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Absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca
W dniu 23 czerwca 2014 roku 

w Domu Kultury PROMYK w No-
wogrodźcu odbyła się L Sesja Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu, któ-
rej głównym punktem obrad było 
sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta Nowogrodziec za 
2013 rok oraz udzielenie absoluto-
rium Burmistrzowi Nowogrodźca.

W sesji Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu uczestniczyli przed-
stawiciele władz samorządowych 
Gminy Nowogrodziec, dyrektorzy 
placówek oświatowych, kierownicy 
jednostek organizacyjnych, sołtysi 
oraz Komendant Komisariatu Poli-

Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

cji w Nowogrodźcu Adam Frączek.
W swoim wystąpieniu Bur-

mistrz Nowogrodźca Robert Re-
lich podziękował wszystkim, którzy 
przyczynili się do rozwoju Gminy 
i Miasta Nowogrodziec, podzię-
kował serdecznie za kolejny rok 
wspólnej pracy na rzecz i dla do-
bra społeczności lokalnej. Również 
Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu Wilhelm Tomczuk 
podziękował wszystkim za dobrą 
współpracę.

Następnie Rada Miejska, po 
rozpatrzeniu sprawozdania z wyko-
nania budżetu Gminy i Miasta No-

wogrodziec za rok 2013, uwzględ-
niając wniosek Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w sprawie absolu-
torium dla Burmistrza Nowogrodź-
ca, pozytywnie zaopiniowany przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową we 
Wrocławiu Zespół w Jeleniej Gó-
rze, jednogłośnie podjęła uchwałę 
w sprawie udzielenia absolutorium 
Burmistrzowi Nowogrodźca za 
2013 rok.
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W dniu 01 lipca 2014 roku Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich, 
w obecności Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu Wilhelma 
Tomczuka, Radnego Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu Kazimierza Czer-
niaka, Sołtysa wsi Gierałtów Eweliny 
Szuter oraz Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Gierał-
towie Piotra Fedorowicza podpisał 
umowę na realizację zadania pn.: 
„Budowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Gierałtowie”.

Wykonawcą wyłonionym w pro-
cedurze przetargowej jest Konsor-

W dniu 13 czerwca bieżącego 
roku przedstawiciele czternastu 
gmin  Zachodniego Regionu Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi 
Województwa Dolnośląskiego: Mia-
sta i Gminy Nowogrodziec, Mia-
sta Lubań, Miasta i Gminy Gryfów 
Śląski, Miasta i Gminy Leśna, Gmi-
ny Lubań, Gminy Olszyna, Miasta 
i Gminy Pieńsk, Gminy Platerówka, 
Gminy Siekierczyn, Gminy Sulików, 
Miasta i Gminy Węgliniec, Miasta 
Zawidów, Gminy Zgorzelec oraz 
Miasta Zgorzelec podpisali Akt Uru-
chomienia kompostowni  w Cen-
trum Utylizacji Odpadów Gmin Łu-

W bieżącym roku zaplanowano 
również remont budynku szkolnego 
w Zebrzydowej. 

W wyniku niekorzystnych zmian 
demograficznych, z dniem 1 wrześ-
nia 2013 roku Szkołę Podstawową 
w Zebrzydowej przekształcono. Bu-
dynek jest obecnie wykorzystywany 
do celów nauczania zintegrowane-
go w klasach I-III oraz wychowania 
przedszkolnego w ramach Zespołu 
Szkół w Nowej Wsi. W bieżącym 
roku szkolnym do klas I-III bu-
dynku szkolnego w Zebrzydowej 
uczęszcza 12 dzieci, oddział przed-
szkolny posiada zaś 17 wychowan-
ków.

Ze względu na obecne trendy 

cjum firm w składzie: Lider Konsor-
cjum – Przedsiębiorstwo Axyo Sp. 
z o.o., ul. Żołnierska 47 a, 58-562 
Podgórzyn, Partner Konsorcjum – 
FILIGRAN Sp. z o.o., ul. Lwowska 
31/101, 56-400 Oleśnica.

Zakres zadania obejmuje między 
innymi: roboty rozbiórkowe i przy-
gotowawcze, roboty ziemne, betono-
wanie i zbrojenie, roboty izolacyjne, 
roboty murowe, wykonanie drewnia-
nej konstrukcji dachu, pokryć dacho-
wych, wentylacji, stolarki i ślusarki, 
tynków wewnętrznych, okładziny 
ścian, malowania, posadzki, elewacje 
oraz wyposażenie sali gimnastycznej. 
Ponadto wykonane zostanie utwar-
dzenie terenu, ogrodzenie, usunięcie 
kolizji energetycznej.

Planowany termin zakończe-
nia realizacji inwestycji to koniec 
stycznia 2016 roku. Wartość robót 
budowlanych 2 144 979,29 złotych 
brutto.

demograficzne, politykę rozwoju 
społecznego oraz faktyczną potrze-
bę utworzenia dodatkowych od-
działów przedszkolnych w Zebrzy-
dowej, uznano, że są przesłanki do 
dalszego funkcjonowania placówki. 
Budynek znajduje się w ścisłym 
centrum wsi stanowiąc niejako cen-
trum życia społeczno – kulturalne-
go. Wymaga pilnej modernizacji, 
która pozwoli na uatrakcyjnienie 
oferty dydaktycznej i wychowaw-
czej. Modernizacja musi uwzględ-
niać w szczególności możliwość 
poszerzenia oferty wychowania 
przedszkolnego i rozpoczęcia edu-
kacji przez 6 – latków. Wymogów 
tych bowiem budynek nie spełnia. 

Gmina Nowogrodziec zdecy-
dowała się zatem na wariant reali-
zacji nowej inwestycji polegającej 
na przebudowie budynku szkoły 
wraz z zagospodarowaniem terenu 
przyległego. Przebudowana szko-
ła będzie spełniała wszelkie normy 

Głównym celem przedsięwzięcia 
jest zmniejszenie dysproporcji po-
między miastem a wsią w dostępie 
do infrastruktury edukacyjnej, spor-
towej i rekreacyjnej. Budowa obiektu 
sportowego przyczyni się do znacznej 
poprawy standardów edukacyjnych 
dla dzieci, wzmocni społeczny poten-
cjał sołectwa oraz stworzy nowe ofer-
ty rekreacyjno-sportowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych, dzięki czemu 
nastąpi większa integracja społecz-
ności wiejskiej.
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przewidziane przepisami prawa. 
Budynek musi spełniać wymogi 
ochrony przeciwpożarowej. Projekt 
obejmował będzie w szczególności: 
adaptację trzech pomieszczeń (dwa 
na parterze, jedno na piętrze) na 
oddziały przedszkolne, komplekso-
wą przebudowę klatki schodowej, 
adaptację jednego pomieszczenia 
na parterze do celów cateringu ze 
zmywalnią, modernizację dwóch 
toalet na potrzeby użytkowania 
przez dzieci w wieku 3-6 lat, wy-
mianę okien, drzwi i para-
petów w toaletach, izolację 
poziomą, podłogi z płytek, wy-
mianę instalacji wodnej z boj-
lerami, wymianę instalacji ka-
nalizacyjnej, remont instalacji 
elektrycznej i oświetleniowej, 
zagospodarowanie terenu 
zewnętrznego (podest i plac 
przed budynkiem) wraz z od-
wodnieniem oraz malowanie 
elewacji.

Inwestycja została objęta 75 % 
dofinansowaniem z budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Uchwałą 
Sejmiku Województwa z dnia 29 
maja 2014 roku Gminie Nowogro-
dziec udzielono wsparcia w formie 
dotacji celowej na realizację przed-
sięwzięcia w ramach Dolnośląskie-
go Funduszu Pomocy Rozwojowej 
w kwocie 200 tys. złotych.
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życkich w Lubaniu.  
Budowa instalacji trwała 9 mie-

sięcy, a jej koszt wyniósł blisko 29 
milionów złotych, z czego 17 mi-
lionów pochodziło z Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Wkład 
własny spółki i środki, które prze-
znaczyły na tę inwestycję poszcze-
gólne gminy, to kwota ponad 12 mi-
lionów złotych. 

W ramach powyższego przed-
sięwzięcia udało się wybudować 
pięciotunelową kompostownię wraz 
z całą infrastrukturą, zapleczem 
i sprzętem pomocniczym. Kompo-
stownia stanowi  ostatni  element 
niezbędny do spełnienia wymogów 
prawnych i środowiskowych przez 
Regionalną Instalację Przetwarza-
nia Odpadów Komunalnych w Lu-
baniu, którą współfinansuje Gmina 
Nowogrodziec. 

Dzięki nowej instalacji możliwe 
będzie odzyskiwanie i powtórne wy-
korzystanie jeszcze większej ilości 
odpadów, a na wysypisku ma być 
składowane docelowo jedynie 20% 
wszystkich śmieci. Dodatkowo uzy-
skiwane będzie paliwo alternatywne 
RDF, wykorzystywane w cemen-
towniach i elektrociepłowniach. 

Realizacja inwestycji pozwoli na 
wypełnienie przez gminy szeregu 
obowiązków z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz przy-
czyni się do poprawy stanu środo-
wiska naturalnego i jakości życia 
Mieszkańców naszego regionu.
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Działki warzywnicze

Zwrot podatku akcyzowego

Uruchomienie działalności 
w zakresie fizykoterapii Informacja 

dla Mieszkańców

Kontynuacja współpracy Gminy Nowogrodziec 
z partnerem niemieckim w Königswartha Gmina i Miasto Nowogrodziec na swoim terenie posiada działki warzyw-

nicze, które są dzierżawione na podstawie Uchwały nr XLVI/350/06  Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 marca 2006 roku w sprawie zasad wy-
dzierżawiania oraz zmiany czynszu za użytkowanie gruntów gminnych na 
cele warzywnicze.  Na obszarze  Miasta i Gminy Nowogrodziec działki wa-
rzywnicze znajdują się w następujących  lokalizacjach: 

Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom lokalnej społeczności Samo-
dzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodź-
cu przy ul. Cichej 4 rozpoczął nową 
działalność w zakresie rehabilitacji. 
W budynku przy głównym wejściu 
został otwarty gabinet fizykoterapii 
i masażu, który oferuje pełen wa-
chlarz zabiegów, m.in.:

• masaże: leczniczy i klasyczny,
• masaż pneumatyczny - drenaż 

limfatyczny,
• masaż kamieniami,
• trakcja lumalis typu Sanders,
• kinesiologytaping - plastrowanie 

aktywne (również kobiety w ciąży),

Na mocy ustawy z dnia 10 marca 
2006 roku o zwrocie podatku ak-
cyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej (Dz. U. z 2006r. 
nr 52, poz. 379 ze zm.), producenci 
rolni mają prawo do zwrotu akcyzy 
zawartej w cenie oleju napędowego, 
oznaczonego kodem CN 2710 19 41 
do 2710 19 49, wykorzystywanego 
do produkcji rolnej. Za producenta 
rolnego uważa się osobę fizyczną, 
osobę prawną lub jednostkę orga-
nizacyjną nieposiadającą osobowo-
ści prawnej, będącą posiadaczem 
gospodarstwa rolnego w rozumie-
niu przepisów o podatku rolnym. 
W przypadku, gdy grunty gospodar-

Dolnośląski Oddział Wojewódz-
ki NFZ informuje, że zgodnie z art. 
28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz. U. 2008. 164. 
1027 j. t. z późn. zm.) pacjent ma 
prawo wyboru lekarza, pielęgniar-
ki i położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej spośród lekarzy, pie-
lęgniarek i położnych ubezpiecze-
nia zdrowotnego nie częściej, niż 
dwa razy w roku kalendarzowym, 
a w przypadku każdej kolejnej 
zmiany - wnosi opłatę w wysokości 

Bazując na dobrych doświadcze-
niach kliku ubiegłych lat, również 
w bieżącym roku Gmina Nowogro-
dziec postanowiła kontynuować 
aktywną współpracę z niemieckim 
Przedszkolem „Zwergenland” 
w Königswartha. Korzystając z moż-
liwości uzyskania dofinansowania 
w ramach unijnego Programu Opera-
cyjnego Współpracy Transgranicznej 
Polska - Saksonia 2007-2013, opra-
cowano projekt pn. ,,Kaolin - nasze 
wspólne dobro i przyszłość - konty-
nuacja i pogłębienie współpracy mię-
dzy przedszkolami w Nowogrodźcu 
i Königswartha”. Projekt uzyskał 
wsparcie zarówno unijne, 
jak i budżetu państwa, 
w łącznej wysokości 95 % 
kosztów.

W projekcie zaplano-
wano organizację spotkań 
o charakterze rekreacyjno 
– edukacyjnym, których 
tematem przewodnim był 
kaolin. W spotkaniach 
wzięły udział dzieci w wie-
ku 5- 6 lat z przedszkoli 
w Nowogrodźcu i König-
swartha wraz z pedagoga-
mi i opiekunami - łącznie 
ponad 50 osób.

W ramach projektu 
odbyły się 3 spotkania partnerskie. 
Pierwsze spotkanie robocze wspól-
nego personelu przeprowadzono 
pod koniec marca 2014 roku w celu 
omówienia spraw i szczegółów zwią-
zanych z organizacją spotkań placó-
wek przedszkolnych w Nowogrodźcu 
i Königswartha. W spotkaniu tym 
wzięli udział Burmistrz Nowogrodź-
ca Robert Relich, dyrektorzy polskiej 
i niemieckiej placówek przedszkol-
nych, przedstawiciele niemieckiego 
organu prowadzącego Christlich-

Finanse publiczne

Ochrona zdrowia
Ochrona zdrowia

Partnerstwa gminy

Lp. Położenie Ilość 
1 ulica Lubańska dz. 508/3 8 działek

2 ulica Lubańska dz. 508/4 47 działek

3 ulica Lubańska obok Kwisy dz. 503 32 działek

4 ulica Lubańska obok Kwisy dz.504 27 działek

5 ulica Robotnicza 35 działek

6 ulica Strzelecka 25 działek

7 ulica Kolejowa 17 działek

8 ulica Słowackiego – pod Gierałtowem 13 działek

9 ulica Szpitalna 1 działka

10 ulica B. Chrobrego 5 działek

11 Nowa Wieś 27 działek

Gmina Nowogrodziec posiada 237 zawartych umów dzierżawy, z tego 210 
- w Nowogrodźcu, a 27 - w Nowej Wsi. Dzierżawa gruntów przeznaczonych 
na działki warzywnicze następuje w trybie bezprzetargowym w formie umo-
wy dzierżawy podpisanej na okres do 5 lat. Zgodnie z Uchwałą Rady Miej-
skiej za dzierżawę gruntów komunalnych  pobierany jest czynsz w wysokości 
0,05zł/1m². Stawka ta obowiązuję przy podpisywaniu pierwszej umowy dzier-
żawy i zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej od roku następnego po podpisaniu 
umowy jest ona waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. Po zakończeniu okresu trwania umowy dzierżawcy, chcące-
mu przedłużyć umowę dzierżawy na kolejny okres, przysługuje prawo pierw-
szeństwa. Zaznaczyć należy, że w kolejnej umowie dzierżawy stawkę bazową 
czynszu stanowić będzie zwaloryzowana stawka obowiązująca w ostatnim 
okresie trwania pierwszej umowy. Przypominamy wszystkim Dzierżawcom, 
którym kończy się umowa dzierżawy, a są oni zainteresowani kontynuacją 
umowy, o konieczności złożenia wniosków o przedłużenie umowy na kolej-
ny okres przed zakończeniem trwania obowiązującej umowy. Informujemy 
również, że 30 czerwca 2014 roku upłynął termin płatności czynszu za dział-
ki warzywnicze. Wpłaty należy dokonywać bez wcześniejszego wezwania  na 
rachunek bankowy  Urzędu Miejskiego  w Nowogrodźcu przelewem lub za 
pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Informacje na temat możliwości dzierżawy działek warzywniczych, prze-
dłużenia umowy dzierżawy oraz dokonania zamiany można uzyskać w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w pok. nr 5 lub pod numerem telefonu 
75 738 06 76.
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-Soziales Bildungwerk Sachsen e.V., 
koordynator oraz tłumacz.

W drugim i trzecim spotkaniu 
projektowym w większości brały 
udział dzieci z obu stron granicy.

24 kwietnia 2014 roku dzieci 
z przedszkola w Nowogrodźcu od-
wiedziły przedszkole „Zwergenland” 
w Königswartha. Na powitanie od-
śpiewane zostały uprzednio przygo-
towane piosenki w języku polskim 
i niemieckim. Po wspólnym posiłku 
grupa pojechała zwiedzać odkryw-
kową kopalnię kaolinu do oddalonej 
o 3 km miejscowości Caminau, gdzie 
dzieci wraz z opiekunami mogły za-

poznać się z bogactwem naturalnym 
tego regionu. Podczas zwiedzania, 
szczególnie na tę okazję zorganizo-
wanym przez kopalnię autokarem, 
dzieci miały możliwość uzyskania in-
formacji dotyczących pozyskiwania 
i transportu surowca, a także zapo-
znania się z procesem produkcji oraz 
gotowymi wyrobami, do produkcji 
których został zastosowany kaolin. 
Następnym punktem programu był 
przejazd na teren starej kopalni, 
gdzie obecnie znajduje się ogromny 
obszar rekreacyjny z placami zabaw 
i ścieżkami spacerowymi.

Podsumowaniem spotkania było 
lepienie zabawek z ciastoliny oraz 
wspólna zabawa na świeżym po-
wietrzu. Po powrocie do Przedszko-
la przeprowadzony został konkurs 
utrwalający zdobyte przez dzieci 
wiadomości wraz z wręczeniem dy-
plomów dla wszystkich uczestników 
i upominków - miniatur nowogro-
dzieckiego garnca.

Kolejne spotkanie odbyło się 22 
maja tego roku. Tym razem Nowo-
grodziec odwiedziły dzieci z zaprzy-
jaźnionego przedszkola w König-
swartha w Niemczech. Po krótkim 
powitaniu, wszystkie dzieci udały się 
na udział w plenerowych warsztatach 
ceramicznych przygotowanych przez 
Gminne Centrum Kultury i Spor-

tu w Nowogrodźcu. Uczestnicy przy 
dwóch stanowiskach mieli możliwość 
wylepiania różnych wytworów z gli-
ny i malowania gotowych biskwitów. 
Ulepione i pomalowane figurki zosta-
ły zabrane przez dzieci na pamiątkę. 
Gotowe wytwory stanowią obecnie 
eksponaty wystaw przedszkolnych. 
Pogoda dopisała, a uczestnicy bawili 
się znakomicie. W trakcie powrotu 
z warsztatów dzieci chciały jeszcze 
odwiedzić fontannę GARNIEC na no-
wogrodzieckim Rynku. Widziana po 
raz pierwszy przez dzieci niemieckie 
fontanna GARNIEC „na żywo” stano-
wiła niezwykłą atrakcję spotkania.

Po powrocie i wspólnym posiłku 
odbył się krótki program artystyczny 
w wykonaniu dzieci polskich i niemie-
ckich, następnie wzajemnie obdaro-
wywano się upominkami. Na pamiąt-

kę spotkania wszystkie dzieci 
otrzymały malowane ręcznie 
koty z ceramiki. W podzięko-
waniu za duże zaangażowa-
nie, wysiłek i dotychczasową 
współpracę, Dyrektor Przed-
szkola w Königswartha Pani 
Ute Sykora z rąk Pani Dyrek-
tor Przedszkola Małgorzaty 
Kwiotek w Nowogrodźcu 
otrzymała wspaniałą, cera-
miczną misę wykonaną w za-
kładzie na terenie gminy. 
Po wspólnej zabawie w sali 
przedszkolnej zmęczeni, ale 
bardzo zadowoleni goście 
odjechali do domu.

Edukację wielokulturową najle-
piej rozpocząć w najmłodszym wieku, 
gdyż to dzieci są materiałem, któ-
ry można formować dla osiągnięcia 
wymiernych efektów w przyszłości. 
Dla dzieci z przedszkola w Nowo-
grodźcu po kilku latach współpra-
cy, Niemcy są nie tylko sąsiadem, 
ale znanym partnerem działania. 
Przedszkole w Nowogrodźcu ma już 
doświadczenie we współpracy z nie-
mieckim przedszkolem Zwergenland 
w Königswartha. Projekt współpracy 
o motywie przewodnim z zakresu po-
znawania świata kaolinu jest nowym 
sposobem partnerów na spełnienie 
oczekiwań w przełamywaniu natural-
nych barier społeczno – kulturowych 
występujących w obszarze przygra-
nicznym. Jeżeli chodzi o same dzieci, 
to nadzieją partnerów jest to, że nigdy 
nie powstaną bariery pomiędzy dzieć-
mi uczestniczącymi w tym projekcie.

Dzięki realizacji projektu już uzy-
skano efekt w postaci promocji re-
gionu, wymiany doświadczeń oraz 
zachęcenia środowisk dzieci przed-
szkolnych i ich rodzin w nawiązywa-
niu trwałych kontaktów w ramach 
zjednoczonej Europy.

	 	 Urząd	Miejski	
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• magnetoterapia,
• laseroterapia,
• elektroterapia,
• światłolecznictwo,
• sonoterapia – ultradźwięki.
Ze świadczeń mogą korzystać oso-

by z przewlekłymi chorobami mięśni 
i stawów, po urazach i zabiegach orto-
pedycznych. Zabiegi są wykonywane 
przez wykwalifikowany personel me-
dyczny z wieloletnim stażem. Z uwagi 
na fakt, że nowa działalność nie ma 
możliwości uzyskania „na starcie” 
kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, w pierwszym 
okresie jest odpłatna. 
Poziom cen oraz jakość 
zabiegów są atrakcyjne 
dla naszych pacjentów, 
dodatkowo nieodpłat-
nie udzielamy konsul-
tacji w zakresie fizjote-

80 złotych. Opłata ta nie jest nali-
czana w przypadku zmiany miejsca 
zamieszkania i sytuacji zaprzestania 
udzielania świadczeń opieki zdro-
wotnej przez wybranego lekarza, 
pielęgniarkę i położną podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz w przypad-
ku innych przyczyn niezależnych od 
woli pacjenta. 

 Od 25 czerwca 2014 roku 
biura administracji Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Nowogrodźcu zostały 
przeniesione piętro wyżej i znaj-
dują się na II piętrze Przychodni 
Gminnej w Nowogrodźcu przy ulicy 
Asnyka 55. Numery telefonów się 
nie zmieniły.  

SPZOZ	Nowogrodziec

rapii. 
Zakład został wyposażony w naj-

nowsze urządzenia firmy ASTAR 
i spełnia wszystkie obowiązujące 
w tym obszarze standardy jakościo-
we.

Realizacja przedsięwzięcia była 
możliwa dzięki udzielonej dotacji 
z Gminy i Miasta Nowogrodziec na 
zakup wyposażenia. 

Wszelkich informacji na temat 
udzielanych zabiegów można uzyskać 
w Dziale Rehabilitacji - 

tel. (75) 73-16-225 wew. 24, w go-
dzinach 7.00 - 14.00 od 
poniedziałku do piątku 
oraz na stronie interne-
towej – www.spzzoz.eu. 

  SPZZOZ 
w	Nowogrodźcu

stwa rolnego stanowią przedmiot 
posiadania samoistnego i posiada-
nia zależnego, zwrot podatku przy-
sługuje posiadaczowi zależnemu. 
Jeżeli natomiast grunty gospodar-
stwa rolnego stanowią przedmiot 
współposiadania, zwrot podatku 
przysługuje temu współposiadaczo-
wi, w stosunku do którego pozostali 
współposiadacze wyrazili pisemną 
zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy 
współmałżonków. Producent rol-
ny może ubiegać się o zwrot akcy-
zy składając wniosek w tej sprawie 
dwukrotnie w ciągu roku, tj. w ter-
minach od dnia 1 lutego do ostatnie-
go dnia lutego i od dnia 1 sierpnia 
do 31 sierpnia danego roku. W mie-

siącu sierpień w Urzędzie Miejskim   
w Nowogrodźcu przyjmowane będą 
wnioski o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej. Rolnicy w celu uzyskania 
powyższego zwrotu powinni złożyć 
odpowiedni wniosek wraz z orygi-
nałami faktur za zakup paliwa do 
celów rolniczych. Faktury powinny 
dotyczyć zakupu oleju napędowe-
go w okresie od 1 lutego 2014 roku 
do 31 lipca 2014 roku. Formularze 
wniosków są dostępne w siedzibie 
Urzędu. Termin składania wnio-
sków upływa 01 września 2014 roku.

Urząd	Miejski	
w	Nowogrodźcu



Spór na Sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego
Na Sesji Rady Powiatu Bolesławie-

ckiego w dniu 26 czerwca 2014 roku 
Radni Klubu „Forum” złożyli wniosek  
korzystny, a przede wszystkim zgod-
ny z prawem, o podział mandatów 
radnych. Dla naszej Gminy Nowogro-
dziec jest to bardzo ważny wniosek, 
gdyż zwiększa reprezentację przyszłych 
przedstawicieli naszej Gminy w samo-
rządzie powiatowym.

Także w tym dniu Rada Miejska 
w Nowogrodźcu obradując na Sesji 
dokonała ponownej oceny projektu 
Uchwały nr XLIV/248/14 Rady Powia-
tu Bolesławieckiego i w głosowaniu za-
opiniowała negatywnie projekt uchwały 
oraz podjęła decyzję, że w przypadku 
nie uwzględnienia opinii zostanie zło-
żona skarga do Komisarza Wyborczego. 

Rzeczą, która wzbudza kontrowersje 
wśród Mieszkańców, to postawa Rad-
nych Powiatu Bolesławieckiego, którzy 
głosując, są przeciwni zwiększeniu roli 
i znaczenia naszej Gminy Nowogrodziec 
w samorządzie Powiatu Bolesławieckie-
go. Naturalnie uzyskanie 4 mandatów 
zamiast 3 i utworzenie odrębnego okrę-
gu wyborczego w naszej Gminie jest 
ewidentną korzyścią. 

W głosowaniu za zmianami 
w Uchwale Rady Powiatu Bolesławie-

GMINA LICZBA LUDNOŚCI LICZBA MANDATÓW OKRĘG MANDATY

m. Bolesławiec 38225 9,17 I 9

gm. Bolesławiec 13637 3,27 II 3

gm. Nowogrodziec 15108 3,62 III 4

gm. Osiecznica, gm. Gromadka,
gm. Warta Bolesławiecka   20641 4,94 IV 5

ckiego nr XLIV/248/14 Józef Kata 
(Platforma Obywatelska) głosował 
przeciw możliwości zwiększenia liczby 
mandatów dla naszej Gminy. Z kolei 
Zbigniew Mitera (Polskie Stronnictwo 
Ludowe) wstrzymał się od głosu. Je-
dynie Leopold Wołoszyn (Ziemia Bo-
lesławiecka) głosował za zwiększeniem 
liczby mandatów w naszej Gminie i in-
terpelował do Dariusza Kwaśniewskie-
go – Starosty Powiatu Bolesławieckiego. 
Dariusz Kwaśniewski (Platforma Oby-
watelska), Starosta Powiatu Bolesła-
wieckiego, propozycji zmiany popartej 
przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta 
Relicha i Radę Miejską w Nowogrodźcu 
także nie uznał.

Z ostatniej chwili : Rada Gminy 
w Bolesławcu wspólnie z Andrzejem 
Dutkowskim,  Wójtem Gminy Bolesła-
wiec, także wnosi skargę do Komisarza 
Wyborczego na  uchwałę Rady Powia-
tu Bolesławieckiego z dnia 26 czerwca 
2014 r. uzasadniając  skargę jako dzia-
łanie niezgodne z prawem. Stąd infor-
mujemy, że nie  jesteśmy osamotnieni 
w przekonaniu, że stanowisko Starosty 
Powiatu  Bolesławieckiego Dariusza 
Kwaśniewskiego jest niesprawiedliwe 
nie   tylko dla naszej lokalnej społecz-
ności.

Obecny podział powiatu bole-
sławieckiego na okręgi wyborcze 
ustalono 16 lat temu w oparciu o po-
przednio obowiązującą ordynację 
wyborczą. Norma przedstawicielska 
pozwala zwiększyć liczbę okręgów 
wyborczych z 3 do 4. Gmina wiejska 
Bolesławiec powinna stanowić od-
dzielny okręg wyborczy (3 mandaty), 

Poniżej przedstawiamy treść wniosku Radnych Klubu Forum w przedmiotowej sprawie popartej przez Radę Miejską 
w Nowogrodźcu i Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha.

Wniosek Radnych klubu „ Forum” w zakresie zmian do projektu
Uchwały Nr XLIV/248/14 Rady Powiatu Bolesławieckiego 

z dnia 26 czerwca 2014r.
w związku z tym, że przedstawiony projekt Uchwały narusza w sposób zasadniczy normę prawną zawartą w art. 

454 . § 3 Kodeksu Wyborczego poprzez łączenie Gmin, w których liczba radnych przypadająca na Gminę a wynikająca 
z normy przedstawicielstwa wynosi więcej niż 3. Dotyczy to Gminy Bolesławiec i Nowogrodziec. Składamy propozycję po-

działu na okręgi wyborcze zgodną z prawem.
PROPOZYCJA

Podział powiatu bolesławieckiego na okręgi wyborcze, zgodny z art. 454 § 3 Kodeksu Wyborczego oraz realizujący ideę 
wprowadzoną przez ustawodawcę w zakresie normy przedstawicielskiej.

podobnie jak Miasto i Gmina Nowo-
grodziec (4 mandaty). Pozostałe 5 
mandatów przypada na resztę gmin: 
Osiecznica, Warta Bolesławiecka 
i Gromadka. Dzięki temu wybrani 
radni Rady Powiatu Bolesławieckie-
go bardziej identyfikować się będą 
z terytorium, z którego uzyskali 
mandat, z ugrupowaniami desygnu-

jącymi ich na kandydatów na rad-
nych. Rozwiązanie to jest bliższe idei 
samorządności lokalnej i co najważ-
niejsze spełnia wymogi art. 454 § 3 
Kodeksu Wyborczego. 

W imieniu klubu radnych Forum
               Józef Król              

Powstanie plan 
gospodarki 
niskoemisyjnej 
dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec

Postaw na rodzinę

Konkurs 
„Moja Polska 
w 2050 roku”

Ochrona środowiska Wieści ze szkół

Wieści ze szkół

W sierpniu ubiegłego roku Na-
rodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej ogło-
sił konkurs dla gmin, dotyczący 
przygotowania planu gospodarki 
niskoemisyjnej. Wysokość możli-
wej do uzyskania dotacji pochodzą-
cej z Funduszu Spójności wynosi 
85% kosztów kwalifikowanych. 
Gmina Nowogrodziec chcąc sko-
rzystać z możliwości dofinansowa-
nia, w październiku 2013r. złożyła 
wniosek w ramach konkursu nr 2/
POIiŚ/9.3/2013 - Plany gospodarki 
niskoemisyjnej.

W czerwcu tego roku Minister-
stwo Gospodarki zatwierdziło Ra-
port nr 2 z oceny formalnej wnio-
sków o dofinansowanie kwalifikując 
wniosek gminy Nowogrodziec na 
liście projektów z pozytywnym wy-
nikiem oceny formalnej. Projekt 
opiewa na kwotę 47 tysięcy złotych 
z tego około 40 tysięcy złotych sta-
nowi dofinansowanie. 

Plan gospodarki niskoemisyj-
nej dla Gminy i Miasta Nowogro-
dziec (PGN) będzie opracowaniem 

W dniu 31 maja 2014 roku 
w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Gierałtowie odbył się 
festyn rodzinny. Cała uroczystość 
nawiązywała do Ogólnopolskiej 
kampanii profilaktycznej „Postaw 
na rodzinę” polegającej na promo-
waniu pozytywnych zachowań, sta-
wiających głównie na wzmocnienie 
więzi rodzinnych. Organizatorzy 
festynu podkreślali olbrzymią rolę, 
którą odgrywa rodzina w życiu oso-
bistym młodego człowieka. 
Szczególną uwagę zwrócono 
na przekazywanie wartości, 
tradycji w rodzinie, wspólne 
świętowanie i spędzanie wol-
nego czasu, a także na więź 
i relacje panujące w rodzinie.

Festyn rodzinny w Gierał-
towie połączył w sobie dwa 
wydarzenia: Dzień Matki 
oraz Dzień Dziecka. Część ar-
tystyczną dla rodziców przy-
gotowali uczniowie z oddzia-
łu przedszkolnego, klasy I, IV 

Parlamentarny Zespół ds. Dzieci 
po raz kolejny podjął decyzję o zor-
ganizowaniu konkursu dla dzieci 
i młodzieży.

W 2014 roku konkurs przebiegał 
pod hasłem „Moja Polska w 2050 
roku”. Celem konkursu było pobu-
dzenie rozwoju wyobraźni i krea-
tywności wśród młodego pokolenia 
poprzez skierowanie ich uwagi na 
otaczającą rzeczywistość oraz wy-
wołanie refleksji nad przyszłością 
własnego kraju. Dowolna forma 
pracy służyć miała kreatywnej pro-
jekcji wyobrażeń i marzeń związa-
nych z wizją Polski w 2050 roku. 

Formuła konkursu, podobnie 

strategicznym, który powinien wy-
znaczać konkretne cele w zakresie 
redukcji emisji gazów cieplarnia-
nych, efektywności energetycznej 
oraz wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii. Ma on być również 
ściśle związany z realizacją zapisów 
Programów ochrony powietrza oraz 
planów działań krótkotermino-
wych. Plan zostanie opracowany na 
lata  2014 – 2020, a jego istotą jest 
osiągnięcie długofalowych korzyści 
środowiskowych, ekonomicznych 
i społecznych. Jednostki sektora 
publicznego realizując swoje zada-
nia zobowiązane są do podejmowa-
nia działań mających na celu po-
prawę efektywności energetycznej,                    
w związku z powyższym na sesji 
w dniu 25 października 2013r. Rada 
Miejska w Nowogrodźcu wyraziła 
zgodę na przystąpienie do opraco-
wania i wdrażania Planu gospodar-
ki niskoemisyjnej dla Gminy i Mia-
sta Nowogrodziec.

Opracowanie i wdrożenie tego 
dokumentu wiąże się przede wszyst-
kim z możliwością pozyskiwania 
funduszy europejskich dla gminy. 
Aby móc aplikować o środki z Unii 
na lata 2014-2020 na zadania zwią-
zane z ograniczeniem niskiej emisji 
i poprawę efektywności energetycz-
nej konieczne jest posiadania Planu 
gospodarki niskoemisyjnej.

Urząd	Miejski	
w	Nowogrodźcu

oraz V wraz z wychowawcami Panią 
Grażyną Szwed, Panią Łucją Ruty-
na-Chwała, Panem Dariuszem Kril 
oraz Panią Małgorzatą Chlastawą. 
Dla przybyłych gości czekał słodki 
poczęstunek zorganizowany przez 
Radę Rodziców.

Po części artystycznej dzieci zło-
żyły życzenia swoim rodzicom oraz 
wręczyły im drobne upominki, któ-
re samodzielnie wykonały.

W trakcie festynu miały miejsce 
liczne zabawy i konkurencje spor-
towe, których uczestnikami były 
zarówno dzieci, jak i ich rodzice. 
Dużą atrakcją dla najmłodszych 

dzieci okazały się swawole na dmu-
chanych zjeżdżalniach zorganizo-
wanych przez Radę Rodziców oraz 
pomalowane twarze z różnymi bo-
haterami z bajek.

Festyn przebiegł w bardzo 
radosnej rodzinnej atmosfe-
rze. Dzieci były bardzo zadowo-
lone z przygotowanych dla nich 
atrakcji. Rodzice również wyra-
zili duże zadowolenie z możliwo-
ści przybycia i spędzenia wolne-
go czasu ze swoimi pociechami. 

	 Szkoła	Podstawowa	
w	Gierałtowie

jak w roku ubiegłym była szeroka 
i pozwalała na udział dzieci i mło-
dzieży z różnych placówek. Wi-
zje własnego kraju, prezentowane 
przez młode pokolenie mogą stać 
się dla dorosłych niezwykle cenną 
wskazówką i inspiracją do dalsze-
go działania. Warto wsłuchać się 
w głos tych, których dzisiejsza wy-
obraźnia już niedługo może stać się 
rzeczywistością kolejnych generacji 
Polaków.

Konkurs składał się z dwóch 
etapów: okręgowego i ogólnopol-
skiego. Podczas okręgowego etapu 
konkursu prace były oceniane przez 
jury powołane przez parlamenta-
rzystę właściwego ze względu na 
biuro, do którego przesłano prace. 
Jury wybierało maksymalnie 5 prac, 
które kwalifikowały się do etapu 
ogólnopolskiego; prace wyróżnione 
na etapie okręgowym zostały prze-

słane do Parlamentarnego Zespołu 
ds. Dzieci. Nagrodą za wyróżnienie 
w etapie okręgowym było skiero-
wanie wyróżnionych prac na etap 
ogólnopolski oraz wyjazd autorów 
tych prac do Senatu RP.

W dniu 16 maja 2014 r. w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP odbyła się 
uroczystość ogłoszenia 
wyników ogólnopol-
skiego konkursu „Moja 
Polska w 2050 roku”, 
zorganizowanego przez 
Parlamentarny Zespół 
ds. Dzieci. W konkursie 
wzięło udział ok. 4 tys. 
osób – od przedszko-
laków po licealistów, 
z których prawie 280 
zakwalifikowało się 
do finału, a 50 zostało 
wyróżnionych podczas 
uroczystej gali podsumowującej 
konkurs. Do biura Senatora Jana 
Michalskiego napłynęło ponad 150 
prac literackich i plastycznych. Pięć 
laureatek z naszego regionu: Zo-
fia Rymaszewska (Miejski Zespół 
Szkół w Świeradowie Zdroju), Aga-
ta Jeziorna (Szkoła Podstawowa im. 
Władysława Reymonta w Uboczu), 
Amelia Frączek (Szkoła Podstawo-
wa im. Bolesława Chrobrego w No-
wogrodźcu), Katarzyna Marusiak 
(Miejski Zespół Szkół nr 2 w Bo-

lesławcu) oraz Adrianna Zurych 
(Szkoła Podstawowa im. Jana Pa-
wła II w Smolniku) zakwalifikowało 
się na etap ogólnopolski i uczest-
niczyło w uroczystej gali w Sejmie 
RP. Dwie spośród nich znalazły się 
w pięćdziesiątce zwycięzców. Na 
wyróżnienia zasłużyły Amelia Frą-

czek z Nowogrodźca 
oraz Katarzyna Maru-
siak z Bolesławca, która 
dodatkowo wylosowała 
nagrodę specjalną – 
pobyt w zamku Senato-
ra Jarosława Laseckie-
go.

W uroczystości 
wzięli udział: wicemar-
szałek Senatu Stani-
sław Karczewski, rzecz-
nik praw dziecka Marek 
Michalak, wicemini-

ster zdrowia Aleksander Sopliński 
i przewodnicząca Parlamentarnego 
Zespołu ds. Dzieci senator Alicja 
Chybicka. Parlamentarzyści pod-
kreślali, że Polska w 2050 r. będzie 
należała do uczestników konkursu, 
dlatego warto wczytać się uważnie 
w treść prac literackich i starannie 
przyjrzeć się pracom plastycznym, 
w których dzieci i młodzież pokaza-
ły, jak wyobrażają sobie nasz kraj za 
36 lat. Wiele prac zaskakuje dojrza-
łością. Ich młodzi autorzy dostrze-

gają zagrożenia wynikające z sytua-
cji międzynarodowej czy niszczenia 
środowiska naturalnego. Jak mówił 
wicemarszałek Stanisław Karczew-
ski, wśród laureatów konkursu 
mogą być przyszli posłowie, senato-
rowie, premierzy. Odwołując się do 
hasła widniejącego w przedwojen-
nej sali Senatu: Salus rei publicae 
suprema lex (dobro Rzeczypospoli-
tej najwyższym prawem), zaapelo-
wał do młodzieży, by swoim następ-
com pozostawili Polskę piękniejszą 
i silniejszą niż ta, którą przejmą od 
obecnego pokolenia. Autorom 50 
wyróżnionych prac wręczono dy-
plomy i upominki. Rozlosowano 
także nagrody specjalne, ufundo-
wane przez sponsorów. Uroczystość 
zakończyła się przedstawieniem pt. 
„Baśń o grającym Imbryku”. Wy-
różnione prace plastyczne zostaną 
ponadto wystawione podczas pre-
zentacji w Senacie RP.

 Burmistrz	 Nowogrodźca  
Robert	 Relich	 serdecznie	 gratulu-
je	 wspaniałego	 sukcesu	 Uczenni-
cy	z	Nowogrodźca	Amelii	Frączek	
oraz	 życzy	 wysokich	 osiągnięć	
w	 nauce,	 dużo	 zdrowia,	 radości	
i	szczęścia!
     
	 Szkoła	Podstawowa	

w	Nowogrodźcu
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Święto „Pečenica”Święto Kresowe 
w Gierałtowie

Sukces lekkoatletów z Nowogrodźca

Wydarzenia kulturalneWydarzenia kulturalne

Już po raz trzynasty w Parku 
Dworskim w Gościszowie w dniach 
5-6 lipca br. zorganizowano „Pečeni-
cę”, aby wspólnie świętować, atrak-
cyjnie spędzić czas oraz uczestniczyć 

w ciekawych konkursach. Organi-
zatorem imprezy było Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Nowogrodź-
cu, Urząd Miejski w Nowogrodźcu, 
Rada Sołecka wsi Gościszów, Zespół 
Folklorystyczny „Gościszowianki” 
oraz Klub Sportowy „Orzeł” z Gości-
szowa. 

Podczas pierwszego dnia uroczy-
stości program artystyczny współ-
tworzyły występy sceniczne oraz 
konkursy. W pierwszy dzień na sce-
nie zaprezentowali się uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Gościszowie z przedstawieniem 
„Trzy Świnki” oraz zespoły „Gości-
szowianki” z Gościszowa, „Zagajnik 
– Wykroty” z Zagajnika, „Podola-
nie” z Czerwonej Wody, jak również 
„Rząsinianki” z Rząsin. Przeprowa-
dzone zostały konkursy: dla dzieci: 
w jedzeniu arbuza - równorzędne 
pierwsze miejsca zajęli Leon Wilk 
z Gościszowa oraz Marcin Bober 
z Milikowa, dla dorosłych: Pasi-
brzucha (spożycie 50-cm kiełbasy 
na czas) – najlepszym zawodnikiem 
okazał się Pan Piotr Koman z Miliko-
wa, Naśladowania Świńskich Głosów 
– najlepszy okazał się Pan Marian 
Buciak z Mściszowa. Uczestnicy kon-
kurencji uhonorowani zostali atrak-
cyjnymi nagrodami rzeczowymi oraz 
dyplomami. Pierwszy dzień Pečeni-
cy zakończył się występem zespołu 
„MUSIC PARADISE”, przy którym 
uczestnicy święta bawili się tańcząc 
do późnych godzin nocnych. Po-
nadto na terenie parku można było 
odwiedzić 8 stoisk prezentujących 
receptury mistrzowskiego przygoto-
wania Pečenicy, jak również wyroby 

Już po raz piąty w miejscowości 
Gierałtów Gminy Nowogrodziec od-
było się Święto Kresowe. W dniu 22 
czerwca br. Mieszkańcy Gierałtowa 
gorąco witali zgromadzonych Gości. 
Piękna pogoda oraz wspaniała przy-
jazna atmosfera towarzyszyła uczest-
nikom imprezy przez cały dzień. 
Organizatorami wydarzenia byli So-
łectwo Wsi Gierałtów, Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Gierałtowie, Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Gie-
rałtowie, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Gierałtowie, Miejsko – Gminny 
Związek Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych w Nowo-
grodźcu, Rada Rodziców Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Gierał-
towie, Rada Parafialna w Gierałtowie 
oraz Schola Parafialna w Gierałtowie, 
współorganizatorem - Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Nowogrodź-
cu. Patronat honorowy nad imprezą 
objął Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich.

Uroczystość rozpoczęła się o go-
dzinie 13.00 Mszą świętą w Koście-
le Parafialnym p.w. Św. Antonie-
go w Gierałtowie. Po Mszy świętej 
Mieszkańcy i Goście Gierałtowa wzię-
li udział w Apelu Pamięci pod tablicą 
upamiętniającą męczeństwo Polaków 
zamordowanych na Kresach Połu-
dniowo Wschodnich przez organiza-
cje ukraińskich nacjonalistów i Ukra-
ińską Powstańczą Armię w latach 
1937-1948. 

W swoim przemówieniu Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich, 
wspominając o prześladowaniach, 
aresztowaniach i deportacjach, pod-
kreślił, iż Kresowianie, wychowani 
w oparciu o tradycję, historię, kultu-
rę, o wartości rodzinne i patriotycz-
ne, żyjący według hasła: „Bóg, Honor 
i Ojczyzna”, stanowią wzór do naśla-
dowania. W Apelu do młodych ludzi 
Gospodarz Gminy Nowogrodziec Ro-
bert Relich powiedział: „Testament, 
który jest niezwykle trudny w swo-
jej prostocie, brzmi: wolna, silna, 
dumna i niepodległa Polska, mająca 
podmiotowość na arenie między-
narodowej i prowadząca niezależną 
politykę wewnętrzną. Proszę Was, 
bądźcie obrońcami prawdy i wolno-
ści. Walczcie o tradycję, tożsamość 
Narodu i Ojczyzny. Nie zapominajmy 
o grobach przodków na Kresach, za-
dbajmy o pamięć, żywą pamięć i dzie-
dzictwo, które nam pozostawili.”

Dziękując wszystkim zebranym za 
obecność, Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich złożył szczególne po-
dziękowania dla obecnych na Apelu 
Pamięci Żołnierzy Wojska Polskie-
go - Kompanii Honorowej z pocztem 
sztandarowym 23 Śląskiego Pułku 
Artylerii, nazywając to wielkim wy-
różnieniem i symbolem patriotycznej 
postawy.

Kwiaty przed tablicą upamięt-
niającą męczeństwo Polaków złoży-
li: Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich wraz z księ-
dzem Franciszkiem 
M o d r z y ń s k i m , 
Sołtysem Gierał-
towa Eweliną Szu-
ter i Radnym Rady 
Miejskiej w Nowo-
grodźcu Kazimie-
rzem Czerniakiem, 
przedstawiciele 23 
Śląskiego Pułku 
Artylerii na czele 
z Zastępcą Dowód-

piekarnicze, jubilerskie oraz ręko-
dzieło artystyczne. 

Drugi dzień rozpoczął się „ta-
necznym krokiem” w rytmie wal-
ca, rock & roll i disco w wykonaniu 
Dyrektora Gminnego Centrum Kul-
tury i Sportu w Nowogrodźcu Elizy 
Szwed, Sołtysa Wsi Gościszów Ze-
nona Szynki oraz Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Gości-
szowie Małgorzaty Poto-
ckiej wraz z Sołtysem Wsi 
Nowy Martyniec Mirosla-
vem Ćetojević. Następ-
nie odbył się konkurs na 
Pasibrzucha, w którym 
zwyciężył Pan Mirosław 
Kiełbowicz z Gościszowa. 
Gwoździem programu był 
Turniej: Gmina Nowo-

grodziec kontra Sołectwo Gościszów 
o „Złoty Ryj”. W szeregu konkuren-
cji, m.in. wyliczance świńskiej, rzu-
cie kością od szynki, naśladowaniu 
głosów pokrewnych świni domowej, 
podkładaniu świni, rysowaniu odlo-
towej świni, produkowaniu kiełbasy 
gościszowskiej oraz biegu z korytem 
napełnionym ziemniakami, szala 
zwycięstwa przechyliła się ostatecz-
nie na stronę Sołectwa Gościszów, 

które zdobyło trofeum „Złoty Ryj”, 
natomiast Gmina Nowogrodziec - 
„Srebrny Ogon”. 

Tego dnia przeprowadzono rów-
nież konkurs na najsmaczniejszą 
Pečenicę. Pierwsze miejsce z pośród 
5 wystawców zdobył Pan Franciszek 
Bochenek z Nowogrodźca. Jak co 
roku nie zabrakło konkursu „Wejścia 
na słup” - najlepszym zawodnikiem 
okazał się Pan Paweł Łach z Zabłocia 
(10,22 s.). Nagrodą były wspaniałe 
wyroby mięsne ufundowane przez 
Sołtysa Wsi.

Ze sceny natomiast rozbrzmie-
wała muzyka ludowa prezentowana 
przez zespoły „Milikowianki z Ka-
pelą” z Milikowa, „Mali Gościszo-
wianie” z Gościszowa oraz dwa ze-
społy z Ukrainy, które przyjechały 

z Powiatu Przemyślany. Uroczysto-
ści związane z tradycją wspaniałego 
dania pečenicy zakończyły się w tym 
roku występem gwiazdy wieczoru 
– zespołu „SKANER”, który zyskał 
wielkie zainteresowanie widowni. 

Imprezie towarzyszyły dwie 
wystawy. Jedną, ukazująca daw-
ne przedmioty Polaków przybyłych 
z Bośni, przygotowała Rodzina Ła-
niochów z Gościszowa. Drugą wysta-
wę, ukazująca wizerunki Polaków, 
którzy szukali lepszego bytu w boś-
niackiej krainie i przybyli po 1945 
roku na Dolny Śląsk, przygotowało 
Stowarzyszenie Koło Chłopa przy 
skansenie w Tomisławiu.   

Patronat honorowy nad wyda-
rzeniem objęli: Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich, Wicewoje-
woda Województwa Dolnośląskiego 
Ewa Mańkowska, Dolnośląski Wo-
jewódzki Lekarz Weterynarii Zofia 
Batorczak, Dolnośląska Izba Rolni-
cza we Wrocławiu oraz Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków Delega-
tura w Jeleniej Górze. Patronat me-
dialny sprawowali: Muzyczne Radio, 
Telewizja Łużyce oraz Nowiny Je-
leniogórskie. Sponsorami imprezy 
byli: Sponsor Główny GAZ SYSTEM 
oraz Hydro-Tech Sp. z o.o. w No-
wogrodźcu, ZGiUK Sp. z o.o. w Lu-
baniu, Piekarnictwo – Cukiernictwo 
„KOŁACZ” s.c. Krystyna Stec, Irena 
Gesner Nowogrodziec, Jutrzenka 
Colian Sp. z o.o. Wykroty oraz Pro-
dukcja Krzewów Ozdobnych „Buksz-
pan” – Maria Kędziora z Krzyżowej.
     
	 	 Gminne	Centrum	

Kultury	i	Sportu	
w	Nowogrodźcu

Burmistrz	Nowogrodźca	Robert	
Relich	 serdecznie	 dziękuje	 Miesz-
kańcom	 i	 Gościom	 Gminy	 Nowo-
grodziec,	 wszystkim	 zaangażo-
wanym	 w	 organizację	 i	 przebieg	
Święta	„Pečenica”.

W Łodzi 15 czerwca 2014 
roku odbyły się Mistrzo-
stwa Polski w sztafetowych 
biegach rozstawnych VENA 
SPORT FESTIWAL 2014.

W zawodach uczestni-
czyły mistrzowskie sztafety 
ze wszystkich województw. 
Reprezentacja Szkoły Pod-
stawowej w Nowogrodźcu 
w sztafecie szwedzkiej wy-
walczyła wysokie IV miejsce!

Skład sztafety: Damian 

Wypożycz książkę bez 
wychodzenia z domu!

Informacja dla Mieszkańców

Dzięki Bi-
bliotece Miej-
skiej GCKiS 
w Nowogrodź-
cu mamy do-
stęp online do 
wybranych publikacji specjali-
stycznych, naukowych, popular-
nonaukowych, beletrystycznych 

w języku polskim na platformie 
IBUK Libra. 

Przyjemność czytania:
• przez całą dobę, siedem dni 

w tygodniu 
• na komputerze, laptopie czy 

tablecie 
• gdzie tylko zechcesz: dom, 

praca, biblioteka – wszędzie, 
gdzie jest Internet

W czytelni online można:
• skorzystać z szybkiego pod-

glądu pełnych tekstów lub stwo-
rzyć własną półkę z książkami

• sprawdzać znaczenie wyra-

Raczak - 100 m, Jakub Wojtowicz 
- 200 m, Paweł Wielogórski - 300 
m, Jacek Kozioł - 400 m. Opieku-
nem lekkoatletów z Nowogrodźca 
jest Pan Wojciech Jasiński.

Burmistrz Nowogrodźca gra-
tuluje sukcesów sportowych 
Uczniom z Nowogrodźca wraz 
z Opiekunem Panem Wojciechem 
Jasińskim i życzy dużo zdrowia, 
szczęścia oraz kolejnych sukcesów 
sportowych!

Szkoła	Podstawowa	
w	Nowogrodźcu

cy Podpułkownikiem Tomaszem Li-
sieckim, przedstawiciele OSP w Gie-
rałtowie na czele z Prezesem Józefem 
Zborowskim, Kombatanci Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych Koła Miejsko – Gminne-
go w Nowogrodźcu na czele z Porucz-
nikiem w stanie spoczynku Józefem 
Komarem, przedstawiciel Stowarzy-
szenia ZIEMIA BOLESŁAWIECKA 
Dariusz Jancelewicz oraz Uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Gierałtowie.

Po zakończeniu uroczystości - 
Apelu Pamięci, odbył się przemarsz 
licznie zgromadzonych uczestników 
„Święta Kresowego” na plac przy re-
mizie OSP w Gierałtowie, gdzie ze-
branych Mieszkańców oraz gości wsi 
Gierałtów serdecznie powitał Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich. 
Następnie Gospodarz Gminy wspól-
nie z Sołtysem Gierałtowa Eweliną 
Szuter oraz Radnym Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu Kazimierzem Czer-
niakiem dokonał uroczystego otwar-
cia V Edycji „Święta Kresowego”.

Program artystyczny rozpoczął się 
Koncertem Miejskiej Orkiestry Dętej 
„Bolesławiec” na czele z Kapelmi-
strzem Panem Janem Chojnackim. 
Z programem kresowym wystąpiły 
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Gierałtowie. Ucznio-
wie odtworzyli sceny z życia używając 
typowego dialektu kresowian.

Zespoły śpiewacze z terenu Gmi-
ny Nowogrodziec: Milikowianki z Mi-
likowa, Czernianki z Czernej, Goś-
ciszowianki z Gościszowa, Zagajnik 
z Zagajnika umilały czas licznie zgro-
madzonym Mieszkańcom i Gościom 
naszej gminy. Na szczególną uwa-
gę zasługuje występ Zespołu Pieśni 
i Tańca Nowogrodziec, który bardzo 
spodobał się zebranym, jak również 
występ Scholi z Gierałtowa, która 
działa już czwarty rok pod kierowni-
ctwem Pana Łukasza Nakonecznego. 
Nie obeszło się beż licznych konkur-
sów rodzinnych, zwycięzcy konkur-
sów otrzymali nagrody. Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza OSP Gierałtów 
wykonała pokaz ćwiczeń, zbierając 
gromkie brawa publiczności.

Podczas imprezy można było de-
gustować potrawy kresowe, podzi-
wiać wystawę fotografii oraz ekspo-
zycję sprzętów przywiezionych ze wsi 
Świrz powiatu Przemyślany obwodu 
Lwowskiego, Nieme kino „Gierał-
tów”, Izbę Kresową Leszka Duszeń-
ko. Dla najmłodszych przygotowano 
wiele atrakcji. 

Zakończyło się Święto Kresowe 
w Gierałtowie wspaniałą zabawą ta-
neczną przy dźwiękach zespołu „RE-
FLEX”.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich gorąco dziękuje wszystkim za-
angażowanym w organizację Święta 
Kresowego w Gierałtowie, dziękuje 
Mieszkańcom i Gościom Gminy No-
wogrodziec za udział w Święcie Kre-
sowym!
     
	 	 Urząd	Miejski	

w	Nowogrodźcu

zów w słownikach i encyklope-
diach PWN

• dodawać zakładki 
• robić własne notatki bezpo-

średnio w książce
• wyszukiwać słowa i frazy
• tagować ważne fragmenty 

i zaznaczać kolorami
Zapraszamy serdecznie do Bi-

blioteki Miejskiej w Nowogrodźcu 
oraz jej filii w celu otrzymania ko-
dów PIN!

Gminne	Centrum	Kultury	i	Sportu	
w	Nowogrodźcu


