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ZAWSZE WALCZ CZYSTO I HONOROWO
Data 21 marca w Gierałtowie od 

dziś będzie się kojarzyła nie tylko  
z pierwszym dniem wiosny. Tego właś-
nie dnia miało miejsce niecodzienne 
wydarzenie - uroczyste poświęcenie  
i oddanie do użytku nowo wybudowa-
nej sali gimnastycznej. Ten niewątpli-
wy sukces zarówno dla Mieszkańców 
Gierałtowa, ale także dla całej Gminy 
Nowogrodziec, świętowali uczniowie, 
rodzice, nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Gierałtowie 
oraz zaproszeni goście. W obecności 
całej społeczności szkolnej Robert Re-
lich - Burmistrz Nowogrodźca, Anto-
nina Szelechowicz - Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Piotr 
Fedorowicz - Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Gierałto-
wie, Kazimierz Czerniak – Radny Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu, Mariola 
Orsa – Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców oraz Przewodnicząca Samorządu 
Uczniowskiego Alicja Kowalska doko-
nali wspólnie symbolicznego przecię-
cia wstęgi.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
całej społeczności szkolnej odbyła się 
wyjątkowa dla mieszkańców Gierał-
towa uroczystość. W miłej, radosnej 
atmosferze przy występie Nowogro-
dzieckiej Orkiestry Dętej pod kierow-
nictwem Pana Edwarda Gorczycy, Śro-
dowiskowego Chóru Harmonia pod 
dyrygenturą Pani Antoniny Zakrzew-
skiej oraz przedstawieniu uczniów 
Szkoły Podstawowej w Gierałtowie od-
było się święto wieńczące pracę i trud 
wielu zaangażowanych osób.

Marzenia uczniów z Gierałtowa 

dotyczące otwarcia sali gimnastycznej 
spełniły się!

To był wyjątkowy dzień, pełen ra-
dości, życzliwości, szczęścia, śmiechu 
dzieci i słodyczy!

Dnia 1 lipca 2014 roku Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich podpisał 
w imieniu Gminy Nowogrodziec umo-
wę na realizację zadania pn. ”Budowa 
Sali Gimnastycznej przy Szkole Pod-
stawowej w Gierałtowie” z Konsor-
cjum firm w składzie: Lider Konsor-
cjum – Przedsiębiorstwo Axyo Sp. z o.o.  
w Podgórzynie i Partner Konsor-
cjum – FILIGRAN Sp. z o.o. w Oleśni-
cy. Kwota kontraktu to 2 144 979,29 
złotych. Inwestycja obejmowała na-

stępujące kroki: roboty rozbiórkowe 
i przygotowawcze, roboty ziemne, 
betonowanie i zbrojenie, roboty izo-
lacyjne, roboty murowe, drewniana 
konstrukcja dachu, wykonanie po-
kryć dachowych, wentylacja, stolarka 
i ślusarka, tynki wewnętrzne, okładzi-
ny ścian, malowanie, posadzki, ele-
wacje, wyposażenie sali gimnastycz-
nej, utwardzenie terenu, ogrodzenie 
oraz usunięcie kolizji energetycznej.

Sala gimnastyczna w Gierałtowie 
została wykonana w terminie zgod-
nym z umową - dnia 30 stycznia 2016 
roku.

W sierpniu 2015 roku został złożo-
ny w Ministerstwie Sportu i Turystyki 

wniosek o dofinansowanie zadania 
polegającego na budowie sali gim-
nastycznej przy Szkole Podstawowej  
w Gierałtowie na kwotę 660 000,00 
zł. Po pozytywnej ocenie merytorycz-
nej i formalnej wniosku w grudniu 
2015 roku Burmistrz Robert Relich w 
imieniu Gminy Nowogrodziec podpi-
sał umowę o dofinansowanie zadania 
ze środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej w ramach programu 
Rozwoju Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej na kwotę 660 000,00 zł.

To jest kolejne przedsięwzięcie in-
westycyjne w rozwój bazy lokalowej 
gminnej oświaty. Przypomnijmy po-
przednie z kilku lat:
• dokończenie budowy hali sportowej 

przy Gimnazjum im. Adama Mi-
ckiewicza w Nowogrodźcu,

• budowa kompleksu sportowego  
i boisk ORLIK 2012,

• budowa boisk wielofunkcyjnych  
w Gierałtowie i Gościszowie,

• przebudowa Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Gościszowie 
oraz budowa sali gimnastycznej  
w Gościszowie,

• przebudowa Przedszkola Publiczne-
go w Nowogrodźcu,

• przebudowa Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Wykro-
tach,

• remont Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Gierałtowie.

Wkrótce oddajemy do użytku nowo 
wybudowaną salę gimnastyczną przy 
Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Wykrotach oraz oddziały 
przedszkolne w Zebrzydowej filii Szko-
ły Podstawowej w Nowej Wsi.

Corocznie oddawane są do użyt-
ku nowe place zabaw dla dzieci, które  
w ostatnich latach powstały w Kier-
żnie, Zabłociu i Zagajniku. Z nowych 
placów zabaw korzystają dzieci w No-
wogrodźcu, Nowej Wsi, Zebrzydowej, 
Wykrotach, Godzieszowie, Gościszo-
wie, Milikowie, Czernej.

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu



Szanowni Mieszkańcy Gminy i  Miasta Nowogrodziec!
W okresie wiosennym znacznie wzrasta zagrożenie poża-

rowe kompleksów przyleśnych, lasów, obszarów rolnych, łąk, 
pastwisk czy też terenów ogrodów działkowych, poboczy dróg 
i linii kolejowych.

Po okresie zimy roślinność jest bardzo wysuszona i szczegól-
ne łatwo palna. Wiosenne pożary powodowane wypalaniem 
traw stanowią poważne zagrożenie dla Mieszkańców, zabu-
dowań mieszkalnych oraz zabudowań gospodarczych. Wy-
palanie traw i ściernisk prowadzi do nieodwracalnych zmian  
w środowisku naturalnym i jest przyczyną wielu pożarów. Pod-
czas pożaru powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie 
groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca zdarzenia, ponadto powoduje zmniejszenie widocz-
ności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych  
w skutkach kolizji i wypadków.

Praktyka wypalania traw jest działaniem nielegalnym  
w myśl obowiązujących przepisów – art. 131 pkt 12 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) kto wypala łąki, pastwiska, 
nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowi-
ska lub szuwary podlega karze aresztu albo grzywny.

Wspomnieć należy, iż rolnikowi, który nie przestrzega za-
kazu wypalania traw, grozi ograniczenie bądź cofnięcie dopłat 
bezpośrednich, gdyż ta forma wsparcia unijnego zobowiązuje 
użytkownika gruntów do utrzymania ziemi w dobrej kulturze 
rolnej.

Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to znaczne koszty, 
które wszyscy pokrywamy solidarnie. Ponadto strażacy zaan-
gażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, 
w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia  
i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez 
lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie 
będą naprawdę niezbędni.

Wobec tak dużego zagrożenia Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich apeluje do wszystkich Mieszkańców Gminy i Miasta 
Nowogrodziec o zachowanie rozwagi i zaprzestanie wypala-
nia traw i ściernisk. Chrońmy nasze życie, zdrowie, bezpieczeń-
stwo i otoczenie!

W ramach działania na rzecz po-
prawy warunków pracy strażaków  
z Ochotniczej Staży Pożarnej w No-
wogrodźcu, Burmistrz Nowogrodź-
ca sfinansował wymianę opraw 
oświetlenia wraz z wykonaniem in-
stalacji elektrycznej w części gara-
żowej oraz warsztatowej budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w No-
wogrodźcu, przy ul. Lubańskiej 20. 
Wykonane prace odebrano w dniu 
15 marca 2016 roku.

Wykonanie nowego oświetle-
nia wpłynie korzystnie na komfort 
pracy strażaków, wykonujących 
zadania przy obsłudze i konserwa-
cji samochodów pożarniczych oraz 
sprzętu pożarniczego będącego  
w wyposażeniu jednostki.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Bardziej komfortowe  
środowisko pracy

Apel Burmistrza Nowogrodźca

−       piątek: 9:00 – 17:00

−       sobota:                       8:00 – 16:00

−       niedziela:                   nieczynny.

Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.

Organizowane zbiórki to możliwość pozbycia się niepotrzebnych, zajmujących duże 
powierzchnie odpadów. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy i miasta Nowogrodziec 
do korzystania zarówno ze zbiórek – „tzw. „wystawek”, jak również z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

HARMONOGRAM ZBIÓREK ODPADÓW W SYSTEMIE TZW. 
„WYSTAWKI”

ZBIÓRKI W OKRESIE WIOSENNYM (I PÓŁROCZE 2016 R.) 
MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA TERMIN 

CZERNA - koło OSP  06.05.2016-08.05.2016 

(09.05.2016 – odbiór kontenerów) 
GIERAŁTÓW - koło OSP  

GODZIESZÓW - Koło OSP  

GOŚCISZÓW 
- przy rozjeździe na Lwówek Śl. 

- koło kościoła 

09.05.2016-10.05.2016 

(11.05.2016 – odbiór kontenerów) KIERŻNO - przy przystanku 

NOWA WIEŚ, NOWA 
WIEŚ KOLONIA BIENIEC 

- koło nr 45 

- Kolonia Bieniec - koło przystanku 

11.05.2016-12.05.2016 

(13.05.2016 – odbiór kontenerów) MILIKÓW - koło placu zabaw 

PARZYCE - koło ludmerów przy drodze krajowej nr 94 13.05.2016-15.05.2016 

(16.05.2016 – odbiór kontenerów) WYKROTY 
- koło świetlicy 

- koło OSP 

NOWOGRODZIEC 

- osiedle Asnyka- działka gminna w kierunku 
Milikowa 

- początek ul. Ołdrzychowskiej 

- boisko boczne 

- koło dawnej „Oazy”- ul. Sienkiewicza 

16.05.2016-17.05.2016 

(18.05.2016 – odbiór kontenerów) 

ZABŁOCIE - koło boiska 
18.05.2016-19.05.2016 

(20.05.2016 – odbiór kontenerów) 

ZAGAJNIK - koło świetlicy 

ZEBRZYDOWA 
- koło świetlicy  

- koło boiska 

ZBIÓRKI W OKRESIE JESIENNYM (II PÓŁROCZE 2016 R.) 
MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA TERMIN 

CZERNA - koło OSP  12.09.2016-13.09.2016 

(14.09.2016 – odbiór kontenerów) 
GIERAŁTÓW - koło OSP  

GODZIESZÓW - Koło OSP  

GOŚCISZÓW 
- przy rozjeździe na Lwówek Śl. 

- koło kościoła 

14.09.2016-15.09.2016 

(16.09.2016 – odbiór kontenerów) KIERŻNO - przy przystanku 

NOWA WIEŚ, NOWA 
WIEŚ KOLONIA BIENIEC 

- przy blokach 

- za autostradą po lewej stronie na placu 

02.09.2016-04.09.2016 

(05.09.2016 – odbiór kontenerów) MILIKÓW - koło placu zabaw 

PARZYCE - koło ludmerów przy drodze krajowej nr 94 05.09.2016-06.09.2016 

(07.09.2016 – odbiór kontenerów) WYKROTY 
- koło świetlicy 

- koło OSP 

NOWOGRODZIEC 

- osiedle Asnyka- działka gminna w kierunku 
Milikowa 

- początek ul. Ołdrzychowskiej 

- boisko boczne 

- koło dawnej „Oazy”- ul. Sienkiewicza 

07.09.2016-08.09.2016 

(09.09.16 – odbiór kontenerów) 

ZABŁOCIE - koło boiska 
09.09.2016-11.09.2016 

(12.09.2016 – odbiór kontenerów 

ZAGAJNIK - koło świetlicy 

ZEBRZYDOWA 
- koło świetlicy  

- koło boiska 
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Szanowni Mieszkańcy.

Informujemy, że w okresie wio-
sennym i jesiennym na terenie każ-
dej miejscowości zorganizowana 
będzie zbiórka:

• mebli,

• zużytych opon,

• zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego,

• wielkogabarytowych opakowań 
ulegających biodegradacji  
w systemie tzw. „wystawki”.

Wzorem lat ubiegłych przedsię-
biorca odbierający odpady podsta-
wi w ustalone miejsca kontenery 
na wymienione wyżej odpady w 
terminach wskazanych w harmo-
nogramie. Mieszkańcy dowiozą 
odpady i umieszczą je w kontene-
rach. Przedsiębiorca zabierze kon-
tenery zgodnie z harmonogramem 
(po 2-3 dniach).

Przypominamy, że w Nowo-
grodźcu przy ul. Strzeleckiej 24 
(przy miejskiej oczyszczalni ście-

ków) funkcjonuje Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych (PSZOK), gdzie w ramach 
wnoszonej opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi od 
Mieszkańców przyjmowane są na-
stępujące odpady:

• szkło, opakowania ze szkła,

• papier, tektura,

• metale,

• tworzywa sztuczne,

• zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny,

• zużyte żarówki, świetlówki,

• meble i inne odpady wielkoga-
barytowe,

• zużyte opony,

• zużyte baterie i akumulatory,

• tekstylia i odzież,

• problemowe odpady komunal-
ne (m.in. puszki po farbach, 
lakierach, aerozolach, zużyte 
smary, oleje, kleje).

W PSZOK nie będą przyjmowa-
ne odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość 

wskazywałyby, że nie są one pocho-
dzenia komunalnego (pochodzą 
np. z działalności gospodarczej).

Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych czynny jest:

• poniedziałek:             9:00 – 17:00

• wtorek:                       9:00 – 17:00

• środa:                          nieczynny

• czwartek:                    9:00 – 17:00

• piątek:                         9:00 – 17:00

• sobota:                        8:00 – 16:00

• niedziela:                    nieczynny.

            

Odpady dostarczone do PSZOK 
muszą być posegregowane.

            

Organizowane zbiórki to możli-
wość pozbycia się niepotrzebnych, 
zajmujących duże powierzchnie 
odpadów. Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców Gminy i Miasta No-
wogrodziec do korzystania zarów-
no ze zbiórek – „tzw. „wystawek”, 
jak również z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

HARMONOGRAM ZBIÓREK ODPADÓW  
W SYSTEMIE TZW. „WYSTAWKI”

Wiosenne porządki



Na nowogrodzieckim Rynku 
w dniu 19 marca 2016 roku po raz 
kolejny odbył się Jarmark Wielka-
nocny. Można było podziwiać ręko-
dzielnictwo twórców z terenu gmi-
ny Nowogrodziec oraz zaopatrzyć 
się we wszystko, co mieszkańcy po-
trzebowali na Wielkanoc.

Palmy, pisanki i kosze zaprezen-
towały m.in. Panie z Gościszowa: 
Marta Sawko, Elżbieta Magarewicz 
oraz Franciszka Szewczyk i Marta 
Szewczyk z Wykrot, jak i sołectwa z 
Gościszowa, Zagajnika, Godzieszo-
wa, Czernej, Zebrzydowej. Już tra-
dycyjnie w wydarzeniu wzięli udział 
Seniorzy z Domu Dziennego Poby-
tu w Nowogrodźcu. Koło Gospodyń 
Wiejskich z Gierałtowa zaprezento-
wało jak dekorować stoły świątecz-
ne. Promowano zdrowe i smacz-
ne wyroby własne. Na stoiskach 
można było degustować produkty 
z własnej spiżarni oraz swojskie 
wyroby z wędzarni Pana Francisz-

ka Złotek z Zebrzydowej, jak i Pani 
Beaty Miesiąc z Godzieszowa.

W tym roku nie zabrakło dobrej 
pogody i dużego wyboru ciast - cia-
steczek, bab - babeczek. Największą 
jednak popularność, już tradycyj-
nie, miały palmy, które były naj-

częściej kupowane przez naszych 
mieszkańców.

Celem Jarmarku Wielkanocne-
go było promowanie lokalnych i re-
gionalnych tradycji oraz zwyczajów 
związanych z Wielkanocą.

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu

Umowa dotycząca nawiązania 
partnerstwa i współpracy pomię-
dzy Gminą Nowogrodziec (Polska) 
i Gminą Srbac (Republika Serb-
ska Bośni i Hercegowiny) została 
zawarta w dniu 19 kwietnia 2012 
roku w Nowogrodźcu. Mając na 
uwadze wydarzenia historyczne 
łączące oba regiony, jak również 
wspólne tradycje i obyczaje, Robert 
Relich - Burmistrz Nowogrodźca, 
wystąpił do władz Gminy Srbac z 
inicjatywą podjęcia przyjacielskiej 
współpracy w różnych dziedzinach 
życia obu gmin.

Większość miejscowości z tere-
nu naszej gminy zamieszkała jest 
przez reemigrantów z byłej Jugo-
sławii. Są to potomkowie Polaków, 
którzy „za chlebem” wyjechali z Ga-
licji do Bośni na przełomie XIX-XX 
wieku. Po drugiej wojnie światowej 

powrócili do kraju i osiedlili się na 
Dolnym Śląsku, między innymi 
właśnie w Gminie Nowogrodziec.

Współpraca z zagranicą, jak 
również promocja naszego regio-
nu, to jedna z ważnych kompeten-
cji władz samorządowych Gminy 
Nowogrodziec. Nawiązanie part-
nerskiej współpracy z Gminą Srbac 
jest dla naszej gminy szczególnie 
ważne i strategiczne. Mieszkańcy 
gminy Srbac to bardzo życzliwi lu-
dzie, gościnni, otwarci oraz pozy-
tywnie nastawieni do życia. Gmina 
Srbac jest umiłowana przez wielu 
naszych rodaków, ziemia serbska 
stała się dla nich drugą Ojczyzną. 
Współpraca między Gminą Srbac 
i Gminą Nowogrodziec przynosi 
wiele korzyści mieszkańcom obu 
gmin, jest inspiracją do organi-
zacji wspólnych spotkań, pomocy  

w sytuacjach kryzysowych, realiza-
cji przedsięwzięć, takich jak odzy-
skanie grobów naszych przodków, 
dbanie o polskie cmentarzy.

Przedstawiciele władz samo-
rządowych Gminy Srbac podczas 
krótkiej wizyty w naszej Gminie 
wyrazili w dniu 4 kwietnia br. 
ogromne uznanie oraz podzięko-
wanie władzom samorządowym 
Burmistrzowi Robertowi Relicho-
wi i Przewodniczącej Rady Miej-
skiej w Nowogrodżcu Antoninie 
Szelechowicz za pomyślnie rozwi-
jającą się współpracę partnerską 
między naszymi społecznościami. 
Naczelnik Gminy Srbac Drago Ći-
rić podziękował gorąco za osobisty 
profesjonalny i pełen serca wkład 
Burmistrza Nowogrodźca Roberta 
Relicha w budowanie prawdziwej 
przyjaźni i partnerstwa polsko-
-serbskiego, wręczając gratulacje  
i podziękowania w imieniu włas-
nym oraz całej społeczności Srbac.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Tworzenie i umacnianie więzi 

Pod takim hasłem w GCKiS Bi-
bliotece Miejskiej w Nowogrodźcu 
odbywają się szkolenia kompute-
rowe dla seniorów „e-senior 50+”. 
Postanowiliśmy wraz z uczestnika-
mi szkolenia bliżej zaznajomić się 
z tematem tegorocznej kampanii 
pt. „Tydzień z Internetem”, czyli ze 
świadomym korzystaniem z Inter-
netu oraz z bezpiecznych zakupów 
w sieci. 

Podczas spotkania uczestni-
cy dowiedzieli się m.in. jak chro-
nić swoje dane i prywatność, jak 
stworzyć bezpieczne hasło oraz jak 
korzystać z praw przysługujących 
osobom kupującym w sieci.

Tydzień z Internetem (Get Onli-
ne Week) to doroczna, ogólnoeuro-
pejska kampania, której celem jest 
zachęcenie jak największej liczby 
osób do poznania możliwości, ja-
kie daje Internet. W Polsce kam-
pania koordynowana jest przez 

Fundację Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego i realizowana we 
współpracy z wieloma partnerami 
na poziomie krajowym i lokalnym. 
Temat tegorocznego Tygodnia z 
Internetem jest inspirowany nową 

unijną strategią Jednolitego Ryn-
ku Cyfrowego, która koncentruje 
się przede wszystkim na znoszeniu 
barier w handlu i usługach elektro-
nicznych.

      
Gminne Centrum Kultury i Sportu  

w Nowogrodźcu

W dniu 3 kwietnia 2016 roku  
w miejscowości Czerna odbyła się 
uroczystość uczczenia 70-tej rocznicy 
osiedlenia się w Czernej, wsi Gminy 
Nowogrodziec, osadników z terenów 
byłej Jugosławii.

Organizatorami tej niezwykle pod-
niosłej uroczystości był Sołtys Czernej 
Józef Potyszka, organizacje pozarzą-
dowe wraz z Mieszkańcami sołectwa 
Czerna. W swoim przemówieniu Pan 
Józef Potyszka, Sołtys Czernej, gorąco 
podziękował za udział i pomoc wszyst-
kim zaangażowanym w organizację 
i przebieg uroczystości oraz powitał 
uczestników wydarzenia: Burmistrza 
Nowogrodźca Roberta Relicha, Prze-
wodniczącą Rady Miejskiej w Nowo-
grodźcu Antoninę Szelechowicz, Rad-
nych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, 
przedstawicieli oficjalnej delegacji 
partnerskiej Gminy Srbac na czele  
z Naczelnikiem Drago Ćirić, Wicesta-
rostę Bolesławieckiego Mariana Ha-
niszewskiego, Prezesa Stowarzyszenia 
Ziemia Bolesławiecka Jana Cołokidzi, 
Księdza Biskupa Diecezji Banja Luki 
Franjo Komarica, Księdza Dziekana 
Krzysztofa Słabickiego, Księdza Pro-
boszcza Zbigniewa Dyla, Księdza Ka-
nonika Edwarda Franczaka, Księdza 
Kanonika Franciszka Modrzyńskie-
go, Dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Górników Surowców Mineralnych 
w Czernej Joannę Mierzwę, Naczelnika 
OSP w Czernej Jarosława Śliwę, Pre-
zesa Zarządu Stowarzyszenia Reemi-
grantów z Bośni, ich Potomków oraz 
Przyjaciół Halinę Waniak, Szefa Sztabu 
23 Śląskiego Pułku Artylerii ppłka Wi-
tolda Zawadzkiego, Dyrektora Bolesła-
wieckiego Ośrodka Kultury - Między-
narodowego Centrum Ceramiki Ewę 
Lijewską-Małachowską, wszystkich 
zaproszonych gości oraz licznie zgro-
madzonych mieszkańców wsi Czerna.

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą, którą koncelebrował Ksiądz 
Biskup Diecezji Banja Luki Franjo 
Komarica. Podczas wydarzenia zosta-
ła poświęcona i uroczyście odsłonięta 
tablica upamiętniająca powrót Pola-
ków do Ojczyzny.

Miejscowość Czerna zamieszkała 
jest przeważnie przez reemigrantów  
z byłej Jugosławii, z miejscowości 
Kunová w Republice Serbskiej Bośni  
i Hercegowiny. Mieszkańcy Czernej 
potrafili się odnaleźć w nowej rze-
czywistości, zacząć nowe godne życie  
z wiarą, nadzieją i miłością. To wszyst-
ko było możliwe dzięki zasadom mo-
ralnym, mocnej wierze, pracowitości, 
gospodarności, sile ducha i zaradności 
polskich osadników. Tradycje przy-
wiezione z tamtych terenów do dziś 

są przez nich pielęgnowane, zaś ciepłe 
wspomnienia, przywiązanie do serb-
skiej kultury zakorzeniły się głęboko w 
życiu i obyczajach mieszkańców naszej 
gminy.

Dziękując zgromadzonym gościom 
za udział w wydarzeniu, Sołtys Czernej 
Józef Potyszka wyraził szczególne po-

dziękowania Dowódcy 23 Pułku Artyle-
rii płk Pawłowi Świtalskiemu za odde-
legowanie Kompanii Honorowej wraz 
z pocztem sztandarowym i flagowym 
oraz asysty przy pomniku, jak również 
Dyrektorowi Bolesławieckiego Ośrod-
ka Kultury Ewie Lijewskiej-Małachow-
skiej za oddelegowanie Orkiestry Dętej 
oraz wszystkim sponsorom.

Całość wydarzenia zakończył poczę-
stunek przygotowany przez miejscową 
społeczność w świetlicy wiejskiej.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Przemówienie podczas uroczystości 
Pana Józefa Potyszka, Sołtysa Czernej:

Tam marzyli o Tej, o której nie mo-
gli zapomnieć - o Polsce. Nadarzyła się 
okazja w 1946 roku, opuszczali swoją 
Kunovę z żalem, zostawiając tu część 
swojego życia i gospodarstwa, które 
organizowali i wzbogacali przez tyle 
lat.

Wyjeżdżali nie wszyscy, duża 
ich część została na tym cmentarzu 
pod Motajicą, po których czas zatarł 
wszystkie ślady. Wyjechali jednak 
nie ci sami, ale ich potomkowie, tu 
urodzeni. Jechali, ale nie do dawnego 
kraju swoich przodków, lecz na ziemie 
przywrócone Polsce.

Dla nich był to półwieczny skok cy-
wilizacyjny. Byli oszołomieni tym, co 
tu zastali... Jakże inną rzeczywistość, 
niż ich przodkowie pod Motajicą.

Przyjechali pociągiem, wychodzili 
z wagonów zdezorientowani. Kazano 
im uwierzyć, że to puste miasto i te 
okoliczne wsie z szyldami pisanymi 
niemieckimi literami, tak odmienne 
od tych w Bośni - to Polska. Na serio 
i na zawsze.

Przywieźli ich do opuszczonej wsi 
z pięknymi domami, nowoczesnymi 
zabudowaniami gospodarczymi - to 
miała być nowa Kunova. Patrzyli na 
to i wspominali swoje ubogie cha-
ty, w których się wychowali. Potem 
wchodzili do tych murowanych, prze-
stronnych domów, w których jeszcze 
pachniało niemieckim życiem - i nie 
wierzyli... i długo żyli w tej niewierze.

Ale trzeba było zaaklimatyzować 
się, podjąć gospodarstwa, odbudować 
infrastrukturę pozostawioną przez 
Niemców.

Jednak nie było łatwo rozpoczy-
nać życie w tej nowej rzeczywistości. 
Dzięki ich pracowitości i zaradności 
po latach mogli powiedzieć: „Tu jest 
Polska właśnie i nasza mała Ojczyzna 
na ziemi bolesławieckiej.”

   Treść Tablicy:

DZIĘKUJEMY OPATRZNOŚCI BOŻEJ,
KOŚCIOŁOWI – KOTWICY NASZEJ WIARY, 

NADZIEI I MIŁOŚCI,
ŻE PO 50 LATACH MOGLIŚMY WRÓCIĆ  

DO POLSKI – ZIEMI NASZEJ OJCZYSTEJ

1946-2016
DLA UCZCZENIA

70 ROCZNICY
POWROTU DO OJCZYZNY
Z BOŚNIACKIEJ KUNOWY  
I KRESÓW WSCHODNICH

ORAZ OSIEDLENIA SIĘ W CZERNEJ

MIESZKAŃCY WSI CZERNA
CZERNA, 03.04.2016 R.

Nowoczesny Senior w sieci

Jarmark Wielkanocny

Podniosła uroczystość
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Serdecznie zapraszamy wszyst-
kich melomanów do zapoznania 
się ze wspaniałymi koncertami, 
które odbędą się w ramach VIII 
Międzynarodowego Festiwalu Mu-
zycznego „Muzyka u Józefa Ignace-
go Schnabla w Nowogrodźcu”, któ-
ry trwać będzie od 20 do 22 maja 
2016 roku. 

Patron wydarzenia to przede 
wszystkim zasłużona wizytówka 
naszej miejscowości. Dzięki wy-
bitnym zdolnościom muzyk dał się 
poznać jako kompozytor wielu nie-
zapomnianych utworów, które były 
wykorzystane m.in. podczas uro-
czystości religijnych. Liczba dzieł, 
które powstały za sprawą artysty, 
jest imponująca, a prostota, który-
mi się charakteryzowały, pozwalała 
na wyjątkowy przekaz. Za pomocą  
zaangażowania w rozwój muzyki 
poważnej, która niejako stała się 
symbolem działalności kompozy-
tora na terenie Dolnego Śląska, 
zyskujemy corocznie możliwość 
zapoznania się z postacią patrona 
Festiwalu. Wpływa to na świado-
mość oraz wiedzę, jaką symbolizu-
ją echa przeszłości związane z gmi-
ną Nowogrodziec. 

Tegoroczny Festiwal obfitował 
będzie w wiele wydarzeń, które 

zaprezentują wysoki poziom ar-
tystyczny. Przedsięwzięcie zosta-
nie zainaugurowane 20 maja br. 
w kościele parafialnym pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w No-
wogrodźcu. Podczas recitalu orga-
nowego wystąpi Birgit Wildeman, 
znakomita artystka pochodząca  
z Niemiec, która w czasie swojego 
koncertu zagra autorskie numery 
oraz utwór samego Józefa Ignace-
go Schnabla. Kolejny dzień impre-
zy upłynie pod znakiem zapozna-
nia się z kulturą rosyjską za sprawą 
Alexeya Arkhipovskyego. Maestro 
słynie w środowisku jako twórca 
niespotykanego kunsztu muzycz-
nego, który związany jest z grą na 
bałałajce. Zwieńczeniem wyda-
rzenia będzie finałowy koncert w 
wykonaniu Orkiestry Kameralnej 
Wratislavia wraz ze skrzypkiem Ja-
nem Stanienda. Zaproszeni goście 
wykonają interpretację niezwykle 
popularnej symfonii „Cztery pory 
roku”, która przeniesie nas w kie-
runku misternego dzieła wielkiego 
kompozytora, jakim był Antonio 
Vivaldi. W ramach muzycznego 
święta odbędzie się także konkurs 
wiedzy nt. życia patrona wydarze-
nia oraz historii Międzynarodowe-
go Festiwalu Muzycznego „Muzyka 
u Józefa Ignacego Schnabla”, skie-
rowany do uczniów szkół podsta-

wowych oraz gimnazjalnych z tere-
nu gminy Nowogrodziec.

Już dziś serdecznie zachęca-
my do uczestnictwa w Festiwalu, 
którego różnorodna oferta zado-
woli nawet najwybredniejszych 
koneserów i stanie się okazją do 
zapoznania z propozycją, która 
odzwierciedla muzyczne tradycje 
Nowogrodźca. Wstęp na wszyst-
kie koncerty jest bezpłatny. Więcej 
informacji na stronie internetowej 
organizatora: www.gckis.nowogro-
dziec.pl. 

Festiwal jest objęty honoro-
wymi patronatami: Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Wojewody Dolnośląskiego 
Piotra Hreniak, Konsula General-
nego Niemiec we Wrocławiu Elisa-
beth Wolbers, Jego Magnificencji 
Rektora Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocła-
wiu prof. dr hab. Krystiana Kiełb, 
Jego Ekscelencji Księdza Bisku-
pa Legnickiego dr hab. Zbigniewa 
Kiernikowskiego oraz Burmistrza 
Nowogrodźca Roberta Relicha. 
Organizator zastrzega prawo do 
zmian w programie Festiwalu. 

Gminne Centrum Kultury i Sporu 
w Nowogrodźcu

Wystawa w nowogrodzieckim Ratuszu
W holu na pierwszym piętrze 

Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu 
trwa kolejna wystawa z cyklu „Wiel-
kanocne inspiracje w Twórczości Lu-
dowej gminy Nowogrodziec”. Swoje 
prace dla Mieszkańców i Gości No-
wogrodźca prezentują Twórcy ludo-
wi z terenu naszej gminy.

Warto się pochylić nad każdą pra-
cą, bo każda praca jest wyjątkowa. 
Utalentowani, kreatywni, obdarzeni 
twórczą inwencją Rękodzielnicy pre-
zentują swoje wyroby pełne rados-
nego, wiosennego nastroju, kolorów 
złota, słońca, zieleni, uśmiechu i op-
tymizmu.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich serdecznie dziękuje wszyst-
kim mieszkańcom gminy Nowogro-
dziec, którzy przyjęli zaproszenie do 
udziału w wystawie, składając wyra-
zy uznania i szacunku naszym Ręko-
dzielnikom oraz gratulując zdolności 
i pasji tworzenia. 

Swoje prace prezentują Artyści:
1. Helena Rojewska
2. Urszula Anioł
3. Kinga Morgaś – 

Schwichtenbrg
4. Wiesława Traczyk
5. Marta Sawko
6. Zofia Ludziak
7. Franciszka Szew-

czyk
8. Janina Mierzwa
9. Uczniowie Gim-

nazjum  

im. Adama Mickiewicza
10. Uczniowie Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II  
w Gierałtowie

11.  Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II  
w Gościszowie

12. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki  
w Wykrotach

13. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Bolesława Chrobrego w 
Nowogrodźcu

14. Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Górników Surowców Mine-
ralnych w Czernej

15. Uczestnicy Wystawy Pokon-
kursowej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu  
w Nowogrodźcu

16. Wychowankowie Przedszkola 
Publicznego w Nowogrodźcu

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Muzyczny maj w Nowogrodźcu 

Inauguracja rundy wiosennej
30 marca 2016 roku na Sta-

dionie Miejskim w Nowogrodź-
cu odbyła się inauguracja rundy 
wiosennej młodzieżowych drużyn 
piłkarskich Chrobrego Nowogro-
dziec, działających przy Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu Nowo-
grodziec. Nasi zawodnicy zmierzyli 

się z zespołami KKS Jelenia Góra. 
Drużyna Młodzików uległa rówieś-
nikom z Jeleniej Góry 1:4, nato-
miast zespół Trampkarzy pewnie 
pokonał przeciwnika 4:1.

     
Gminne Centrum Kultury i Sportu  

w Nowogrodźcu


