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Zakończenie kolejnej inwestycji drogowej przy ul. Asnyka 
Na mocy umowy z dnia 11 sierp-

nia 2015 roku podpisanej przez 
Burmistrza Nowogrodźca Roberta 
Relicha z Konsorcjum firm: Lider 
- Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Jeleniej Górze oraz Partner 
- Przedsiębiorstwo Usługowo–Pro-
dukcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. 
z o.o. z siedzibą w Jaworze, zakoń-

czyło prace budowlane polegające 
na przebudowie drogi gminnej – ul. 
A. Asnyka oraz ul. Lipowej w Nowo-
grodźcu. Ulica Adama Asnyka na-
leży do sieci połączeń centralnych  
w naszym mieście,  charakteryzuje 
się silnym natężeniem ruchu. Ce-
lem inwestycji była kompleksowa 
modernizacja nawierzchni bitu-
micznej drogi, gruntowna przebu-

dowa zniszczonego chodnika oraz 
uporządkowanie urządzeń kana-
lizacji i oznakowania pionowego. 
Łączna długość zmodernizowanej 
ul. Asnyka oraz ul. Lipowej wynio-
sła 0,632 km. 

Koszt inwestycji projektu wy-
niósł 1, 4 mln złotych. Dzięki do-
finansowaniu w ramach Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych  ,,Bezpieczeństwo – Do-
stępność – Rozwój” Gmina Nowo-
grodziec otrzyma z Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wroc-
ławiu refundację w kwocie 590 tys. 
zł., co stanowi ok. 50 % kosztów 
projektu.  

Na początku  grudnia 2015 roku 
inwestycja została pomyślnie za-
kończona. Dziękujemy Mieszkań-
com za cierpliwość i wyrozumiałość 
w związku z  licznymi niedogod-
nościami spowodowanymi pracami 
budowlanymi podczas realizacji in-
westycji.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

1,9 mln zł w roku 2015,

• pożyczka z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu- 
832,7 tys. zł,

• środki własne SP ZZOZ w Nowo-
grodźcu - 170 tys. zł.

Przeniesienie działalności SP 
ZZOZ do nowej lokalizacji  zaplano-
wano do końca I kwartału 2016 roku. 
Już niedługo podopieczni  Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu 
będą mieli bardzo dobre warunki do 
pobytu, zaś pracownicy, pielęgniarki 
- nowoczesne możliwości i warunki 
do opieki nad pacjentami, którzy po-
trzebują szczególnej pomocy. Zakład 
w pierwszej kolejności będzie świad-
czył usługi dla mieszkańców Gminy 
Nowogrodziec.
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Będzie nowocześnie i komfortowo

„Jest w moim kraju zwyczaj,  
że w dzień wigilijny,

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Największe przekazując uczucia w tym chlebie.”

                                                          Cyprian Kamil Norwid

  
  Drodzy Mieszkańcy Gminy  

i Miasta Nowogrodziec!
 W Polsce Święta Bożego Narodzenia to 
piękna tradycja, która pod względem kulturowym 

stanowi wyjątek na skalę europejską.  
To czas radości, miłości i pojednania. 

Pragniemy złożyć Państwu życzenia spokoj-
nych Świąt Bożego Narodzenia, uwolnionych 

od codziennego pośpiechu i niepokoju. Życzymy 
również szczęścia, pogody ducha, mądrości co-

dziennych wyborów, przemyślanych decyzji, speł-
nienia marzeń oraz przeżycia niepowtarzalnych 

świątecznych chwil w rodzinnej atmosferze. 
Życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy i Mia-
sta Nowogrodziec Świąt, które wypełnią nasze 

domy zapachem choinki, a serca pokojem i wza-
jemną życzliwością. Niech blask Betlejemskiej 
Stajenki będzie źródłem wielu łask Bożych,  

radości i pomyślności w Nowym  2016 Roku.

Niech Nowy Rok 2016  
przyniesie Państwu to, co najcenniejsze:  

zdrowie, miłość najbliższych, wiernych przyjaciół 
oraz spełnienie wszelkich planów i zamierzeń.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Hospicjum stacjonarne i zakład 
opiekuńczo-leczniczy w Nowogrodź-
cu już niebawem będą mieścić się  
w nowoczesnym i komfortowym bu-
dynku. Remont jest w ostatniej fazie. 
Jak podkreśla Dyrektor SP ZZOZ 
Robert Adaszewski: „Wszystkie po-
mieszczenia budynku spełniają nor-
my, które narzuca Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia w zakresie wypo-
sażenia obiektów opieki zdrowotnej”.

Zadanie inwestycyjne realizowane 
przez Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w No-
wogrodźcu na nieruchomości zaku-
pionej przez Gminę Nowogrodziec od 
firmy INCO.

Na bazie dotychczasowego bu-
dynku magazynowo - produkcyjnego 
dokonano przebudowy i rozbudowy 
w celu przeniesienia działalności SP 
ZZOZ w Nowogrodźcu. Inwestycja 
pozwoli na prowadzenie działalno-
ści leczniczej w nowych pomiesz-

czeniach, które w odróżnieniu od 
obecnie eksploatowanego budynku 
spełniać będą wymogi Ministerstwa 
Zdrowia, sanitarne oraz wymogi 
przeciwpożarowe.

Poprawi się układ funkcjonalny, 
gdyż każdy zakład będzie znajdo-
wać się na jednym poziomie: parter 
– hospicjum (20 łóżek) oraz I piętro 
- zakład opiekuńczo - leczniczy (60 
łóżek). 

Roboty budowlane realizowane 
są w dwóch etapach:
I etap - w okresie od 12.2014 r. do 
05.2015 r.
II etap - w okresie od 06.2015 r. do 
02.2016 r.

Łączna wartość nakładów na robo-
ty budowlane wynosi około 4,4 mln zł.

Roboty są finansowane z nastę-
pujących źródeł:
• dotacje Gminy i Miasta Nowogro-

dziec: 1,5 mln zł w roku 2014 oraz 

Burmistrz   
Nowogrodźca 

Robert Relich

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej 

w Nowogrodźcu

Antonina Szelechowicz



Chór HARMONIA  
zaprasza do wspólnego śpiewu 

Chór Środowiskowy HARMO-
NIA reprezentował Gminę Nowo-
grodziec podczas Inauguracyjnego 
koncertu w ramach corocznych 
Spotkań Chóralnych w Świera-
dowie-Zdroju. Koncert odbył się  
w Hali Spacerowej Domu Zdrojo-
wego, na który organizatorzy za-
prosili wszystkie chóry z terenu 
Dolnego Śląska.

W bogatym repertuarze Chóru 
„Harmonia” są pieśni z Dolnego 
Śląska, staropolskie pieśni ludowe  
i patriotyczne, serbskie pieśni, 

utwory o charakterze sakralnym 
oraz Modlitwa Pańska w języku sta-
ro-cerkiewno-słowiańskim.

W każdy wtorek o godzinie 17.00 
w Gminnym Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu odbywają 
się próby Chóru Harmonia pod dy-
rekcją Pani Antoniny Zakrzewskiej.

Zapraszamy serdecznie wszyst-
kich chętnych! 

Gminne Centrum  
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 

Uroczyste podsumowanie sezo-
nu lotowego w lotach gołębi poczto-
wych Sekcji Nowogrodziec odbyło 
się w miejscowości Czerna. Goś-
ciem zaproszonym na uroczystości 
był Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich. 

Sekcja Nowogrodziec należy do 
Oddziału Bolesławiec, Okręgu Je-
lenia Góra, Polskiego Związku Ho-
dowców Gołębi Pocztowych.

Sezon lotowy dla członków sek-
cji przebiegł dość pomyślnie, za-

Podsumowanie wyników w lotach  
gołębi pocztowych – Sekcja Nowogrodziec

równo w lotach gołębi starych, jak 
i młodych. 

Dla hodowców gołębi uroczy-
stość podsumowująca wyniki w lo-
tach gołębi jest okazją do wymiany 
doświadczeń i dzielenia się swoją 
wiedzą, pasją i spostrzeżeniami. 
Była to też okazja do nagradzania  
i wyróżnień najlepszych hodowców. 
Wręczenia nagród i wyróżnień do-
konali Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich oraz Prezes Polskiego 
Związku Hodowców Gołębi Poczto-
wych Sekcji Nowogrodziec Andrzej 
Wilk.

Wszystkie puchary zostały ufun-
dowane przez Burmistrza Nowo-
grodźca Roberta Relicha, zaś trzy 
nagrody specjalne za lot prestiżowy 
z Paderborn (Niemcy) - przez firmę 
Novoferm Door Sp. z o.o.

Podsumowanie wyników w lo-
tach gołębi pocztowych, Sekcja No-
wogrodziec w 2015 roku, przedsta-
wia się następująco:

Takie wyniki osiągnęli hodowcy 
gołębi Sekcji Nowogrodziec w tym 
sezonie. Na pewno nasi hodowcy 
będą jeszcze nie raz uczestniczyć  

w rozmaitych zawodach, wysta-
wach i zdobywać wysokie nagrody, 
czego im serdecznie życzymy!
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Święto Niepodległości 2015
Uroczystości z okazji 97. roczni-

cy odzyskania niepodległości przez 
Polskę odbyły się 11 listopada 2015 
roku w Nowogrodźcu. Obchody roz-
poczęły się od przemarszu Pocztów 
Sztandarowych oraz zaproszonych 
delegacji przed pomnik „Obroń-
com Ojczyzny”. Następnie został 
odśpiewany Hymn Narodowy przy 
akompaniamencie Orkiestry Dętej 
działającej przy Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. 
Podczas uroczystego apelu została 
poświęcona tablica pamiątkowa dla 
uczczenia żołnierzy Armii Krajo-

wej w rocznicę powstania Polskie-
go Państwa Podziemnego. Odsło-
nięcia tablicy dokonali: Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu Antonina Szelechowicz, 
Pani Zofia Bokszańska oraz Pani 
Aleksandra Lenartowicz.

W dalszej części obchodów 
głos zabrał przedstawiciel Związ-
ku Kombatantów Rzeczypospo-
litej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych porucznik w stanie 
spoczynku Pan Józef Komar. Na-
stępnie przy dźwięku werbli de-

legacje złożyły wieńce i wiązanki. 
Wśród zaproszonych gości znaleźli 
się m.in. Burmistrz Kamienický 
Šenov Pan František Kučera, Bur-
mistrz Grossdubrau Pan Lutz Mör-
be, Radni Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu, kierownicy jednostek 
organizacyjnych Gminy Nowogro-
dziec, Prezes Koła AK w Bolesławcu 
Pan Zdzisław Abramowicz, sołtysi, 
przedstawiciele szkół, Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej, Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Domu Dzien-
nego Pobytu w Nowogrodźcu, Ko-
misariatu Policji, Straży Miejskiej  
i Koła Młodzieżowego Kierżno. Nie 
zabrakło również Pocztów Sztan-
darowych m.in. Górników Nowy 
Ląd, Parafialnego Pocztu Górników  
i 10. Drużyny Harcerskiej „Hyperion”  
w Nowogrodźcu. 

Po zakończeniu uroczystości 
pod pomnikiem, w kościele para-
fialnym pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Nowogrodźcu odbyła 
się Msza św. w intencji Ojczyzny. 
Oprawę muzyczną mszy zapewnił 
Chór Harmonia. Po nabożeństwie 
został zaprezentowany koncert pa-
triotyczny w wykonaniu uczniów ze 
Szkoły Podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego w Nowogrodźcu.  

      Gminne Centrum  
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Podsumowanie wyników w lotach gołębi pocztowych, Sekcja Nowogrodziec w 2015 roku, 
przedstawia się następująco:

KATEGORIA - A- 

MISTRZ WOLSKI RAFAŁ 613,87 NOWOGRODZIEC 
I VICE LATAWIEC KAZIMIERZ 1028,76 NOWOGRODZIEC 
II VICE JANIEC STANISLAW 1073,70 NOWOGRODZIEC 

KATEGORIA -B- 

MISTRZ LATAWIEC KAZIMIERZ 537,90 NOWOGRODZIEC 
I VICE KUJEL TADEUSZ i PATRYK 885,80 NOWOGRODZIEC 
II VICE WOLSKI RAFAŁ 983,54 NOWOGRODZIEC 

KATEGORIA - C- 

MISTRZ LATAWIEC KAZIMIERZ 91,82 NOWOGRODZIEC 
I VICE KUJEL TADEUSZ i PATRYK 217,053 NOWOGRODZIEC 
II VICE WOLSKI RAFAŁ 237,54 NOWOGRODZIEC 

KATEGORIA - M - 

MISTRZ LATAWIEC KAZIMIERZ 75,85 NOWOGRODZIEC 
I VICE WOLSKI RAFAŁ 126,37 NOWOGRODZIEC 
II VICE JANIEC STANISLAW 340,81 NOWOGRODZIEC 

MISTRZOSTWO GOŁĘBI MŁODYCH - 2015 

MISTRZ LATAWIEC KAZIMIERZ 15 konk. 178,96 coef NOWOGRODZIEC 
I VICE JERZYK KRYSTIAN 15 konk. 616,80 coef. NOWOGRODZIEC 
II VICE KUCHMISTRZ PAWEŁ 15 konk. 618,95 coef. NOWOGRODZIEC 

Takie wyniki osiągnęli hodowcy gołębi sekcji Nowogrodziec w tym sezonie. Na pewno nasi 
hodowcy będą jeszcze nie raz uczestniczyć w rozmaitych zawodach, wystawach i zdobywać 
wysokie nagrody, czego im serdecznie życzymy!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Odnowiona remiza
Dnia 28 listopada br. Bur-

mistrz Nowogrodźca Robert 
Relich wraz ze Strażakami  
z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Gościszowie repre-
zentowanymi przez Pre-
zesa OSP w Gościszowie 
Ludwika Torbę, z udziałem 
Sołtysa Gościszowa Grzegorza 
Olejnika, dokonali odbioru re-
mizy po generalnym remoncie.  
W remizie wykonano między 
innymi:
• naprawę izolacji zewnętrz-

nych powierzchni ścian fun-
damentowych,

• nowe opaski betonowe,
• nowe rynny i rury spustowe,
• otwory wentylacyjne.

W dalszej kolejności prze-
prowadzono naprawę elewacji 
tynkowanych, roboty malar-
skie, remont wewnętrznych 

powierzchni wraz z uzupeł-
nieniem tynków, naprawę 
uszkodzonych okładzin z płyt 
gipsowo kartonowych, mon-
taż schodów, zabezpieczenie 
ścian poprzez gruntowanie 
powierzchni oraz roboty ma-
larskie powierzchni wewnętrz-
nych. Część prac, polegająca 
na dwukrotnym malowaniu 
desek elewacji wieży, została 
wykonana przez Strażaków  
z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gościszowie.

Ponadto remiza została 
podłączona do sieci kanaliza-
cyjnej, dzięki czemu umożli-
wiono budowę węzła sanitar-
nego wewnątrz remizy.

Koszty związane z przepro-
wadzeniem remontu zostały w 
całości pokryte z budżetu Gmi-
ny Nowogrodziec.
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Do sprzedaży atrakcyjne tereny inwestycyjne
Oferujemy do sprzedaży atrak-

cyjne tereny inwestycyjne 22,6851 
ha powierzchni nieruchomości 
niezabudowanej, składającej się  
z następujących działek - nr 1026/5 
o pow. 0,6851 ha, nr 1026/13  
o pow.0,4848 ha, nr 1026/17 o pow. 
7,1256 ha, nr 1026/14 o pow. 0,7667 
ha, nr 1026/15 o pow. 11,1596 ha  
i nr 1026/16 o pow. 2,4633 ha – sta-
nowiącej własność Gminy Nowo-
grodziec.

Położenie:

1. około 1 km od zjazdu autostrady 
A4 w Godzieszowie,

2. w sąsiedztwie skrzyżowania dro-
gi krajowej nr 94 (Zgorzelec-
-Wrocław),

3. w sąsiedztwie drogi wojewódz-
kiej nr 296 (Jelenia Góra - Zielo-
na Góra),

4. w odległości ok. 17 km od granicy 
z Niemcami w Jędrzychowicach,

5. w obszarze Kamiennogórskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Małej Przedsiębiorczości.

Cenę wywoławczą Nieru-
chomości określono na kwotę 

9.209.020,00 PLN brutto (słownie: 
dziewięć milionów dwieście dzie-
więć tysięcy dwadzieścia złotych). 
Podana cena jest ceną brutto, któ-

ra zawiera podatek VAT zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



Mała  elektrownia wodna w Nowogrodźcu
W połowie bieżącego roku  za-

kończono budowę  Małej Elektro-
wni Wodnej na rzece Kwisie w No-
wogrodzcu.  Od lipca trwają próby 
rozruchowe i  eksploatacyjne. Ener-
gia produkowana będzie za pośred-
nictwem dwóch turbin wodnych 
typu Kaplan. Do chwili obecnej ze 
względu na bardzo niski poziom 
wód elektrownia nie uzyskała peł-
nej mocy produkcyjnej.

Budowa Małej Elektrownii 
Wodnej w Nowogrodzcu została 
zrealizowana  na lewej terasie zale-
wowej rzeki Kwisy. Na tym terenie 
znajdowały się nieużytki i starorze-
cza. W ramach realizowanej inwe-
stycji został przebudowany cały wę-
zeł wodny. Zakres prac  obejmował  
między innymi oczyszczenie kanału 
młynówki, wzmocnienie brzegów 
rzeki poprzez usypanie wału wzdłuż 
boiska, oczyszczenie rzeki, wzmoc-
nienie przekroju wału wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 357 od mostu do 
parkingu poprzez jego poszerzenie  
i podwyższenie, wybudowanie dro-
gi dojazdowej do działki nr 495. 

Projekt był  współfinansowany 
ze środków unijnych. Inwestycję 

realizowała firma - Przedsiębior-
stwo Handlowo –Usługowe ”KOBI” 
z Bolesławca.

W czasie trwania budowy pracę 
znalazło kilkanaście osób z terenu 
gminy Nowogrodziec. Obecnie są 
zatrudnione dwie osoby  do obsługi 
pracy elektrowni. W przyszłości in-
westor planuje poszerzenie działal-
ności  i zatrudnienie większej liczby 
pracowników.

Duże znaczenie, jak podkreśla 
dyrekcja Przedsiębiorstwa Handlo-
wo –Usługowego ”KOBI” z Bole-
sławca, przy realizacji tej inwestycji 
miało poparcie władz samorządo-
wych Gminy Nowogrodziec w two-
rzeniu wizji zagospodarowania tego 
terenu oraz dobry klimat dla inwe-
storów.

Wykonane prace  w sposób za-
sadniczy poprawią przepływy wód 
powodziowych, co obniży zagro-
żenia tego terenu przed zalaniem. 
Korzystnie wpłyną na zagospodaro-
wanie i uporządkowanie tej części 
miasta, która stanowi strefę rekre-
acyjno-wypoczynkową. 

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Chodnik na ul. B. Chrobrego
Na wniosek Burmistrza Nowo-

grodźca Roberta Relicha i w porozu-
mieniu z Dolnośląską Służbą Dróg  
i Kolei we Wrocławiu oraz Zarząd-
cą drogi wojewódzkiej nr 357 przy  
ul. Chrobrego w Nowogrodźcu, zo-
stała wykonana inwestycja polega-
jącą na budowie części chodnika.

Odcinek drogi w tym miejscu 
był bardzo niebezpieczny i stwa-
rzał zagrożenie dla ruchu pieszego. 
Wykonanie wspomnianego odcin-
ka chodnika wpłynie korzystnie na 
poprawę bezpieczeństwa mieszkań-

ców, a przede wszystkim młodzieży, 
która uczęszcza do Szkoły Podsta-
wowej oraz Gimnazjum znajdują-
cych się w centrum Nowogrodźca.

Zdecydowana większość pie-
szych porusza się po chodniku, 
jest to oczywisty wybór pieszego. 
Budując chodnik poprawiamy fak-
tycznie bezpieczeństwo wszystkich 
pieszych.

Całość kosztów związanych  
z powyższą inwestycją finansuje 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Nowogrodziec!
Mając na uwadze kolejny rozpoczęty okres grzewczy, pragnę Państwu przypomnieć, że spala-
nie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „segregacji” 
odpadów. Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które 
negatywnie wpływają na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczysz-
czenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę oskrzelową, alergiczne zapalenia 
skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci, zatruwamy nasze 
najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. Paląc śmieci w piecu, niszczymy przewody komi-
nowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może prowadzić do zaczadzenia. 
Zniszczony przewód kominowy może być powodem zapalenia się instalacji i pożaru domu.
Obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego 
celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów, paląc śmieci 
w domowym piecu.
W domowych piecach i kotłowniach bezwzględnie nie wolno palić:
• plastikowych pojemników i butelek po napojach,
• zużytych opon i innych odpadów z gumy,
• przedmiotów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem,
• odzieży, obuwia i sztucznej skóry,
• opakowań po farbach, lakierach, klejach, chemikaliach, rozpuszczalnikach czy środkach 
         ochrony roślin,
• pozostałości farb, lakierów czy klejów,
• plastikowych toreb z polietylenu,
• baterii, sprzętu RTV i AGD,
• styropianu, przewodów i kabli,
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012r. o odpadach (D.U. z 2013r., poz. 21 z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpadów pro-
wadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów, a kto termicznie 
przekształca odpady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny. 
Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje 
nawet do 5000 zł. To jednak najmniejsza kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to my wszy-
scy.
W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Nowogrodziec apeluję, aby w pie-
cach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni 
się do poprawy jakości życia nas wszystkich. Jednocześnie bardzo dziękuję mieszkańcom, którzy 
dbając o jakość powietrza, postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych 
piecach.
Liczę na Państwa i serdecznie dziękuję za dotychczasowe działania całej społeczności na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego.
                                                                                                             Burmistrz Nowogrodźca
                                                                                                                        Robert Relich

Wizyta Biskupa Diecezji Banja Luka  
w Nowogrodźcu

W niedzielę, 8 listopada br.,  
w Kościele pw. Św. Apostołów Pio-
tra i Pawła w Nowogrodźcu odbyła 
się uroczysta Msza Święta z udzia-
łem Księdza Biskupa Franjo Koma-
ricy – Biskupa Diecezji Banja Luka 
z Bośni i Hercegowiny. Na terenie 

Diecezji Banja Luka zamieszki-
wali Polacy, których losy, historia 
narodu polskiego skierowała na 
obcą, bośniacką ziemię, a którzy 
po II wojnie światowej osiedlili 
się w miejscowościach na terenie 
gminy Nowogrodziec. Do dzisiaj 

wśród mieszkańców naszej gminy 
kultywowane są tradycje i zwycza-
je przywiezione z byłej Jugosławii 
przez naszych rodziców i dziadków, 
które przekazywane z pokolenia na 
pokolenie stały się częścią naszej 
tożsamości.

W homilii wygłoszonej podczas 
uroczystej mszy świętej, Biskup 
Franjo Komarica podkreślił ważną 
rolę współpracy partnerskiej z Gmi-
ną Srbac, wymianę doświadczeń 
obu narodów.  

W  Urzędzie Miejskim w Nowo-
grodźcu odbyło się krótkie spot-
kanie Biskupa Franjo Komaricy  
z przedstawicielami władz samo-
rządowych Gminy Nowogrodziec.

Niewątpliwie ważnym i nieco-
dziennym wydarzeniem była moż-
liwość spotkania i rozmowy miesz-
kańców z Księdzem Biskupem  
w Świetlicy Wiejskiej w Milikowie. 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin „Kwisa”
Dnia 1 grudnia 2015 roku  

w Domu Kultury PROMYK w No-
wogrodźcu odbyło się posiedze-
nie Zgromadzenia Związku Gmin 
„Kwisa”. W wydarzeniu wzięli 
udział gospodarze gmin i miast – 
członków Związku Gmin „Kwisa”  
z Bolesławca, Warty Bolesławie-
ckiej, Gryfowa Śląskiego, Lubo-
mierza, Leśnej, Lubania, Lwówka 
Śląskiego, Mirska, Nowogrodźca, 
Olszyny, Osiecznicy i Siekierczyna.

Zgodnie z tradycją Prze-
wodniczący Zgromadzenia 
Janusz Niekrasz oddał głos 
gospodarzowi posiedzenia Burmi-
strzowi Nowogrodźca Robertowi 
Relichowi. Burmistrz Robert Relich 

serdecznie powitał zaproszonych 
gości oraz zapoznał zgromadzonych  
z największą inwestycją Gminy No-
wogrodziec dotyczącą gospodarki 
wodno-ściekowej poprzez prezen-
tację multimedialną pt. „Rozwią-
zanie gospodarki wodno-ściekowej  
w Gminie Nowogrodziec”. Bur-
mistrz przedstawił członkom 
Związku Gmin „Kwisa” aktualną 
sytuację Gminy, osiągnięcia oraz 
plany na przyszłość.

W dalszej części posiedzenia 
podjęto uchwały w sprawie:
• Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Związku Gmin „Kwisa” na 
lata 2015-2018,

• wprowadzenia zmian budżetu 

Związku Gmin „Kwisa” na 2015 
rok,

• Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Związku Gmin „Kwisa” na 
lata 2016-2019,

• przyjęcia budżetu Związku Gmin 
„Kwisa” na 2016 rok.

W sprawie funkcjonowania 
schroniska dla zwierząt Burmistrz 
Olszyny Leszek Leśko poinformo-
wał zgromadzonych o działaniach 
inwestycyjnych prowadzonych na 
terenie schroniska.

Posiedzenie przebiegało spraw-
nie, w dobrej, roboczej atmosferze.

      
 Urząd Miejski w Nowogrodźcu



Kwalifikacja  
do Mistrzostw Polski w Rugby TAG

Dnia 26 listopada 2015 roku  
w hali sportowej przy Miejskim Ze-
spole Szkół nr 2 w Bolesławcu odbył 
się Turniej Półfinałowy Gimnazjal-
nej Ligi Rugby TAG oraz Turniej 
Półfinałowy Szkolnej Ligi w Rugby 
TAG. Turniej organizowany przez 
Klub Rugby HUSAR Bolesławiec 
wraz z Dolnośląskim Okręgowym 
Związkiem Rugby oraz Polskim 
Związkiem Rugby był eliminacją do 
Mistrzostw Polski.

Rugby TAG jest to najbardziej 
podstawowa, bezkontaktowa od-
miana rugby. W Rugby TAG nie 
występuje element szarży (ataku na 
zawodnika z piłką), nie ma młynów, 
ani wrzutów do autu. Celem gry jest 
zdobycie przyłożenia poprzez po-
łożenie piłki za linią wyznaczającą 
pole punktowe przeciwnika.

Gimnazjum im. A. Mickiewicza 
w Nowogrodźcu wystawiło dwie 
drużyny. Zwycięzcą turnieju oka-
zała się drużyna Nowogrodziec 1 
złożona z uczniów klas pierwszych 
(Karolina Nowak, Magdalena Ła-
docha, Kacper Kruszelnicki, Mar-
cin Szmit, Jacek Banach, Jakub 
Kumoś, Łukasz Drąg, Maciej Fi-
listyński), która pokonała w dro-
dze do finału drużyny z Wrocławia  
i Lubina. Drużyna Nowogrodziec 2 
(Wiktoria Bancer, Sandra Jeremi-
nowicz, Jacek Kozioł, Piotr Szusz-
kiewicz, Kacper Drąg, Jakub Ma-
zur, Dawid Zięba, Jakub Zasański) 
zajęła drugie miejsce, pokonując 
w drodze do finału drużynę z Bole-
sławca. Bratobójczy finał był bardzo 
zacięty (jedna dogrywka), a o zwy-
cięstwie decydowały detale i szczęś-
cie.

Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju w kategorii szkół gimnazjal-
nych został wybrany Kacper Kru-
szelnicki.

Szkoła Podstawowa im. Bole-
sława Chrobrego w Nowogrodźcu 
nie miała aż tak dużo szczęścia. 
Klasy szóste w składzie: Karolina 

Byczkowska, Emilia Szczepańska, 
Roksana Wołoszyn, Paweł Bła-
żejowski, Korneliusz Trembacz  
i Wiktor Walęga zajęły 4 miejsce, 
przegrywając mecz o trzecie miej-
sce po ciężkiej walce. W fazie gru-
powej zajęto ostatecznie 2 miejsce  
i zabrakło kilku przyłożeń, aby za-
jąc miejsce pierwsze i móc walczyć  
w finale. Klasy piąte zajęły znako-
mite 2 miejsce w kategorii klas pią-
tych. Drużyna w składzie: Martyna 
Kryjak, Karolina Bober, Eryk Oleń-
ski, Oliwier Stec, Oskar Walęga, 
Marcel Kurek i Tomasz Jodłowski, 
nie sprostała w meczu finałowym 
SP 4 z Bolesławca. Nasi młodzi 
rugbiści walczyli ze szkołami ze 
Szczytnicy, Radogoszczy, Tomaszo-
wa Bolesławieckiego, Lubina i Bo-
lesławca.

Sportowcy z Nowogrodźca spre-
zentowali wielką sensację, gdyż byli 
nowicjuszami w takim turnieju. 
Drużyny uczestniczące w podob-
nych turniejach mają już działają-
ce od dłuższego czasu sekcje przy 
szkołach, a uczniowie z Nowo-
grodźca przygotowywali się tylko 
trzy tygodnie. Świadczy to o wiel-
kim potencjale tkwiącym w naszej 
młodzieży.

Turniej odbył się w ramach 
projektów z zakresu przeciwdzia-
łania nadwadze i otyłości u dzieci  
i młodzieży „Rugbowe jajo walczy  
z nadwagą”, które spotkały się z po-
zytywną oceną Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki. Nawiązując do tytułu 
projektu odnoszącego się do walki  
z nadwagą i otyłością, w czasie 
trwania turnieju była możliwość 
skorzystania z porad oraz spotkania 
się i rozmowy z dietetykiem, trene-
rem fitness i kulturystyki.

Opiekunami naszych sportow-
ców są Pan Dariusz Marek i Pani 
Jadwiga Zborowska.

Gminny Szkolny  
Związek Sportowy w Nowogrodźcu                     

Otwarte Szachowe 
Mistrzostwa Gminy 
Nowogrodziec

Otwarte Szachowe Mistrzostwa 
Gminy Nowogrodziec, jak co roku, 
odbyły się w miejscowości Wykro-
ty. Jest to impreza cykliczna, na 
stałe zapisana w kalendarzu imprez 
gminnych.

Przybyłych uczestników po-
dzielono na trzy kategorie wiekowe  
a mianowicie: szkoła podstawowa, 
gimnazjum oraz open, obowiązywał 
dodatkowo podział na panie oraz 
panów. Całe zawody składały się  
z siedmiu partii po 10 minut w każ-
dej partii dla zawodnika. Nad pra-
widłowym przebiegiem Mistrzostw 

czuwał sędzia główny Pan Romuald 
Jankiewicz, a z ramienia organiza-
tora, Gminnego Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu, Pan Ma-
ciej Felczyński.

W wyniku przeprowadzonych gier  
w poszczególnych kategoriach  

wiekowych zwyciężali:
1. Szkoła podstawowa, dziewczęta: 

Marta Szewczyk z Wykrot.
2. Szkoła podstawowa, chłopcy: 

Maciej Stupiec z Czernej.
3. Gimnazjum, dziewczęta:  

Jagoda Kupracz z Bolesławca.
4. Gimnazjum, chłopcy:  

Marcel Sas z Bolesławca.
5. Open, panie:  

Grażyna Stroczyńska z Gościszowa.
6. Open, panowie:  

Jakub Kaczmarczyk z Lubina.

Łącznie w zawadach wystarto-
wało 21 zawodniczek i zawodników 
z Wykrot, Czernej, Gościszowa, 
Bolesławca, Wartowic, Żeliszowa  
i Lubina. 

W trakcie zawodów uczestnicy 
mogli oglądać wystawę prac pla-
stycznych o tematyce szachowej 
autorstwa Martyny Świca z Bole-
sławca.

Wszyscy zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz upo-
minki. Przygotowano zarówno dla 
zawodników, jak i dla kibiców po-
częstunek.

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu

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

Kurs pływania dla dzieci
W ramach programu Mały 

Mistrz uczniowie klasy II Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Gierałtowie wraz z wychowawcą 
Panią Jadwigą Skrok i nauczycie-
lem wspomagającym Panią Mar-
celiną Król uczestniczyli w 16-go-
dzinnym kursie pływania. Zajęcia 
odbywały się raz w tygodniu na ba-
senie w Osiecznicy.

Uczniowie pod okiem instrukto-
rów uczyli się korzystać bezpiecznie 
z kąpieliska, ćwiczyli z przyborami 
oraz poznali podstawowe ćwicze-
nia i umiejętności poruszania się  
w wodzie. Rodzice aktywnie wspie-
rali dzieci i nauczycieli w realizacji 

tego programu.
Zajęcia nauki pływania, prowa-

dzone w formie zabawy, dostarcza-
ją dzieciom wiele radości i satysfak-
cji. Pływanie korzystnie wpływa na 
rozwój organizmu, 
podnosi ogólną 
sprawność fizycz-
ną, pomaga utrzy-
mać prawidłową 
postawę ciała. Po-
nadto kształtuje 
szereg pozytyw-
nych cech osobo-
wości, takich jak: 
odwaga, zdyscypli-
nowanie, systema-
tyczność.

Kurs pływania 

dla dzieci został sfinansowany przez 
Gminę Nowogrodziec.

  Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Gierałtowie

Informacja  
dla Mieszkańców

Uprzejmie informujemy, że  
w Nowogrodźcu przy ul. Lubań-
skiej 13/14 został otwarty nowy 

sklep „Groszek”. Sklep jest czynny 
codziennie od godziny 06.30 do 
godziny 23.00. Placówka zatrudnia 
11 osób. W sklepie prowadzony jest 
punkt totalizatora sportowego.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Śniadanie Daje Moc
Po raz kolejny uczniowie i na-

uczyciele Szkoły Podstawowej im. 
Bolesława Chrobrego w Nowo-
grodźcu przyłączyli się do ogólno-
polskiego programu edukacyjnego 
„Śniadanie Daje Moc”, który pro-
muje zasady zdrowego odżywia-
nia. Głównym celem programu jest 
zwiększanie świadomości na temat 
zdrowego odżywiania i roli śnia-
dania w diecie dziecka. Realizacja 
programu przyczynia się do obni-
żania poziomu niedożywienia dzie-

ci w Polsce – poprzez edukację oraz 
promocję prawidłowego odżywia-
nia. Wiemy, że śniadanie to najważ-
niejszy posiłek w ciągu całego dnia. 
To właśnie dzięki niemu uczniowie 
mają energię do nauki, lepiej się 
koncentrują podczas lekcji, mają 
siłę i chęć do zabawy.

Uczniowie klasy II a, III a, III 
b oraz III c uczestniczyli w próbie 
bicia Rekordu Guinnessa w naj-
większej lekcji gotowania zdrowego 
śniadania. Śniadanie przygotowy-
wało 105 uczestników: 80 uczniów 
wraz z rodzicami i nauczycielami 

szkoły. Wszystkie zespoły w jed-
nym czasie przygotowywały zdro-
we śniadanie według określonego 
scenariusza oraz przepisu śniada-
niowego. Uczestnicy programu  
z wielkim zaangażowaniem przy-
stąpili do sporządzania smacznych, 
zdrowych i pięknych kanapek oraz 
owocowych szaszłyków. Uczniowie 
mieli okazję spróbowania nowych 
smaków. Dowiedzieli się, co lubią 
jeść na śniadanie koledzy i dlaczego 
śniadanie jest takie ważne.

Szkoła Podstawowa im. Bolesława 
Chrobrego w Nowogrodźcu


