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Kolejna ważna inwestycja

Seniorzy z wizytą u Burmistrza Nowogrodźca

Ważnym wydarzeniem była wi-
zyta Seniorów Domu Dziennego 
Pobytu w Nowogrodźcu w Urzę-
dzie Miejskim. Dnia 25 marca bie-
żącego roku liczna grupa naszych 
Seniorów przybyła do Ratusza, by 
zwiedzić unikatową wystawę no-
wogrodzieckiej ceramiki dawnej. 
Seniorzy wysłuchali historii po-
wstania garncarstwa oraz rozwoju 
rzemiosła w naszym mieście. Do-
wiedzieli się o tym, jak Nowogro-
dziec przez stulecia rywalizował  
z Bolesławcem o miano najlepsze-
go ośrodka ceramicznego. W holu 

W dniu 24 marca 2015 roku  
w Urzędzie Miejskim w Nowo-
grodźcu Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich podpisał umowę  
z Samodzielnym Publicznym Ze-
społem Zakładów Opieki Zdrowot-
nej w Nowogrodźcu, reprezento-
wanym przez Dyrektora Roberta 
Adaszewskiego. 

Zgodnie z umową SP ZZOZ  
w Nowogrodźcu otrzyma dota-
cję celową na realizację inwestycji  
pn. „Adaptacja pomieszczeń oraz 
zakup wyposażenia w celu przenie-
sienia działalności Samodzielne-
go Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu 
– etap II” w 2015 roku. Wysokość 
dotacji wynosi 1.900.000,00 zło-
tych brutto.

SP ZZOZ w Nowogrodźcu zobo-
wiązuje się przeznaczyć dotację na 
pokrycie kosztów następujących 
działań:
1. wykonanie elewacji zewnętrznej 

z dociepleniem,

2. wykonanie tynków wewnętrz-
nych na ścianach wraz z malo-
waniem,

3. wykonanie instalacji wewnętrz-
nych (elektrycznej, wodno-kana-
lizacyjnej, centralnego ogrzewa-
nia, wentylacji),

4. wykonanie posadzek z PCV oraz 
z płytek ceramicznych,

5. zakup i montaż windy, 

na pierwszym piętrze Urzędu Miej-
skiego Seniorzy mieli możliwość 
podziwiać wspaniałe wyroby no-
wogrodzieckich mistrzów z XVIII  
i XIX wieku oraz z okresu przedwo-
jennego.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich z wielką radością powitał 
Seniorów, zapraszając wszystkich 
do wspólnej rozmowy. Spotkania 
Seniorów z Gospodarzem gminy 
Nowogrodziec stały się już dobrą 
tradycją. Ci, którzy byli na tych 
spotkaniach, wiedzą, że zawsze 

panuje tam atmosfera przyjaźni  
i wzajemnego zaufania. Okazywa-
nie szacunku Seniorom, chęć wy-
słuchania, prośba dzielenia się do-
świadczeniem, otwarte odpowiedzi 
na wszystkie nurtujące pytania ce-
chują spotkania Gospodarza gminy  
z jej najstarszymi Mieszkańcami.

W spotkaniu wzięła udział Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu Antonina Szelechowicz. 
Pan Burmistrz opowiedział goś-
ciom o funkcjonowaniu samorzą-
du terytorialnego, o dokonaniach  
i o planowanych inwestycjach. Se-
niorzy ze swojej strony opowiedzieli 
o swoich planach, wyjazdach, prze-
kazali dla Burmistrza Roberta Reli-
cha pozdrowienia i podziękowania 
za owocną współpracę od Zarządu 
Stowarzyszenia Osób Niepełno-
sprawnych w Bolesławcu.

Pytania i odpowiedzi, radość ze 
wzajemnego zrozumienia, życzli-
wość, ciepłe pożegnania…

Na zakończenie spotkania wyko-
nano wspólne pamiątkowe zdjęcie.
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6. zakup i montaż agregatu prądo-
twórczego,

7. roboty zewnętrzne: wykonanie 
dróg, parkingów oraz terenu 
zielonego.
Termin realizacji inwestycji - do 

dnia 15 grudnia 2015 roku.
Jest to kolejna bardzo ważna   

i potrzebna inwestycja gminy No-
wogrodziec.
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„Bo piękno na to jest, by zachwycało…”

Piękną wystawę „Wielkanocne 
inspiracje w Twórczości Ludowej 
gminy Nowogrodziec” Mieszkań-
cy i Goście gminy Nowogrodziec 
mogą podziwiać w holu na pierw-
szym piętrze Ratusza. Utalentowa-
ni, kreatywni, obdarzeni twórczą 
inwencją Rękodzielnicy gminy No-
wogrodziec prezentują swoje prace 
pełne radosnego, wiosennego na-
stroju, złotych słonecznych promie-
ni, uśmiechu i optymizmu.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich serdecznie dziękuje wszyst-
kim Mieszkańcom gminy Nowogro-
dziec, którzy przyjęli zaproszenie 
do udziału w wystawie, składając 
wyrazy uznania i szacunku naszym 
Rękodzielnikom oraz gratulując 
zdolności i pasji tworzenia.

Własne zbiory prezentują:

• Antonina Szelechowicz, Sołectwo Milików

• Urszula Anioł, Sołectwo Gościszów

• Wiesława Traczyk, Sołectwo Wykroty

• Rojewska Helena, Sołectwo Nowogrodziec

• Maria Gancarczyk, Sołectwo Zagajnik

• Sabina Mierzwa, Milików Kolonia

• Władysława Żak, Milików Kolonia

• Zofia Ludziak, Sołectwo Gościszów

• Aniela Kopała, Sołectwo Milików

• Marta Sawko, Sołectwo Gościszów

• Franciszka Szewczyk, Sołectwo Wykroty

• Zofia Potoczna, Sołectwo Czerna

• Katarzyna Kulczycka, Sołectwo Kierżno

• Agnieszka Góral, Sołectwo Zabłocie

• Helena Borszowska, Sołectwo Gierałtów

• Maria Jasińska, Sołectwo Gościszów

• Helena Różnicka, Sołectwo Milików

• Edyta Kotwica, Sołectwo Nowogrodziec

• Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Nowogrodźcu 

• Gimnazjum  
im. A. Mickiewicza w Nowogrodźcu

• Szkoła Podstawowa  
im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu

• Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Gierałtowie

• Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Gościszowie

• Zespół Szkół  
im. J. Piłsudskiego w Nowej Wsi

• Świetlica środowiskowa przy Zespole Szkół  
im. J. Piłsudskiego w Nowej Wsi 

Wystawa pokonkursowa „Pisanka-Kraszanka”  
zorganizowana przez GCKiS w Nowogrodźcu

• Sołectwo Zagajnik

• Sołectwo Godzieszów

• Urząd Miejski w Nowogrodźcu

„Bo piękno na to jest,  
by zachwycało…”  

/Cyprian Kamil Norwid/
      

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Nowogrodźcu
W bieżącym roku zaplanowano 

przebudowę 845 m gminnej drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych w No-
wogrodźcu. Droga jest zlokalizowana 
we wschodniej części miasta, łączy 
ulicę Młyńską z drogą powiatową  
w kierunku Bolesławca.  

Droga jest obecnie intensywnie 
użytkowana przez rolników. Posia-

da nawierzchnię gruntową o szero-
kości 3 – 3,5 m i jest w bardzo złym 
stanie technicznym. Zawężone po-
bocza, brak prawidłowego odwod-
nienia, liczne wyrwy i głębokie dziu-
ry, a miejscami koleiny przesądziły  
o zakwalifikowaniu przedsięwzięcia do 
dofinansowania w ramach Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 

Przebudowa powyższej drogi polep-
szy jej stan techniczny, a tym samym 
ułatwi dojazd do gruntów rolnych.

Zleceniobiorcą projektu przebudo-
wy przedmiotowej drogi został Jerzy 
Dec Biuro Projektowe i Usług Budow-
nictwa AJD PROJEKT z siedzibą w Leś-
nej, z którym Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich podpisał umowę w dniu 

26 lutego 2015 roku.      
Pod koniec lutego 2015 roku Gmi-

na Nowogrodziec złożyła wniosek do 
Wydziału Geodezji i Kartografii Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego o udzielenie pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej na 
zadania rekultywacyjne na 2015 rok. 
Oczekiwana kwota dotacji to 177 450 
złotych. 
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Pozostają bez zmian!
W odpowiedzi na liczne pytania 

Mieszkańców naszej gminy Urząd 
Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie 
informuje, że opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalny-
mi w 2015 roku wnosić należy na 
Państwa indywidualne numery ra-
chunków bankowych – te, na które 
dokonywali Państwo wpłat dotych-
czas.

Stawki opłat oraz terminy płat-
ności pozostają bez zmian. Wyso-
kość opłaty została przez Państwa 
określona w złożonej deklaracji, 
dlatego nie będą wysyłane dodat-
kowe zawiadomienia.

W tytule wpłaty należy wska-
zywać miesiąc, za jaki wnoszona 
jest opłata, a nie terminy płatności. 
Miesięczna opłata wnoszona jest 
bez wezwania do 15 dnia każdego 
miesiąca, następującego po mie-
siącu, którego obowiązek ponosze-
nia opłaty dotyczy.

W związku z powyższym  
obowiązują następujące terminy płatności:

1. za styczeń – do 15 lutego danego roku,
2. za luty – do 15 marca danego roku,
3. za marzec – do 15 kwietnia danego roku,
4. za kwiecień – do 15 maja danego roku,
5. za maj – do 15 czerwca danego roku,
6. za czerwiec – do 15 lipca danego roku,
7. za lipiec – do 15 sierpnia danego roku,
8. za sierpień – do 15 września danego roku,
9. za wrzesień – do 15 października danego 

roku,
10. za październik – do 15 listopada danego 

roku,
11. za listopad – do 15 grudnia danego roku,
12. za grudzień – do 15 stycznia następnego 

roku. 
 

Przypominamy również,  
że w przypadku:

• zamieszkania na danej nieru-
chomości pierwszego miesz-
kańca (np. nowo wybudowane 
budynki, zakup nieruchomości 
itp.) lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komu-
nalnych (nieruchomości nieza-
mieszkałe) bądź

• zmiany danych będących pod-
stawą ustalenia wysokości na-
leżnej opłaty (np. narodziny 
dziecka, zgon osoby, przepro-
wadzenie się, zmiana sposobu 
zbiórki odpadów itp.) lub okre-
ślonej w deklaracji ilości odpa-
dów komunalnych powstają-
cych na danej nieruchomości 
(nieruchomości niezamieszkałe)

nową deklarację należy złożyć  
w terminie 14 dni od dnia zaistnie-
nia wymienionych wyżej okolicz-
ności.

 
Ważne: W przypadku zmiany 
miejsca zamieszkania wszystkich 
wskazanych w deklaracji osób 
(np. sprzedaż nieruchomości, 
rozwiązanie umowy najmu itp.), 
należy złożyć za daną nierucho-
mość deklarację „zerową” rów-
nież w terminie 14 dni. Niezłoże-
nie deklaracji skutkuje dalszym 
naliczaniem opłat.

 
W przypadku zgonu podatnika nie 
należy uiszczać w dalszym ciągu 
opłaty na jego konto. Osoba, która 
przejmuje obowiązek ponoszenia 
opłaty za daną nieruchomość zo-
bowiązana jest złożyć w terminie 
14 dni od daty zgonu nową dekla-
rację. Wówczas zostanie nadany 
nowy indywidualny numer ra-
chunku bankowego.
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Podsumowanie 23 finału WOŚP
26 marca 2015 roku w sali kon-

ferencyjnej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 
zostało zorganizowane spotkanie, 
podsumowujące 23 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy,  
w którym wziął udział Gospodarz 
gminy Nowogrodziec Robert Re-
lich.

Podczas spotkania omówiono 
rozliczenie Finału, którego doko-
nał Szef Sztabu działającego przy 
GCKiS w Nowogrodźcu Maciej 
Felczyński. W tym roku ponad 
120 tysięcy wolontariuszy w całym 
kraju i za granicą zebrało łącznie 
53.109.707,83 złotych. W naszej 

gminie 60 wolontariuszy pomimo 
bardzo złej pogody i przenikliwego 
zimna dzielnie kwestowało. Udało 
się zebrać kwotę 11.107,75 złotych, 
która została przekazana do Cen-
trali Fundacji.

Całość uzyskanych środków zo-
stała przeznaczona dla podtrzyma-
nia wysokich standardów leczenia 
dzieci na oddziałach pediatrycz-
nych i onkologicznych oraz dla god-
nej opieki medycznej seniorów.

Po części merytorycznej na-
stąpiło wręczenie specjalnego wy-
różnienia z rąk Burmistrza No-
wogrodźca Roberta Relicha oraz 
Dyrektora Gminnego Centrum Kul-

tury i Sportu w Nowogrodźcu Eli-
zy Szwed dla wolontariusza, który 
zebrał największą kwotę. Specjalne 
podziękowanie oraz nagrodę – tor-
bę sportową otrzymała Natalia Kata 
z Zespołu Szkół w Nowej Wsi. W jej 
puszce uzbierała się kwota 571,82 
złotych.

Tego dnia każdemu z 60 wolon-
tariuszy wręczono podziękowania  
i upominki za wielkie zaangażowa-
nie i poświęcenie podczas 23 Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.

Zaproszeni goście wzięli udział 
w przygotowanym specjalnie na tą 
uroczystość poczęstunku.

GCKiS w Nowogrodźcu

Gościnny występ Gościszowianek w Zittau
Zespół Gościszowianki 11 marca 

wystąpił w Sali Rajców w Ratuszu  
w Zittau z okazji jubileuszu 20-lecia 
Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich 
Landfrauenkreisverein Görlitz.

W uroczystości jubileuszowej 
wzięli udział zaproszeni goście, 
m.in. Burmistrz Zittau, wiceprezy-
dent Stowarzyszenia Kobiet Wiej-
skich w Niemczech, zespół Roz-
maryn z Markocic i wielu innych 
gości współpracujących na co dzień 
z kobietami ze Stowarzyszenia. 120 
kobiet z terenu Görlitz, Lobau i Zit-
tau działa aktywnie, m.in. w zakre-
sie wymiany kulturowej w rejonie 
przygranicznym Polska-Niemcy-
-Czechy. Stowarzyszenie Landfrau-
enkreisverein Görlitz prezentuje 
swoją działalność podczas naszych 

wydarzeń kulturalnych, m.in. bio-
rąc udział w Święcie Chleba i goś-
cinnie w święcie Pieczenicy i Jar-
marku Garncarskim.

 

Zespół Gościszowianki promuje 
polską kulturę na terenie Niemiec, 
prezentując wysoki poziom arty-
styczny, jak również kulinarny.
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Wystawa nowogrodzieckiej ceramiki dawnej
Spotkanie miłośników kultury  

i historii ziemi nowogrodzieckiej 
poświęcone bogatym tradycjom 
rzemieślniczym naszej Małej Oj-
czyzny pt. „Nowogrodzieckie spot-
kania ceramiczne w nawiązaniu do 
tradycji i historii”, miało miejsce  
25 marca 2015 roku w Urzędzie 
Miejskim w Nowogrodźcu.

Od wielu pokoleń Nowogrodziec 
słynie z tradycji ceramicznych,  
a szczególnie garncarstwa. Przez 
stulecia rywalizował z Bolesław-
cem o miano najlepszego ośrodka 
ceramicznego. Dzięki początkom 
garncarstwa Nowogrodziec stał się 
„Miastem dobrego garnka”.

Przez ostatnie cztery miesiące  
w holu na pierwszym piętrze Urzę-
du Miejskiego była otwarta unika-
towa wystawa nowogrodzieckiej 
ceramiki dawnej, gdzie można było 
podziwiać wspaniałe wyroby nowo-
grodzieckich mistrzów XVIII i XIX 
wieku oraz z okresu przedwojenne-
go. W realizację tego przedsięwzię-
cia zaangażowali się prywatni ko-
lekcjonerzy oraz osobiście Dyrektor 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
Anna Bober-Tubaj.

W spotkaniu organizowanym na 
zakończenie wystawy wzięli udział: 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich, Przewodnicząca Rady Miej-

skiej w Nowogrodźcu Antonina 
Szelechowicz wraz z Radnym Pio-
trem Nieratką, Dyrektor GCKiS  
w Nowogrodźcu Eliza Szwed, Dy-
rektor Gimnazjum im. Adama Mi-
ckiewicza w Nowogrodźcu Józef 
Rosa, Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej im. Bolesława Chrobrego w No-
wogrodźcu Władysław Tomaszew-
ski, Dyrektor Muzeum Ceramiki  
w Bolesławcu Anna Bober-Tubaj 
wraz z pracownikami, prywatni ko-
lekcjonerzy oraz właściciele zakła-
dów ceramicznych Wiesława Sene-
szyn, Dariusz Sikorski i Kazimierz 
Gorczyński.

Gospodarz gminy Robert Relich 
serdecznie powitał zgromadzonych 
gości. Krótki zarys historii regional-
nej ceramiki przedstawiła Dyrektor 
Muzeum Ceramiki w Bolesławcu 
Anna Bober-Tubaj.

Następnie Burmistrz Robert 
Relich dziękując uczestnikom spot-
kania za zaangażowanie w życie 
społeczne i kulturalne lokalnej spo-
łeczności, wyraził swoje uznanie dla 
Dyrektora Muzeum Anny Bober-
-Tubaj oraz prywatnych kolekcjo-
nerów, dzięki którym było możliwe 
pokazanie różnorodności form i bo-
gactwa nowogrodzieckiej ceramiki 
dawnej.
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Z życia Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
W dniu 27 marca 2015 roku od-

była się VIII sesja Rady Miejskiej  
w Nowogrodźcu, podczas której 
podjęto 11 uchwał w sprawach:

• przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Nowogro-
dziec w 2015 roku;

• sprzedaży nieruchomości;

• utworzenia obwodu głosowa-
nia w Samodzielnym Publicz-
nym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nowogrodźcu dla 
przeprowadzenia głosowania  
w wyborach Prezydenta Rzecz-
pospolitej Polskiej w dniu 10 
maja 2015 roku;

• zmiany uchwały nr VII/35/11 
Rady Miejskiej w Nowogrodź-
cu z dnia 24 lutego 2011 roku  
w sprawie szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjali-
styczne usługi opiekuńcze oraz 
określenia warunków częściowe-
go lub całkowitego zwolnienia od 
opłat jak również trybu ich po-
bierania;

• poboru podatków i opłat, okre-
ślenia inkasentów i wysokość 
wynagrodzenia za inkaso;

• wprowadzenia zmian w budżecie 
Gminy i Miasta Nowogrodziec na 
2015 rok;

• określenia kryteriów na drugim 
etapie postępowania rekrutacyj-
nego do przedszkola publiczne-
go i oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach pod-
stawowych, dla których Gmina 
Nowogrodziec jest organem pro-
wadzącym oraz określenia do-

kumentów niezbędnych do po-
twierdzenia tych kryteriów;

• powołania do Rad Społecznych 
Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej  i Sa-
modzielnego Publicznego Zespo-
łu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Nowogrodźcu.

Skład Rady Społecznej Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Nowogrodźcu:

Robert Marek Relich  
- Przewodniczący

Stanisław Łaniocha    
- Przedstawiciel Rady Miejskiej

Krzysztof Sadowski   
- Przedstawiciel Rady Miejskiej

Ryszard Jaworski        
- Przedstawiciel Rady Miejskiej

Skład Rady Społecznej  
Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Zakładów Opieki  
Zdrowotnej w Nowogrodźcu:

Robert Marek Relich      
- Przewodniczący

Antonina Szelechowicz  
- Przedstawiciel Rady Miejskiej

Arkadiusz Kosior            
- Przedstawiciel Rady Miejskiej

Barbara Sikora                
- Przedstawiciel Rady Miejskiej

26 marca 2015 roku odbyło się 
wspólne posiedzenie Komisji Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu celem 
zaopiniowania projektów uchwal 
na VIII sesję Rady Miejskiej.
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Dokształca się i doskonali  
cała społeczność szkolna

W ramach realizowanego przez 
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła 
II w Gierałtowie, a współfinanso-
wanego przez Europejski Fundusz 
Społeczny, projektu „Nowy system 
doskonalenia nauczycieli w powie-
cie bolesławieckim” odbywa się cykl 
konferencji dla rady pedagogicznej 
i nauczycieli poszczególnych przed-
miotów.

Oferta szkoleniowa obejmuje 
jednak także pozostałych przed-
stawicieli społeczności szkolnej,  
a więc uczniów i rodziców. 25 marca 
2015 roku miało miejsce spotkanie 
z uznanym autorytetem z dziedziny 
treningu pamięci, twórczego myśle-
nia i rozwoju, autorem i tłumaczem 
wielu publikacji na ten temat - pa-
nem Markiem Szurawskim.

W ramach pierwszej części pro-
jektu młodzież z klas V i VI uczestni-
czyła w szkoleniu na temat technik 
uczenia się i ćwiczeniach warszta-
towych w doskonaleniu łatwego, 
szybkiego i, co najważniejsze, trwa-
łego zapamiętywania kluczowych 
informacji. W drugiej zaś części, 
podobne spotkanie, poszerzone 
o szkolenie dotyczące sposobów 
wspierania i motywowania dziecka 
do nauki, odbyli rodzice.

Oba spotkania cieszyły się du-
żym zainteresowaniem i, sądząc 
po reakcji uczestników, zaowocują 
zmianą podejścia do sposobu ucze-
nia się.

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Gierałtowie

„Pisanka – Kraszanka”
Konkurs pn. „Pisanka - Kraszan-

ka” zorganizowany przez Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w No-
wogrodźcu rozstrzygnięty! Chęć na 
stworzenie najpiękniejszej pisanki 
wyraziło 24 uczniów ze szkół na te-
renie naszej gminy. Jury w składzie: 
Krystyna Kuduk (przewodnicząca), 
Urszula Anioł (członek komisji) 
oraz Karolina Potocka (członek ko-
misji) po zapoznaniu się z pracami 
konkursowymi postanowiło przy-
znać następujące wyróżnienia:

Kategoria I  
(klasy I-III szkół podstawowych)

I miejsce - Katarzyna Potocka

II miejsce - Martyna Kubasiewicz

III miejsce - Patrycja Kaczor

Wyróżnienia:

Paweł Rupa

Aleksandra Gorczyca

Amelia Sadowska

Kategoria II  
(klasy IV-VI szkół podstawowych)

I miejsce - Wiktoria Słabicka

II miejsce - Karolina Bober

III miejsce - Amelia Mudrak

Wyróżnienia:

Oliwia Skiba

Marta Szewczyk

Julia Ludziak

Kiermasz Rękodzielniczy

Kategoria III (gimnazja)

I miejsce - Anna Szewczyk

II miejsce - Klaudia Majtyka

III miejsce - Patrycja Skiba
Wszystkim laureatom wręczono 

nagrody, a pozostałym uczestnikom 
konkursu - drobne upominki. Zwy-
cięzcom serdecznie gratulujemy  
i zapraszamy do wzięcia udziału  
w kolejnej edycji Konkursu „Pisan-
ka-Kraszanka”.

Prace pokonkursowe można 
obejrzeć na wystawie „Wielkanocne 
inspiracje w Twórczości Ludowej 
gminy Nowogrodziec” prezentowa-
nej w Urzędzie Miejskim w Nowo-
grodźcu. 

 GCKiS  w Nowogrodźcu

W dniu 28 marca 2015 roku na 
Nowogrodzieckim Rynku odbył się 
Kiermasz Rękodzielniczy prezen-
tujący wyroby lokalnych twórców.  
W kiermaszu udział wzięły Sołe-
ctwa: Gościszów, Milików, Wykro-
ty, Gierałtów, Czerna, Zebrzydowa, 
Seniorzy z Domu Dziennego Poby-
tu oraz Młodzieżowa Rada Miejska  
w Nowogrodźcu.

Mimo zimna i deszczu zaprezen-
towano ozdoby związane z Wiel-
kanocą, dzięki którym nasze stoły  
i domy nabierają wyjątkowego wy-
razu i atmosfery. Bardzo duże zain-
teresowanie uczestników Jarmarku 
budziły niezwykłe, misterne ozdoby 
i symbole świąteczne wykonywane 
w różnych technikach i z różnorod-
nych materiałów: krepy, papieru, 

tkaniny, tworzyw sztucznych oraz 
wyroby z siana, jak i zwierzątka  
z różnych materiałów dzianino-
wych. Ciekawym pomysłem od-
znaczały się haftowane serwety  
w kształcie pisanek i koszyczków,  
a także misternie wykonane wyroby 
z włóczki, tasiemek oraz papieru. 
Nie zabrakło również tradycyjnych 
palm uplecionych z gałązek buksz-
panu, różnorodnych kwiatów oraz 
chlebków, baranków i ciast wielka-
nocnych. Uznaniem cieszyły się tra-
dycyjne pisanki ozdabiane woskiem 
na ciepło. Większość ozdób posia-
dała charakter dekoracyjny. 

    

GCKiS w Nowogrodźcu

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr…
Piękne spotkanie dla Pań przy 

dźwiękach hiszpańskiej muzyki,  
w atmosferze pełnej radości, ciepła 
i zaufania, zostało zorganizowane 
przez Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu. 10 mar-
ca 2015 roku, z okazji Dnia Kobiet, 
zespół „Vertical Trio” z Wrocławia 
przeniósł uczestników spotkania do 
ojczyzny flamenco.

Podczas spotkania można było 
wysłuchać czterech historii wspa-
niałych kobiet, które odniosły 
sukces w życiu zawodowym, jak  
i prywatnym. Swoim życiorysem 
podzieliły się panie: 

Matylda Kryjak, właścicielka sa-
lonu fryzjerskiego, członek zespołu 
„Milikowianki”;

Matylda Smusz, Przewodniczą-
ca Domu Dziennego Pobytu w No-
wogrodźcu, 

Genowefa Chmielowiec, Sołtys 
Kierżna oraz przedsiębiorca. 

Gościem specjalnym była pani 
Joanna Dumin, mieszkanka Jele-
niej Góry, która przedstawiła swoją 
bogatą historię i intensywne życie 
zawodowe. 

Dodatkowo podczas spotkania 
wszyscy uczestnicy mogli degusto-
wać potrawy kuchni hiszpańskiej.

      
 Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Dzień Drzwi Otwartych w Szkole Podstawowej w Czernej
18 marca 2015 roku w Szkole Pod-

stawowej im. Górników Surowców 
Mineralnych w Czernej odbyła się 
ważna uroczystość. W tym dniu zor-
ganizowano Dzień Drzwi Otwartych, 
w którym wzięli udział Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich wraz z Soł-
tysem Czernej Józefem Potyszka. 

Imienne zaproszenia otrzymały 
dzieci pięcio- i sześcioletnie należące 
do obwodu szkoły oraz ich rodzice. 
Dla wszystkich uczestników spotka-

nia przygotowano sporo atrakcji.
Najmłodsi mogli zaobserwować, 

jak na lekcji wychowania fizycznego 
rozwijano talenty sportowe. Dzieci 
wzięły również udział w zajęciach ot-
wartych w klasie I i w oddziale przed-
szkolnym. Przedszkolaki zaprezen-
towały Gościom wiersze i piosenki  
o tematyce wiosennej, zaś pierwszo-
klasiści, przebrani w kolorowe stroje, 
wystąpili w inscenizacji pt. „Powita-
nie wiosny”. 

Członkowie PCK przygotowali 
dla wszystkich Gości pyszne, zdrowe  
i kolorowe kanapki, a Rada Rodziców 
ufundowała drobne upominki w po-
staci opasek odblaskowych z wydru-
kowaną nazwą szkoły. 

Kulminacyjnym punktem dnia 
był program artystyczny, w którym 
zaprezentowały się organizacje ucz-
niowskie: Samorząd Uczniowski, 
Eucharystyczny Ruch Młodych oraz 
organizacje współpracujące ze szko-
łą: Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
i Niepubliczne Przedszkole „Skrzaty”. 
Wyemitowano również krótki film,  
w którym uczniowie wyrażali swoje 
opinie na temat Szkoły Podstawowej 
w Czernej.

Z pewnością, ten dzień pozwolił 
rodzicom i dzieciom lepiej poznać 
szkołę i jej otoczenie.

 
Szkoła Podstawowa im. Górników 
Surowców Mineralnych w Czernej



Łużyckie Wędrówki
Urząd Miejski w Nowogrodźcu 

uprzejmie informuje, że w dniach 
24-26.04.2015 roku odbędzie się 
XV Jubileuszowy Międzynarodowy 
Rajd Pieszy 3 DNI - 3 KRAJE - 3 
WĘDRÓWKI „Łużyckie Wędrów-
ki”.

Organizatorem imprezy tury-
stycznej jest Oddział Łużycki Pol-
skiego Towarzystwa Schronisk 
Młodzieżowych w Lubaniu. Współ-
organizatorem jest Gmina Nowo-
grodziec.

Informujemy również, że zosta-
ła uruchomiona strona internetowa 
rajdu z systemem rejestracji uczest-
ników: http://www.ptsmluban.vip-
serv.org/menu3dni.htm

Zachęcamy wielbicieli turystyki 
aktywnej do udziału w rajdzie pie-
szym „Łużyckie Wędrówki”.

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Wygrana w mistrzostwach powiatu bolesławieckiego  
w szachach drużynowych

Mistrzostwa powiatu bolesła-
wieckiego w kategorii szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych w szachach 
drużynowych odbyły się 10 marca 
2015 roku w II LO w Bolesławcu. 
Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Wykro-
tach w składzie: Szymon Turczyn, 
Wojciech Kuźnik, Jakub Superson  
i Klaudia Gancarczyk, zajęli pierw-
sze miejsce w swojej kategorii  
i awansowali do zawodów strefo-
wych.

Na co dzień uczniowie mogą do-
skonalić się w grze w szachy na za-
jęciach świetlicowych, jak również 
mogą ćwiczyć tę grę na zajęciach 
kółka szachowego prowadzonego 
przez pana Grzegorza Mazurkiewi-
cza.

Tak ogromny sukces, jakim jest 
zajęcie I miejsca w powiecie, bar-
dzo pozytywnie wpłynął na uczniów 
szkoły, którzy już zapowiadają ak-
tywniejszy udział w zajęciach kółka 

szachowego po to, by odnosić jesz-
cze większe sukcesy w kolejnych 
latach.

 Szkoła Podstawowa  
im. T. Kościuszki w Wykrotach 

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

Kolejny sukces naszej młodzieży

Zespół wokalny Melizmat, kie-
rowany przez pana Krzysztofa 
Adamca, 13 marca br. wziął udział 
w eliminacjach rejonowych IX Dol-
nośląskiego Przeglądu Piosenki  
i Pieśni Patriotycznej w Jeleniej 
Górze.

Uzdolniona młodzież Gim-
nazjum im. Adama Mickiewicza  
w Nowogrodźcu zaprezentowała się 
aż w trzech kategoriach konkurso-
wych:

• solo – Kamila Nazim
• duet – Weronika Drąg i Natalia 

Jadach
• sekstet – Gabriela Dzioba, 

Kamila Nazim, Anna Rucińska, 
Julia Sadowska, Marcelina Wią-
cek, Wiktoria Wilas.

Uczennice zaprezentowały wy-
soki poziom swoich umiejętno-
ści wokalnych i zdobyły nagrody  
w dwóch kategoriach: soliści – Ka-
mila Nazim i zespoły – Gabriela 
Dzioba, Kamila Nazim, Anna Ru-
cińska, Julia Sadowska, Marcelina 
Wiącek, Wiktoria Wilas. Nagrodzo-
ne uczennice zostały zaproszone 
do udziału w Koncercie Galowym 
Przeglądu, który odbył się 20 mar-
ca 2015 roku w sali koncertowej 
Jeleniogórskiego Centrum Kultury.

Warto również wspomnieć, że 
Kamila Nazim przed wyjazdem do 
Jeleniej Góry uczestniczyła również 
w etapie powiatowym Dolnoślą-
skiego Konkursu Recytatorskiego, 
gdzie zdobyła nagrodę i zakwalifi-
kowała się do etapu rejonowego!

      
Gimnazjum  

im. A. Mickiewicza w Nowogrodźcu

Zwycięstwo uczennic z Nowogrodźca
Ogólnopolski Konkurs Krajo-

znawczo - Turystyczny „Poznajemy 
Ojcowiznę” od wielu lat cieszy się 
dużym zainteresowaniem. Ucznio-
wie szkół mają możliwość badania 
historii swoich rodzin, a także opi-
sywania ciekawych zabytków zwią-
zanych z miejscem zamieszkania.

4 lutego bieżącego roku w Bole-
sławcu miało miejsce rozstrzygnię-
cie XII Powiatowego Konkursu „Po-
znajemy Ojcowiznę”. Wśród szkół 
podstawowych w kategorii prac 
indywidualnych uczennice Szkoły 
Podstawowej im. Bolesława Chro-
brego w Nowogrodźcu zajęły:

Justyna Maksymowicz - I miejsce,

Karolina Mudrak – II miejsce.

Opiekunką prac była pani Sylwia 
Parada. Prace naszych  uczennic zo-
stały również wysłane na etap woje-
wódzki do Legnicy.

 

17 marca 2015 roku w Legnickiej Bi-
bliotece Publicznej odbyło się pod-
sumowanie etapu wojewódzkiego 
konkursu „Poznajemy Ojcowiznę”. 
Praca Karoliny Mudrak „Ze Świ-
rza do Ołdrzychowa. Wspomnienia  
o Michale Mudraku” w swojej ka-
tegorii zajęła I miejsce, natomiast 

„Ołdrzychowskie kapliczki” Justyny 
Maksymowicz – II miejsce.

Ponadto jury wytypowało pracę 
Karoliny do etapu centralnego, któ-
ry zostanie rozstrzygnięty w maju 
bieżącego roku.

Szkoła Podstawowa  
im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu

HARMONOGRAM ORAZ  MIEJSCA ZBIÓREK ODPADÓW  
WIELKOGABARYTOWYCH, MEBLI, ZUŻYTYCH OPON,  

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO  
ORAZ WIELKOGABARYTOWYCH OPAKOWAŃ  

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI NA TERENIE GMINY NOWOGRODZIEC

HARMONOGRAM ORAZ  MIEJSCA ZBIÓREK ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH, MEBLI, ZUŻYTYCH OPON, ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ WIELKOGABARYTOWYCH 

OPAKOWAŃ ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI NA TERENIE GMINY 
NOWOGRODZIEC

Lp. Miejscowość Lokalizacja  kontenera Termin zbiórki 
odpadów 

1.  Czerna Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej -1 kontener 04-05 maja 2015 r. 

2. Gierałtów Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej - 1 kontener 04-05 maja 2015 r. 

3.  Godzieszów Przy budynku dawnej szkoły podstawowej - 1 kontener 04-05 maja 2015 r. 

4. Parzyce Przy zestawie pojemników do segregacji  
(przy drodze krajowej nr 94) -  1 kontener 

11-12 maja 2014 r. 

5. Gościszów −Przy murze kościoła - 1 kontener 
−Przy rozjeździe na Lwówek - 1 kontener 

06-07 maja 2015 r. 

6. Kierżno Przy przystanku (kierunek Nowa Wieś) - 1 kontener 06-07 maja 2015 r. 

7. Milików Przy placu zabaw - 1 kontener 08-09 maja 2015 r. 

8. Nowa Wieś −Przy budynku nr 45 - 1 kontener 
−Przy przystanku Kolonia Bieniec -1 kontener 

08-09 maja 2015 r. 

9. Wykroty − Przy świetlicy wiejskiej - 1 kontener 
− Przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej - 1 kontener 

11-12 maja 2015 r. 

10 Zebrzydowa − Przy budynku Świetlicy Wiejskiej -1 kontener 
− Przy boisku sportowym - 1 kontener 

15-16 maja 2015 r. 

11. Zagajnik Przy świetlicy wiejskiej -1 kontener 15-16  maja 2015 r. 

12. Zabłocie Przy boisku sportowym  - 1 kontener 15-16 maja 2015 r. 

13. Nowogrodziec 

− Osiedle Asnyka (przy pojemnikach do segregacji,  
działka gminna w kierunku Milikowa) - 1 kontener 

− Osiedle Asnyka (przy budynku dawnej OAZY) - 1 kontener 
− Przy boisku bocznym - 1 kontener 
− Na placu przy ul. Ołdrzychowskiej (naprzeciw nr 1) - 1 kontener 

13-15 maja 2015 r. 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

SZANOWNI MIESZKAŃCY  
GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC !

Drodzy Mieszkańcy!   
 

Gmina Nowogrodziec przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej, 
utworzenia bazy danych do oceny gospodarki energią, inwentaryzacji źródeł niskiej emisji. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) 
 

jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów 
pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania 
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej 
oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii 
– producentów, dostawców i odbiorców. 

Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców Gminy                 
i Miasta Nowogrodziec poprzez kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich                                      
i kontynuowanych działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
pyłowo–gazowych, wymianę kotłów na ekologiczne, termomodernizacji budynków mieszkalnych 
i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia 
energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy i Miasta. 

Na opracowanie PGN Gmina Nowogrodziec otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.  

 

WAŻNE! 
Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz 
jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii 
Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy i Miasta Nowogrodziec 
w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przeprowadzona 
zostanie wśród mieszkańców, przez upoważnionych przez Burmistrza Nowogrodźca 
pracowników EKO-TEAM ze Zgorzelca, inwentaryzacja źródeł niskiej emisji.  

Jednocześnie trwa akcja inwentaryzacyjna na stronie internetowej 
http://pgnnowogrodziec.ankietaplus.pl. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym 
zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, 
zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do 
stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania końcowego. 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy EKO – TEAM Sebastian Kulikowski          
tel. 0691 015 026, fax. 75 613 81 34, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.  

                        Burmistrz Nowogrodźca 
                                   Robert Relich 

 
 
 

                                       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
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Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.  

 

WAŻNE! 
Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz 
jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii 
Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy i Miasta Nowogrodziec 
w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przeprowadzona 
zostanie wśród mieszkańców, przez upoważnionych przez Burmistrza Nowogrodźca 
pracowników EKO-TEAM ze Zgorzelca, inwentaryzacja źródeł niskiej emisji.  

Jednocześnie trwa akcja inwentaryzacyjna na stronie internetowej 
http://pgnnowogrodziec.ankietaplus.pl. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym 
zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, 
zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do 
stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania końcowego. 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy EKO – TEAM Sebastian Kulikowski          
tel. 0691 015 026, fax. 75 613 81 34, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.  

                        Burmistrz Nowogrodźca 
                                   Robert Relich 

 
 
 

                                       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Burmistrz Nowogrodźca informuje,  
że od dnia 02 marca do dnia 31 maja 2015r. przeprowadzana będzie 

inwentaryzacja źródeł niskiej emisji występujących na terenie  
Gminy i Miasta Nowogrodziec, w tym m.in.:

• rodzaju i typu źródła ciepła,
• zużycia surowców na potrzeby grzewcze, ciepłej wody użytkowej, 

przygotowania posiłków,
• rodzaju i typu stolarki okienno-drzwiowej, pokrycia dachowego itp.,
• planowanych prac termomodernizacyjnych do roku 2020.

Przeprowadzenie inwentaryzacji jest niezbędne dla opracowania  
dokumentu pn.: „Plan gospodarki niskoemisyjnej”.  

Informujemy, że inwentaryzację przeprowadzają upoważnieni przed-
stawiciele firmy EKO-TEAM ze Zgorzelca, którzy mają ze sobą oryginał 

upoważnienia do przeprowadzenia inwentaryzacji podpisany przez 
Burmistrza Nowogrodźca. Ponadto posiadają identyfikatory  

z imieniem i nazwiskiem. 
Jednocześnie trwa akcja inwentaryzacyjna na stronie internetowej 

http://pgnnowogrodziec.ankietaplus.pl

KONTAKT Z ANKIETERAMI: EKO – TEAM Sebastian Kulikowski tel. 0691 
015 026, fax. 75 613 81 34, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com 

Prosimy o właściwą współpracę z ankieterami  
oraz rzetelne przekazywanie informacji 


