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W zgodzie ze środowiskiem naturalnym

O takiej szkole wielu może tylko pomarzyć
Uroczystości otwarcia przebu-

dowanego budynku Szkoły Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki  
w Wykrotach odbyły się 2 lutego 
2015 roku. W wydarzeniu wzięli 
udział: Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu Antoni-
na Szelechowicz, Radni Rady Miej-
skiej w Nowogrodźcu, Dolnośląski 
Wicekurator Oświaty Danuta Leś-
niewska, Inspektor nadzoru robót 
budowlanych Ryszard Stępniak, In-
spektor nadzoru robót sanitarnych 
Henryk Rudnicki, ksiądz Proboszcz 
parafii p.w. św. Michała Archanioła 
i św. Anny w Wykrotach Władysław 
Stępniak, Rada Rodziców i Sołtysi 
Zagajnika i Wykrot, kierownicy jed-
nostek organizacyjnych gminy No-
wogrodziec, dyrektorzy jednostek 
oświatowych gminy Nowogrodziec 
oraz nauczyciele i uczniowie szkoły 
wraz rodzicami.

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali: Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich, Dolnośląski Wice-

W dniu 8 października 2014 
roku Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich podpisał umowę z Pre-
zesem Zarządu Przedsiębiorstwa 
Robót Instalacyjnych „INSBUD” 
Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu 
Jerzym Frania, w sprawie budowy 
zbiornika bezodpływowego oraz 
kanalizacji sanitarnej w Godzieszo-
wie. Wykonawca został wyłoniony 
w postępowaniu o udzielenie za-
mówienia publicznego w przetargu 
nieograniczonym. Budowa zbiorni-
ka bezodpływowego oraz kanaliza-
cji sanitarnej zrealizowana została 
na działkach nr 518/39 i 519/4. 

Spółka w terminie wykonała 
prace objęte umową. Dnia 1 grud-
nia 2014 r. pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu komi-
syjnie dokonali końcowego odbioru 
robót budowlanych.    

kurator Oświaty Danuta Leśniew-
ska, Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Nowogrodźcu Antonina Szele-
chowicz oraz Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościuszki 
w Wykrotach Wiesława Traczyk. 
Następnie szkołę poświęcił i popro-
wadził modlitwę ksiądz Proboszcz 
parafii p.w. św. Michała Archanioła 
i św. Anny w Wykrotach Władysław 
Stępniak. Po zwiedzeniu szkoły go-
ście zostali zaproszeni na uroczysty 
apel, przygotowany przez nauczycie-
li i uczniów szkoły.

W swoim wystąpieniu Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich powie-
dział: „Celem przebudowy szkoły 
było przede wszystkim polepsze-
nie warunków do edukacji dzieci, 
wyrównania szans edukacyjnych 
z poziomem miast. W planowaniu 
przebudowy szkoły uwzględniono 
trendy demograficzne, wprowadze-
nie obowiązku edukacji 6 – latków, 
potrzeby rozwoju infrastruktury 
społecznej na tle rozwoju społecz-
nego obszarów wiejskich w gminie 

Nowogrodziec.” Gospodarz Gminy 
podkreślił istotną wartość przeka-
zywania w dziedzictwie młodemu 
pokoleniu norm moralnych i zasad 
etycznych, wychowania młodego 
pokolenia w tradycji i wierze.

„Zdumiewający sukces władz 
gminy Nowogrodziec, kolejny obiekt 
placówki oświatowej został oddany 
do użytku! W porównaniu do innych 
gmin województwa jesteście gminą 
wyjątkową. Gratuluję wspaniałej in-

Na podstawie porozumienia za-
wartego z Oddziałem Agencji Nie-
ruchomości Rolnych we Wrocławiu, 
Gmina Nowogrodziec otrzymała 
dotację na realizację zadania inwe-
stycyjnego, jednocześnie przejmu-
jąc własność instalacji kanalizacji 
sanitarnej.

Po ukończeniu zadania instala-
cja została oddana do eksploatacji 
firmie komunalnej Hydro-Tech sp. 
z o.o. w Nowogrodźcu, której Gmi-
na Nowogrodziec jest właścicielem 
w 100%.

„Jestem bardzo zadowolony  
z jakości wykonanych robót, inwe-
stycję zrealizowano szybko i profe-

sjonalnie. Bez zarzutów! Mamy to, 
co chcieliśmy! Gorąco dziękuję wła-
dzom gminy Nowogrodziec, prze-
de wszystkim Burmistrzowi No-
wogrodźca Robertowi Relichowi, 
wykonawcom oraz wszystkim za-
angażowanym w inwestycję” - po-
wiedział Prezes Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Godzieszów 74-75” 
Pan Jerzy Papoń. „Roboty zostały 

westycji - o takiej szkole wielu może 
tylko pomarzyć” – takimi słowami 
witała zebranych Dolnośląski Wice-
kurator Oświaty Danuta Leśniew-
ska.

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
Wiesława Traczyk przedstawiła 
uczestnikom wydarzenia krótki za-
rys historii szkoły oraz opowiedziała 
o dokonanej inwestycji.

Przedmiot inwestycji był szeroki  
i trwał do końca listopada 2014 roku. 
Wykonano szereg robót począwszy 
od przebudowy klatek schodowych  
i większości pomieszczeń dla uczniów 
poprzez wymianę stolarki drzwiowej 
i ślusarki, położenie nowych instala-
cji wodno - kanalizacyjnych oraz in-
stalacji elektrycznych do wykonania 
nowych tynków, posadzek, malowa-
nia pomieszczeń i korytarzy. Zwień-
czeniem przebudowy było docieple-
nie pokrycia dachowego budynku  
i pomalowanie zniszczonej elewacji 
szkoły zgodnie z warunkami okre 

ślonymi przez Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

Najbardziej kosztownym przed-
sięwzięciem była przebudowa kot-
łowni polegająca na wymianie pieca 
i zbiorników. Nowa kotłownia jest 
w pełni zautomatyzowana, opalana 
olejem opałowym, który zastąpi nie-
przyjazne dla środowiska spalanie 
węgla. Moc pieców grzewczych prze-
widziano dla potrzeb ogrzewania 
nowej sali gimnastycznej, która jest 
w trakcie realizacji i której oddanie 
zaplanowano na wiosnę 2016 roku.

W ramach kompleksowej prze-
budowy wymieniono zużyte tech-
nicznie przyłącza kanalizacji sa-
nitarnej, przyłącze wodociągowe  
i wybudowano zbiorniki na nieczy-
stości płynne.

Ostatnim etapem był zakup no-
wego wyposażenia. Kompleksowo 
wymieniono stare meble, sprzęty, 
pomoce dydaktyczne.

Wartość realizowanej inwestycji 
wyniosła prawie 1,35 miliona zło-
tych, z czego na wyposażenie wydat-
kowano ponad 145 tys. zł.

Uroczystości otwarcia przebu-
dowanego budynku szkoły w Wy-
krotach odbyły się w podniosłej 
atmosferze. Wspaniały program 
artystyczny przygotowany przez 
pierwszoklasistów, uczniów klasy 
szóstej wraz z rodzicami, uświetnił 
wydarzenie.

Na remont szkoły i budowę sali 
sportowej uczniowie i nauczyciele 
czekali wiele lat. Teraz spełniły się 
ich marzenia!

 Urząd Miejski w Nowogrodźcu

przeprowadzone bardzo sprawnie, 
wszyscy jesteśmy bardzo zadowo-
leni!” – dodaje Członek Zarządu 
Wspólnoty Pani Halina Budziszew-
ska.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



23 stycznia 2015 r. w sali konfe-
rencyjnej Domu Kultury PROMYK 
w Nowogrodźcu odbyły się obrady 
V sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich przedstawił informację  
z działalności w okresie między se-
sjami wraz z realizacją uchwał pod-
jętych przez Radę Miejską.

Sesja wymagała od Radnych 
podjęcia kilku ważnych dla naszej 
gminy uchwał dotyczących m.in.:

• Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu 
Gminy i Miasta Nowogrodziec 
na lata 2014-2032, 

• przeprowadzenia wyborów Soł-
tysów, ich Zastępców oraz Rad 
Sołeckich na nową kadencję;

• zatwierdzenia planów pracy 
Komisji stałych Rady Miejskiej  
w Nowogrodźcu na 2015 rok;

• zmiany Uchwały nr XL-
VII/352/14 Rady Miejskiej  
w Nowogrodźcu z dnia 28 mar-
ca 2014 r. dotyczącej szczegóło-
wych warunków przyznawania  

V sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
i odpłatności za usługi opiekuń-
cze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze oraz określenia warun-
ków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat jak również 
trybu ich pobierania;

• uchwalenia gminnego progra-
mu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie.

V Sesja Rady Miejskiej w Nowo-
grodźcu miała też uroczysty cha-
rakter. Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich w imieniu własnym, 
Przewodniczącej Rady Antoniny 
Szelechowicz wraz z Radnymi Rady 
Miejskiej podziękował serdecznie 
wszystkim Sołtysom Gminy Nowo-
grodziec za owocną pracę na rzecz 
rozwoju naszej Gminy i zaanga-
żowanie w pracę Rady Miejskiej. 
Życząc dalszych sukcesów na rzecz 
rozwoju społeczności lokalnej oraz 
pomyślności w życiu osobistym, 
Gospodarz Gminy Robert Relich 
wręczył Sołtysom upominki.

      
 Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Informator Samorządowy Gminy i Miasta Nowogrodziec
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Sesja budżetowa
W dniu 8 stycznia 2015 roku  

w Domu Kultury „PROMYK” w No-
wogrodźcu odbyła się IV Sesja Rady 
Miejskiej, której głównym punktem 
porządku obrad było rozpatrzenie  
i podjęcie uchwały w sprawie budże-
tu Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Przewodniczący Komisji Roz-
woju Gospodarczego i Budżetu Ar-
kadiusz Kosior, przedstawił treść 
uchwały budżetowej, z której wyni-
ka, że planowane dochody Gminy  
w bieżącym roku wyniosą 
37.867.149 zł, natomiast wydatki 
41.807.149 mln zł. Powstały deficyt 
w wysokości 3.940.000 zł zosta-
nie pokryty przychodami z tytułu 
wyemitowanych papierów wartoś-

ciowych w kwocie 3.000.000 zł 
oraz wolnych środków w kwocie 
940.000 zł.

Po przedstawieniu przez Skarb-
nika Gminy Nowogrodziec Irenę 
Johna-Rudko opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocła-
wiu na temat projektu uchwały oraz 
przedstawieniu stanowiska Bur-
mistrza w sprawie opinii właściwej 
Komisji Budżetowej, Radni Rady 
Miejskiej większością głosów (13 
za, 1 wstrzymujący się) zdecydowali 
o przyjęciu budżetu na 2015 rok.

Na zakończenie Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich podzięko-
wał Radnym za udział w sesji oraz 
podjęcie uchwały budżetowej.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Lp Nazwisko i imię Funkcja

1. Bochenek Aneta Radna

2. Czerniak Kazimierz
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego  

i Budżetu

3. Jaworski Ryszard Józef Radny

4. Kędzia Mirosław Piotr
Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty  

i Spraw Społecznych

5.
Kiecenka Katarzyna 
Elżbieta

Radna

6. Kosior Arkadiusz Wiceprzewodniczący Rady

7. Kozioł Artur Radny

8. Kruszelnicki Mirosław Radny

9. Łaniocha Stanisław Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych

10. Nieratka Piotr Dariusz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

11. Pełka Józef Radny

12. Sadowski Krzysztof Radny

13. Sikora Barbara
Zastępca  Przewodniczącego Komisji Rozwoju  

Gospodarczego i Budżetu

14. Szelechowicz Antonina Przewodnicząca Rady Miejskiej

15. Wójtowicz Barbara Radna

RADA  MIEJSKA  W  NOWOGRODŹCU
Kadencja 2014 – 2018

Harmonogram stałych dyżurów Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na rok 2015
Dyżury pełnią Radni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu – sala posiedzeń (parter),   

w każdy poniedziałek w godz. 14:30-15:30.

Data Imię i nazwisko

05 stycznia Aneta Bochenek

12 stycznia Kazimierz Czerniak

19 stycznia Ryszard Jaworski

26 stycznia Mirosław Kędzia

02 lutego Katarzyna Kiecenka

09 lutego Arkadiusz Kosior

16 lutego Artur Kozioł

23 lutego Mirosław Kruszelnicki

02 marca Stanisław Łaniocha

09 marca Piotr Nieratka

16 marca Józef Pełka

23 marca Krzysztof Sadowski

30 marca Barbara Sikora

13 kwietnia Barbara Wójtowicz

20 kwietnia Aneta Bochenek

27 kwietnia Kazimierz Czerniak

04 maja Ryszard Jaworski

11 maja Mirosław Kędzia

18 maja Katarzyna Kiecenka

25 maja Arkadiusz Kosior

01 czerwca Artur Kozioł

08 czerwca Mirosław Kruszelnicki

15 czerwca Stanisław Łaniocha

22 czerwca Piotr Nieratka

29 czerwca Józef Pełka

06 lipca Krzysztof Sadowski

13 lipca Barbara Sikora

20 lipca Barbara Wójtowicz

27 lipca Aneta Bochenek

03 sierpnia Kazimierz Czerniak

10 sierpnia Ryszard Jaworski

17 sierpnia Mirosław Kędzia

24 sierpnia Katarzyna Kiecenka

31 sierpnia Arkadiusz Kosior

07 września Artur Kozioł

14 września Mirosław Kruszelnicki

21 września Stanisław Łaniocha

28 września Piotr Nieratka

05 października Józef Pełka

12 października Krzysztof Sadowski

19 października Barbara Sikora

26 października Barbara Wójtowicz

02 listopada Aneta Bochenek

09 listopada Kazimierz Czerniak

16 listopada Ryszard Jaworski

23 listopada Mirosław Kędzia

30 listopada Katarzyna Kiecenka

07 grudnia Arkadiusz Kosior

14 grudnia Artur Kozioł

21 grudnia Mirosław Kruszelnicki

28 grudnia Stanisław Łaniocha

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowogrodźcu przyjmuje w sprawach skarg i wniosków  
w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, pokój nr 7, w każdą środę w godz. 13:45 – 15:45.

Przewodnicząca Rady
(-)  Antonina Szelechowicz



Spotkanie Opłatkowe Osób Niepełnosprawnych
24 stycznia 2015 roku w Bole-

sławcu odbyło się jubileuszowe XV 
Spotkanie Osób Niepełnospraw-
nych z Ks. Biskupem Markiem 
Mendykiem. Wśród przybyłych  
z gmin powiatu bolesławieckiego 
na spotkanie osób, 145 osób było  
z gminy Nowogrodziec. Uczestnicy 
na spotkanie udali się dwoma au-
tobusami oraz własnymi środkami 

transportu. 
Harmonogram spotkania przed-

stawiał się następująco:
9.00 - 10.00 rejestracja uczestni-

ków i wspólne kolędowanie,
10.00 Msza Święta celebrowana 

przez Księdza Biskupa.
W procesji z darami ołtarza szli 

Seniorzy Domu Dziennego Pobytu: 
Pani Julianna Baber i Pani Janina 

Wyjście naprzeciw potrzebom Mieszkańców  
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Nowogrodziec

W listopadzie 2014 roku zakoń-
czono budowę głównych kanałów 
kanalizacji sanitarnej i wodociągo-
wej dla II etapu projektu pn. „Roz-
wiązanie gospodarki wodno-ścieko-
wej w Gminie Nowogrodziec – Etap 
Ia”. Łącznie od początku realizacji 
zmodernizowano 22 km wodociągu 
w Nowogrodźcu i wybudowano 50 
km kanalizacji w miejscowościach: 
Nowogrodziec, Parzyce, Milików, 
Zebrzydowa i Gościszów.

Równocześnie wybudowano po-
nad 5 km przyłączy wodociągowych 
i 8 km przyłączy kanalizacyjnych. 
Do końca kwietnia 2015 roku za-
kończy się budowa przyłączy kana-
lizacyjnych dla II etapu projektu. 
Pozostało do wybudowania i wpię-
cia do kanalizacji ok. 43% nierucho-
mości. Głównie w miejscowościach: 
Zebrzydowa, Milików i Gościszów. 
Z tego 97% mieszkańców wyraziło 
już chęć budowy przyłączy. Dużym 
sukcesem jest fakt, że dotychczas 
z możliwości podłączenia do ka-
nalizacji skorzystało prawie 5000 
mieszkańców, a docelowo liczba ta 
wzrośnie do 7000.

Koszt budowy przyłączy kanali-
zacyjnych w gminie Nowogrodziec, 
dla wszystkich chętnych do podłą-
czenia swoich nieruchomości na 
etapie realizacji projektu, wynosi 
1300 zł (przy opłacie jednorazowej 
1144 zł). W przypadku indywidu-
alnie budowanego przyłącza koszt,  
w zależności od długości, wynosiłby 
kilka tys. złotych. Dla mieszkańców 
to duże ułatwienie, bo nie muszą 
załatwiać wielu formalności oraz 
martwić się o jakość wykonania ta-
kiego przyłącza, gdyż nad realizacją 
czuwają inspektorzy nadzoru z ra-
mienia spółki Hydro-Tech.

W październiku 2014 roku roz-
począł się III etap budowy kanali-
zacji w miejscowościach Gierałtów  
i Gościszów oraz kontynuowana 
jest budowa sieci kanalizacyjnej 
(dla ostatnich nieskanalizowanych 
obszarów) w mieście Nowogro-
dziec. Prace budowlane będą trwały 
12 miesięcy z przerwą zimową i za-
kończą się we wrześniu 2015 roku.

W ramach III etapu wykonano 
już 2 km kanalizacji na ul. Moniusz-
ki i Leśnej w Nowogrodźcu oraz  
w Gościszowie. Trwają również pra-
ce przy modernizacji wodociągu na 
ul. Chrobrego. W I kwartale 2015 
planowane jest rozpoczęcie budo-
wy kanalizacji w Gierałtowie. Łącz-
nie zostanie wybudowanych ok. 20 
km kanalizacji i zmodernizowane  
ok. 4 km wodociągu.

Spółka Hydro-Tech apeluje do 
mieszkańców obszarów objętych 
realizacją kanalizacji o podejmo-
wanie decyzji o budowie przyłącza 
na etapie realizacji projektu. Po 
zakończeniu budowy sieci kanaliza-
cyjnej mieszkaniec sam będzie mu-
siał na swój koszt, i to niebagatelny, 
uzyskać wszelkie uzgodnienia, pro-
jekty, znaleźć wykonawcę, sporzą-
dzić dokumentację powykonawczą  
i uzyskać odbiór przyłącza.

Szczegółowych informacji doty-
czących budowy przyłącza kanali-
zacyjnego można uzyskać osobiście 
w siedzibie Spółki lub telefonicznie 
- 75 734 9609.

      
 Hydro-Tech Sp. z o.o.  

w Nowogrodźcu

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowogrodźcu

ul. Moniuszki • zakończono układanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
• jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą będą wykonywane roboty drogowe

ul. Leśna • zakończono układanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
• jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą będą wykonywane roboty drogowe

ul. Chrobrego

• w chwili obecnej układana jest w drodze wojewódzkiej sieć wodociągowa metodą przewier-
tu sterowanego

• roboty wykonywane są w poboczu drogi zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu

• droga w czasie wykonywania prac jest przejezdna - niewielkie utrudnienia w ruchu drogo-
wym

Budowa kanalizacji w Gościszowie

• w drodze powiatowej na odcinku od bud. nr 247 do bud. nr 226 ułożono sieć kanalizacyjną 
i zakończono roboty drogowe. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą od nr 226 w stronę 
Lwówka Śląskiego roboty będą kontynuowane

• w drodze gminnej od bud. nr 137 do bud. nr 163 ułożono sieć kanalizacyjną. Obecnie na tym 
odcinku wykonywane są roboty drogowe /warstwa wiążąca/. 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Gierałtowie

• początek robót planuje się w miesiącu marcu 2015r.

Harmonogram robót Etap III – Nowogrodziec, Gościszów, Gierałtów

Warsztaty twórcze dla Seniorów

W Gminnym Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu - Biblio-
tece Miejskiej odbyły się warszta-
ty twórcze dla Seniorów z Domu 
Dziennego Pobytu w Nowogrodźcu. 
Podczas spotkania uczestnicy war-
sztatów z ogromnym zapałem two-
rzyli wspaniałe dekoracje i ozdoby.

Seniorzy wraz z opiekunem 
Domu Dziennego Pobytu w No-
wogrodźcu Krzysztofem Kawałko 
z wielkim zaangażowaniem wyko-
nywali prace według pokazanych 
wzorów, a także według własnych 

pomysłów, wykorzystując przy tym 
różnorodne techniki plastyczne 
oraz materiały, jak kolorowy pa-
pier, tektura, makarony itp.

Własnoręcznie wykonane ozdo-
by i dekoracje, które powstały  
w czasie warsztatów twórczych dla 
Seniorów z Domu Dziennego Po-
bytu w Nowogrodźcu, zostały wy-
korzystane podczas XV Jubileuszo-
wego spotkania opłatkowego osób 
niepełnosprawnych powiatu bole-
sławieckiego.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Kulig niosąc płaskorzeźbę Matki 
Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Póź-
niej nastąpiło wspólne dzielenie się 
opłatkiem i składanie sobie życzeń.

Następnie przedstawione zosta-
ły jasełka. Wspólne kolędowanie 
umilało czas zebranym. 

Przygotowany został poczęstu-
nek w postaci bigosu i domowych 
wypieków. Zaprezentowana była 
też wystawa prac wykonanych 
przez naszych seniorów. Trady-
cyjnie, jak każdego roku, razem  
z Mieszkańcami gminy Nowogro-
dziec był Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich. Z ramienia organi-
zatora Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowogrodź-
cu uczestniczyli w spotkaniu Kie-
rownik Anna Lityńska, Zastępca 
Kierownika Elżbieta Buczkowska 
wraz z pracownikami.

Na zakończenie uczestnicy 
otrzymali paczki ufundowane przez 
Burmistrza Nowogrodźca Roberta 
Relicha.

MGOPS w Nowogrodźcu

„Be fit”, czyli ferie językowo  
– sportowe w Karpaczu

W dniach 17 – 25 styczna 2015 
roku młodzież z naszej gminy ak-
tywnie odpoczywała w gościnnym 
Karpaczu. Hasło przewodnie wy-
poczynku: „Be fit” świetnie wkom-
ponowało się w charakter obozu. 
Aktywnie spędzony czas pozwolił 
uczestnikom obozu na rozwinięcie 
własnej sprawności fizycznej. 

Codziennie rano młodzież ćwi-
czyła na świeżym, mroźnym powie-
trzu. Szwedzki stół -na śniadanko. 
Po śniadaniu - zwiedzanie Budni-
ków, Kaplicy Św. Anny albo zajęcia 
z języka angielskiego przeplatane 
obwodem ćwiczebnym na siłowni. 

Zajęcia językowe podzielone 
były według poziomów zaawan-
sowania i kategorii wiekowej. Dla 
młodszej grupy został wybrany 
temat wiodący „Winter” z opra-
wą bogatego słownictwa w wersji 
multimedialnej. Przewodnie hasło 
drugiej grupy - starszej i bardziej 
zaawansowanej, to ‘Job’. Uczniowie 
mogli między innymi wypełnić ory-
ginalny formularz wpisując swoje 
dane osobowe, poznać tajniki prze-
prowadzenia skutecznej rozmowy 
kwalifikacyjnej, poznać możliwo-

ści wyboru zawodów istniejących 
obecnie na rynku pracy (od tych 
popularnych do najbardziej dziw-
nych) oraz poszerzyć swoje słowni-
ctwo z tego zakresu.  

Popołudnia to głównie odnowa 
biologiczna, między innymi na Ba-
senie Sandra SPA, w Hotelu Gołę-
biewski, na lodowisku lub w saunie. 
Po kolacji - marsz na halę sporto-
wą, gdzie uczniowie rozwijali swoje 
umiejętności w grach zespołowych. 
Ponadto rozmawiano o zasadach 
zdrowego odżywiania, wpływu 
używek na nasz organizm, o tym, 
jak odpoczywać i jak radzić sobie  
z agresją.

Współorganizatorami wypoczyn-
ku było Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Nowogrodźcu oraz 
Gminny Szkolny Związek Sportowy 
w Nowogrodźcu. 

Wypoczynek był możliwy do rea-
lizacji dzięki dofinansowaniu przez 
Urząd Miejski w Nowogrodźcu.

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  
w Nowogrodźcu

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 rozpoczęła się w miesiącu grudniu. Zastąpił on 
istniejący wcześniej Program PEDAD. Celem jego jest dostarczenie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej  
w formie paczek lub posiłków.
Programem tym zarządza Minister Pracy i Polityki Społecznej, natomiast instytucją pośredniczącą jest Agencja Rynku Rolne-
go,  placówką certyfikującą i audytową - Ministerstwo Finansów. Pomoc udzielana jest przez instytucje partnerskie o zasięgu 
ogólnopolskim lub ponadregionalnym, m.in. Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków żywności.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, speł-
niające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodo-
wego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby  
w rodzinie.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ
Zainteresowani muszą zgłosić się do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu celem dokonania 
weryfikacji uprawnień dotyczących posiadanego dochodu.
Sporządzone listy osób uprawnionych zostają przez MGOPS w Nowogrodźcu przekazywane do magazynu TPD przy  
ul. Zwycięstwa w Bolesławcu, gdzie wydawana jest żywność.
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych zobowiązane są prowadzić działania aktywizujące  
i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa.
         

MGOPS w Nowogrodźcu



Ferie zimowe 2015
Dużo radości i niezapomnianych 

wrażeń przyniosły dzieciom gminy 
Nowogrodziec zajęcia w trakcie fe-
rii zimowych.

O tym, że ferie zimowe spędzone 
w mieście, mogą być również atrak-
cyjne, wiedzą już nasi najmłodsi 
mieszkańcy. Jak co roku, na czas 
zimowego odpoczynku Biblioteka 
Miejska w Nowogrodźcu przygoto-
wała dla nich wiele ciekawych zajęć. 
W programie znalazły się m.in. pro-
jekcje filmowe „Filmoteka-Bibliote-
ka”, zajęcia plastyczne, konkursy, 
zabawy interaktywne, zagadki, gry 
planszowe, zabawy w teatr itp.

Największym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia plastyczne, dzię-
ki którym dzieci miały możliwość 
wykazania się umiejętnościami ma-
nualnymi, tworząc laurki dla Babć 
i Dziadków, kolorowe ramki do 
zdjęć, malując własnoręcznie zro-
bioną wieżę zamkową itp.

Zajęcia edukacyjne, artystycz-
ne oraz sportowe odbywały się 
w Bibliotece Miejskiej w Nowo-
grodźcu, w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, 
w Wiejskich Domach Kultury oraz 
w Filiach Biblioteki Miejskiej. W 
zajęciach wzięła udział liczna duża 
grupa dzieci i młodzieży z terenu 
naszej gminy.

Zwieńczeniem wypoczynku było 
wspólne ognisko przygotowane 
ostatniego dnia ferii przy Sali Gim-
nastycznej GCKiS w Nowogrodźcu. 
Smażenie kiełbasek przy ognisku, 
słodkie napoje, gorąca herbata, 
wspólne zabawy i konkursy sprawi-
ły dzieciakom wielką frajdę!

Organizatorem wydarzeń było 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu.

GCKiS w Nowogrodźcu

HARMONOGRAM GŁÓWNYCH IMPREZ 
KULTURALNYCH I SPORTOWYCH w 2015r.

 – Gmina i Miasto Nowogrodziec - 

Halowy Turniej Piłki Nożnej  
o Puchar Burmistrza Nowogrodźca

Halowy Turniej Piłki Nożnej  
o Puchar Burmistrza Nowogrodźca 
odbył się dnia 1 lutego w hali spor-
towej przy Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Nowogrodźcu.

Organizatorem wydarzenia 
sportowego było Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. 
Patronat honorowy nad imprezą 
objął Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich.

W zawodach wzięło udział sześć 
klubów piłkarskich z terenu gminy 
Nowogrodziec. Uczestników po-
dzielono na dwie grupy, rywalizo-
wano systemem każdy z każdym. 
Dwa najlepsze zespoły przechodzi-
ły do półfinałów, a zespoły z trze-
cich lokat walczyły o 5 lokatę w za-
wodach.

W turnieju uzyskano następują-
ce wyniki:

Grupa A
„Chrobry” Nowogrodziec - „Granit” Gierałtów 4:0

„Chrobry” Nowogrodziec - TS Parzyce 1:0
TS Parzyce - „Granit” Gierałtów 1:1

Grupa B
„Orzeł” Gościszów - „Piast” Wykroty 0:4

„Orzeł” Gościszów - „Sparta” Zebrzydowa 0:1
„Sparta” Zebrzydowa - „Piast” Wykroty 0:0

Półfinały:
„Chrobry” Nowogrodziec - „Sparta” Zebrzydowa” 0:2

TS Parzyce - „Piast” Wykroty 3:4

o miejsce 5:
„Orzeł” Gościszów - „Granit” Gierałtów 0:0 k. 0:2

o miejsce 3:
„Chrobry” Nowogrodziec – TS Parzyce 3:3 k. 2:1

o miejsce 1:
„Piast” Wykroty - „Sparta” Zebrzydowa 2:0

Klasyfikacja końcowa zawodów:

1. „Piast” Wykroty.
2. „Sparta” Zebrzydowa.

3. „Chrobry” Nowogrodziec.
4. TS Parzyce.

5. „Granit” Gierałtów.
6. „Orzeł” Gościszów.

Zwycięska drużyna wystąpiła  
w składzie:

Dawid Zazulak, Krystian Ko-
złowski, Bogdan Ciaciek, Bartło-

l.p. Wydarzenie Kulturalne/sportowe Termin Miejsce imprezy
1. Nowogrodziecki Orszak Trzech Króli 06 stycznia Rynek w Nowogrodźcu

2. XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 11 stycznia 
Rynek w Nowogrodźcu lub aula Szkoły  

Podstawowej /ewentualnie sami  
wolontariusze bez imprezy głównej/

3. Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży 19 stycznia - 01 lutego Teren Gminy i Miasta Nowogrodziec  
Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu

4. XVII Halowy Turniej Klubów Piłkarskich  
o Puchar Burmistrza Nowogrodźca 01 lutego Hala sportowa przy Gimnazjum  

w Nowogrodźcu

5. VII Halowy Turniej Firm i Zakładów Pracy  
o Puchar Burmistrza Nowogrodźca 08 lutego Hala sportowa przy Gimnazjum  

w Nowogrodźcu

6.
Konkurs Recytatorski:  dla uczniów  
szkół podstawowych (Pegazik) i gimnazjalnych 
– eliminacje gminne –

10 lutego
12 lutego Sala konferencyjna GCKiS Nowogrodziec

7. Gminny Dzień Kobiet „Spotkanie z Kulturą” 10 marca Sala „Promyk”
8. Konkurs „Pisanka Kraszanka” 27 marca Sala „Promyk”
9. Warsztaty rękodzielnicze Wielkanocne 28 marca Sala „Promyk”

10. „Odjazdowy Bibliotekarz” 08 maja Teren Gminy Nowogrodziec

11. VI edycja Międzynarodowego Festiwalu  
pn. „Muzyka u J.I. Schnabla” 21 - 24 maja Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Nowogrodź-

cu, Kościół pw. św. Mikołaja w Nowogrodźcu
12. Dzień Dziecka czerwiec Plac przy MOPS w Nowogrodźcu
13. Bieg Uliczny „Nowogrodziecka 10-tka” 21 czerwca Rynek Nowogrodziec
14. „Święto Pieczenicy” w Gościszowie 04 - 05 lipca Park w Gościszowie

15. Otwarte Zawody Szachowe  
o Puchar Dyrektora GCKiS 15 sierpnia Sala konferencyjna GCKiS Nowogrodziec

16. Turniej Piłkarski „Orlików”  
o Puchar Burmistrza Nowogrodźca 15 sierpnia Stadion Miejski Nowogrodziec 

17. Dni Gminy Nowogrodziec 2015 „III Jarmark Garn-
carski Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą” 15 – 16 sierpnia Nowogrodziec - Rynek

18. Dożynki Gminne w Zagajniku 29 lub 30  sierpnia Zagajnik

19. Święto Chleba – XX edycja konkursu  
na tradycyjne wypieki chlebowe 13 września Plac i świetlica wiejska w Milikowie

20. Otwarte Szachowe Mistrzostwa  
Gminy Nowogrodziec 18 października Wiejski Dom Kultury w Wykrotach

21. Święto Niepodległości 11 listopada Kościół pw. św. Piotra i Pawła  
w Nowogrodźcu  oraz plac przy pomniku

22. Konkurs na Stroiki Bożonarodzeniowe 11 grudnia Sala konferencyjna GCKiS Nowogrodziec

23.
Bożonarodzeniowy Nowogrodziecki 
Jarmark  Ceramiczny zakończony Kolędą  
na Nowogrodzieckim Rynku

16 lub 17 grudnia Rynek w Nowogrodźcu

24. Sylwestrowy Halowy Turniej  
Piłki Nożnej Oldbojów 27 grudnia Hala sportowa przy Gimnazjum  

w Nowogrodźcu

miej Mielnik, Konrad Tymków, 
Krystian Jodłowski, Łukasz Majka, 
Grzegorz Roman.

Przyznano również trzy na-
grody indywidualne. Najlepszym 
bramkarzem został Bartosz Mrozik 
(„Sparta” Zebrzydowa). Najlep-
szym strzelcem - Sławomir Kurek 
(TS Parzyce). Najlepszym zawod-
nikiem uznano Łukasza Majka 
(„Piast” Wykroty).

Pamiątkowe puchary, dyplomy, 
piłki nożne oraz nagrody finansowe 
i indywidualne wręczył Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich wspól-
nie z przedstawicielem Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Nowo-
grodźcu Bogumiłą Rybicką.

Przybyli kibice oraz zawodnicy 
mogli w przygotowanej kawiaren-
ce kosztować domowych wypieków 
oraz wypić smaczną kawę. W prze-
rwie zawodów wystąpiła taneczna 
grupa młodzieżowa działająca przy 
Gminnym Centrum Kultury i Spor-
tu w Nowogrodźcu. 

Gratulujemy wszystkim druży-
nom sportowej postawy i zajętych 
miejsc!

GCKiS w Nowogrodźcu

Informacja o zmianie kont
Urząd Miejski w Nowogrodźcu uprzejmie informuje, iż w celu usprawnienia prac 

związanych z ewidencją należności, w styczniu 2015 roku  
został wdrożony system obsługi płatności masowych.

Każdemu płatnikowi nadany został indywidualny numer rachunku bankowego, 
na jaki powinien wpłacać kwoty zgodnie z decyzją podatkową.

Po otrzymaniu decyzji wymiarowej dotyczącej podatku na 2015 rok,  
prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numer konta,  

na który należy wpłacać zobowiązanie podatkowe.
Indywidualne numery kont zostały również nadane osobom płacącym opłaty  

z tytułu wieczystego użytkowania oraz czynszu.
Informacje na temat przypisanych numerów rachunków bankowych  

dotyczących użytkowania wieczystego i czynszu, można uzyskać osobiście  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu, pok. nr 22, nr tel.: 75 738 06 86.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu


