niestety główny cię-
żar, związany z funkcjonowaniem 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
spoczywa na samorządzie gminy, 
pomimo prowadzenia działań ra-
towniczych poza terenem admini-
strowanym oraz nienależących do 
zadań Gminy. 
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radnikowe na wybrany przez siebie 
temat. Poznali zasady tworzenia 
dobrego filmu, nauczyli się, jak go 
edytować i montować, dodawać na-
pisy, muzykę, dźwięki.

Drugi etap stanowiło tworzenie 
filmu animowanego. Jak utworzyć 
tradycyjną animację poklatkową? 
Jakie są rodzaje filmów animowa-
nych? Jakich narzędzi użyć? Tego 
wszystkiego dowiedzieli się ucznio-
wie na zajęciach Akademii Młodych 
Naukowców.

Każda minuta stworzonego fil-
mu to kilkaset wykonanych zdjęć! 
I wiele godzin pracy przy tworzeniu 
scenografii i lalek.

         
Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego  

w Nowej Wsi

Akademia Młodych Naukowców
W roku szkolnym 2014/2015 

uczniowie Zespołu Szkół im. Józefa 
Piłsudskiego w Nowej Wsi uczestni-
czą w zajęciach Akademii Młodych 
Naukowców. Jednym z wielu tema-
tów tych zajęć był kurs filmowy.

W pierwszym etapie uczniowie 
tworzyli filmy reklamowe lub po-

Opłata za odpady – zmiany
W wyniku znowelizowanej usta-

wy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach od 1 lutego 2015 roku 
wspólnoty i spółdzielnie mieszka-
niowe mają obowiązek składania 
deklaracji zbiorczych dla poszcze-
gólnych nieruchomości o wysokości 
opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Po nowelizacji ustawy płatni-
kami są wspólnoty i spółdzielnie. 
Na nich teraz ciąży obowiązek ak-
tualizacji deklaracji, co do ilości 
mieszkańców, ilości wytwarzanych 
odpadów w danym budynku oraz 
pobierania opłaty od właścicieli lo-
kali. 

Spółdzielnie i wspólnoty miesz-
kaniowe składają w Urzędzie 
Miejskim „zbiorczą” deklarację, 
obejmującą wszystkie lokale w bu-
dynkach wielolokalowych. Dotych-
czasowe deklaracje mieszkańców 
wspólnot lub spółdzielni zostaną 
„wygaszone” na podstawie deklara-
cji złożonych przez zarządcę.

Mieszkańcy poszczególnych lo-
kali od lutego 2015 roku opłatę za 
gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi powinni wnosić do spół-
dzielni mieszkaniowej albo wspól-
noty mieszkaniowej, a podmioty te 
będą przekazywać opłatę do Urzędu 
Miejskiego. Każdą zmianę w liczbie 
osób zamieszkujących lokal należy 
zgłaszać spółdzielniom oraz wspól-
notom mieszkaniowym. Zgłaszać 
należy również inne okoliczności, 
które wpływają na zmianę opłaty, 
tj.: zbycie nierucho-
mości, rozpoczęcie  
i zaprzestanie prowa-
dzenia działalności 
gospodarczej.

Osoby, które wpła-
ciły z wyprzedzeniem 
należności za gospo-
darowanie odpada-
mi na konto Urzędu 
Miejskiego, powinny 
zgłosić się do Urzędu 
Miejskiego w Nowo-
grodźcu z wnioskiem 
o zwrot nadpłaconych 
kwot.

Mieszkańcy wspól-
not lub spółdzielni, 
którzy dokonywali 

dotychczas opłaty za odbiór odpa-
dów komunalnych, przy pomocy  
tzw. ”zlecenia stałego” w banku, 
ze względu na powyższe zmiany, 
powinni pamiętać o zamknięciu 
przedmiotowego zlecenia.

Wyżej opisane zmiany nie doty-
czą mieszkańców domków jedno-
rodzinnych. Bez zmian pozostają 
również terminy płatności opłaty.
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Opłata za miesiąc Termin płatności 

Styczeń do 15 lutego danego roku 

Luty do 15 marca danego roku 

Marzec  do 15 kwietnia danego roku 

Kwiecień do 15 maja danego roku 

Maj do 15 czerwca danego roku 

Czerwiec do 15 lipca danego roku 

Lipiec  do 15 sierpnia danego roku 

Sierpień  do 15 września danego roku 

Wrzesień  do 15 października danego roku 

Październik  do 15 listopada danego roku 

Listopad  do 15 grudnia danego roku 

Grudzień  do 15 stycznia przyszłego roku 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Z życia Rady Miejskiej  
w Nowogrodźcu

W dniu 2 czerwca 2015 roku odbyła się X Sesja 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu,  podczas której zo-
stały podjęte następujące uchwały: 

1. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do 
obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieru-
chomości położonych  na terenie Gminy Nowo-
grodziec;

2. w sprawie sprzedaży nieruchomości w obrębie 
Wykroty (1026/5, 1026/10, 1026/12, 1026/13, 
1026/14, 1026/15, 1026/16, 1026/17, 1271/1, 
1271/3, 1312, 1351/1, 1351/3, 1351/5);

3. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowo-
grodziec na lata 2014-2017 z perspektywą na 
lata 2018-2021” wraz z jego prognozą oddzia-
ływania na środowisko;

4. w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Pro-
gramu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec za lata 2012-2013;

5. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu;

6. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowo-
grodźcu;

7. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 
2014 rok;

8. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowo-
grodźcu za 2014 rok;

9. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozda-
nia finansowego Gminnego Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu za 2014 rok;

10. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 
Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2015 rok;

11. w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członko-
stwa Gminy Nowogrodziec w Stowarzyszeniu 
„Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo Izer-
skie” z siedzibą w Uboczu.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Dla Kwisy, dla Natury
W maju 2015 roku zakończo-

no prace nad budową infrastruk-
tury turystycznej na rzeką Kwisą.  
W Dolinie Dolnej Kwisy na odcinku 
Nowogrodziec – Żagań powstał sze-
reg miejsc dostępu do rzeki, miejsc 
postoju turystów, platformy wi-
dokowe, wieże obserwacyjne oraz  
3 ścieżki dydaktyczne.

Wszystkie zaplanowane działa-
nia mają służyć turystom przeby-
wającym na terenie Dolnej Kwisy  
i ułatwić im poruszanie się szlakiem 
wodnym (kajakiem lub pontonem). 
W bezpieczny i przyjazny sposób dla 
przyrody, turyści będą mogli pozna-
wać wyjątkowo urokliwe zakątki tego 
odcinka rzeki Kwisy.

Realizatorem projektu pn.: „Dla 
Kwisy, dla Natury – przygotowanie 
małej infrastruktury turystycznej 
służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy 
przed nadmierną presją turystów” 
dofinansowanego ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-

tura i Środowisko 2007-2013 oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
jest Fundacja Ekologiczna „Zielona 
Akcja” z Legnicy przy współpracy  
z Urzędem Miejskim w Nowogrodź-
cu oraz z samorządami z Osiecznicy 
i Żagania.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Rozpoczęły się prace budowla-
ne związane z budową chodnika na 
odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 
w Nowogrodźcu na ulicy Strzele-
ckiej i Kaolinowej.

Umowę z Wykonawcą prac, 
firmą Produkcyjno – Usługowo 
– Handlową „ROBERTO” ze Zgo-
rzelca, podpisano 30 kwietnia 2015 
roku. 

Inwestycja przewiduje budo-
wę chodnika o szerokości 1,5 m 
z kostki betonowej na łącznym 
odcinku 1,05 km. Chodnik został 
zaprojektowany jednostronnie, 
przewidziano ponadto uzupełnie-
nie oznakowania pionowego oraz 
oznakowania poziomego w posta-
ci nowego przejścia dla pieszych  
w okolicach skrzyżowania z drogą 
wewnętrzną nr 222.   

Zakres zadania obejmuje rów-
nież montaż zabezpieczeń dla pie-
szych w postaci barier ochronnych 
z rur stalowych i wykonanie syste-
mu odwodnienia chodnika poprzez 
montaż ścieku przykrawężnikowe-
go z kostki betonowej i odwodnień 
liniowych kierujących wody opado-
we w kierunku skarp. 

Termin wykonania zadania 

przewidziano na 2 października 
2015 roku. W miejscu prowadzenia 
robót mogą jednak wystąpić koli-
zje z uzbrojeniem sieci podziemnej 
infrastruktury technicznej: siecią 
energetyczną, gazową, wodociągo-
wą i kanalizacją sanitarną, co może 
wpłynąć na niewielkie opóźnienie 
oddania chodnika do użytkowania.

Wartość zadania wynosi 367,7 
tys. zł., koszty pośrednie nadzoru 
inwestorskiego oraz archeologicz-
nego opiewają na kwotę 7,2 tys. zł.

Na mocy Porozumienia z Woje-
wództwem Dolnośląskim z dnia 16 
maja 2014 roku, gmina Nowogro-
dziec otrzyma dotację celową na 
powyższe zadanie w wysokości 50% 
łącznych kosztów zadania.

Realizacja inwestycji ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa ruchu 
pieszych w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 357 na terenie miasta. Jest 
reakcją na prośby mieszkańców  
o wykonanie chodnika w tym rejo-
nie. Jesienią bieżącego roku miesz-
kańcy Nowogrodźca będą mogli się 
zatem cieszyć nowym chodnikiem, 
na który tak długo czekali. 

   
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Czerna do systemu



Nowy budynek SPZZOZ  
będzie otwarty jeszcze w tym roku

W dniu 26 maja 2015 roku  
w Urzędzie Miejskim w Nowo-
grodźcu została podpisana umowa 
pomiędzy Samodzielnym Publicz-
nym Zespołem Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nowogrodźcu a Kon-
sorcjum firm: Zakład Usług Ogól-
nobudowlanych Roman Krawiecki 
oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Handlowo Usługowe „EVERBEST” 
Jarosław Buryło. 

Przedmiotem umowy jest rea-
lizacja robót budowlanych dla za-
dania inwestycyjnego pod nazwą 
„Przebudowa i rozbudowa budyn-
ku zlokalizowanego w Nowogrodź-
cu przy ul. Lubańskiej 16 wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania na 
prowadzenie działalności leczniczej 
prowadzonej przez Samodzielny 

Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nowogrodźcu wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą - II 
Etap”. 

Wartość umowy wynosi 3,1 mln 
zł i obejmuje wszystkie prace zwią-
zane z zakończeniem przebudowy  
i rozbudowy budynku. Zakończenie 
robót oraz uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie budynku nastąpi do 
dnia 22 grudnia tego roku. 

Zadanie finansowane jest ze 
środków Gminy Nowogrodziec, po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu oraz środ-
ków własnych SP ZZOZ.

SP ZZOZ w Nowogrodźcu

W trosce o zdrowie i sukces  gimnazjalistów

W dniach 4-5 maja 2015 roku 
uczniowie klas pierwszych i drugich 
Gimnazjum im. Adama Mickie-
wicza w Nowogrodźcu uczyli się  
w czasie spektaklu profilaktycznego 
i warsztatów, jak wyznaczać sobie 
cele i podejmować właściwe decyzje 
życiowe.

Aktorzy Teatru Edukacji i Profi-
laktyki „Maska” z Krakowa w czasie 
ciekawego i pouczającego spektaklu 
motywowali uczniów do nauki po-
przez ukazanie problemu i skutków 
„wygodnictwa i lawiranctwa”. Na-
kłaniali do refleksji nad własną po-
stawą, wartością nauki w osiąganiu 
sukcesu i ukazywali konsekwen-

cje rozpowszechniającej się wśród 
młodych ludzi „mody na nieucze-
nie się”. Interaktywna i humory-
styczna konwencja przedstawienia 
wzbudziła zainteresowanie gimna-
zjalistów, którzy z zaciekawieniem 
śledzili losy głównej bohaterki – ich 
rówieśniczki.

W kolejnym dniu uczniowie klas 
drugich brali udział w warsztatach 
profilaktycznych pt. „Moda na nie-
uczenie się. Jak poradzić sobie z de-
motywacją”, które były prowadzone 
przez trenera z Krakowa, Magda-
lenę Szer. Uczestnicy zdobyli wie-
dzę i ćwiczyli swoje umiejętności 
w zakresie rozbudzania motywacji 

Oficjalna wizyta delegacji gminy Nowogrodziec  
w partnerskiej gminie Srbac

W dniach 27-30 kwietnia 2015 
roku odbyła się oficjalna wizyta 
delegacji gminy Nowogrodziec na 
czele z Burmistrzem Nowogrodźca 
Robertem Relichem w partnerskiej 
gminie Srbac (Bośnia i Hercegowi-
na). W składzie delegacji byli: Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu Antonina Szelechowicz 
oraz przedstawiciele społeczności 
lokalnej gminy.

Naczelnik gminy Srbac Dra-
go Ćirić wraz z Przewodniczącym 
Zgromadzenia Miejskiego Zora-
nem Đukić serdecznie powitali go-
ści z Polski. Pan Drago Ćirić po raz 
kolejny przypomniał zebranym na 
uroczystym powitaniu mieszkań-
com Srbac, że z 15 tysięcy miesz-
kańców Nowogrodźca, 13 tysięcy 
– pochodzą właśnie z gminy Srbac, 
ponieważ ich przodkowie ponad 
60 lat temu mieszkali jeszcze na 
tym obszarze. „Cieszę się z rozwoju 
współpracy kulturalnej, wielokrot-
nie prezentowaliśmy nawzajem 
dorobek zespołów folklorystycz-
nych, rozwija się turystyka religij-
na, gdyż coraz więcej mieszkańców 
Nowogrodźca odwiedza groby swo-
ich przodków w Novom Martin-

cu, Rakovcu, Kunovi, jak również  
w innych miejscowościach gminy 
Srbac. Wierzę, że będziemy konty-
nuować i rozwijać naszą współpra-
cę” - powiedział Naczelnik gminy 
Srbac Drago Ćirić.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich wręczył odznaczenia – pa-
miątkowe medale Naczelnikowi 
gminy Srbac Drago Ćirić, Przewod-
niczącemu Zgromadzenia Miej-
skiego Zoranowi Đukić, Dziekano-
wi Dekanatu Srbac księdzu Željko 
Šarić, Proboszczowi Nožičkiemu 
Slavko Debeljak, Sołtysowi Stare-
go Martyńca Mirosłavowi Ćetojević 
oraz mieszkańcowi Bogoljubowi 
Ristić, którzy w sposób szczególny 
przyczynili się do zacieśnienia part-
nerskich stosunków między dwoma 
narodami.

Następnie oficjalna delegacja 
gminy Nowogrodziec odwiedziła 
Szkołę Podstawową „Jovan Jova-
nović Zmaj“ w Srbac, gdzie można 
było obejrzeć przebieg prac remon-
towych, przekonać się w wysokim 
poziomie jakości wykonywanych 
robót, związanych z remontem 
dachu i montażem stolarki. Szcze-
gólne zainteresowanie wzbudził 

odremontowany gabinet nauczania 
religii prawosławnej, który uzna-
wany jest za najpiękniejszy w Re-
publice Serbskiej. Gmina Nowogro-
dziec była jednym z darczyńców na 
remont Szkoły Podstawowej, która 
bardzo ucierpiała po wielkiej po-
wodzi w maju 2014 roku. Dyrektor 
szkoły Veroljub Maletić serdeczne 
podziękował za wielki dar serca 
mieszkańcom Nowogrodźca, szcze-
gólne podziękowania kierując na 
ręce Gospodarza gminy Nowogro-
dziec Roberta Relicha.

Przedstawiciele naszej gminy 
odwiedzili również Centrum dla 
dzieci specjalnej troski. Naczelnik 
Drago Ćirić opowiedział o budowie 
nowego parku tuż przy Centrum, 
inwestycja ma być zakończona  
w najbliższych dniach.

Władze gminy Nowogrodziec 
przekazali zaproszenie dla władz 
samorządowych Srbac do wspól-
nych obchodów Święta Pieczeni-
cy w Gościszowie, jak również do 
udziału w uroczystościach sierp-
niowych - Dni Gminy Nowogro-
dziec 2015 „III Jarmark Garncarski 
Wielki Garniec z Nowogrodźca nad 
Kwisą”.

Tradycyjnie już przedstawicie-
le oficjalnej delegacji naszej gminy 
odwiedzili groby przodków, skła-
dając kwiaty i zapalając znicze, by 
w ten sposób uhonorować pamięć 
Polaków pochowanych na ziemiach 
serbskich.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich uzgodnił z przedstawicielami 
władz gminy Srbac plan organizacji 
wydarzenia - ustawienia drewnia-
nego krzyża na starym cmentarzu 
polskim w Novi Martinac, upamięt-
niającego Polskich osadników gmi-
ny Srbac w latach 1900-1945.
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XII Konkurs Przyrodniczo - Ekologiczny Szkół Podstawowych 
Szkoła Podstawowa im. Bolesława 

Chrobrego w Nowogrodźcu pełniła 
rolę gospodarza     eliminacji rejo-
nowych XII Konkursu Przyrodniczo 
– Ekologicznego Szkół Podstawo-
wych pod hasłem „Ochrona przyrody  
w Polsce”.

Organizatorem tego etapu był 
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyro-
dy w Jeleniej Górze. W eliminacjach 
rejonowych wzięło udział 42 uczniów 
reprezentujących 14 szkół z rejonu je-
leniogórskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwali Przedstawicie-
le Komitetu Organizacyjnego: peł-
nomocnik - Antoni Olszewski i se-
kretarz - Jadwiga Niedbalska. Do 
etapu rejonowego zakwalifikowało 
się 8 uczniów, w tym uczeń Szko-
ły Podstawowej im. B. Chrobrego  
w    Nowogrodźcu - Jakub Kukawski 
z klasy VI b.

Szkoła Podstawowa  
im. Bolesława Chrobrego  

w Nowogrodźcu

Wizyta oficjalnej delegacji  
z Gminy Nowogrodziec  
w Powiecie Przemyślany

Dnia 19 maja br. Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich w ramach 
współpracy partnerskiej odwiedził 
z krótka roboczą wizytą powiat 
Przemyślany obwodu Lwowskiego 
na Ukrainie.

Burmistrz Robert Relich spotkał 
się z przedstawicielami władz samo-
rządowych powiatu Przemyślany. 
Na zaproszenie Sołtysa Świrza Iwa-
na Serniaka, Gospodarz naszej gmi-
ny odwiedził miejscowość Swirz, 
gdzie odbywały się w tym czasie 
zmagania wojskowo – patriotycz-
ne dla młodzieży pt. „Sokił-Dżu-
ra”. Licznie zgromadzeni młodzi 
mieszkańcy z powiatu Przemyślany 
przyjaźnie powitali Burmistrza No-
wogrodźca Roberta Relicha. Szkoła 
Podstawowa w Świrzu, Państwowa 
Straż Pożarna w Przemyślanach, 
Szkoła Muzyczna w Przemyśla-
nach, Biblioteka Miejska, Muze-
um Historyczne, Centrum Kultury  
i Starostwo Powiatowe w Przemy-
ślanach, wspólnota katolicka w Bi-
brce – wszędzie polska delegacja 
była serdecznie witana. 

Mając na uwadze wydarzenia hi-
storyczne narodów, Burmistrz Ro-
bert Relich w odpowiedzi na liczne 
prośby mieszkańców naszej gminy, 
wystąpił do władz powiatu Przemy-
ślany z inicjatywą uporząd-
kowania terenu cmentarza 
katolickiego w miejscowo-
ści Świrz. Po drugiej wojnie 
światowej ludność polska ze 
Świrza została przesiedlona 
na tereny gminy Nowogro-
dziec. Nasi Seniorzy do dziś 
wspominają piękne Kresy, 
rozdzielone rodziny oraz 
utracone możliwości zaopie-
kowania się miejscami po-
chówku swoich najbliższych, 

co zawsze stanowiło nieodłączną  
i ważną część kultury polskiego na-
rodu.

Cmentarz polski w Świrzu, zo-
stał dokładnie obejrzany przez 
Burmistrza Roberta Relicha, pod-
jęte zostały również ważne kroki 
zmierzające do systematycznego 
porządkowania cmentarza katoli-
ckiego, wyznaczenia granic terenu 
cmentarza oraz ustalenia listy osób 
pochowanych na nim.

„Jestem przekonany, iż współ-
praca między Powiatem Przemy-
ślany i Gminą Nowogrodziec przy-
niesie wiele korzyści Mieszkańcom 
obu Państw,  będzie inspiracją do 
wspólnych przedsięwzięć w dziedzi-
nach życia gospodarczego, społecz-
nego, kulturalnego, edukacyjnego  
i publicznego”- powiedział Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
żegnając władze powiatu Przemy-
ślany i przekazując jednocześnie 
zaproszenie dla władz samorzą-
dowych Powiatu Przemyślany do 
udziału w uroczystościach sierp-
niowych - Dni Gminy Nowogro-
dziec 2015 „III Jarmark Garncarski 
Wielki Garniec z Nowogrodźca nad 
Kwisą”.
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do nauki, radzenia sobie z wpły-
wem grupy rówieśniczej, kształto-
wania postawy asertywnej, sztuki 
podejmowania właściwych decyzji  
i określania celów, które mają istot-
ny wpływ na ich życie. Dowiedzieli 
się od specjalisty, że podstawowym 
warunkiem sukcesu jest uczenie się 
i praca nad sobą.

Kształtowanie kompetencji 
społecznych i emocjonalnych mło-
dych ludzi to ważny aspekt od-
działywań z zakresu profilaktyki 
sięgania przez młodzież po używ-
ki oraz istotny czynnik chroniący  
i gwarantujący podejmowanie mą-
drych i odpowiedzialnych decyzji 
życiowych.

Społeczność Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Nowogrodź-
cu dziękuje serdecznie Burmi-
strzowi Nowogrodźca Robertowi 
Relichowi za sfinansowanie tego 
ważnego przedsięwzięcia z zakresu 
profilaktyki.

Mamy nadzieję, że uczniowie 
dzięki udziałowi w warsztatach pro-
filaktycznych, znacznie zwiększą 
swoje szanse na osiągnięcie sukce-
su życiowego i będą dokonywać tyl-
ko właściwych wyborów życiowych.

     
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  

w Nowogrodźcu



Paweł Herdzik ze Szkoły Pod-
stawowej im. Bolesława Chrobrego  
w Nowogrodźcu dnia 16 kwietnia 
b.r. uczestniczył w wojewódzkim 
etapie Ogólnopolskiego Konkur-
su Historycznego „Losy żołnierza  
i dzieje oręża polskiego w latach 
972 -1514. Od Cedyni do Orszy.” 

Uczestnicy konkursu musieli 
wykazać się umiejętnościami i wia-
domościami z zakresu historii Pol-
ski i historii powszechnej w latach 
972- 1514 oraz wiedzą dotyczącą 
oręża polskiego (X XVI w.). 

Paweł do etapu wojewódzkie-
go, który został przeprowadzony  
w Zespole Szkół nr 5 we Wrocła-
wiu, dostał się jako jedyny z rejonu 
jeleniogórskiego w kategorii szkół 
podstawowych. Kolejny raz poka-
zał bardzo wysoki poziom wiedzy 
historycznej. Potwierdzeniem tego 
jest uzyskanie tytułu Laureata Kon-
kursu. Opiekunem ucznia jest pani 
Sylwia Parada.

Szkoła Podstawowa im. Bolesława 
Chrobrego w Nowogrodźcu

I miejsce w powiecie!
W dniu 5 maja 2015 roku na 

Stadionie Miejskim w Bolesławcu 
odbyły się Mistrzostwa    Powiatu 
Szkół Podstawowych w Czwórboju 
LA.

Bardzo dobrze zaprezentowa-
li się w tych zawodach sportowcy 
ze Szkoły Podstawowej w Nowo-
grodźcu. Drużyna w składzie: Emil 
Siedlecki, Wiktor Wiciak, Kamil 
Dachnij, Jakub Kukawski, Maciej 
Filistyński i Paweł Wójcik, zajęła  
I miejsce w powiecie i awansowała 
do zawodów strefowych w Zgorzel-
cu.

Na uwagę zasługuje występ Ka-
roliny Nowak, która indywidualnie 
zajęła II miejsce.

Czwórbój lekkoatletyczny – to 
zawody rozgrywane wśród uczniów 
szkół podstawowych. Drużynę re-
prezentuje 6 zawodników lub 6 za-
wodniczek, obowiązkowo startują-

cych we wszystkich konkurencjach. 
Rozgrywki polegają na przeprowa-
dzeniu czterech konkurencji lekko-
atletycznych: 
1) bieg na 60 m ze startu niskiego, 
2) rzut piłką palantową, 
3) skok w dal lub wzwyż, 
4) bieg na 600 m (dziewczęta)  
     i na 1000 m (chłopcy).

Po zakończeniu wszystkich kon-
kurencji wyniki każdego zawodnika 
przeliczane są na punkty według 
tabel lekkoatletycznych. Suma 
punktów tych czterech konkurencji 
decyduje o miejscu indywidualnym 
zawodnika, a sumy punktów pięciu 
najlepszych zawodników drużyny o  
miejscu szkoły. Zawody rozgrywane 
są na szczeblach rywalizacji: gmin-
nych, powiatowych, strefowych, 
wojewódzkich i ogólnopolskich.

Opiekunem uczniów jest pan 
Wojciech Jasiński.

Szkoła Podstawowa im. Bolesława 
Chrobrego w Nowogrodźcu

Sportowcy z Nowogrodźca najlepsi w rejonie
Reprezentacja Gimnazjum im. 

Adama Mickiewicza  w Nowogrodź-
cu w piłce nożnej chłopców zdobyła 
Mistrzostwo Strefy Jeleniogórskiej. 
Sukces ten jest jednym z najwyż-
szych osiągnięć w grach zespoło-
wych w ostatnich latach. W turnieju 
finałowym piłkarze z Nowogrodź-
ca pokonali Gimnazjum z Jeleniej 
Góry 4:1, Gimnazjum Krzeszów 9:0                 
i zremisowali z Gimnazjum w Gry-
fowie 1:1, zajmując pierwsze miej-
sce w grupie. W półfinale wygra-
li z Gimnazjum z Sosnówki 4:2,  
a następnie w finale zwyciężyli  
w świetnym stylu z faworytami - 
Gimnazjum nr 1 Bolesławiec 2:0  
i zajęli I miejsce i tytuł Mistrza 
Strefy Jeleniogórskiej. Tym samym 
awansowali do finału wojewódzkie-
go, w którym wystąpią cztery naj-
lepsze zespoły na Dolnym Śląsku. 

Mistrzowski skład drużyny sta-
nowili: Kacper Różnicki, Jakub 
Mrozik, Michał Rosa, Jan Łanio-
cha, Wojciech Martynowski, Jakub 
Trembacz, Mateusz Kleszczyński, 
Nikolas Niedzielski, Paweł Wielo-
górski, Paweł Wyspiański. 

Warto również podkreślić waż-
ne osiągnięcie drużyny dziewcząt  
z Gimnazjum im. Adama Mickie-
wicza  w Nowogrodźcu w piłce 
nożnej, która  zdobyła Mistrzo-
stwo Powiatu Bolesławieckiego.  
W turnieju finałowym pokonały 
Gimnazjum z Iwin 5:1 i zremisowały  
z Gimnazjum nr 3 Bolesławiec 0:0, 
zajmując I miejsce. Jako mistrzynie 
powiatu bolesławieckiego, awanso-
wały do Finału Strefy Jeleniogór-
skiej, który odbył się w Kamiennej 
Górze. Dziewczęta z Nowogrodźca 
zajęły w nim wysokie V miejsce. 
Barw broniły: Katarzyna Stypczyc, 
Patrycja Panikowska, Sandra Je-
reminowicz, Klaudia Kotulska, 
Urszula Klimek, Klaudia Grabasz, 
Dominika Grabarz, Paulina Bis, 
Martyna Walęga, Daria Cierlik, Ga-
briela Dzioba, Klaudia Pokładek.

Trenerem zespołów i współau-
torem tak wielkich sukcesów naszej 
młodzieży jest pan Zbigniew Skwa-
rek!

            
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  

w Nowogrodźcu

Informator Samorządowy Gminy i Miasta Nowogrodziec
Wydawca: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Skład i druk: Drukarnia Kraków, ul. Romanowicza 4
www.drukarniakrakow.pl

Wiedza o ekologii
Kształtowanie postaw proekolo-

gicznych jest jednym z priorytetów 
programu wychowawczego Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Gierałtowie. Cykl różnorodnych 
działań w tym kierunku, jak co roku, 
miał swój finał podczas obchodów 
Międzynarodowego Dnia Ziemi. Te-
goroczne święto odbyło się w formie 
tygodniowej akcji „Kolorowy czas”.

„Sponsorem” każdego dnia był 
inny kolor symbolizujący różnorodne 
treści ekologiczne. Punktem wspól-
nym wszystkich dni było to, że każdy 
- duży i mały - ubierał się w obowiązu-
jącym w tym dniu kolorze.

Dzień I - Dzień Natury - kolor 
zielony. Widać było zielony kolor na 
szkolnych korytarzach i salach. Tego 
dnia ogłoszono dwa główne kon-
kursy dla klas starszych - na plakat  
pt. „PRZYSZEDŁ CZAS DBAĆ O LAS” 
oraz na album o wybranym organi-
zmie chronionym w Polsce.

Dzień II - Dzień Słońca - kolor żół-
ty. Słońce, jako symbol radości oraz 
czystej energii, zdominowało dzień 
drugi. Uśmiechnięte słoneczka na 
strojach uczniów i nauczycieli przy-
pominały o potrzebie życzliwości i to-
lerancji wobec innych. Było napraw-
dę wyjątkowo grzecznie i uprzejmie.

Dzień III - Dzień Zdrowia - kolor 
pomarańczowy. Aby być zdrowym, 
trzeba zdrowo się odżywiać. Ta praw-
da przyświecała organizatorom szkol-
nego straganu z owocami i warzy-
wami. Warzywne chipsy i owocowe 

talarki, pięknie podane w zdrowym 
wafelku cieszyły oko i podniebienie 
młodych konsumentów. Przebojem 
były jednak pyszne ciasta marchew-
kowe i szpinakowe.

Dzień IV - Dzień Ekologa - kolor 
niebieski. Czwarty dzień tygodnia 
ekologicznego poświęcony był pra-
widłowej gospodarce odpadami. Te-
matem wiodącym był recykling czyli 
powtórne wykorzystanie surowców. 
Klasy 0-III otrzymały zadanie spe-
cjalne - wykonanie instalacji prze-
strzennej „Cuda z odpadów”.

Dzień V - Dzień Ziemi - kolor brą-
zowy. Dzień piąty, ostatni, był czasem 
podsumowań i rozstrzygnięć konkur-
sowych. Wysoki poziom prac spowo-
dował, że wybór najlepszych dzieł był 
bardzo trudny. Szczególną inwencją 
popisali się twórcy prac z odpadów. 
Ostatecznie laureatami konkursu 
zostali: Julia Wyspiańska za pracę 
„Koń”, Wojtek Krawulski za „Świn-
kę”, Marysia Szuter za „Krokodyla”, 

Patryk Łukaszewski za pracę „Robot”.
O ważnej roli, jaką w naszym ży-

ciu pełni las, przekonywali w swo-
im przedstawieniu uczniowie klasy 
czwartej i piątej. Leśne skrzaty, ro-
śliny i zwierzęta poszukiwały skar-
bu, nie wiedząc o tym, że są nim one 
same. Na szczęście wszystko się dość 
szybko wyjaśniło i ta prosta prawda 
popłynęła do widzów teatrzyku.

Zwieńczeniem tygodniowych po-
tyczek z ekologią były turnieje wiedzy 
o przyrodzie prowadzone w formie 
znanego i popularnego telewizyjnego 
Quizu 1 z 10. W kategorii klas młod-
szych zwycięzcą okazał się Patryk Łu-
kaszewski, a wśród uczniów klas star-
szych - Radek Szwed. Pomysłodawcą 
i koordynatorem wszystkich działań 
była pani Łucja Rutyna-Chwała wraz 
z prowadzoną przez siebie grupą pro-
jektową.

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Gierałtowie

Nasze uczennice górą!
24 wykonawców szkół pod-

stawowych z terenu powiatu bo-
lesławieckiego wzięło udział w IV 
Powiatowym Festiwalu Piosenki 
Ekologicznej w Bolesławcu. Kon-
kurs przeprowadzono w dwóch ka-

tegoriach: „Soliści” i „Zespoły”. 
Szkołę Podstawową im. Bole-

sława Chrobrego w Nowogrodźcu 
w kategorii „Zespoły” reprezento-
wały dziewczęta w składzie: Milena 
Konieczna, Daria Jadach, Milena 

Pawlak, Natalia Złotek, Karolina 
Mudrak i Kornelia Zbęk.

Komisja składająca się z pro-
fesjonalnych muzyków doceniła 
umiejętności muzyczne dziew-
cząt przyznając zespołowi AKORD  
I miejsce.

W kategorii „Soliści szkół pod-
stawowych klas I-VI” uczenni-
ca klasy IIa Szkoły Podstawowej 
im. B. Chrobrego w Nowogrodź-
cu Milenka Konieczna zdobyła  
II miejsce. Na wysokim poziomie 
zaprezentowała Milenka swoje 
umiejętności wokalne i sceniczne, 
które doceniło jury.

Opiekunem dziewcząt jest pani 
Renata Dziuba.

Szkoła Podstawowa im. Bolesława 
Chrobrego w Nowogrodźcu

Czytamy powieści młodzieżowe
12 maja 2015 roku w Powiato-

wym Centrum Edukacji i Kształ-
cenia Kadr w Bolesławcu odbył się 
już XIII Powiatowy Konkurs Języka 
Polskiego dla uczniów szkół podsta-
wowych.

Hasło tegorocznych zmagań 
konkursowych - „Czytamy powie-
ści młodzieżowe”. Celem konkursu 
było przede wszystkim promowanie 
czytelnictwa wśród młodych osób,  
a także sprawdzenie zdolności polo-
nistycznych uczestników konkursu.

Na etapie powiatowym nale-
żało wykazać się nie tylko znajo-
mością treści powieści młodzieżo-

wych, ale również umiejętnością 
formułowania wniosków, popraw-
nością ortograficzną, stylistyczną 
i interpunkcyjną wypowiedzi pi-
semnej. Z tymi zadaniami świet-
nie poradziła sobie Aneta Mro-
zińska - uczennica klasy VI Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Gościszowie, uzyskując III miej-
sce oraz tytuł Laureata XIII Po-
wiatowego Konkursu Języka Pol-
skiego. Opiekunem uczennicy jest 
nauczyciel języka polskiego pani 
Teresa Buryła. 

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II  w Gościszowie

Uczeń z Nowogrodźca laureatem
Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego


