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Manewry Strażaków
dzonego pojazdu. Ponadto prze-
prowadzono ćwiczenia doskonalące  
w rozwijaniu linii natarcia z poborem 
wody z akwenu, w rozwijaniu linii 
szybkiego natarcia, w sprawowaniu 
drabiny (na pozór - łatwe zadanie, 
lecz niektórym Strażakom sprawiło 
problem) oraz w ratownictwie wod-
nym na terenie objętym powodzią.

Pojazdy pożarnicze przemiesz-
czały się w różne miejsca gminy, co 
było dodatkowym sprawdzianem 
znajomości topografii naszych te-
renów.

Organizatorzy w pierwszej ko-
lejności zwracali uwagę na bezpie-
czeństwo ratowników podczas za-
jęć.

Reasumując, Strażacy gminy 
Nowogrodziec stale ćwiczą i dosko-
nalą swoje umiejętności, by jeszcze 
szybciej i skuteczniej nieść pomoc 
potrzebującym, gdyż nic nie daje 
tak dobrych wyników jak ćwicze-
nia praktyczne w inscenizowanych 
zdarzeniach. Strażacy najczęściej 
jako pierwsi dojeżdżają na miejsce 
zdarzenia. Duży nacisk więc poło-
żono na opanowanie oraz posługi-
wanie się sprzętem hydraulicznym 
do cięcia karoserii, a także na spo-
sób ewakuacji osób poszkodowa-
nych. Kierownikiem manewrów był 
Komendant Miejsko-Gminny OSP  
w Nowogrodźcu Mirosław Szuter.

Dla organizatora ćwiczeń było 
ważnym, by nasi Strażacy mieli  
w pełni opanowane czynności - 
szybko i przede wszystkim jak naj-
bardziej skutecznie nieść pomoc 
poszkodowanym. Przeprowadzone 
sobotnie ćwiczenia z pewnością 
przyczyniły się do pogłębienia wie-
dzy i umiejętności Strażaków gminy 
Nowogrodziec.
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Absolutorium dla Burmistrza Nowogrodźca

W dniu 18 czerwca 2015 roku  
w Domu Kultury PROMYK w No-
wogrodźcu odbyła się XI Sesja Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu, któ-
rej głównym punktem obrad było 
sprawozdanie z wykonania budżetu 
Gminy i Miasta Nowogrodziec za 
2014 rok oraz udzielenie absoluto-
rium Burmistrzowi Nowogrodźca.

Na sesję, oprócz Radnych Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu i przed-
stawicieli władz samorządowych 
gminy Nowogrodziec, przyby-
li również dyrektorzy placówek 

oświatowych, kierownicy jednostek 
organizacyjnych oraz sołtysi gminy 
Nowogrodziec.

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 dobra 
społeczności lokalnej.

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

wogrodziec za rok 2014, 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 
2014 rok.
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W sobotę, 27 czerwca br., zo-
stały przeprowadzone ćwiczenia 
doskonalące dla Strażaków. Orga-
nizatorem wydarzenia była Gmi-
na Nowogrodziec. W ćwiczeniach 
wzięły udział jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Czernej, Gości-
szowa, Gierałtowa, Zebrzydowej, 
Wykrot oraz Nowogrodźca – Osied-
le.

Głównym celem ćwiczeń było 
sprawdzenie osiągania gotowości 
bojowej poszczególnych OSP we 
wskazanym miejscu do prowadze-
nia działań ratowniczych. Pozosta-
łe cele to: sprawdzenie sprawności 
technicznej urządzeń będących na 
wyposażeniu pojazdów pożarni-
czych, łączności radiowej jednostek 
oraz realizacji jednego z wybranych 
scenariuszy działań ratowniczych.

Alarmowanie jednostek odby-
wało się głównie przez system se-
lektywnego alarmowania urucho-
mianego ze Stanowiska Kierowania 
Państwowej Straży Pożarnej w Bo-
lesławcu przez pełniącego w tym 
dniu dyżur starszego ogniomistrza 
Rafała Sądaja.

Strażacy - ochotnicy z gminy 
Nowogrodziec doskonalili swoje 
umiejętności między innymi z za-
kresu uwalniania osób uwięzionych  
w pojazdach, udzielania pomocy po-
szkodowanym w wyniku wypadku 
do momentu przekazania służbom 
medycznym, zabezpieczania uszko-

Nowy plac zabaw w Kierżnie 
Pod koniec czerwca br. zakoń-

czono budowę nowego placu zabaw 
dla dzieci w miejscowości Kierżno. 

Ze względu na trudności zwią-
zane z wyborem terenu realizacji 

projektu oraz formalności zwią-
zane z odrolnieniem gruntów  
i zatwierdzeniem dokumentacji 
projektowej, przygotowania do roz-
poczęcia budowy trwały około roku.  

11 maja 2015 roku 
Burmistrz Nowo-
grodźca Robert 
Relich ostatecznie 
podpisał umowę  
z Wykonawcą prac - 
firmą APIS Jadwiga 
Oziębło z Jarosła-
wia. 

Zakres inwe-
stycji obejmował 
roboty ziemne, wy-
konanie stref bez-

piecznych z piasku, obrzeży z gra-
nulatu gumowego, a także budowę 
panelowego ogrodzenia z furtką. Po-
sadowiono 9 dobrej jakości zabawek  
i urządzeń z drewna klejonego war-
stwowo. W centrum placu zabaw 
zaplanowano miejsce z ławeczkami 
na odpoczynek dla rodziców opie-
kujących się bawiącymi się dziećmi. 
Całość realizacji inwestycji dopełni-
ło odtworzenie i utwardzenie drogi 
wewnętrznej do nowego obiektu. 
Wartość zrealizowanego projektu 
wyniosła ok. 80 tysięcy złotych. 

Nowe place zabaw powstają  
w gminie Nowogrodziec w ramach 
własnych środków budżetowych. 
Często place zabaw współfinanso-
wane są przy pomocy funduszy ze-
wnętrznych, które pozyskiwane są 
regularnie w strukturach Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu. Pro-
jekt budowy placu zabaw w Kierżnie 
uczestniczy w konkursie ,,Odnowa 
Wsi Dolnośląskiej”, gdzie ubiega się 
o 75 % refundację kosztów.

Zabawy ruchowe i sprawnoś-
ciowe sprawiają dzieciom wiel-
ką radość, pobudzają wyobraźnię  
i uczą współdziałania w grupie. Plac 
zabaw to miejsce spotkań lokalnej 
społeczności, nawiązywania relacji 
i więzi społecznych, miejsce, gdzie 
rodziny mogą spędzać dobry i ak-
tywny czas razem.
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Gościszowianki w Chorwacji
Zespół Gościszowianie na za-

proszenie Polskiego Towarzystwa 
Kulturalnego „Wisła” we współpra-
cy z Stowarzyszeniem Reemigran-
tów z Bośni oraz Przyjaciół z Bo-
lesławca, reprezentował nasz kraj 
na Dniach Polskich na „47 Ljetu 
Valpovačkom” w Valpovie w Chor-
wacji. 

Zespół prezentował polską kul-
turę podczas występu w Centrum 
Kultury „M. P. Katančić” oraz brał 
udział w korowodzie zespołów folk-
lorystycznych i „ŠOKAČKIH” za-
przęgów i w wielu innych wydarze-
niach zorganizowanych z tej okazji, 
m.in. w wystawie fotograficznej  
o polskich osadnikach z Galicji. Na 
otwarciu wystawy była obecna naj-
starsza Polka mieszkająca w Chor-
wacji.

Zespół uczestniczył również  
w targach promocji Polski, w tym 
Gminy i Miasta Nowogrodziec, pod-
czas „Okrągłego stołu”- konferencji 
na temat możliwości współpracy 
gospodarczej polskich podmio-
tów gospodarczych i podmiotów 
gospodarczych z regionu Slawonii  
i Baranji w Chorwacji, która zosta-
ła zorganizowana z udziałem władz 
lokalnych Valpova i państwowych  
z Chorwacji i Polski.

Organizatorzy w podziękowaniu 
za udział zespołu, zorganizowali dla 
uczestników wycieczkę do parku 
przyrody „KOPAČKI RIT”.

Więcej informacji na  
www.gckis.nowogrodziec.pl  

i Fanpage Facebook
     

     Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu



Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu - Bibliote-
ka Miejska w Nowogrodźcu zapra-
sza do korzystania z darmowego 
dostępu do Internetu we wszystkich 
swoich placówkach. Dzięki udziało-
wi w programie „Orange dla biblio-
tek” biblioteka otrzymała dotację fi-
nansową (darowiznę pieniężną) do 
wykorzystania na cele edukacyjne 
oraz popularyzację wykorzystania 
Internetu przez użytkowników bi-
bliotek.

Uzyskana dotacja w wysokości  
3 774,11 zł. zostanie przeznaczona 
na pokrycie kosztów dostępu do In-

ternetu w 5 placówkach biblioteki.
Celem Programu jest wspie-

ranie rozwoju informacyjnego 
poprzez zwiększenie dostępu do 
nowych technologii komunikacyj-
nych i promocję ich wykorzystania 
tak, by gminne biblioteki publiczne 
stały się nowoczesnymi, wielofunk-

cyjnymi centrami informacyjnymi, 
kulturalnymi i edukacyjnymi.

Czytelników i wszystkich zain-
teresowanych zapraszamy do bez-
płatnego korzystania z Internetu  
w następujących placówkach:

• Biblioteka Miejska w Nowo-
grodźcu

• Biblioteka Miejska w Nowo-
grodźcu – Filia w Gierałtowie

• Biblioteka Miejska w Nowo-
grodźcu – Filia w Gościszowie

• Biblioteka Miejska w Nowo-
grodźcu – Filia w Wykrotach

• Biblioteka Miejska w Nowo-
grodźcu – Filia w Zebrzydowej

Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu

radnikowe na wybrany przez siebie 
temat. Poznali zasady tworzenia 
dobrego filmu, nauczyli się, jak go 
edytować i montować, dodawać na-
pisy, muzykę, dźwięki.

Drugi etap stanowiło tworzenie 
filmu animowanego. Jak utworzyć 
tradycyjną animację poklatkową? 
Jakie są rodzaje filmów animowa-
nych? Jakich narzędzi użyć? Tego 
wszystkiego dowiedzieli się ucznio-
wie na zajęciach Akademii Młodych 
Naukowców.

Każda minuta stworzonego fil-
mu to kilkaset wykonanych zdjęć! 
I wiele godzin pracy przy tworzeniu 
scenografii i lalek.

         
Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego  

w Nowej Wsi

Akademia Młodych Naukowców
W roku szkolnym 2014/2015 

uczniowie Zespołu Szkół im. Józefa 
Piłsudskiego w Nowej Wsi uczestni-
czyli w zajęciach Akademii Młodych 
Naukowców. Jednym z wielu tema-
tów tych zajęć był kurs filmowy.

W pierwszym etapie uczniowie 
tworzyli filmy reklamowe lub po-

Kolejny etap realizacji 
Projektu w ramach 
„Planu gospodarki 
niskoemisyjnej”

Gmina Nowogrodziec przystąpi-
ła do opracowania Planu gospodarki 
niskoemisyjnej (PGN), utworzenia 
bazy danych do oceny gospodarki 
energią oraz inwentaryzacji źró-
deł niskiej emisji. Na opracowanie 
PGN Gmina Nowogrodziec otrzy-
mała dofinansowanie ze środków 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.

PLAN GOSPODARKI NISKO-
EMISYJNEJ (PGN) jest dokumen-
tem strategicznym, opisującym 
kierunki działań zmierzających do 
osiągnięcia celów pakietu klima-
tyczno-energetycznego, tj. redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, zwięk-

szania udziału energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych, zwięk-
szenia efektywności energetycznej 
oraz poprawy jakości powietrza,  
a także zmiany postaw konsump-
cyjnych użytkowników energii – 
producentów, dostawców i odbior-
ców.

Celem wdrażania PGN jest po-
prawa stanu środowiska i jakości 
życia Mieszkańców Gminy i Miasta 
Nowogrodziec poprzez kontynuację 
rozpoczętych w latach poprzednich                                      
i kontynuowanych działań w za-
kresie zmierzającym do ogranicze-
nia emisji zanieczyszczeń pyłowo 
– gazowych, wymianę kotłów na 
ekologiczne, termomodernizacji 
budynków mieszkalnych i uży-
teczności publicznej, modernizacji  
i rozbudowy sieci drogowej, zmniej-
szenia energochłonności oświetle-
nia ulicznego oraz innych dziedzin 
funkcjonowania Gminy i Miasta 
Nowogrodziec.

Darmowy dostęp 
do Internetu

W trosce o zdrowie i sukces  gimnazjalistów

W maju tego roku uczniowie 
klas pierwszych i drugich Gim-
nazjum im. Adama Mickiewi-
cza w Nowogrodźcu uczyli się  
w czasie spektaklu profilaktycznego 
i warsztatów, jak wyznaczać sobie 
cele i podejmować właściwe decyzje 
życiowe.

Aktorzy Teatru Edukacji i Profi-
laktyki „Maska” z Krakowa w czasie 
ciekawego i pouczającego spektaklu 
motywowali uczniów do nauki po-
przez ukazanie problemu i skutków 
„wygodnictwa i lawiranctwa”. Na-
kłaniali do refleksji nad własną po-

stawą, wartością nauki w osiąganiu 
sukcesu i ukazywali konsekwen-
cje rozpowszechniającej się wśród 
młodych ludzi „mody na nieucze-
nie się”. Interaktywna i humory-
styczna konwencja przedstawienia 
wzbudziła zainteresowanie gimna-
zjalistów, którzy z zaciekawieniem 
śledzili losy głównej bohaterki – ich 
rówieśniczki.

W kolejnym dniu uczniowie klas 
drugich brali udział w warsztatach 
profilaktycznych pt. „Moda na nie-
uczenie się. Jak poradzić sobie z de-
motywacją”, które były prowadzone 

przez trenera z Krakowa, Magda-
lenę Szer. Uczestnicy zdobyli wie-
dzę i ćwiczyli swoje umiejętności 
w zakresie rozbudzania motywacji 
do nauki, radzenia sobie z wpły-
wem grupy rówieśniczej, kształto-
wania postawy asertywnej, sztuki 
podejmowania właściwych decyzji  
i określania celów, które mają istot-
ny wpływ na ich życie. Dowiedzieli 
się od specjalisty, że podstawowym 
warunkiem sukcesu jest uczenie się 
i praca nad sobą.

Kształtowanie kompetencji 
społecznych i emocjonalnych mło-
dych ludzi to ważny aspekt od-
działywań z zakresu profilaktyki 
sięgania przez młodzież po używ-
ki oraz istotny czynnik chroniący  
i gwarantujący podejmowanie mą-
drych i odpowiedzialnych decyzji 
życiowych.

Społeczność Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Nowogrodź-
cu dziękuje serdecznie Burmi-
strzowi Nowogrodźca Robertowi 
Relichowi za sfinansowanie tego 
ważnego przedsięwzięcia z zakresu 
profilaktyki.

Mamy nadzieję, że uczniowie 
dzięki udziałowi w warsztatach pro-
filaktycznych, znacznie zwiększą 
swoje szanse na osiągnięcie sukce-
su życiowego i będą dokonywać tyl-
ko właściwych wyborów życiowych.

     
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  

w Nowogrodźcu

Dobrze opracowany PGN po-
zwoli podnieść szanse Gminy  
i Miasta Nowogrodziec na uzyska-
nie dofinansowania na zadania ze 
środków krajowych i Unii Europej-
skiej, w tym w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020.

W ramach realizacji projektu  
w dniu 10 lipca 2015 roku w Domu 
Kultury PROMYK w Nowogrodźcu 
odbyło się szkolenie na temat PGN, 
jego wdrażania i monitorowania.  
W szkoleniu udział wzięli kierow-
nicy oraz pracownicy  jednostek 
organizacyjnych Gminy oraz pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w No-
wogrodźcu, którzy będą uczestni-
czyli we wdrożeniu, realizacji oraz 
monitorowaniu PGN.
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Sukces Szkoły Podstawowej w Gościszowie
Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II  
w Gościszowie zdobyła  
w Ogólnopolskim Konkur-
sie CERTYFIKATY „Aktywna  
Szkoła-Aktywny Uczeń”  
i „Radosne przedszkole”.

Gratulujemy!

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II  

w Gościszowie

Świetlica szkolna wyróżniona
W roku szkolnym 2014/2015 świetlica 

szkolna w Zespole Szkół im. Józefa Piłsud-
skiego w Nowej Wsi uczestniczyła w ogólno-
polskim konkursie „Baw się i ucz! Świetlica 

szkolna przyjazna uczniowi”, który obejmował 
szkoły wszystkich rodzajów i stopni.

Celem konkursu było zaprezentowanie 
świetlicy szkolnej jako miejsca do nauki, ale 

również zabawy. W ocenie 
jury szkoła zaprezentowa-
ła bardzo wysoki poziom i 
otrzymała dyplom hono-
rowy, który potwierdza, że 
świetlica pod opieką Pani 
Ewy Duch - działa pełną 
parą.

Zespół Szkół  
im. Józefa Piłsudskiego  

w Nowej Wsi

Kształtowanie prawidłowych  
postaw zdrowotnych dzieci

Wszystkie grupy wiekowe 
Przedszkola Publicznego w Nowo-
grodźcu wzięły udział w realizacji 
bloku tematycznego pt. „Gdzie jest 
czystość, tam jest zdrowie”. Celem 
tego projektu było kształtowanie 
właściwych nawyków zdrowotnych 
i higienicznych. Podczas realizacji 
zajęć profilaktycznych dzieci do-
wiedziały się, jak ważne jest pra-
widłowe mycie rąk oraz co robić, by 
ustrzec się chorób. Słuchały wierszy 
i piosenek, które wprowadziły ich  
w tematykę prozdrowotną, obej-
rzały również filmy pt. „Higiena”  
z cyklu „Kubuś” oraz „Mycie zę-
bów”. Poznały ulubione miejsca 
bakterii, ich rodzaje oraz przybory 
potrzebne do higieny osobistej.

Dzieci również wzięły udział 
w zajęciach prowadzonych przez 

panią Beatę Mrozik – przedstawi-
cielkę Powiatowej Stacji Sanitarno 
- Epidemiologicznej w Bolesławcu, 
która opowiedziała przedszkola-
kom o tym, jak prawidłowa higiena 
rąk może zapobiec wielu groźnym 
chorobom, zwłaszcza wieku dzie-
cięcego. Zwróciła także uwagę na 
odpowiednie stosowanie chuste-
czek higienicznych oraz zademon-
strowała czynności, jakie należy 
wykonać, aby mycie rąk można było 
uznać za prawidłowe. Następnie 
dzieci pod okiem pani Beaty treno-
wały staranne mycie rąk.

Dzieci bardzo chętnie uczestni-
czyły w zajęciach, wykazały się dużą 
wiedzą dotyczącą higieny, zachoro-
wań, zdrowego odżywiania. Nauka 
połączona z zabawą okazała się do-
brym sposobem nabywania ważnej 

wiedzy, jak i umiejęt-
ności praktycznych, 
potrzebnych w codzien-
nym życiu.

Zachęcamy wszyst-
kich rodziców do kształ-
towania prawidłowych 
postaw zdrowotnych 
swoich dzieci.

Przedszkole Publiczne  
w Nowogrodźcu

Zbliża się termin  
składania wniosków

W miesiącu sierpniu w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogrodźcu 
przyjmowane będą wnioski o 
zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędo-

wego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej. 

Zasady przyznawania zwrotu 
nie uległy zmianie w porównaniu 
do lat poprzednich. Rolnicy w 
celu uzyskania powyższego zwro-
tu powinni złożyć odpowiedni 
wniosek wraz z oryginałami fak-

tur dotyczącymi zakupu paliwa 
do celów rolniczych. Formularze 
wniosków są dostępne w siedzi-
bie Urzędu w pok. 11 i 15 oraz na 
stronie www.nowogrodziec.pl 

Termin składania wniosków 
upływa 31 sierpnia 2015 roku.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



Międzynarodowe spotkania przedszkolaków
W ramach kontynuacji projektu 

polsko – niemieckiego „Współpraca 
gmin Nowogrodziec i Königswartha  
w zakresie inwestycji i edukacji dla 
rozwoju dzieci” oraz projektu pol-
sko - czeskiego „Współpraca Gmi-
ny Nowogrodziec i Przedszkola we 
Frydlantcie w zakresie edukacji  
i rozwoju dzieci” odbyło się spot-
kanie dzieci z grupy V i VI Przed-
szkola Publicznego w Nowogrodźcu 
z dziećmi i ich opiekunami z przed-
szkola „Zwergenland” w König-
swartha oraz Mateřská škola we 
Frydlantcie.

Wizyta rozpoczęła się od zwie-
dzania Grodu Słowiańskiego  
w pobliskim Brzeźniku i zapozna-

nia się z życiem wczesnych Sło-
wian. Następnie dzieci brały udział 
w warsztatach ceramicznych, gdzie 
po wcześniejszym obejrzeniu goto-
wych wyrobów mogły lepić naczy-
nia z gliny.

Przedszkolaki uczestniczyły tak-
że w warsztatach ,,średniowiecz-
nych kulinariów”. Dowiedziały się, 
jak dawniej zdobywano pożywienie, 
jakie jadano potrawy oraz mogły 
samodzielnie wykonać danie, któ-
re spożywali nasi przodkowie czyli 
podpłomyki. Podczas wspólnych 
zadań oraz zabaw udało się zinte-
grować dzieci trzech krajów. Było 
to niezwykłe doświadczenie, które 
pokazało po raz kolejny, że można 

pokonać wszelkie bariery, nawet te 
językowe. Mimo deszczowej aury, 
,,Słowiański gród” stał się miejscem 
radości, przyjaźni i ciepła.

Następnie wszyscy udali się do 
przedszkola na obiad, gdzie grupy 
przedszkolne zaprezentowały krót-
ki program artystyczny w postaci 
piosenek. Spotkanie zakończono 
wręczeniem wcześniej przygotowa-
nych upominków dla dzieci.

Wspólnie spędzony czas minął 
bardzo szybko. Był bardzo radosny, 
pełen wrażeń i nowych wspólnych 
przeżyć.

Przedszkole Publiczne  
w Nowogrodźcu

XVII Ogólnopolski Bieg Uliczny  
„Nowogrodziecka 10-tka”

21 czerwca 2015 roku, już po raz 
siedemnasty w Nowogrodźcu odbył 
się Ogólnopolski Bieg Uliczny „No-
wogrodziecka 10-tka”. Honorowy 
patronat nad imprezą objął Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich.

Zawody zostały rozegrane  
w czterech biegach: Bieg Rodzinny 
– na dystansie 300 m, Bieg Szkol-
ny dzieci młodszych – na dystansie 
300 metrów (szkoły podstawowe, 
klasy 1 - 4), Bieg Szkolny dzieci star-
szych – na dystansie 2 km (szkoły 
podstawowe, klasy 5 – 6, szkoły 
gimnazjalne, klasy 1 – 3), Bieg VIP-
ów – na dystansie 2 km oraz Bieg 
Główny – na dystansie 10 km.

Bieg rodzinny skierowany był do 
przedszkolaków. Kolejnym razem 
nasi najmłodsi zawodnicy nie za-
wiedli. Dzieci startowały wspólnie  
z rodzicami, a ideą nie były wygrane 
i zajęte miejsca, ale dobra zabawa 
oraz zachęcenie najmłodszych do 
biegania i aktywnego wypoczynku. 

Wystartowało 29 dzieci z ro-
dzicami, czyli razem 58 osób udo-
wodniło, że warto aktywnie spędzić 
czas. Dla wszystkich małych zawod-
niczek i zawodników przygotowano 
pamiątkowe medale, które każde-
mu dziecku wręczono na podium,  
a dopełnieniem były słodkie upo-
minki i gadżety biegu.

Po przedszkolakach przyszedł 
czas na dzieci młodsze z klas 1-4 
szkół podstawowych, które po-
dobnie jak w biegu wcześniejszym, 
wystartowały na dystansie 300 
metrów. W poszczególnych katego-
riach wiekowych zwyciężyli:
Kategoria K1 – Amelia Rusinek z Gierałtowa.
Kategoria M1 – Gracjan Bram z Nawojowa Łuży-
ckiego.
Kategoria K2 – Julia Cidyło z Nowogrodźca.
Kategoria M2 – Oliwer Stec z Nowogrodźca.

Kolejnym biegiem szkolnym był 
bieg młodzieżowy, w którym rywa-
lizowały klasy 5-6 szkół podstawo-
wych oraz klasy 1-3 gimnazjów. Tu 
rywalizacja toczyła się na dystansie 
2 kilometrów. W tym biegu w po-
szczególnych kategoriach wieko-
wych zwyciężyli:
Kategoria K3 – Kornelia Chróściel z Nowej Soli.
Kategoria M3 – Krystian Wrzeszcz z Gierałtowa.
Kategoria K4 – Karolina Moczydlak z Gościszowa.

Kategoria M4 – Łukasz Klatka z Lubania.
Łącznie w biegach szkolnych 

wystartowało 88 osób. 
Kolejnym etapem imprezy były 

zawody VIP-ów. W tym roku wy-
startowało 15 uczestników, co jest 
rekordem frekwencji i dobrym 
prognostykiem na przyszłość. Naj-
szybciej wśród pań trasę pokonała 

Julia Przybylska z Zebrzydowej, 
wśród panów - Adrian Wrzeszcz  
z Godzieszowa. W tegorocznym 
biegu VIP-ów udział wzięli: Mło-
dzieżowa Rada Miejska w Nowo-
grodźcu, przedstawiciele Rad Sołe-
ckich, Sołtys Sołectwa Godzieszów 
Piotr Tutak, Radny Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu Piotr Nieratka oraz 
przedstawiciele Urzędu Miejskiego 
w Nowogrodźcu: Agnieszka Lenart, 
Stanisław Żółtański oraz Dariusz 
Jancelewicz. W tym biegu nie miej-
sca się jednak liczyły, lecz dobra 
zabawa, co na pewno można było 
zaobserwować wśród zawodników. 

O godzinie 12.00 przyszedł czas 
na najważniejsze rozstrzygnięcia  
w Biegu Głównym, w którym wzię-
li udział zawodnicy z Polski oraz 
liczna grupa biegaczy z Ukrainy. 
Tu obok profesjonalistów biegali 
również amatorzy, mierząc się nie 
tylko z zawodowcami, ale również  
z dystansem 10 kilometrów i z włas-
nymi rekordami życiowymi na tym 
dystansie. 

Uczestnicy mieli do pokonania 
dziesięciokilometrową trasę, na 
którą składało się pięć dwukilo-

60 lat OSP w Gościszowie
W dniu 05 czerwca br. Strażacy 

z Ochotniczej Straży Pożarnej świę-
towali jubileusz 60-lecia. Uroczy-
stość rozpoczęli mszą świętą w koś-
ciele parafialnym p.w. Matki Bożej 
Częstochowskiej, która była kon-
celebrowana pod przewodnictwem 
Dziekana Dekanatu Nowogrodziec 
Księdza Krzysztofa Słabickiego.

Po mszy świętej kolumna pie-
sza Strażaków wraz z pojazdami 
pożarniczymi udała się do parku 
dworskiego, gdzie odbył się uroczy-
sty apel Strażaków. W podniosłej 
atmosferze grupa Strażaków z Goś-
ciszowa złożyła ślubowanie. Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
złożył Strażakom serdeczne podzię-

kowania za dotychczasową służbę  
i życzył wszystkiego najlepszego na 
następne lata.

Prezes OSP w Gościszowie Lu-
dwik Torba przedstawił historię 
jednostki. Podczas wydarzenia zo-
stali wyróżnieni i nagrodzeni Stra-
żacy.

Na uroczystości obecni byli Stra-
żacy z Nowogrodźca, Gierałtowa, 
Wykrot, Czernej, Zebrzydowej oraz 
Nowogrodźca – Osiedle. Przy pięk-
nej pogodzie Strażacy, licznie zgro-
madzeni Mieszkańcy Gościszowa 
wraz z zaproszonymi Gośćmi bawili 
się do późnych godzin wieczornych.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Międzynarodowe spotkania przedszkolaków

20 maja 2015 roku w ramach kontynuacji projektu polsko – niemieckiego „Współpraca gmin 
Nowogrodziec i Königswartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci” oraz 
projektu polsko - czeskiego „Współpraca Gminy Nowogrodziec i Przedszkola we Frydlantcie 
w zakresie edukacji i rozwoju dzieci” odbyło się spotkanie dzieci z grupy V i VI Przedszkola 
Publicznego w Nowogrodźcu z dziećmi i ich opiekunami z przedszkola „Zwergenland” w 
Königswartha oraz Mateřská škola we Frydlantcie.

Wizyta rozpoczęła się od zwiedzania Grodu Słowiańskiego w pobliskim Brzeźniku i 
zapoznania się z życiem wczesnych Słowian. Następnie dzieci brały udział w warsztatach 
ceramicznych, gdzie po wcześniejszym obejrzeniu gotowych wyrobów mogły lepić naczynia 
z gliny.

Przedszkolaki uczestniczyły także w warsztatach ,,średniowiecznych kulinariów”. 
Dowiedziały się, jak dawniej zdobywano pożywienie, jakie jadano potrawy oraz mogły 
samodzielnie wykonać danie, które spożywali nasi przodkowie czyli podpłomyki. Podczas 
wspólnych zadań oraz zabaw udało się zintegrować dzieci trzech krajów. Było to niezwykłe 
doświadczenie, które pokazało po raz kolejny, że można pokonać wszelkie bariery, nawet te 
językowe. Mimo deszczowej aury, ,,Słowiański gród” stał się miejscem radości, przyjaźni i 
ciepła.

Następnie wszyscy udali się do przedszkola na obiad, gdzie grupy przedszkolne 
zaprezentowały krótki program artystyczny w postaci piosenek. Spotkanie zakończono 
wręczeniem wcześniej przygotowanych upominków dla dzieci.

Wspólnie spędzony czas minął bardzo szybko. Był bardzo radosny, pełen wrażeń i nowych 
wspólnych przeżyć.

Przedszkole Publiczne w Nowogrodźcu

metrowych pętli. Bieg odbywał się 
trasą asfaltową centralnymi ulicami 
Nowogrodźca. 

W tym roku najszybszym zawod-
nikiem okazał się zawodnik z Ukrai-
ny Ruslan Savchuk, który zwyciężył 
z bardzo dobrym czasem 00:31:32. 
Wśród pań zwyciężyła zawodniczka 
z Ukrainy Olha Kaznyrova z czasem 
00:39:21. 

Klasyfikacja generalna panów  
(6 najlepszych zawodników):

1. Ruslan Savchuk – Ukraina - czas 00:31:32.
2. Sergii Krovlaidis – Ukraina - czas 00:31:36,
3. Volodymyr Timashov – Ukraina - czas 00:31:48,
4. Anatolii Demyda – Ukraina - czas 00:31:49,
5. Michał Cenkier – Wrocław – Polska - czas 

00:31:55,
6. Adam Marysiak – Książ Śląski – Polska - czas 

00:32:58.

Klasyfikacja generalna pań  
(6 najlepszych zawodniczek): 

1. Olha Kaznyrova – Ukraina – czas 00:39:21.
2. Snizhana Rybak – Ukraina - czas 00:39:43,
3. Halyna Shchensna - Radzikowska – Sobótka - 

Polska - czas 00:40:42,
4. Nataliya Lehonkowa – Ukraina - czas 00:41:22,
5. Sonia Rozumkiewicz – Świdnica – Polska, czas 

00:41:47,
6. Klaudia Petters – Bolesławiec – Polska, czas 

00:45:04,
Wszyscy uczestnicy XVII Ogól-

nopolskiego Biegu Ulicznego „No-
wogrodziecka 10-tka” otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i medale,  
a dla najlepszych zostały ufundo-
wane nagrody finansowe i puchary. 
Wszystkie dzieci otrzymały słody-

cze, soczki, pamiątkowe długopisy 
oraz okolicznościowe znaczki. Do-
datkowo w każdej kategorii wie-
kowej, zarówno pań jak i panów, 
zostały przyznane po trzy nagrody 
rzeczowe. Restauracja „Smakono-
mia” z Nowogrodźca ufundowała 
nagrodę-niespodziankę, a miano-
wicie trzech najlepszych zawodni-
ków i trzy najlepsze zawodniczki 

zostali zaproszeni na uroczysty 
obiad po zakończeniu zawodów. 
Nagrodami rzeczowymi nagrodzo-
no również najstarszego zawodni-
ka, którym okazał się pan Ryszard 
Jankowski z Wrocławia (rocznik 
1943) oraz najlepszego zawodni-
ka z gminy Nowogrodziec Marcina 
Widucha, który w Biegu Głównym 
zajął 25 miejsce. Łącznie w Biegu 
Głównym wystartowało 59 osób.

Razem w XVII Ogólnopolskim 
Biegu Ulicznym „Nowogrodziecka 
10-tka” bieganiem „bawiło się” 205 
osób!

Po biegu wszyscy uczestnicy 
mogli kosztować pysznej grochów-
ki przygotowanej specjalnie na 
zawody. Organizatorem zawodów 
było Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu.

Za rok odbędzie się kolejny  
XVIII Ogólnopolski Bieg Uliczny 
„Nowogrodziecka 10-tka”, na który 
już teraz serdecznie zapraszamy! 
   Więcej informacji na  

www.gckis.nowogrodziec.pl  
i Fanpage Facebook

Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu

Podróżuj, śnij,  
odkrywaj

„Za dwadzieścia lat bardziej bę-
dziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, 
niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, 
opuść bezpieczną przystań. Złap w ża-
gle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, 
odkrywaj.” /Mark Twain/

 
III edycja ogólnopolskiego kon-

kursu „Podróżuj, śnij, odkrywaj” 
została rozstrzygnięta, a I nagrodę 
w kategorii szkół podstawowych za 
opowiadanie „Podróż do gwiazd” 
zdobyła Justyna Maksymowicz, 
uczennica klasy 6c Szkoły Podsta-
wowej im. Bolesława Chrobrego  
w Nowogrodźcu.

Opiekunem naukowym Justyny 
jest polonistka pani Janina Kotwica.

Praca naszej uczennicy została 
wybrana spośród około 1000 prac 
nadesłanych na konkurs!

W komisji konkursu zasiadali: 
pani Krystyna Kofta - pisarka, pani 
Anna Piwkowska - poetka i pisar-
ka, pan Tomasz Łubieński - pisarz  
i dramaturg, pan Tomasz Roma-
niuk - pisarz i literaturoznawca oraz 
pani dr Ewa Korulaska - polonistka 
i tutorka „Szkoły Liderów”.

Serdecznie gratulujemy utalen-
towanej uczennicy z Nowogrodźca 
Justynie Maksymowicz !!!

Szkoła Podstawowa im. Bolesława 
Chrobrego w Nowogrodźcu



Już po raz trzeci w miejscowości 
Gierałtów odbył się Festyn Rodzin-
ny pt. „Jakie szczęście mieć rodzi-
nę”. Organizatorem imprezy była 
Rada Rodziców przy Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Gie-
rałtowie na czele z Przewodniczącą 
panią Mariolą Orsą.

Część artystyczną dla przyby-
łych gości przygotowali uczniowie 
z oddziału przedszkolnego i kla-
sy I pod kierunkiem pani Grażyny 
Szwed, pani Jadwigi Skrok i pani 
Marceliny Król. Uczniowie z klas 
V i VI wystąpili z humorystycznym 
przedstawieniem pt. „Rodzina na 
dobre i na złe”. Opiekunami mło-
dych artystów byli pani Małgorzata 
Chlastawa i pan Dariusz Kril. Opra-
wę plastyczną imprezy stanowiły 
wykonane przez młodszych człon-
ków społeczności szkolnej prace 
przedstawiające portrety rodzinne 
oraz przepiękny rodzinny plakat 
autorstwa jednej z wielu utalento-
wanych mam - pani Moniki Wypor-
kiewicz.

Po części artystycznej dzieci zło-
żyły życzenia swoim rodzicom oraz 
wręczyły im drobne, własnoręcznie 
wykonane upominki.

W trakcie festynu odbyły się 
liczne zabawy i konkurencje spor-
towe, których uczestnikami były za-
równo dzieci, jak i ich rodzice. Dużą 
atrakcją dla najmłodszych okazały 
się swawole na dmuchanych zjeż-
dżalniach oraz możliwość ozdobie-
nia twarzy wizerunkami bohaterów 
ulubionych bajek.

Festyn przebiegł w bardzo ra-
dosnej, rodzinnej atmosferze. 
Dzieci były bardzo zadowolone  
z przygotowanych dla nich atrakcji, 
a i rodzice cieszyli się z możliwo-
ści przybycia i spędzenia wolnego 
czasu ze swoimi pociechami. Róż-
norodność zaplanowanych atrakcji 
sprawiła, iż każdy znalazł coś dla 
siebie. Dużym uznaniem cieszył 
się kiermasz ciast oraz stoisko ga-
stronomiczne z goframi, frytkami 
i innymi rarytasami. Największe 
emocje wywołała jednak licytacja 
prac wykonanych przez dzieci oraz 
loteria fantowa z atrakcyjnymi na-
grodami.

Organizatorem festynu była 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pa-
wła II w Gierałtowie w ramach 
realizowanej w Gminie Nowogro-
dziec kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
umysł”. Urząd Miejski w Nowo-
grodźcu dofinansował wydarzenie 
fundując nagrody oraz pokrywając 
koszty wynajęcia dmuchańców.

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Gierałtowie

Mistrzynie ortografii  
z Gościszowa

Dnia 27 maja tego roku w Miej-
skim Zespole Szkół nr 2 w Bole-
sławcu odbył się XI Powiatowy 
Turniej Ortograficzny pod hasłem 
„SPOTKANIE Z POEZJĄ”. Organi-
zatorem wydarzenia było Powiato-
we Centrum Edukacji i Kształcenia 
Kadr w Bolesławcu.

Do etapu powiatowego zakwali-
fikowało się 67 osób i to one rywa-
lizowały o tytuł Mistrza Ortografii. 
Najlepszą w tej dziedzinie okazała 
się Aneta Mrozińska, uczennica 
klasy VI Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Gościszowie, która 
uzyskała najwięcej punktów (97,5) 
i zdobyła I miejsce oraz tytuł Lau-
reata Powiatowego Konkursu Or-
tograficznego. Do grona laureatów 
zakwalifikowała się także Dominika 
Janicka, również ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Goś-

ciszowie, która zdobyła 94 punk-
ty i zajęła V miejsce. Opiekunem 
uczennic jest nauczycielka języka 
polskiego pani Teresa Buryła.

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Gościszowie

Lekkoatleci z Nowogrodźca  
wywalczyli I miejsce w województwie!

W dniu 30 maja 2015 roku we 
Wrocławiu na Stadionie Olimpij-
skim odbyły się Mistrzostwa Dol-
nego Śląska w Lekkiej Atletyce. 
Świetnie zaprezentowali się na tej 
imprezie Sportowcy z Nowogrodź-
ca. Sztafeta szwedzka w składzie: 
Jakub Kukawski, Paweł Wójcik, Ja-
cek Banach i Kamil Dachnij wywal-
czyła I miejsce w województwie!

Sztafeta szwedzka – to konku-
rencja lekkoatletyczna, polegająca 
na przebiegnięciu przez czterech 
zawodników (lub zawodniczki) dy-

stansów kolejno: 100 m + 200 m + 
300 m + 400 m lub 400 m + 300 
m + 200 m + 100 m (zawodnicy po 
przebiegnięciu swojego dystansu 
w wyznaczonej strefie przekazują 
pałeczkę). Była rozgrywana na mi-
strzostwach Polski do lat 50-ch XX 
wieku. Obecnie często pojawia się 
w programie zawodów młodzieżo-
wych, np. podczas mistrzostw świa-
ta kadetów.

Szkoła Podstawowa im. Bolesława 
Chrobrego w Nowogrodźcu

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

Święto Pečenicy 2015
W dniach 4-5 lipca br. po raz 

kolejny odbyło się Święto Pečenicy 
2015 w Parku Dworskim w Goś-
ciszowie. Organizatorami impre-
zy były  Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu, Rada So-
łecka Wsi Gościszów, Zespół Folk-
lorystyczny Gościszowianki, Klub 
Sportowy „Orzeł” z Gościszowa  
i Rada Rodziców Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Gościszo-
wie. Patronat nad imprezą objęli: 
Burmistrz Nowogrodźca Robert Re-
lich, Dolnośląski Wojewódzki Le-
karz Weterynarii Zofia Batorczak, 
Agencja Rynku Rolnego i Dolnoślą-
ska Izba Rolnicza we Wrocławiu.

Pierwszy dzień Święta Pečenicy 
rozpoczął się od Mini Turnieju Ża-
ków oraz prezentacji Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Gości-
szowie. Następnie odbył się obrzęd 
przygotowania Pečenicy przez za-
proszonych gości z Republiki Serb-
skiej Bośni i Hercegowiny: Sołtysa 
wsi Stary Martiniec Miroslava Će-
tojewić i mieszkańca Grodiška Bo-
goljuba Ristić. 

W czasie występów scenicznych 
zaśpiewały zespoły: Sołtysowe Gry-
finki z Proszówki, Milikowianie  
z Milikowa, Gościszowianki z Goś-
ciszowa, Kapela z Zagajnika, Nasza 
Biesiada z Osiecznicy oraz Chór 
Stowarzyszenia Reemigrantów  
z Bośni oraz Przyjaciół z Bolesław-
ca. 

Przeprowadzone zostały również 
konkursy dla dzieci i dla dorosłych. 
Podczas wydarzenia obecnych było 
8 stoisk prezentujących receptu-
ry mistrzowskiego przygotowania 
pečenicy. 

Zwieńczeniem imprezy był kon-

cert zespołu „MUSIC PARADISE”, 
przy którym uczestnicy święta ba-
wili się do późnych godzin nocnych.

Drugi dzień świętowania roz-
począł się od uroczystego otwarcia 
Święta Pečenicy przez Burmistrza 
Nowogrodźca Roberta Relicha  
i Sołtysa Gościszowa Grzegorza 
Olejnik. Następnie odbył się występ 
Zespołu Pieśni i Tańca Nowogro-
dziec oraz „Małych Gościszowian” 
- tegorocznych laureatów III nagro-
dy w Festiwalu Kapel i Śpiewaków 
Ludowych w Kazimierzu Dolnym 
nad Wisłą, których opiekunem jest 
pani Małgorzata Potocka. 

Główną atrakcją programu był 
Turniej Gmina Nowogrodziec con-
tra Sołectwo Gościszów o trofeum 
„Złoty Ryj”, w którym po zaciętej 
rywalizacji zwyciężyło Sołectwo 
Gościszów. 

W tym dniu przeprowadzono 
również konkurs na najsmacz-
niejszą Pečenicę. Zwyciężyła pani 
Danuta Jasińska, która otrzymała 
główną nagrodę. Nie zabrakło rów-
nież konkursu „Pasibrzuch” oraz 
„Wejście na słup”, który wygrał pan 
Paweł Łach z Zabłocia. 

Na scenie gościły zespoły - Ka-
pela Herbuty z Tomisławia, Goś-
ciszowianki z Gościszowa, Zagaj-
nik-Wykroty oraz „Dwie Kumy  
z Gościszowa”. 

Gwiazdą wieczoru był zespół 
„Solaris”, który porwał do tańca 
zgromadzonych mieszkańców i go-
ści Gościszowa. 

Więcej informacji na
www.gckis.nowogrodziec.pl

i Fanpage Facebook 

Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu

Dzień Odkrywców Talentów pod 
hasłem „Niepełnosprawni artyści – 
pełnowartościowy talent”, odbył się  
w Gimnazjum im. Adama Mickie-
wicza w Nowogrodźcu. Każda kla-
sa przygotowała wystawę na temat 
sławnych niepełnosprawnych ludzi.

Uzdolnieni gimnazjaliści w ra-
mach konkursu „Mam talent” pre-
zentowali swoje wszechstronne 
talenty: muzyczne, taneczne, foto-
graficzne i wokalne. Nauczyciele 
szkoły także zaprezentowali swój 
talent – wykonali utwór pod tytu-
łem „Ale to już było”. Natomiast 
działające w gimnazjum Szkolne 
Koło Teatralne pokazało przedsta-
wienie „Ptasie Radio”.

Dwa lata temu Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Nowogrodź-
cu zostało w sposób szczególny 

wyróżnione - otrzymało certyfikat 
„Szkoła odkrywców talentów”!

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  
w Nowogrodźcu

Na dobre i na złe…JEST RODZINA!

Dzień Odkrywców Talentów

Serdecznie zapraszamy  
na Dni Gminy i Miasta Nowogrodziec

Przewidziano wiele atrakcji

GWIAZDA SOBOTNIEGO WIECZORU 
GRUBSON

GWIAZDA NIEDZIELNEGO WIECZORU 
UNIVERSE

Szczegóły wkrótce na plakatach, www.gckis.nowogrodziec.pl i Fanpage Facebook


