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Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Nowogrodźcu
Narodowe Święto Niepodległości 

obchodzono w gminie Nowogrodziec 
w dniu 11 listopada. Organizatora-
mi uroczystości byli: Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich, Gminne 
Centrum Kultury i Sportu w Nowo-
grodźcu, Związek Kombatantów Rze-
czypospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych w Nowogrodźcu, 
Młodzieżowa Rada Miejska w No-
wogrodźcu, Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Nowogrodźcu oraz 
Szkoła Podstawowa im. Bolesława 
Chrobrego w Nowogrodźcu.

W obchodach Narodowego Świę-
ta Niepodległości udział wzięli Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu Wilhelm Tomczuk wraz  
z Radnymi Rady Miejskiej oraz przed-
stawicielami Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu, Komba-
tanci Związku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych w Nowogrodźcu na cze-
le z porucznikiem w stanie spoczynku 
Józefem Komarem, Dziekan Deka-
natu Nowogrodziec Ksiądz Krzysztof 
Słabicki, kierownicy jednostek orga-
nizacyjnych oraz dyrektorzy placó-
wek oświatowych gminy Nowogro-
dziec wraz z uczniami szkół, Sołtysi 
gminy oraz przedstawiciele jednostek 
OSP, Górników Kopalni Surowców 
Mineralnych „Surmin-Kaolin”, para-
fialnego pocztu Górników, Stowarzy-
szenia Rodzin Katolickich w Nowo-
grodźcu, Seniorzy Domu Dziennego 
Pobytu w Nowogrodźcu, przedstawi-
ciele Rejonowego Koła Pszczelarzy  
w Bolesławcu, uczestnicy Środowi-
skowego Chóru Harmonia, Harcerze 
z 10 Drużyny Harcerskiej „Hyperion” 
w Nowogrodźcu, młodzi piłkarze 
GCKiS „Chrobry Nowogrodziec” oraz 
zgromadzeni mieszkańcy naszej gmi-
ny.

Uroczystości gminne rozpoczę-
to w kościele parafialnym p.w. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Nowo-
grodźcu. Uroczysta Msza Święta  
w intencji naszej Ojczyzny była kon-
celebrowana pod przewodnictwem 
Dziekana Dekanatu Nowogrodziec 
Księdza Krzysztofa Słabickiego.  
O piękną oprawę artystyczną Mszy 
Świętej zadbał Chór „Harmonia” 
pod dyrekcją Antoniny Zakrzew-
skiej. Po zakończeniu Mszy Świę-
tej pani Daniela Rucińska, Prezes 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  
w Nowogrodźcu, wygłosiła przemó-
wienie patriotyczne do wszystkich 
zgromadzonych w kościele miesz-
kańców gminy. Uczniowie Gimna-
zjum im. Adama Mickiewicza w No-
wogrodźcu zaprezentowali program 
słowno-muzyczny pt. „Dzień Niepod-
ległości”. 

Po uroczystościach w kościele 
przemarszem, który prowadził Patryk 
Nowacki - Chorąży Orszaku, zebrani 

Patriotyzm zobowiązuje

12 listopada 2014 roku w Ze-
spole Szkół im. Józefa Piłsudskiego  
w Nowej Wsi odbyły się uroczyste 
obchody Święta Niepodległości.

Szkoła co roku organizuje hucz-
ne obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości. Podobnie jak  
w roku poprzednim, frekwencja 
dopisała. Obchody zgromadziły 
wielu uczestników. W uroczysto-
ści wzięli udział: Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich, Radni Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu, Sołtysi 
gminy Nowogrodziec oraz ksiądz 
Wilhelm Ogaza - proboszcz parafii 
w Zebrzydowej.

Zespół Szkół im. Józefa Pił-
sudskiego w Nowej Wsi to szkoła,  
w której uczą się dzieci z kilku wsi 
gminy Nowogrodziec. Dyrektor Ze-
społu Szkół Krzysztof Kaczmarek 
opowiedział o historii szkoły, o suk-
cesach i oczekiwaniach. Wychowa-
nie patriotyczne, obywatelskie, mo-
ralne i kulturalne jest priorytetem 
dla pracowników Zespołu Szkół  
w Nowej Wsi.

Program artystyczny z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości 
pt. „Wiatru granie...” przygotowali 
uczniowie Zespołu Szkół w Nowej 
Wsi wraz z uczniami ze Szkół Pod-
stawowych w Czernej, Gościszo-
wie, Gierałtowie, Wykrotach oraz  
z Gimnazjów w Nowogrodźcu i Wy-
krotach.

udali się z Pocztami Sztandarowymi 
na Apel patriotyczny pod pomnik 
„Obrońcom Ojczyzny”. Tam odśpie-
wany został Hymn Polski – Mazurek 
Dąbrowskiego. Następnie głos zabrał 
Gospodarz gminy Robert Relich, 
podkreślając, iż Narodowe Święto 
Niepodległości - to ważny dzień dla 
każdego Polaka, dzień wyzwolenia 
Ojczyzny z niewoli zaborców. Na-
stępnie został odczytany list z ży-
czeniami dla wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy od wdzięcznych 
mieszkańców partnerskiego Powiatu 
Przemyślany (Ukraina). „Polska jest 
dla nas przykładem jedności narodo-
wej, poszanowania swoich wartości 
duchowych i kulturowych. Ukraiń-
cy bardzo wysoko cenią ten fakt, że 
Rzeczpospolita Polska jest naszym 
przyjacielem i obrońcą na arenie 
międzynarodowej, że Polacy konse-
kwentnie podtrzymują nas w proce-
sie integracji z Unią Europejską” –  
z listu do mieszkańców Gminy No-
wogrodziec, podpisanego przez Sta-
rostę Powiatu Przemyślany Romana 
Andrusiszyn oraz Przewodniczącego 
Rady Powiatu Przemyślany Mikołaja 
Muzyczkę. 

Następnie przy dźwięku werbli 
uczestnicy obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości złożyli wieńce 
przed pomnikiem „Obrońcom Ojczy-
zny”. 

Po zakończeniu oficjalnej części 
uroczystości uczestnicy wydarzenia 
mogli obejrzeć w holu Urzędu Miej-
skiego wystawę pn. „Historia Orła 
Białego”. Prace uczniów Szkoły Pod-
stawowej im. Bolesława Chrobrego 
w Nowogrodźcu i Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu 
zostały wykonane z wykorzystaniem 
różnorodnych technik plastycznych. 

Uroczystość Święta Niepodległo-
ści w Nowogrodźcu odbyła się w pa-
triotycznej i wzniosłej atmosferze.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

 Życzenia dla mieszkańców Gmi-
ny Nowogrodziec od mieszkańców 
partnerskiego Powiatu Przemyślany 
(Ukraina):

Szanowni polscy przyjaciele!
W imieniu władz samorządo-

wych, Rady Powiatu Przemyślan 
oraz całej społeczności naszego 
powiatu mamy wielki zaszczyt 
złożyć Państwu serdeczne życze-
nia z okazji Narodowego Święta 
Polski – Dnia Niepodległości.

Niepodległa Polska podczas 
swego suwerennego istnienia 
osiągnęła bardzo wysoki poziom 
politycznego, ekonomicznego i 
socjalnego rozwoju, mocno za-
istniała na arenie międzynaro-
dowej, jako wpływowy działacz 
na rzecz pokoju, stabilizacji oraz 
bezpieczeństwa w Europie. Pol-
ska jest dla nas przykładem jed-
ności narodowej, poszanowania 
swoich wartości duchowych i kul-
turowych.

Ukraińcy bardzo wysoko ce-
nią ten fakt, że Rzeczpospolita 
Polska jest naszym przyjacielem 
i obrońcą na arenie międzynaro-
dowej, że Polacy konsekwentnie 
podtrzymują nas w procesie inte-
gracji z Unią Europejską.

Jesteśmy niezmiernie wdzięcz-
ni Wam, bracia i przyjaciele gmi-
ny Nowogrodziec, za nawiązanie 
stosunków partnerskich między 
naszymi społecznościami.

Z okazji waszego Święta - Dnia 
Niepodległości życzymy wszelkie-
go rozwoju niezależnej Polski, 
pokoju i dobrobytu wszystkim 
mieszkańcom gminy Nowogro-
dziec!

Przewodniczący Rady Powiatu 
Mikołaj Muzyczka 

                                                                                                                                       
Starosta Powiatu Przemyślany 

Roman Andrusiszyn

Serdeczne podziękowania  
Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha

Szanowni Mieszkańcy Gmi-
ny i Miasta Nowogrodziec!

Pragnę bardzo serdecznie 
podziękować za wyrazy popar-
cia dla moich działań na stano-
wisku Burmistrza Nowogrodź-
ca. Po raz kolejny obdarzyliście 
mnie Państwo  ogromnym za-
ufaniem, powierzając funkcję 
Burmistrza Nowogrodźca na 
kolejne 4 lata.

Rozpoczynając nową kaden-
cję z optymizmem myślę o cze-
kających mnie obowiązkach, 
ponieważ jestem przekonany, 
że praca na rzecz rozwoju Gmi-
ny i Miasta Nowogrodziec  war-
ta jest zaangażowania  i poświę-
cenia.

Zapewniam, że swoją wie-
dzą i doświadczeniem nadal 
będę służyć społeczności Gminy 
Nowogrodziec, a „współpraca 
dla wspólnego dobra” będzie 
mottem przewodnim, towarzy-
szącym wszelkim działaniom 
mającym na celu dobro Miesz-
kańców naszej Gminy.

 Dziękuję za każdy oddany 
głos!

 Gratuluję wszystkim, któ-
rzy otrzymali mandat  Radnych 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
i zapraszam do wspólnej pracy 
dla dobra naszej społeczności!

  Z wyrazami szacunku 
Robert Relich

Zwyciężył w I turze Robert Relich, 
uzyskując 55,31% ważnych głosów

Liczba głosów ważnych
1. Robert Relich     2 682
2. Józef Kata      1 538 
3.  Tadeusz Zarembecki     629 

 

Mieszkańcy zadecydowali,  
że  Radnymi Rady Miejskiej  

w Nowogrodźcu zostaną:

1. Mirosław Piotr Kędzia
2. Kazimierz Czerniak
3. Józef Pełka
4. Barbara Sikora
5. Stanisław Łaniocha
6. Antonina Szelechowicz
7. Krzysztof Waldemar Sadowski
8. Aneta Bochenek
9. Arkadiusz Kosior
10. Mirosław Kruszelnicki
11. Ryszard Józef Jaworski
12. Piotr Dariusz Nieratka
13. Katarzyna Elżbieta Kiecenka
14. Artur Kozioł
15. Barbara Wójtowicz

Odczytano wzruszający „Apel 
Pamięci”, który zakończyła salwa 
honorowa specjalnie zaproszonego 
na tę okazję 23 Śląskiego Pułku Ar-
tylerii z Bolesławca.

W niezwykłej atmosferze wzru-
szenia i radości licznie zgromadze-
ni uczestnicy uroczystości w Nowej 
Wsi przeżywali to piękne święto.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich serdecznie dziękuje Dyrek-
torowi, Pracownikom, Uczniom  

i Rodzicom Uczniów Zespołu Szkół 
im. Józefa Piłsudskiego w Nowej 
Wsi, kompanii honorowej 23 Ślą-
skiego Pułku Artylerii z Bolesławca, 
wszystkim uczestnikom wydarze-
nia za wspaniałą organizację Święta 
Niepodległości, za aktywną posta-
wę obywatelską. Wszyscy jesteśmy 
odpowiedzialni za ducha patrioty-
zmu, a przede wszystkim rodzina, 
szkoła i lokalna społeczność. 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



GRAND PRIX dla Chóru „HARMONIA”  
z gminy Nowogrodziec

23 października tego roku w Bo-
gatyńskim Ośrodku Kultury odbył 
się IX Międzynarodowy Festiwal 
Piosenkarzy Dojrzałych „Śpiewa-
jący Seniorzy”. Podczas Festiwalu 
prezentowali się wykonawcy z te-
renu „Małego Trójkąta – Bogatynia 
- Hrádek nad Nisou - Zittau” oraz 
dawnego województwa jeleniogór-
skiego.

Gminę Nowogrodziec repre-
zentował Chór „Harmonia”, który 

w kategorii zespoły wokalne, wo-
kalno-instrumentalne i chóry spo-
śród 30 prezentacji zdobył nagrodę 
GRAND PRIX.

Chór zaprezentował się rów-
nież w kategorii soliści i duety.  
W tej kategorii wystąpili pani Da-
nuta Janowicz i pan Bronisław 
Łach z Nowogrodźca, zdobywając 
wyróżnienie. 

GCKiS w Nowogrodźcu

Ostatnia sesja Rady Miejskiej VI kadencji
55 razy obradowali Radni Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu pod-
czas 4-letniej kadencji 2010-2014.  
11 listopada 2014 roku w sali konfe-
rencyjnej Domu Kultury PROMYK 
odbyła się LV Sesja Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu.

Rozpoczęła się sesja miłą nie-
spodzianką – uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Bolesława Chro-
brego w Nowogrodźcu zapropo-
nowali zebranym krótki program 
artystyczny o tematyce patriotycz-
nej, nawiązującej do Święta Nie-
podległości. Młodzi artyści zostali 
nagrodzeni gromkimi oklaskami  
i słodkimi upominkami.

Ostatnia sesja była okazją do 
podsumowań i podziękowań. 
„Wspólnymi siłami zrobiliśmy wie-
le dobrego. Przez ostatnie 4 lata 
Rada Miejska w Nowogrodźcu pod-
jęła wiele trafnych decyzji w formie 
uchwał, które będą dobrze służy-
ły naszemu społeczeństwu. Nasze 

działania zaowocowały również 
tym, że w kadencji 2010-2014 zre-
alizowano dużo nowych ważnych 
inwestycji” – powiedział Gospo-
darz Gminy Nowogrodziec Robert 
Relich, składając serdeczne po-
dziękowania za dobrą współpracę 
wszystkim Radnym Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu.

„Kierowanie obradami Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu było 
dla mnie prawdziwym zaszczytem  
i przyjemnością”– mówił do rad-
nych, dziękując im za współpracę, 
Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nowogrodźcu Wilhelm Tomczuk.

Szczególne podziękowania zo-
stały skierowane przez Burmistrza 
Nowogrodźca Roberta Relicha do 
naszych sołtysów, kierowników 
jednostek organizacyjnych, dyrek-
torów jednostek oświatowych oraz 
wszystkich mieszkańców gminy 
Nowogrodziec.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Medale Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 17 października 2014 
roku w Teatrze Starym w Bolesław-
cu odbyło się uroczyste wręczenie 
Medali Komisji Edukacji Narodo-
wej wyróżniającym się nauczycie-
lom. Medale wręczały Pani Ewa 
Maria         Mańkowska - Wicewoje-
woda Dolnośląski oraz Pani Beata 
Pawłowicz – Dolnośląski Kurator 
Oświaty.

Za szczególne zasługi dla oświa-
ty i wychowania w zakresie działal-
ności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej dzieci i młodzieży 
Minister Edukacji Narodowej na 
wniosek Prezydium Zarządu Od-

działu Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Nowogrodźcu nadał 
Medal Komisji Edukacji Narodo-
wej:

• Panu Piotrowi Fedorowiczowi - 
Dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Gierał-
towie

• Pani Jadwidze Maksymowicz – 
Wicedyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej im. Bolesława Chrobrego 
w Nowogrodźcu

• Pani Małgorzacie Potockiej – 
Dyrektorowi Szkoły Podstawo-

wej im. Jana Pawła II w Gości-
szowie

• Pani Małgorzacie Sokalskiej – 
Dyrektorowi Gimnazjum im. 
Ireny Sendler w Wykrotach

Wyróżnieni nauczyciele inicju-
ją i podejmują nowatorskie formy 
i metody pracy edukacyjnej, które          
wywierają szczególnie wartościowy 
wpływ wychowawczy i edukacyjny 
na dzieci i młodzież. Wiele czasu        
poświęcają na działalność społecz-
ną, która wydatnie przyczynia się 
do rozwoju oświaty i wychowania.

Oddział ZNP w Nowogrodźcu

Prace Społecznie Użyteczne w gminie Nowogrodziec
Prace społecznie użyteczne - 

projekt realizowany w 2014 roku  
w gminie Nowogrodziec pod nazwą 
„Pomożesz sobie, pomożesz środo-
wisku”.

Projekt jest instrumentem ryn-
ku pracy skierowanym do osób 
bezrobotnych, bez prawa do zasił-
ku, które korzystają jednocześnie 
ze świadczeń pomocy społecznej. 
Prace społecznie użyteczne są wy-
konywane na terenie gminy No-
wogrodziec w wymiarze 10 godzin 
tygodniowo.

Obecnie projekt jest realizowa-
ny w następujących miejscowoś-
ciach:

Nowogrodziec - został uporząd-
kowany cmentarz żołnierzy radzie-
ckich, aktualnie jest porządkowany 
plac zabaw dla dzieci przy ulicy Mi-
ckiewicza i Kolejowej.

Gościszów – systematycznie po-
rządkowane są przystanki autobu-
sowe, park i teren przy kościele.

Zebrzydowa Stacyjna – wy-
czyszczono przydrożny rów i upo-
rządkowano pobocze drogi za 

przejazdem kolejowym. Teraz od-
słonięty chodnik pozwala pieszym 
bezpiecznie się przemieszczać.

Godzieszów – systematycznie 
prowadzone są prace porządkowe, 
polegające na sprzątaniu poboczy 
drogi, miejsc przy LUDMERACH  
i parku.

W miejscowościach Wykroty  
i Gierałtów wykonywanie prac po-
rządkowych zostało już zakończo-
ne.

28 listopada 2014 roku w Miej-
sko Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu odbę-
dzie się spotkanie władz gminy No-
wogrodziec, przedstawicieli Powia-
towego Urzędu Pracy w Bolesławcu, 
uczestników prac społecznie uży-
tecznych oraz pracowników Miej-
sko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, mające na celu podsu-
mowanie realizowanego projektu.

  MGOPS w Nowogrodźcu 



DRUKARNIA BDN w Wykrotach 
- historia podatku

Otwarcie nowej hali produkcyjnej w TBAI Poland Sp. z o.o.
Firma TBAI Poland Sp. z o.o.  

z grupy Toyota Boshoku, działająca 
na terenie KSSEMP w gminie No-
wogrodziec zakończyła kolejny etap 
rozbudowy.

7 listopada 2014 roku miała 
miejsce Ceremonia Otwarcia no-
wej hali produkcyjnej. W związku 
z uruchomieniem nowej linii pro-
dukcyjnej zatrudnienie wzrosło  
o zespół 150 osób, który odpowia-
da za organizację produkcji siedzeń 
samochodowych dla samochodów 
BMW Mini. Jest to już druga linia 
produkcyjna dedykowana na po-
trzeby firmy BMW.

Podczas uroczystości, w obecno-
ści zaproszonych gości oraz człon-
ków załogi, przemowę wygłosił 
Prezes firmy TBAI Masaki Suzuki 
oraz Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich. Pan Prezes w swoim 
wystąpieniu serdecznie podzięko-
wał za dotychczasową pracę i za-
angażowanie oraz wyraził nadzieję, 
że firma będzie w dalszym ciągu się 
rozwijać.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich podkreślił rolę TBAI Poland 
Sp. z o.o. jako najważniejszego part-
nera gminy Nowogrodziec, dzięku-
jąc za dotychczasową dobrą współ-
pracę, aktywny udział firmy w życiu 
społecznym oraz wielu inicjatywach 

środowiskowych i kulturalnych. 
Rozbudowa fabryki stanowi dowód 
na to, iż TBAI stale rozwija się, pod-
nosząc jakość oferowanych przez 
siebie usług. Profesjonalny system 
zarządzania, nieustanne podno-
szenie kwalifikacji, a także dbałość  
o środowisko są trwałymi i dostrze-
galnymi przez rynek elementami 
wyróżniającymi firmę TBAI. Nowa 

inwestycja to nie tylko budowa no-
wej hali, to również rozwój regionu 
i powstawanie nowych miejsc pra-
cy. Życzymy firmie TBAI Poland 
Sp. z o.o. sukcesów, powodzenia  
w realizacji nowego projektu, 
wszechstronnego rozwoju gospo-
darczego, a także najlepszych wyni-
ków ekonomicznych i finansowych.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

W czerwcu 2002 roku na wnio-
sek ówczesnego Burmistrza No-
wogrodźca Edwarda Szczerbienia, 
Rada Gminy i Miasta Nowogrodziec 
na koniec kadencji 1998 – 2002 
podjęła uchwałę XXXVI/325/02 
w sprawie zwolnień w podatku od 
nieruchomości przedsiębiorców in-
westujących w Kamiennogórskiej 
Strefie Ekonomicznej Małej Przed-
siębiorczości – obszar gminy No-
wogrodziec. Uchwała Rady Gminy 
i Miasta stanowi, że zwalnia się  
z podatku od nieruchomości całko-
wicie na cały okres funkcjonowania 
strefy ekonomicznej.

W czerwcu  2004 roku Drukar-
nia BDN otrzymuje zezwolenie na 
działalność gospodarczą w strefie 
ekonomicznej. Po zakończeniu bu-
dowy zakładu i rozpoczęciu pro-
dukcji od stycznia 2007 roku do 
grudnia 2012 roku Drukarnia BDN 
płaciła gminie Nowogrodziec poda-
tek od nieruchomości samodziel-
nie, wielokrotnie potwierdzając 
bardzo dobrą współpracę z gminą. 

Robert Relich, Burmistrz Nowo-
grodźca, rozpoczął pracę od grud-
nia 2006 roku. Od września 2007 
roku czynione są starania, aby 
podatek od nieruchomości firmy  
w strefie płaciły równoważnie, jak 
każdy mieszkaniec i przedsiębiorca 
w gminie. Firmy w strefie nic nie 
tracą, bo nadal zachowują prawo 
do zwolnienia z podatku docho-
dowego, które jest formą pomocy 
od polskiego państwa. Jeżeli firma  
w strefie zainwestuje np. 10 mln 
euro, może otrzymać zwolnienia  
4 mln euro. 

W grudniu 2008 roku Drukar-
nia BDN otrzymuje pomoc publicz-
ną z tytułu zwolnienia z podatku 
dochodowego za zgodą Komisji Eu-
ropejskiej w wysokości blisko 220 
mln zł. Drukarnia BDN przez sześć 
lat z rzędu wypracowała zysk rzędu 

588 mln zł, a jej należność wobec 
gminy z tytułu podatku od nieru-
chomości to raptem niecałe 2 mln 
zł rocznie.

W strefie ekonomicznej od 2007 
roku staraniem gminy Nowogro-
dziec w zasadzie od podstaw po-
wstała nowa sieć wodociągowa, 
wybudowano sieć kanalizacji sani-
tarnej, która połączyła strefę eko-
nomiczną z oczyszczalnią ścieków 
w Nowogrodźcu, powstały nowe 
drogi, dofinansowano remonty 
dróg dojazdowych do autostrady. 
Wartość nakładów na te inwestycje 
poniesione przez gminę wyniosły  
12 mln zł, a utracony podatek od 
nieruchomości przez okres zwol-
nienia ze strefy to 60 mln zł. Trud-
no sobie wyobrazić, co można było 
by za te środki w gminie wybudo-
wać.

W sierpniu 2012 roku po kil-
ku latach walki sądowej obronili-
śmy uchwałę Rady Miejskiej, która 
ogranicza okres zwolnienia z podat-
ku od nieruchomości z całego okre-
su funkcjonowania strefy, do końca 
2014 roku (pierwotnie strefa usta-
nowiona była do 2017 roku, obecnie 
przedłużono jej byt do 2026 roku). 
Uchwała z 2012 roku zwiększa nam 
bezpieczeństwo w przypadku ko-
nieczności zwrotu płaconego przez 
5 lat  podatku przez drukarnię BDN. 

Drukarnia BDN żąda zwrotu 
dobrowolnie zapłaconego gminie 
podatku w wysokości 11, 6 mln zł. 
Uważamy, że żądanie jest nie tyl-
ko bezpodstawne prawnie, ale też 
krzywdzące. 

Robert Relich, Burmistrz No-
wogrodźca, komentuje: „Możemy 
czuć się przez drukarnie BDN świa-
domie narażeni na poważne prob-
lemy, ale nie poddamy się tak ła-
two. Inna rzecz to nieprzemyślana 
uchwała, której konsekwencji nikt 
nie przewidywał.” 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Dzień Papieski
Dzień Papieski pod hasłem ,,Jan 

Paweł II - Świętym Bądźcie” obcho-
dzono 12 października 2014 roku. 

Stało się już tradycją, że w ob-
chody Dnia Papieskiego włączają 
się szkoły, noszące zaszczytne imię 
św. Jana Pawła II oraz stypendyści 
Fundacji ,,Dzieło Nowego Tysiącle-
cia”. Gminę Nowogrodziec na die-
cezjalnych obchodach w Legnicy w 
kościele p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski reprezentowali przedstawi-
ciele dwóch szkół: Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Gierał-
towie oraz Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Gościszowie.

Po uroczystej mszy świętej pod 
przewodnictwem Księdza Biskupa 
Marka Mendyka zebrani wysłucha-
li występu Młodzieżowej Orkiestry 
Diecezji Legnickiej ,,Sursum Cor-
da” oraz obejrzeli przedstawienie 
przygotowane przez dzieci z Przed-
szkola im. Jana Pawła II w Raszów-
ce.

Na zakończenie Jego Ekscelen-
cja Ksiądz Biskup Marek Mendyk 
przekazał dla wszystkich miesz-
kańców gminy Nowogrodziec ser-
deczne życzenia zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, nadziei, miłości oraz 
błogosławieństwa na kolejne lata.

 Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Gierałtowie

Przyznana dotacja z PROW dla trzeciego zadania  
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - Etap IC

Dnia 20 października 2014 r.  
w siedzibie Urzędu Miejskiego  
w Nowogrodźcu została podpisana 
umowa o przyznanie dofinanso-
wania ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” ob-
jętego PROW na lata 2007-2013 dla 
zadania realizowanego przez gmin-
ną spółkę Hydro-Tech pn. „Rozwią-
zanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Nowogrodziec – Etap IC”. 
Dofinansowanie projektu wyniesie 
75% kosztów realizacji. Planowane 
nakłady to ok. 1 mln złotych.

Inwestycja jest realizowana 
przez firmę PKUWiM MELIOBUD 
Sp. z o.o. w Nowogrodźcu. Termin 
zakończenia planowany jest na 
kwiecień 2015 roku. Zadanie obej-
muje budowę 1,3 km kanalizacji 
oraz 0,3 km wodociągu na ul. Lipo-
wej, Sosnowej i Jodłowej w Nowo-
grodźcu oraz na ul. Cisowej, Buko-
wej oraz Dębowej w Milikowie.

Robert Relich, Burmistrz No-
wogrodźca: „Oczekiwaliśmy na 
przyznanie środków ponad rok. 
Osiągnęliśmy sukces. Budujemy 
niezbędne wodociągi i kanalizację 
sanitarną w Nowogrodźcu do do-

mów jednorodzinnych, nowo po-
wstającego osiedla. Dziękuję Panu 
Włodzimierzowi Chleboszowi -  
V – ce Marszałkowi Województwa 
Dolnośląskiego oraz Panu Pawłowi 
Czyszczoniowi - Dyrektorowi Wy-
działu PROW Urzędu Marszałkow-
skiego we Wrocławiu.

Jest to już trzecie zadanie współ-
finansowane z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Dotychczas 
zrealizowano dwa projekty:

1. w 2010 roku „Budowa kolek-
tora tłocznego z miejscowości 
Wykroty przez miejscowości 
Godzieszów, Gierałtów do No-
wogrodźca” za kwotę  
2 641 591,15 zł z dofinansowa-
niem w wys. 1 906 064,58 zł

2. w 2013 roku „Roz-
wiązanie gospodarki 
wodno-ściekowej  
w gminie Nowogrodziec 
– Etap IB” za kwotę  
1 896 404,95 zł z dofi-
nansowaniem w wys.  
1 318 672,00 zł

Łącznie ze środków 
PROW wybudowano  
0,3 km wodociągu i 14,5 
km kanalizacji sanitar-
nej.

Urząd Miejski  
w Nowogrodźcu

Kolejny sukces gminy 
Nowogrodziec

Dwa lata przygotowań począt-
kują nową jakość i przysporzy moż-
liwości nowego, dynamicznego roz-
woju gminy Nowogrodziec. 

Godzieszów - oknem autostra-
dowym na świat. 

Będzie to jeden z większych auto 
portów na Dolnym Śląsku. 

Świetny inwestor, wiele nowych 
miejsc pracy w usługach przyczyni 
się do rozwoju naszych, polskich  
i rodzimych rodzinnych firm!

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu



Turniej Piłki Ręcznej z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości

Dnia 13 listopada 2014 roku 
na hali sportowej w Nowogrodź-
cu odbył się Turniej Piłki Ręcznej  
z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości. W turnieju uczestni-
czyły zaproszone szkoły: II Liceum 
Ogólnokształcące w Bolesławcu 
(trener Piotr Napiórkowski), Ze-
spół Szkół Mechanicznych w Bo-
lesławcu – dwie drużyny (trener 
Kamil Dudak), Gimnazjum w No-
wogrodźcu – dwie drużyny (trener 
Dariusz Marek).

Rozgrywki zostały przeprowa-
dzone systemem „każdy z każdym”, 
umożliwiając drużynom bezpo-
średnią konfrontację z każdym ze-
społem. Mecze trwały 20 minut, 
większość uczestników grała po 80 
minut w trakcie całego turnieju.

Turniej przebiegł w przyjaznej 
atmosferze z poszanowaniem ry-
wala. Gimnazjaliści z Nowogrodźca 
okazali się bardzo gościnni - pozwo-
lili wszystkie miejsca na podium za-
jąć przyjezdnym drużynom.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA  
TURNIEJU:

1. II Liceum Ogólnokształcące  
w Bolesławcu

2. Zespół Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu I

3. Zespół Szkół Mechanicznych  
w Bolesławcu II

4. Gimnazjum w Nowogrodźcu I
5. Gimnazjum w Nowogrodźcu II

Wszystkie szkoły otrzymały dy-
plomy, zaś zwycięskie szkoły zostały 
nagrodzone pucharami i drobnymi 
upominkami. Zawodnicy otrzymali 
również wyróżnienia indywidualne 
w kategoriach:
• „najlepszy strzelec” – Piotr Su-

dół (ZSM Bolesławiec)
• „najwszechstronniejszy za-

wodnik” - Oskar Małecki (ZSM 
Bolesławiec)

• „najlepszy bramkarz” – Maciej 
Nowacki (GM Nowogrodziec)

• „najlepszy obrońca” – Jakub 
Mrozik (GM Nowogrodziec)

• „wyróżnienie fair play” – Jakub 
Rajfur (II LO Bolesławiec)

Turniej stworzył możliwość 
konfrontacji umiejętności naszych 
szczypiornistów oraz okazję nawią-
zania nowych znajomości ze star-
szymi kolegami. Należy podkreślić, 
że idea rywalizacji zainspirowana 
została przez absolwentów Gim-
nazjum w Nowogrodźcu, którzy są 
teraz uczniami uczestniczących w 
turnieju szkół średnich.

 GSZS w Nowogrodźcu

Pożyteczna praca - akcja sadzenia drzew 
miododajnych w Nowogrodźcu

16 października 2014 roku  
w Nowogrodźcu odbyła się akcja sa-
dzenia drzew miododajnych. Hono-
rowy patronat nad akcją objął Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich, 
który osobiście sadził drzewa – lipy 
drobnolistne. Inicjatorem akcji był 
Prezes Rejonowego Koła Pszcze-
larzy w Bolesławcu Piotr Żądło. 
Drzewka zostały zasadzone na ot-
wartych terenach zielonych przy 
nowym cmentarzu komunalnym  
w Nowogrodźcu oraz wzdłuż 
przebiegającej drogi powiatowej.  
W akcji sadzenia lip wzięli również 
udział pszczelarze z Nowogrodź-
ca, członkowie Koła Ekologicznego 
przy Gimnazjum im. Adama Mi-
ckiewicza w Nowogrodźcu wraz  
z opiekunem panią Beatą Kril, pra-
cownicy Miejsko Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Nowo-
grodźcu oraz pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu.

Łącznie posadzono 100 drzewek 
lipy drobnolistnej. Ten gatunek lipy 
uchodzi za drzewo wybitnie miodo-
dajne. Zakwita lipa drobnolistna  
w pierwszej dekadzie lipca i kwit-
nie około 2 tygodnie. Jej wydajność 
miodową określono na około 200 
kg z 1 ha, a wydajność pyłkową - na 
40 kg z 1 ha.

Po sprawnie przeprowadzonej 
akcji wszyscy uczestnicy udali się 
do Urzędu Miejskiego w Nowo-
grodźcu, gdzie przy herbacie i ka-
wie odbyła się ciekawa prelekcja 
o pszczelarstwie przeprowadzona 
przez Prezesa Rejonowego Koła 
Pszczelarzy w Bolesławcu Piotra 
Żądło. Doświadczony pszczelarz 
opowiedział zebranym o życiu 

pszczół, o produktach pozyskiwa-
nych z pasiek i ich wykorzystaniu. 
Uczestnicy akcji dowiedzieli się, iż 
najwartościowszymi produktami 
są: mleczko pszczele, po nim jad 
pszczeli (1 gram kosztuje tyle, ile 
gram złota), pyłek pszczeli, propo-
lis (kit pszczeli), różne rodzaje mio-
du oraz wosk. Te cenne produkty 
mają wysoką wartość leczniczą, 
ale tylko w temperaturze poniżej 
42*C. Nie należy więc dodawać 
miodu do gorących napojów. 1 litr 
miodu pszczoły wytwarzają z oblo-
tu równemu obwodowi kuli ziem-
skiej. Wyjątkowo niekorzystnie na 
pasiekę wpływają opryski pestycy-
dami, huk pociągów i sylwestrowe 
fajerwerki. Lekcja miała charakter 
interaktywny – członkowie Koła 
Ekologicznego przy Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Nowogrodź-
cu chętnie zadawali pytania pszcze-
larzom.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich serdecznie dziękuję wszyst-
kim uczestnikom akcji sadzenia 
drzew miododajnych w Nowo-
grodźcu, szczególne podziękowania 
składając na ręce Prezesa Rejono-
wego Koła Pszczelarzy w Bolesław-
cu Piotra Żądło, Wiceprezesa Koła 
Pszczelarzy w Bolesławcu Edwarda 
Tereszczyn, Opiekuna Koła Ekolo-
gicznego przy Gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza w Nowogrodźcu 
Beaty Kril. „Sadząc drzewa i krzewy 
miododajne, powiększamy tym sa-
mym bazę pożytkową dla pszczół, 
tereny zielone i podnosimy walory 
estetyczne terenów. Takie działania 
wpływają pozytywnie na ochronę 
środowiska naturalnego oraz eko-
logię. Zachęcam wszystkich do pod-
jęcia rzeczywistych działań na rzecz 
ochrony środowiska i klimatu. 
Dziękuję za wspieranie akcji sadze-
nia drzew miododajnych w Nowo-
grodźcu!” – powiedział Gospodarz 
Gminy Robert Relich.

     
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

KOMUNIKAT
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Nowogrodźcu informuje, że osoby, które nie są w stanie 
samodzielnie zabezpieczyć się przed zimą,  
tj. bezdomne, starsze, niepełnosprawne,  

mogą zgłosić się do tutejszego Ośrodka lub zadzwonić  
pod  nr tel. (75)731-63-79,  

który umożliwi szybkie reagowanie  
na sytuację kryzysową  

i umożliwi skuteczną „pierwszą pomoc”.

MGOPS w Nowogrodźcu

Zwycięstwo przyrodników z gminy Nowogrodziec 
w konkursie powiatowym!

Etap powiatowy konkursu wie-
dzy o bioregionie  ,,W Krainie Łuży-
ckich Wulkanów” odbył się 31 paź-

dziernika tego roku w Bolesławcu. 
Do konkursu zgłosiły się drużyny 
ze szkół podstawowych, gimnazjal-

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

Zabawa   mikołajkowa 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej  
w Nowogrodźcu   zwraca się z prośbą o pomoc  

w zorganizowaniu ZABAWY  MIKOŁAJKOWEJ   
dla dzieci naszych podopiecznych.  

Zabawa planowana jest  05 grudnia 2014r. 
Od kilku już lat cieszy się wielką popularnością wśród 

dzieci. Realizowana jest w ramach działań pozaustawo-
wych mających na celu aktywizację społeczności lokal-

nej. Dzięki wsparciu sponsorów działanie to może zostać 
zrealizowane. Mając na uwadze powyższe, zwracamy się 

z prośbą o pomoc rzeczową i finansową.

Ewentualne wpłaty prosimy kierować na podane konto MGOPS.

82 1090 1939 0000 0005 1604 5127 BZ Nowogrodziec.

Dziękujemy za dotychczasową pomoc.
MGOPS w Nowogrodźcu

Wieści z Akademii Przedszkolaka  
w Nowogrodźcu

Najważniejszym wydarzeniem  
w Akademii Przedszkolaka było 
spotkanie z funkcjonariuszami po-
licji oraz strażnikiem miejskim, 
które odbyło się 19 listopada tego 
roku. Głównym tematem spotka-
nia było przede wszystkim bez-
pieczeństwo dzieci na drogach. 
Zaproszeni goście przypomnieli 
wszystkim obecnym zasady pra-
widłowego przejścia przez jezdnię 
oraz przedstawili korzyści noszenia 
odzieży odblaskowej. Największym 
jednak zainteresowaniem cieszyły 
się wśród maluchów opowiadania 
o codziennej pracy Policji i Straży 
Miejskiej.

  GCKiS w Nowogrodźcu

nych, ponadgimnazjalnych  powia-
tu bolesławieckiego. Duży sukces 
odnieśli młodzi przyrodnicy ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pa-
wła II w Gierałtowie, którzy wśród 
14 startujących drużyn ze szkół 
podstawowych bezapelacyjnie zwy-
ciężyli, pokonując rywali z dużą 
przewagą. Zgodnie z regulaminem 
zwycięska drużyna w składzie: Ka-
rolina Zielińska, Kacper Szymo-
nik i Jonatan Wyporkiewicz wraz  
z dwoma innymi ekipami będą re-
prezentować powiat bolesławiecki 
w etapie regionalnym tego konkur-
su. Opiekunem grupy jest p. Łucja 
Rutyna-Chwała.

     
Szkoła Podstawowa  

im. Jana Pawła II w Gierałtowie


