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Gmina Nowogrodziec 
- Dla Kwisy dla Natury 

Ochrona środowiska 
i zdrowia Mieszkańców

W oczekiwaniu na VI. Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny „Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla”

Urząd Miejski w Nowogrodźcu 
uprzejmie informuje, iż w okresie od 
grudnia 2013 roku do grudnia 2014 
roku realizowany jest projekt pn. 
„Dla Kwisy dla Natury – przygotowa-
nie małej infrastruktury turystycznej 
służącej zabezpieczeniu rzeki Kwisy 
przed nadmierną presją turystów” 
dofinansowany ze środków Progra-

Dzięki sprzyjającym warunkom 
pogodowym w 2014 roku były kon-
tynuowane prace budowlane zwią-
zane z budową kanalizacji w Gmi-
nie Nowogrodziec.

Razem dotychczas wykonano 
14,5 km sieci kanalizacji sanitarnej 
tj. 41,5% z łącznej długości plano-
wanej do realizacji (34,9 km ) oraz 
3,0 km sieci wodociągowej tj. 72% 
z łącznej długości planowanej do 
realizacji (4,12 km).

W 2008 roku tylko 11% powsta-
jących ścieków na terenie Gminy 
Nowogrodziec trafiało do oczysz-
czalni ścieków, w 2013 roku, po 
wybudowaniu 36,9 km sieci ka-
nalizacji sanitarnej, ilość ścieków 
oczyszczanych zwiększyła się do 
35%.

Ewa Brachowska

VI. Międzynarodowy Festiwal 
Muzyczny „Muzyka u J.I. Schnabla” 
odbędzie się w dniach 22 - 25 maja 
2014 roku. Podczas wieczornych 
koncertów i recitali w naszym mie-
ście zaprezentują swój kunszt artyści, 
których muzyczne interpretacje zdo-
były uznanie na całym świecie.

Pierwszego dnia festiwalu (czwar-
tek, 22 maja) zapraszamy na Inau-
guracyjny Recital Organowy, który 
odbędzie się o godz. 19.00 w kościele 
pw. św. Mikołaja. Za kontuarem za-
siądzie Profesor Andrzej Białko.

Artysta brał udział w większo-
ści krajowych festiwali organowych, 
koncertował w Anglii, Austrii, Buł-
garii, Czechach, Danii, Finlandii, 
Francji, Islandii, Niemczech, Słowa-
cji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, 
we Włoszech oraz w Libanie i obu 
Amerykach. Współpracuje z licz-
nymi zespołami, m.in. Capellą Cra-
coviensis, Chórem Polskiego Radia 
w Krakowie, a także z Filharmonią 
Krakowską. W pamięci melomanów 
trwale zapisał się wykonaniem w ju-
bileuszowym roku 2000 wszystkich 
organowych dzieł J.S. Bacha w Kra-
kowie i we Wrocławiu, zaś w sezonie 
2001/2002 w serii 20 koncertów pod 
wspólnym tytułem „Ars organi” za-
prezentował w Krakowie antologię 
muzyki organowej XVI-XX wieku. 
W rozległym i stale poszerzanym 
repertuarze obejmującym wszystkie 

Inwestycje gminne 
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mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013 oraz Naro-
dowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej.

Gmina Nowogrodziec jest part-
nerem projektu, w ramach którego 
przewidziano realizację następują-
cych zadań:

• budowę trzech Miejsc Posto-
ju Turystów (Tomisław, Ławszowa, 
Świętoszów), które skupią turystów 
w miejscach nie zagrażających przy-
rodzie, a pozwolą w pełni cieszyć się 
przyrodą i walorami turystycznymi. 

• przygotowanie trzech miejsc 
dostępu do rzeki (Kliczków, Nowa 
Wieś, Nowogrodziec), rozpoczyna-
jących spływy, ponieważ brak takich 
miejsc powoduje, że turyści niszczą 
brzegi rzeki, aby się do niej dostać.

• przygotowanie miejsca biwako-
wego w Trzebowie,

• modernizacja ścieżki geologicz-
no-przyrodniczej przy zbiorniku na 
Kwisie w Osiecznicy (budowa wieży 
widokowej i punktu widokowego),

• utworzenie ścieżki przyrodni-

style, artysta posiada także kom-
plet organowych dzieł Buxtehudego, 
Bruhnsa, Mendelssohna, Francka 
i Liszta. Szereg jego nagrań wzboga-
cił taśmotekę programu II Polskie-
go Radia; ma na swoim koncie 14 
CD. W 2006 roku Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego odznaczył 
go Srebrnym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”. Jest profeso-
rem w Katedrze Organów Akademii 
Muzycznej w Krakowie oraz w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej II stopnia 
im. Władysława Żeleńskiego w Kra-
kowie.

Drugi dzień festiwalu (piątek, 23 
maja) będzie dla nas okazją do usły-
szenia ciekawego repertuaru w wyko-
naniu niezwykłej wokalistki urodzo-
nej w Ghanie - Margaret Ferguson 
(sopran), oraz akompaniującego jej 
Pawła Tomaszewskiego (fortepian). 
Artystka, znana jako Africa’s Lady 
of Song, pochodząc z rodziny uzdol-
nionej muzycznie, początkowo po-
bierała nauki gry na pianinie i wio-
lonczeli, zanim ostatecznie wybrała 
drogę kariery na obszarze wokalisty-
ki. W roku 1999 otrzymała zaprosze-
nie do występu w Wilmslow Opera. 
Margaret w roku 2000 utworzyła 
własny chór w Ghanie (The Bi-Tonic 
Singers). W roku 2002 otrzymała 
pierwsze zaproszenie do występu 
solowego z English Concert Singers, 
zaś w kolejnych latach zaproszenia 

do występów w Londynie, Cornwall, 
Paryżu i Rotterdamie. W przecią-
gu kolejnych sześciu lat od 2008 do 
2013 roku była nominowana tytułem 
Najlepszego Indywidualnego Wo-
kalisty na Buxton Festival Fringe. 
Podczas recitalu usłyszymy m.in. 
Alleluja z Exultate Jubilate Mozarta, 
Deep River Negro Spirituals, czy też 
propozycje z gatunku jazzu i muzyki 
elektronicznej. Koncert odbędzie się 
w kościele pw. św. Apostołów Pio-
tra i Pawła w Nowogrodźcu o godz. 
19:00.

Anna i Arek Szafraniec, czyli ze-
spół Glass Duo, to unikatowa pro-
pozycja festiwalu na trzeci dzień 
jego trwania (sobota, 24 maja). Ich 
instrument to największa szklana 
harfa na świecie, która jest wciąż roz-
budowywana. W swym repertuarze 
muzycy mają kompozycje zarówno 
takich mistrzów jak Bach, Mozart, 
utwory pisane ręką Czajkowskiego, 
Musorgskiego, Bartoka, czy wresz-
cie Chopina i Szymanowskiego. Duet 
bierze udział w festiwalach muzycz-
nych, dokonuje prawykonań utwo-
rów specjalnie dla nich pisanych, 
grywa samodzielnie oraz z towarzy-
szeniem zarówno kameralistów, jak 
i orkiestr - również symfonicznych. 
Współpracował m.in. z zespołami 
tej rangi, co orkiestra Filharmonii 
Narodowej, czy Sinfonia Varsovia 
i kompozytorami tego formatu, co 
Zbigniew Preisner. Muzyka nagrana 
przez Glass Duo wykorzystywana jest 

w spektaklach granych na deskach 
m.in. Teatru Ateneum w Warszawie, 
Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, 
czy Teatru Nowego w Słupsku. Ar-
tyści przedstawią szereg autorskich 
interpretacji utworów muzycznych 
w aranżacji na szklaną harfę. Instru-
ment ten, o bardzo nietypowej bar-
wie brzmienia i budowie, przeniesie 
nas w świat eterycznych i ulotnych 
wrażeń. Jako ciekawostkę zdradzić 
możemy, że w aranżacji na szklaną 
harfę usłyszymy utwór J. I. Schnabla 
Die Himmel rühmen. Koncert odbę-
dzie się w kościele pw. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu 
o godz. 19:30.

Na zakończenie festiwalu (nie-
dziela, 25 maja) podczas Koncertu 
Finałowego wystąpi Wrocławska 
Orkiestra Kameralna Leopoldinum 
pod batutą Wojciecha Rodka z udzia-
łem wybitnych instrumentalistów: 
Santiago Cimadevilla – bandoneon 
(Argentyna/Holandia) oraz Martina 
Złotnickiego – gitara. W mistrzow-
skim wykonaniu usłyszymy Crisante-
mi G. Pucciniego, Koncert na bando-
neon, gitarę i orkiestrę smyczkową A. 
Piazzolli, oraz Souvenir de Florence 
P. Czajkowskiego. Koncert odbędzie 
się w kościele pw. św. Apostołów Pio-
tra i Pawła w Nowogrodźcu o godz. 
19:30.

Mariusz Urban

czo-krajobrazowej w parku w Klicz-
kowie,

• wydanie materiałów informa-
cyjno-promocyjnych dot. Doliny 
Dolnej Kwisy,

• wypracowanie Koncepcji Przy-
jaznego Przyrodzie Użytkowania 
Szlaku Kwisy, 

• opracowanie 5 tras edukacyj-
nych – Wyprawy Odkrywców. Będą 
to ścieżki edukacyjne na trasie szlaku 
kajakowego, które w sposób inno-
wacyjny i aktywny będą informować 
i edukować o walorach Doliny Dol-
nej Kwisy oraz Gminach położonych 
w jej granicach.

Obszar realizacji zadań: Obszar 

Natura 2000 „Dolina Dolnej Kwi-
sy” na terenie gmin Nowogrodziec, 
Osiecznica i Żagań.

Zaplanowana infrastruktura tu-
rystyczna usprawni ruch kajakowy 
po rzece Kwisa na odcinku od Nowo-
grodźca do ujścia Bobru w woj. Lu-
buskim. 

Aleksandra Veer

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 



Najwyższe dochody są … ?

Regulaminowy grafik pracy przychodni 
i jej jednostek terenowych

Jak wymienić dowód osobisty? 

Publikujemy część komuni-
katu Ministra Finansów, jaki 
dochód na jednego mieszkańca 
osiąga nasza gmina na tle są-
siednich samorządów.

Lider rankingu - Polkowice, 
najbogatszą gminą na Dolnym 
Śląsku - wynika z tradycyjne-
go zestawienia opracowanego 
przez Ministerstwo Finansów. 
Resort co roku przedstawia 
wskaźniki dochodów podatko-
wych w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca dla poszczególnych 
gmin.

2,04 mln zł pozostaje w port-
felu łącznie naszych mieszkań-
ców, gdyż podatki są niższe od 
maksymalnych stawek. Dla 1 
mieszkańca w naszej gminie to 
ulga w wysokości 135 zł rocznie.

Zgodnie z umową zawar-
tą z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, grafik pracy Samo-
dzielnego Publicznego Zakła-
du Opieki Zdrowotnej w No-
wogrodźcu jest zorganizowany 
w taki sposób, aby podopieczni 
mogli korzystać z usług SPZOPZ 
w godzinach przed i popołu-
dniowych. Dla pacjentów nie-
pełnosprawnych i chorych ob-
łożnie świadczenia udzielane są 
w domu chorego. 

Zgłoszenia wizyt domowych 
odbywają się w godzinach od 
8.00 do 11.00, poza przypad-
kami wymagającymi szybkiej 

Urząd Miejski w Nowogrodź-
cu uprzejmie informuje, że do-
wód osobisty wymaga wy-
miany co 10 lat, są jednak od 
tego odstępstwa w przypadku 
dzieci (5 lat) oraz osób star-
szych, które mogą się starać o 
bezterminowe dowody (po 
65 roku życia).

Co jest potrzebne, aby spraw-
nie i bez kolejki wymienić dowód 
osobisty :

1. Zdjęcia do dowodu oso-
bistego

Zdjęcia muszą być aktualne, 
nie odbiegać od obecnego wyglą-
du. Zdjęcie identyczne do zdję-
cia z poprzedniego dowodu nie 
będzie uwzględnione!!! Trzeba 
zrobić nowe. 

2. Akt urodzenia/akt mał-
żeństwa 

Do wniosku o wymianę do-
wodu osobistego trzeba dołączyć 
dokument:

Akt urodzenia – jeśli jesteś 
kawalerem lub panną lub Akt 
małżeństwa – jeśli jesteś zamęż-
ną, zamężnym, rozwiedzionym, 
wdowcem lub wdową. 

Są wyjątki

Z przyniesienia aktu urodze-
nia (dla kawalerów lub panien) 
jesteśmy zwolnieni tylko wtedy, 
gdy urodziliśmy się w tym sa-
mym mieście, w którym składa-
my wniosek o dowód. Urząd ma 
możliwość wglądu. Z dołączania 
aktu małżeństwa (zamężnym, 
rozwiedzionym lub wdowcom) 
jesteśmy zwolnieni tylko wtedy, 
gdy ślub odbył się w tym samym 
mieście, w którym składamy 
wniosek o dowód. Miejsce roz-
wodu nie ma tu żadnego znacze-
nia, liczy się miejsce ślubu.

Akty urodzenia i małżeństwa 
można otrzymać tylko w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego, gdzie 
jesteśmy zarejestrowani (tam 
gdzie się urodziliśmy lub wzię-
liśmy ślub). Akt można załatwić 
na dwa sposoby: 

- idziemy osobiście 
- wysyłamy podanie pocztą 

(podajemy w treści datę urodze-
nia i resztę swoich danych, jeśli 
chcemy akt urodzenia, lub datę 
ślubu i imiona i nazwiska współ-
małżonków) i prosimy, żeby 
przesłali dokument do miasta, 
gdzie mieszkamy i będziemy wy-
rabiać dowód. 

W obu przypadkach trzeba 
zaznaczyć, że akt jest potrzebny 
do wyrobienia dowodu osobiste-
go. Adres każdego USC można 
znaleźć w Internecie. Każdy USC 
ma swoją stronę czyli tzw. BIP. 

Sentencja rozwodowa (je-
śli jesteśmy rozwiedzeni) jest 
w ogóle nie potrzebna. Akt 
zgonu współmałżonka (jeśli je-
steśmy wdowcem/wdową) rów-
nież nie jest potrzebny.

3. Wniosek o wydanie do-
wodu osobistego

Wniosek składa się osobi-
ście – format A4, dwustronnie 
drukowany. Osoba małoletnia, 
która nie ukończyła 13 roku ży-
cia, składa wniosek w obecności 
rodziców lub opiekunów praw-
nych. Małoletni, który ukończył 
13 lat, wniosek składa w obec-
ności jednego z rodziców lub 
z opiekunów prawnych, ustano-
wionych przez sąd. W przypadku 

Gdyby przedsiębiorcy prowa-
dzący działalność gospodarczą 
w strefie ekonomicznej płacili po-
datek od nieruchomości, dochody 
podatkowe byłyby wyższe o 3 490 
204 zł, co na jednego mieszkańca 
naszej gminy stanowi 231 zł.

Nasza gmina hojną ręką zwol-
niła wątpliwie z podatku firmy 
w strefie ekonomicznej do końca 
jej istnienia, próbujemy to zmie-
nić. To przyczyni się do zrów-
noważonego rozwoju. Ranking 
pokazuje bardzo dobrą efektyw-
ność zarządzania w Gminie No-
wogrodziec, pomimo że jesteśmy 
najbiedniejsi! Z rankingu wynika, 
że obciążenia podatkowe miesz-
kańców są najniższe w regionie, 
a pomimo to radzimy sobie nie 
gorzej, jak inni.

składania wniosku o wydanie 
dowodu osobistego dla osoby 
małoletniej, która ukończyła 5 
lat, wymagana jest również jej 
obecność.

Wniosek jest dostępny 
w miejscu składania dokumen-
tów, bardzo często jest również 
udostępniany on-line (patrz na 
stronę urzędu swojego miasta). 
Nie można złożyć wniosku za 
kogoś, nawet jeśli ta osoba upo-
ważni nas notarialnie. 

Jedyny wyjątek jest wobec 
osób obłożnie chorych (za-
świadczenie od lekarza pierw-
szego kontaktu) lub posiadają-
cych I grupę inwalidzką. Wtedy 
dokumenty może złożyć ktoś 
z rodziny, a potem urzędnik 
przyjeżdża w umówionym ter-
minie do domu osoby i tam za-
łatwia resztę procedury. 

Uwaga !

Z powodu upływu waż-
ności dowodu osobistego 
- wniosek należy złożyć nie 
później niż na 30 dni przed 
upływem jego ważności. 

 4. Dowód odbiera się 
osobiście

WAŻNE !

Kwestie zameldowania trze-
ba mieć załatwione przed zło-
żeniem wniosku o dowód. Nie 
można tych spraw załatwiać 
równocześnie, albo po otrzyma-
niu dowodu. Dowód ma miejsce 
zameldowania wpisane, kiedy 
się zmienia - jesteśmy zmusze-
ni do zmiany dowodu osobiste-
go. Jeśli więc nie jesteśmy za-
meldowani (bo np. mieszkamy 
za granicą), a zamierzamy się 
zameldować, to najpierw trzeba 
się zameldować, a dopiero po-
tem wyrabiać dowód. 

Jeśli nie mamy dowodu, 
możemy się zameldować przy 
pomocy polskiego paszportu. 
Jeśli go nie mamy, to możemy 
się zameldować przy pomocy 
Poświadczenia Obywatelstwa. 

Polacy mieszkający za 
granicą 

Aby wymienić dowód, mu-
szą wrócić to Polski. Wymia-
nę załatwiamy wtedy w miej-
scu stałego zameldowania, lub 
ostatniego stałego zameldowa-
nia (jeśli nie jesteśmy nigdzie 
zameldowani).

UWAGA !

Od dnia 01.01.2010 roku 
nie pobiera się opłaty za 
wydanie dowodu osobiste-
go.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 kwiet-

nia 1974 r. o ewidencji ludno-
ści i dowodach osobistych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 
z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Rady 
Ministrów z 06 lutego 2009 r. 
w sprawie wzoru dowodu oso-
bistego oraz trybu postępo-
wania w sprawach wydawania 
dowodów osobistych, ich unie-
ważniania, wymiany, zwrotu 
lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 
384 z późn. zm.).

 
	 Stanisław	Żółtański

Informacja dla Mieszkańców

Informacja dla Mieszkańców

Fundusz sołecki
Fundusz sołecki powstał na 

mocy ustawy z dnia 20 lutego 2009 
roku o funduszu sołeckim, która zo-
stała znowelizowana ustawą z dnia 
21 lutego 2014 roku. Jest on me-
chanizmem wsparcia inicjatyw lo-
kalnych poprzez pomoc w realizacji 
miejscowych przedsięwzięć. Ma on 
również na celu aktywizację miesz-
kańców sołectw, wzmocnienie 
instytucji sołectwa, a również bu-
dowanie współpracy między miesz-
kańcami a samorządem w drodze 
ku poprawie warunków życia lokal-
nej społeczności.

Fundusz sołecki ma charakter 
fakultatywny, oznacza to, że rady 
gmin podejmują decyzję - czy do 
budżetu gminy wprowadzają, czy 
też nie, fundusz sołecki. Fundusz 
jest wyodrębniany w budżecie gmi-
ny i przez cały czas pozostaje jego 
częścią. Jeśli rada gminy podejmie 
decyzję o wyodrębnieniu w budżecie 
gminy funduszu soleckiego, sołe-
ctwa mają czas do 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy, na 
dostarczenie wójtowi, burmistrzo-
wi uchwalonego wniosku, o którym 
mowa w art. 5 u. f. s. Wniosek ten 
powinien zostać uchwalony na ze-
braniu wiejskim i zawierać, między 
innymi, określenie przeznaczenia 
środków przyznanych dla potrzeb 
danego sołectwa w ramach fundu-
szu sołeckiego. 

Decyzja o tym, na co wydać pie-
niądze, należy do mieszkańców. 
Wszystkie elementy wniosku szcze-
gółowo precyzuje ustawa, która 
określa również wzór do obliczenia 

Fundusze publiczne wysokości środków przekazywa-
nych do dyspozycji poszczególnym 
sołectwom w ramach funduszu. 
Wysokość tych środków zależy od 
tego, ilu mieszkańców liczy sołe-
ctwo oraz od dochodów gminy. 
Informacja o tym, ile pieniędzy 
przypada na każde sołectwo, musi 
być przekazana sołtysom do 31 lip-
ca roku poprzedzającego realizację 
funduszu.

Środki funduszu soleckiego 
mogą być przeznaczone na realiza-
cję przedsięwzięć, które są zadania-
mi gminy, służą poprawie warun-
ków życia mieszkańców i są zgodne 
ze strategią rozwoju gminy. Za wy-
konanie funduszu sołeckiego, po-
dobnie jak całego budżetu gminy, 
odpowiada wójt, burmistrz.

W Gminie Nowogrodziec w 2014 
roku po raz pierwszy będą realizo-
wane zadania w ramach funduszu 
soleckiego. Z trzynastu sołectw 
znajdujących się na terenie naszej 
gminy, dziesięć złożyło we wrześ-
niu 2013 roku wnioski o realizację 
przedsięwzięć w ramach funduszu 
soleckiego. Wszystkie wnioski zo-
stały wstępnie zweryfikowane i po 
pozytywnej opinii przyjęte do reali-
zacji w 2014 roku. 

Poniżej przedstawiamy listę 
przedsięwzięć, które będą realizo-
wane w ramach funduszu sołeckie-
go na terenie Gminy Nowogrodziec 
w 2014 roku.

Anna Jaworska

1 Polkowice - 7754,07 zł do-
chód na 1 mieszkańca

20 GM Bolesławiec - 1853,83 
zł dochód na 1 mieszkańca

25 Warta Bolesławiecka - 
1705,58 zł dochód na 1 miesz-
kańca

28 Osiecznica - 1671,68 zł 
dochód na 1 mieszkańca

40 Gromadka - 1508,64 zł 
dochód na 1 mieszkańca

56 GW Bolesławiec - 1321,37 
zł dochód na 1 mieszkańca

70 NOWOGRODZIEC - 
1239,64 zł dochód na 1 miesz-
kańca

interwencji.
Grafik pracy poszczególnych 

komórek organizacyjnych:
• Przychodnia Gminna 

w Nowogrodźcu, 59-730 Nowo-
grodziec, ul. A. Asnyka 55, tel. 75 
73 16 199, czynna od poniedział-
ku do piątku w godzinach 7.30-
18.00

• Wiejski Ośrodek Zdrowia 
w Zebrzydowej, 59-730 Zebrzy-
dowa 130, tel. 75 73 63 385, czyn-
ny od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7.30-15.05

• Wiejski Ośrodek Zdrowia 
w Wykrotach, 59-730 Wykro-
ty, ul. Pocztowa 10, tel. 75 73 60 

251, czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7.30-15.05

• Punkt Lekarski w Gierałto-
wie, 59-730 Gierałtów 37a, tel. 
75 73 68 211, czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach 
7.30 - 15.05 

Dodatkowo w soboty, nie-
dziele i pozostałe dni wolne od 
pracy czynny jest gabinet za-
biegowy Przychodni Gminnej 
w Nowogrodźcu przy ulicy A. 
Asnyka 55 w godzinach od 8.00 
do 10.00 oraz w godzinach od 
17.00 do 18.00.

Marcin Ludkiewicz

 

 

 

 



Dbajmy o wspólne dobro! 

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych

Nowogrodziec w gronie uczestników 
ogólnopolskiej akcji „Listy dla Ziemi”

Ochrona środowiska

Sprawy komunalne

Ochrona środowiska

Dnia 20 lutego 2012 roku uzyska-
liśmy pozwolenie na użytkowanie 
nowo wybudowanej Oczyszczalni 
Ścieków w Nowogrodźcu. Inwestycję 
zrealizowano zgodnie z najwyższymi 
standardami oraz wykorzystano naj-
nowsze technologie i proekologiczne 
rozwiązania. W ramach Projektu pn. 
„Rozwiązanie gospodarki wodno-
-ściekowej w Gminie Nowogrodziec 
- Etap Ia” realizowany jest obecnie 
kolejny etap budowy kanalizacji 
w Gminie Nowogrodziec. W związ-
ku z powyższym chcieliśmy Państwu 
przypomnieć o konieczności dbania 
o nasze wspólne dobro. 

Nie zapominajmy, że każda 
rzecz, która nie ulega rozdrobnieniu, 
trafiająca do WC, powoduje zator 
i zmniejsza przepustowość kanaliza-
cji sanitarnej. Nie traktujmy toalet, 
jak kosza na śmieci! Sieć kanaliza-
cyjna jest zaprojektowana do przyj-
mowania ścieków z naszych domów, 
nieczystości sanitarnych oraz papie-
ru toaletowego. 

Pamiętaj, nie należy wrzucać do 
toalety:

• chusteczek nawilżających 
i higienicznych, ręczników papiero-
wych, materiałów opatrunkowych 

• wacików i pałeczek higie-
nicznych, środków higieny osobi-
stej, pampersów 

• tłuszczów i olejów (spożyw-
czych, przemysłowych) 

• resztek pożywienia 
• szmat, gazet i innych nie-

rozpuszczających się w wodzie ma-
teriałów

Urząd Miejski w Nowogrodźcu 
uprzejmie informuje, że w okresie 
wiosennym na 
terenie każdej 
m i e j s c o w o ś c i 
Gminy Nowo-
grodziec zostaną 
przeprowadzo-
ne przez Zakład 
Gospodarki i 
Usług Komunal-
nych Sp. z o.o. w 
Lubaniu zbiórki 
odpadów wiel-
kogabarytowych, 
mebli, zużytych 
opon, zużytego 
sprzętu elek-
trycznego i elek-
tronicznego oraz 
wielkogabaryto-
wych opakowań 

Gmina Nowogrodziec znalazła się 
w gronie gmin, które przystąpiły do 
drugiej edycji ogólnopolskiej akcji 
„Listy dla Ziemi” – jednej z najwięk-
szych inicjatyw ekologicznych w Pol-
sce. „Listy dla Ziemi” - to akcja edu-
kacyjna zainicjowana przez Fundację 
Ekologiczną ARKA, dofinansowana 
przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Patronat nad akcją 
sprawuje Ministerstwo Środowiska.

Tematyką II edycji „Listów dla 
Ziemi” 2014 jest palenie śmieci 
w piecach domowych i niska emisja 
zanieczyszczeń. Głównym wydarze-
niem realizowanym w ramach pro-
jektu, będzie pisanie listów do doro-
słych przez dzieci. Prosta a zarazem 
atrakcyjna dla najmłodszych forma, 
jest świetnym narzędziem edukacji, 
również dla dorosłych.

Z czym wiąże się udział w akcji 
„Listy dla Ziemi”? Z solidną porcją 

• niedopałków papierosów, 
lekarstw, farb oraz chemikaliów 
innych, niż powszechnie używane 
środki czystości

• popiołu, gruzu
Szczególnym problemem eksplo-

atacyjnym na terenie naszej Gminy 
jest wyrzucanie do kanalizacji chu-
steczek nawilżających! Tworzą one 
zwarte, trudne do usunięcia zatory, 
uniemożliwiające swobodny prze-
pływ ścieków, co jest przyczyną re-
gularnych awarii pomp. 

Niewłaściwe korzystanie z ka-
nalizacji jest przyczyną awarii oraz 
problemów eksploatacyjnych sieci 
kanalizacji sanitarnej oraz przepom-
powni ścieków. Powoduje to wzrost 
kosztów eksploatacyjnych i ma to 
wpływ na cenę świadczonych usług, 

tj. za odprowadzenie i oczyszczanie 
dostarczonych przez Państwa ście-
ków.

Prosimy, by dla naszego wspól-
nego dobra właściwie korzystać z ka-
nalizacji.

    
Justyna Fecyk

ekologicznej wiedzy i licznymi atrak-
cjami. Gminy, które zgłosiły się do 
udziału w akcji, otrzymają specjalny 
papier z makulatury do pisania listów 
oraz materiały edukacyjne. Pisanie 
listów poprzedzone będzie lekcjami 
tematycznymi w szkołach. W listach 
dzieci namawiają dorosłych do dzia-
łań proekologicznych. Dzięki zaanga-
żowaniu placówek oświatowych oraz 
urzędów miast i gmin z całej Polski, 
tematy dotyczące problemu palenia 
śmieci w piecach i niskiej emisji, 
mają możliwość dotarcia do znacznie 
większej liczby osób.

Akcji w całym kraju będą towa-
rzyszyć liczne działania promocyj-
ne. Zorganizowane zostaną konkur-
sy, wystawy najciekawszych listów 
oraz działania zewnętrzne, na które 
zapraszane będą media, a wybrane 
listy zostaną wysłane do publikacji 
w gazetach. Głównymi wydarzenia-
mi będą: wielkie ogólnopolskie świę-
to „Listy dla Ziemi” i obchody Dnia 
Ziemi w kwietniu 2014 roku.

ulegających biodegradacji w syste-
mie tzw. „wystawki”. Do tego celu zo-
staną podstawione kontenery w ter-
minach oraz miejscach, określonych 
w załączonym harmonogramie. 

Agnieszka Jaworska

Prace społecznie 
użyteczne - ciąg dalszy 

Pomoc społeczna

W ramach wykonywanych prac 
społecznie użytecznych uporząd-
kowany został teren przy przystan-
ku autobusowym przy Gimnazjum 
w Wykrotach oraz teren przy budyn-
ku Straży Pożarnej w Wykrotach, 
gdzie znajdują się LUDMERY. Miesz-
kańcy pozostawiają przywiezione 
odpady obok pojemników. Miejsce 
to było bardzo brudne. Obecnie jest 
uporządkowane.

Kontynuowane są również pra-
ce na skarpie przy ul. Strzeleckiej 
w Nowogrodźcu. Tym razem zebrano 

Pierwsza, pilotażowa akcja „Li-
stów dla Ziemi” zakończyła się 
w kwietniu 2013 roku. Głównymi 
celami I edycji była edukacja ekolo-
giczna oraz promowanie segregacji 
odpadów i recyclingu. Uczniowie, de-
cydując się na pisanie listów, musieli 
zapoznać się z przedmiotową tema-
tyką, a przekazując je swoim rodzi-
com czy dziadkom – edukowali także 
dorosłych. Spośród prac nadesłanych 
przez szkoły, wybrana została najlep-
sza setka, na którą można było gło-
sować w facebookowej aplikacji. Do 
autorów 10 listów, które otrzymały 
największą liczbę głosów, trafiły na-
grody zasponsorowane przez Lasy 
Państwowe. Pozostałych 90 finali-
stów otrzymało drobne upominki.

     
 Dariusz Jancelewicz

bardzo dużo odpadów: opony, zużyte 
meble, butelki szklane i plastikowe, 
puszki po piwie oraz ogromne ilości 
papieru i folii. Hydro -Tech Sp. z o.o. 
udzielił pomocy - podstawił samo-
chód marki Zuk. Załadowany został 
cały samochód, który następnie wy-
wiózł nieczystości do Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych.

Cztery osoby pracowały w Gie-
rałtowie. Uporządkowano place, na 
których ustawione zostały pojemni-
ki na odpady. Najwięcej nieczysto-
ści porozrzucanych było przy parku. 
Również uporządkowana została dro-
ga prowadząca z Gierałtowa do No-
wogrodźca do wysokości ogródków 
działkowych. Jedna osoba w ramach 
prac społecznie użytecznych pracuje, 
jako opiekunka. Pomaga przy wy-
konywaniu zabiegów higienicznych, 
wykonuje również prace porządkowe 
w mieszkaniu klientki MGOPS.

Jedna osoba pracowała przy po-
rządkowaniu parku w Gościszowie, 
który systematycznie jest zanieczysz-
czany. Szczególnie teraz, gdy jest co-
raz cieplej, przychodzący na spacery 

pozostawiają po sobie pozostałości 
w postaci śmieci.

Cztery osoby pracowały w Wykro-
tach przy drodze prowadzącej do Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. W miej-
scu gdzie wcześniej stały pojemniki 
na odpady, zrobiono tzw. „Dzikie wy-
sypisko”. Przywieziono tu nawet 
plastikowe palety, które zostały wy-
rzucone w kilku miejscach. Obecnie 
teren jest czysty. Oby taki stan pozo-
stał jak najdłużej! Wszystkie odpady 

zostały przy współpracy z Hydro – 
Tech Sp. z o.o. wywiezione do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych.

     
  Anna	Lityńska

Współpraca Gminy 
Nowogrodziec z orga-
nizacjami pozarządo-
wymi w 2013 roku

Współpraca gminy 

Gmina Nowogrodziec współpra-
cuje z organizacjami pozarządowy-
mi zgodnie z zasadami określonymi 
w Programie współpracy Gminy 
i Miasta Nowogrodziec z organiza-
cjami pozarządowymi i podmiotami, 
o których mowa w ustawie o działal-

ności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie. Nasza współpraca opiera się 
przede wszystkim na takich płasz-
czyznach jak: ochrona i promocja 
zdrowia, kultura, sport i rekreacja, 
pomoc społeczna, ochrona środowi-
ska, integracja europejska oraz dzia-
łalność gospodarcza. W ubiegłym 
roku na realizację zadań publicznych 
zawarto ze stowarzyszeniami 16 
umów na łączną kwotę 295.701,85 
zł, w tym na zadania z zakresu sportu 
i rekreacji – 228.500,00 zł, profilak-
tyki i promocji zdrowia – 47.740,00 
zł, pomocy społecznej poprzez do-
żywianie – 12.000,00 zł, kultu-

i młodzieży z naszej gminy.
W 2013 roku zakończono dwulet-

nią współpracę ze Stowarzyszeniem 
„Trójrzecze”, która polegała na prze-
prowadzeniu projektu pn. „Łowcy 
rosnących pomników i pustelni-
ków. Edukacyjny program ochrony 
cennych drzewostanów i siedlisk 
pachnicy dębowej”. Zadaniem obję-
to wszystkie szkoły z terenu naszej 
gminy. 

Kontynuowany jest 3-letni mię-
dzynarodowy projekt realizowany 
przez Stowarzyszenie Południowo-
-Zachodnie Forum Samorządu Te-
rytorialnego „Via Regia Poznać Eu-
ropę – od historii do przyszłości”. 
Serdecznie zachęcamy Państwa do 
udziału w wydarzeniach organizo-
wanych w ramach projektu. Więcej 
informacji można uzyskać na stronie 
www.viaregia.info/wp/. Zakończe-
nie realizacji zadania przewidziane 
jest na czerwiec 2014 roku.

Prowadzona jest również współ-
praca pozafinansowa. Jej przy-
kładem jest pomoc oraz wsparcie 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Wsi Gierałtów „OD-NOWA” w rea-

ry - 7.461,85 zł. Dzięki wsparciu ze 
środków Gminy i Miasta Nowogro-
dziec funkcjonują kluby sportowe: 
TS „PARZYCE”, LKS „SPARTA” ZE-
BRZYDOWA, KS „PIAST” WYKRO-
TY, MKS „Chrobry Nowogrodziec”, 
LZS „Cosmos Milików”, KS Orzeł 
Gościszów, KS „GRANIT” GIERAŁ-
TÓW, Uczniowski Klub Sportowy 
Orlik w Gościszowie, Uczniowski 
Klub Sportowy w Nowogrodźcu oraz 
Gminny Szkolny Związek Sportowy. 
Drużyny te uzyskują coraz lepsze wy-
niki w rywalizacji sportowej.

W ramach ochrony zdrowia i pro-
filaktyki zrealizowano we współpracy 
z organizacjami pożytku publicznego 
kolonie, półkolonie oraz obozy dla 
dzieci i młodzieży. Między innymi 
ZHP Hufiec im. Szarych Szeregów 
w Bolesławcu zorganizował obóz 
harcerski dla 29 osób, Stowarzysze-
nie Integracja i Przyszłość prowa-
dziło cykl spotkań wakacyjnych oraz 
pozalekcyjnych w ramach organiza-
cji czasu wolnego. Natomiast z kolo-
nii profilaktycznej w Ustce, zorgani-
zowanej przez Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze, skorzystało 35 dzieci 

lizacji zadania dofinansowanego ze 
środków PROW w ramach małych 
projektów – działanie 413 Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju 
– „Kultywowanie tradycji kresowej 
mieszkańców – Święto Kresowe”. 
Dodatkowo Stowarzyszenie otrzy-
mało dotację z przeznaczeniem na 
pokrycie środków własnych projek-
tu oraz pożyczkę na zabezpieczenie 
jego realizacji, którą podmiot zwrócił 
w całości.

Łączną liczbę adresatów zrealizo-
wanych zadań w 2013 roku oszaco-
wano na podstawie sprawozdań sto-
warzyszeń i wynosi ona ok. 11 tysięcy 
osób.

Justyna Stelmaszyk

Wakacyjne zajęcia profilaktyczne



Sport

Wieści ze szkół

W dniu 23 marca 2014 roku na 
stadionie w Zebrzydowej odbyły się 
gminne piłkarskie derby pomię-
dzy drużynami Sparta Zebrzydowa 
i Chrobry Nowogrodziec.

Tego dnia pogoda nie była sprzy-
mierzeńcem piłkarzy i kibiców, 
gdyż mecz odbył się przy padającym 
deszczu. Aura sprawiła, że zawodni-
cy obydwu drużyn musieli również 
„walczyć” z grząską murawą.

Spotkanie rozpoczęło się pod dyk-
tando gości, którzy w pierwszej części 
meczu przejęli inicjatywę i groźnie 
atakowali bramkę Sparty. Drużyna 
gospodarzy próbowała się rewanżo-
wać grając z kontrataków. Taki obraz 
meczu przyniósł powodzenie Chro-
bremu, który po bramce Roberta Za-
rzyckiego do przerwy prowadził 1:0.

Początek drugiej części spotka-
nia - to zdecydowana gra Sparty, 
która osiągnęła przewagę i stwarza-

W dniu 24 marca 2014 roku 
dwudziestu wykonawców z byłego 
województwa jeleniogórskiego – 
laureatów przesłuchań rejonowych, 
wystąpiło w sali widowiskowej Je-
leniogórskiego Centrum Kultury na 
koncercie galowym VIII Dolnoślą-
skiego Przeglądu Piosenki i Pieśni 
Patriotycznej.

Laureatami koncertu galowego, 
reprezentującymi Gminę Nowogro-
dziec, były dwa zespoły wokalne - 

Piłkarskie derby w Zebrzydowej

Zespoły wokalne „AKORD” i „TRIO” 
- na koncercie galowym 
w Jeleniej Górze

Gościszów 1233-2013
„Piszcie historię sami, bo inni napiszą o Was nieprawdę.”  

-Józef Piłsudski

Dnia 25 marca 2014 roku w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie 
odbyło się spotkanie z Panem Krzysztofem 
Stefanem - autorem książki pt. „Gościszów 
1233-2013”.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie 
szkoły oraz zainteresowani mieszkańcy wsi 
Gościszów.

Autor książki Pan Krzysztof Stefan jest 
byłym mieszkańcem Gościszowa. Ukoń-
czył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, obec-
nie jest nauczycielem historii i WOS w gimnazjum w Lubaniu.

Autor opowiadał zgromadzonym o okolicznościach powstania książki, wspominał 
ciekawostki dotyczące miejscowości, które dziś znane są już tylko nielicznym jej miesz-
kańcom. Zaznaczył, że Gościszów - to wyjątkowe miejsce na mapie Dolnego Śląska, 

a jego mieszkańcy winni być dum-
ni z tego, kim byli ich przodkowie. 
Zachęcał do kultywowania tradycji 
i zwyczajów, które w Gościszowie 
są pielęgnowane, ale w wielu in-
nych miejscowościach odeszły już 
w zapomnienie.

Pan Krzysztof Stefan serdecznie 
podziękował wszystkim miesz-
kańcom, bez pomocy których nie 
udałoby się zebrać tylu ważnych 
informacji o Gościszowie.

Po zakończonej prezentacji, za-
interesowane osoby mogły zakupić książkę i uzyskać autograf jej autora.

Spotkanie uświetniła wystawa zbiorów Pana Piotra Nieratki – pocztówki „Stary No-
wogrodziec i okolice”. Zostały one także przedstawione w publikacji Pana Krzysztofa 
Stefana.

Dla uczniów Gościszowa spotkanie z Panem Krzysztofem Stefan było doskonałą lek-
cją patriotyzmu, okazją do pogłębienia wiedzy na temat historii rodzinnej miejscowości. 
Starsi mieszkańcy Gościszowa mogli powspominać dawne czasy oraz porozmawiać z au-
torem książki o wydarzeniach mających miejsce przed wielu laty w Gościszowie.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu serdecznie gratuluje autorowi Panu Krzysztofowi Ste-
fan rzeczowego opracowania książki „Gościszów 1233-2013” i życzy dalszych twórczych 
sukcesów.

 
Teresa Buryła

Tydzień z Internetem

Spotkanie organizacyjne 
- XXII Międzynarodowy  Wyścig Kolarski 

BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR

W dniach 27 – 31 marca 2014 roku Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu zorganizowała 
pięć spotkań pn. „Zagraj w przyszłość” w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii „Tydzień 
z Internetem”.

Uczestnikami spotkań byli uczniowie trzecich klas Gimnazjum im. Adama Mickiewi-
cza w Nowogrodźcu, w sumie - 110 osób. Filie biblioteczne Gminy Nowogrodziec rów-
nież organizowały spotkania w ramach kampanii „Tydzień z Internetem”. W Gościszowie 
odbyło się spotkanie „Zuźka i Tunio poznają Internet”, natomiast w Zebrzydowej - „Co ze 
mnie wyrośnie”, w których wzięło udział 26 osób.

Młodzi ludzie podczas spotkania poznali różnego typu zawody oraz umiejętności nie-
zbędne do ich wykonywania, nauczyli się kojarzyć swoje zasoby osobiste z konkretnymi 
zawodami, a także przypomnieli sobie swoje największe dotychczasowe sukcesy. Trze-
ba przyznać, że nasza młodzież w kwestii sukcesów była bardzo kreatywna:) Uczestnicy 
poznali także bezpłatne narzędzie „Twój 
potencjał” przeznaczone dla osób zastana-
wiających się nad wyborem ścieżki zawo-
dowej.

Kampania odbyła się już po raz czwarty. 
Celem tegorocznej edycji było pokazanie, 
jak Internet i znajomość nowych techno-
logii pomagają w poszukiwaniu pracy. W 
Polsce kampanię koordynuje Fundacja 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 
(FRSI), prowadząca m.in. ogólnopolski 
Program Rozwoju Bibliotek. Partnerzy 
kampanii to: Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Federacja Inicjatyw Oświatowych, 
Fundacja Aktywizacja, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Orange Polska i 
Fundacja Orange, Microsoft oraz UPC Polska.

Przypominamy, iż kampanii towarzyszy konkurs dla uczestników spotkań zorganizo-
wanych w ramach Tygodnia z Internetem 2014 - „Odyseja technologiczna 2025”.

Naszej wspaniałej młodzieży dziękujemy za wspaniałą atmosferę i zapraszamy na ko-
lejne spotkania organizowane przez Bibliotekę Miejską w Nowogrodźcu!

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

W dniu 18 marca 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu mia-
ło miejsce spotkanie dotyczące organizacji XXII Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR, który odbędzie się na terenie 
Gminy Nowogrodziec w dniu 30 maja 2014 roku.

W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Dy-
rektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu Eliza Szwed, 
Przedstawiciele Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu oraz 
Komisariatu Policji w Nowogrodźcu, Przedstawiciele Komendanta Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowogrodźcu, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesław-
cu, Dyrektor Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk – Karkonosze Tour” wraz z pracow-
nikami oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.

Podczas spotkania skoordynowane zostały wszelkie niezbędne działania 
w zakresie sprawnej organizacji 
XXII Międzynarodowego Wyści-
gu Kolarskiego BAŁTYK – KAR-
KONOSZE TOUR na terenie Gmi-
ny Nowogrodziec.

Głównym organizatorem 
imprezy sportowej jest Towarzy-
stwo Kolarskie „KARKONOSZE 
TOUR” w Jeleniej Górze.

W dniu 30 maja br. będziemy 
witać w Nowogrodźcu czołówkę 
kolarstwa z Polski oraz krajów są-
siednich. Mieszkańcy naszej Gmi-
ny przywitają kolarzy w miejscowościach Nowa Wieś, Zebrzydowa, Czerna, 
Wykroty, Godzieszów. Dalej trasa będzie przebiegała przez Jeleniów, Czerwo-
ną Wodę, natomiast o godzinie 13.40 planowany jest powrót do naszej Gminy. 
Kolarze przejadą przez miejscowości Godzieszów, Wykroty, Czerna, Zebrzy-
dowa, Nowogrodziec (ulice 1 Maja, Bolesławiecka, Rynek – LOTNA PREMIA, 
Krótka, Sienkiewicza), Milików i Gościszów.

Planowane godziny przejazdu 12.30 - 15.00.

Aleksandra Veer

Burmistrz	 Nowogrodźca	 Robert	 Relich	 gorąco	 zaprasza	 wszystkich	
Mieszkańców	 i	Gości	Gminy	 i	Miasta	Nowogrodziec	w	dniu	30	maja	2014	
roku	na	wyjątkowe	wydarzenie	 sportowe	 -	XXII	Międzynarodowy	Wyścig	
Kolarski	BAŁTYK	–	KARKONOSZE	TOUR	!

ła sobie okazje bramkowe. Drużyna 
Chrobrego po przerwie nie potrafiła 
„wejść” w mecz, efektem czego była 
wyrównująca bramka Pawła Wilka. 
W tym momencie nastąpiło prze-
budzenie zawodników gości, którzy 
w niedługim czasie ponownie wyszli 
na prowadzenie po sprytnym strza-
le Mateusza Ordy. Wydawało się, że 
ponownie inicjatywę przejął Chro-
bry, ale błędy w obronie sprawiły, że 
Sparta ponownie wyrównała sytuację 
po strzale głową Patryka Kumosia. 
Pozostała część meczu była bardzo 
wyrównana i wszyscy spodziewali się 
podziału punktów. Jednak po faulu 
w polu karnym sędzia podyktował 
„jedenastkę” dla drużyny Sparty, 
która po pewnym strzale Pawła Wil-
ka wyszła na prowadzenie 3:2. Taki 
rezultat utrzymał się do końca, po-
mimo zdecydowanych ataków Chro-
brego.

Dyspozycja arbitra zawodów nie 
wpłynęła pozytywnie na wydarzenie 
boiskowe. Popełniał on wiele błędów, 
przyczyniając się do nerwowej atmo-
sfery na boisku. Rzut karny, który po-
dyktował, również był bardzo prob-
lematyczny. Kibice z Nowogrodźca 
twierdzą, że żadnego faulu nie było, 
natomiast sympatycy z Zebrzydowej 
przekonani są, że „jedenastka” była 
bezdyskusyjna. Faktem jednak jest, 
że to Sparta wygrała 3:2 i otrzymała 
całą pulę punktów.

Obecnie drużyna Sparty Zebrzy-
dowa zajmuje trzecie miejsce w tabe-
li klasy A grupy III, natomiast zespół 
Chrobrego Nowogrodziec jest na pią-
tym miejscu.

Edward	Widuch,	
Maciej	Felczyński

„AKORD” i „TRIO”. 
Wszyscy wykonawcy 
w czasie koncertu 
galowego zostali na-
grodzeni dyploma-
mi oraz pucharami. 
Wśród zaproszo-
nych gości pojawili 
się między innymi: 
Poseł na Sejm RP 
Pani Marzena Ma-
chałek, Przewodni-

czący Rady Miejskiej Jeleniej Góry 
Pan Leszek Wrotniewski, Przewod-
niczący Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Jeleniej Górze Pan Ma-

rian Hübner.
Jury z udziałem przedstawicieli 

Kuratorium Oświaty we Wrocła-
wiu, zakwalifikowało do finałowego 
koncertu galowego we Wrocławiu:

1. Zespół wokalny „Akord” ze 
Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu

2. Zespół muzyczny z Gimna-
zjum Samorządowego nr 2 w Bole-
sławcu

3. Annę Góralik z Gimnazjum 
Nr 1 w Jeleniej Górze 

4. Natalię Rozum z Publicznego 
Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim 

5. Natalię Sikorzyńską z Gimna-
zjum w Ruszowie

Opiekunem zespołów z Gmi-
ny Nowogrodziec jest Pani Renata 
Dziuba.

Jadwiga Maksymowicz

Urząd Miejski w Nowo-
grodźcu serdecznie gratuluje 
zwycięzcom VIII Dolnoślą-
skiego Przeglądu Piosenki 
i Pieśni Patriotycznej, życząc 
uczniom Gminy Nowogro-
dziec sukcesów twórczych 
i powodzenia w kolejnym eta-
pie - finałowym koncercie ga-
lowym we Wrocławiu!


