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Święto Sportu - XXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR

VI Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
„Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla”

Rodzinami na wybory 
- ABC Parlamentu 
Europejskiego

W dniu 30 maja br. będziemy 
witać w Nowogrodźcu czołówkę 
kolarstwa z Polski oraz krajów są-
siednich. Mieszkańcy naszej Gmi-
ny przywitają kolarzy w miejsco-
wościach Nowa Wieś, Zebrzydowa, 
Czerna, Wykroty, Godzieszów. Da-

Dnia 22 maja 2014 roku - 
Inauguracyjny Recital Organowy 
w wykonaniu Profesora Andrzeja 
Białko. Koncert odbędzie się w 
Kościele p.w. św. Mikołaja o 
godz. 19.00.

Dnia 23 maja 2014 roku - 
koncert w wykonaniu niezwykłej 
wokalistki urodzonej w Ghanie - 
Margaret Ferguson (sopran) oraz 
akompaniującego jej Pawła Toma-
szewskiego (fortepian). Koncert 
odbędzie się w Kościele p.w. 
św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Nowogrodźcu o 
godz. 19:00.

Dnia 24 maja 2014 
roku - koncert w wy-
konaniu zespołu Glass 
Duo, Anna i Arek Sza-
franiec - największa 
szklana harfa na świe-
cie! Koncert odbędzie 
się w Kościele p.w. 
św. Apostołów Pio-
tra i Pawła w No-
wogrodźcu o godz. 
19:30.

Czym są wybory do 
Parlamentu 
Europejskiego?
Wybory do Parlamen-

tu Europejskiego odbywa-
ją się co 5 lat. Jest to akt 
wyborczy, w którym oby-
watele państw członkowskich UE 
wybierają swoich przedstawicieli 
do Parlamentu Europejskiego, in-
stytucji reprezentującej ich interesy 
w Unii. Głosować może każdy, kto 
ukończył 18 rok życia. Głosowanie 
w wyborach europejskich podlega 
przepisom prawa krajowego. Prze-
pisy UE określają tylko podstawowe 
zasady: wybory muszą być powszech-
ne, wolne i bezpośrednie, a głosowa-
nie tajne. Posłów do Parlamentu Eu-
ropejskiego trzeba wybrać w każdym 
kraju UE w myśl zasad reprezentacji 
proporcjonalnej. Polskich obywateli 
reprezentować będzie 51 eurodepu-
towanych, wybranych w trzynastu 
okręgach wyborczych na terytorium 
RP. Województwa: dolnośląskie 
i opolskie stanowią jeden okręg wy-
borczy (okręg nr 12). Głos w wybo-
rach oddaje się na konkretnego kan-
dydata z wybranej listy kandydatów 
określonego komitetu wyborczego. 
W podziale mandatów uczestniczą 
kandydaci tych komitetów wybor-
czych, których listy otrzymały co naj-
mniej 50% ważnie oddanych głosów 
w skali kraju (dla koalicyjnych komi-
tetów wyborczych - co najmniej 8%).

Czym jest 
Parlament Europejski 
i jakie jest jego znaczenie?
Parlament Europejski jest obok 

Komisji Europejskiej, Rady Unii Eu-
ropejskiej (posiedzenia ministrów 
państw członkowskich) i Rady Euro-
pejskiej (posiedzenia szefów państw) 
najważniejszą instytucją UE. Posło-
wie zrzeszają się w grupy politycz-
ne, nie tworzą przedstawicielstwa 
narodowego. Pomimo struktury 
politycznej bardzo wiele zależy od 
kompetencji polskich posłów i ich 
solidarnego współdziałania. Duże 
znaczenie może mieć umiejętność 
nawiązywania kontaktów z posłami 
innych krajów europejskich.

Parlament Europejski 
a prawo
Parlament Europejski uczestniczy 

w stanowieniu prawa unijnego, które 
bezpośrednio i pośrednio kształtuje 
prawo obowiązujące w Polsce i in-

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich zaprasza serdecznie 
wszystkich Mieszkańców i Gości naszej Gminy w dniach 22 - 25 
maja 2014 roku na bezprecedensowe wydarzenie muzyczne - 
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u Józefa Ignace-
go Schnabla” w Nowogrodźcu!

Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

lej trasa będzie przebiegała przez 
Jeleniów, Czerwoną Wodę, nato-
miast o godzinie 13.40 planowany 
jest powrót do naszej Gminy. Ko-
larze przejadą przez miejscowo-
ści Godzieszów, Wykroty, Czerna, 
Zebrzydowa, Nowogrodziec (ulice 
1 Maja, Bolesławiecka, Rynek – 
LOTNA PREMIA, Krótka, Sienkie-
wicza), Milików i Gościszów. Pla-
nowane godziny przejazdu 12.30 
- 15.00.

Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich gorąco zapra-
sza wszystkich Mieszkańców 
i Gości Gminy i Miasta Nowo-
grodziec w dniu 30 maja 2014 
roku na wyjątkowe wydarze-
nie sportowe - XXII Międzyna-
rodowy Wyścig Kolarski BAŁ-
TYK – KARKONOSZE TOUR !

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Dnia 25 maja 2014 roku –  
Koncert Finałowy w wykonaniu 
Wrocławskiej Orkiestry Kameral-
nej Leopoldinum pod batutą Woj-
ciecha Rodka z udziałem wybit-
nych instrumentalistów: Santiago 
Cimadevilla – bandoneon (Ar-
gentyna/Holandia) oraz Martina 
Złotnickiego – gitara. Koncert od-
będzie się w Kościele p.w. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w 
Nowogrodźcu o godz. 19:30.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

nych państwach członkowskich. Co-
raz więcej prawa powstaje w UE, do-
tyczy to szczególnie takich dziedzin, 
jak handel, rozwój gospodarczy, 
warunki konkurencji gospodarczej, 
energetyka, ochrona środowiska, ale 
także nowych dziedzin takich, jak 
wymiar sprawiedliwości.

Parlament Europejski 
a budżet
Parlament Europejski ma więk-

szy niż dotychczas wpływ na usta-
nowienie budżetu UE. Unia posiada 
budżet na 7 lat i budżety jednorocz-
ne. Najbliższy budżet wieloletni kon-
struowany jest na lata 2014-2020. 
Suma zaplanowana na wspólne wy-
datki w tym budżecie to ok. 950 mld 
euro. Jednego roku UE uchwala bu-
dżet w wysokości 1% rocznego PKB 
krajów członkowskich Unii (około 
150 mld euro w 2013 r.). To oczy-
wiste, że Parlament Europejski ma 
wpływ na rodzaj i rozkład wydatków 
budżetowych. Ma zatem wpływ także 
na środki unijne, które mogą być wy-
korzystywane w Polsce. 

Parlament Europejski 
a polityka regionalna
Parlament ma tym samym wpływ 

na finansowanie programów rozwoju 
regionalnego. W latach 2007-2013 
Polska skorzystała na budżecie eu-
ropejskim, otrzymując w ramach 
unijnej polityki regionalnej ponad 67 
mld euro. W ramach Regionalnych 
Programów Operacyjnych, na któ-
re przeznaczono 16,6 mld euro z tej 
kwoty, na Dolny Śląsk i Opolszczyznę 
trafiło ponad 1,60 mld euro. W nowej 
agendzie, poseł do PE może wspo-
magać działania województw, które 
reprezentuje.

Parlament Europejski 
a młodzież
Programy unijne wspierają ini-

cjatywy młodzieżowe bezpośredni-
mi dotacjami (w latach 2007-2013 
program „Młodzież w działaniu”) 
i zachęcają młodych do studiowania 
w różnych krajach europejskich. Kilka 
programów dedykowanych młodzieży 
z poprzedniej perspektywy budżeto-
wej zastąpiono w nowej perspekty-

wie budżetowej jednym programem 
o nazwie „Erasmus Plus”. Obejmuje 
on wydatki na popularne wśród stu-
dentów stypendia zagraniczne. Do 
roku 2012 skorzystało z nich ok. 2,70 
mln studentów, w tym od 1998 roku 
ok. 120 tys. Polaków. Wydatki na mło-
dzież w nowej perspektywie budżeto-
wej planowane są na poziomie 14,7 
mld euro.

Parlament Europejski 
a cywilizacja życia 
W przestrzeni europejskiej trwa 

spór o respektowanie praw podsta-
wowych, praw osoby ludzkiej, w tym 
prawa do życia od chwili poczęcia. Bój 
toczy się także o to, czy Wspólnota Eu-
ropejska stanie na straży praw rodziny 
przed niszczącymi eksperymentami. 

Informacje praktyczne: 
jak głosować?
Wybory do parlamentu Europej-

skiego w Polsce odbędą się 25 maja 
2014 roku, w niedzielę. Obwodowe 
Komisje Wyborcze będą pracować 
tak samo, jak w czasie wyborów do 
parlamentu krajowego, w godzinach 
od 7.00 do 21.00. Lokale wyborcze są 
w tych samych miejscach, co do wy-
borów krajowych. Adresy lokali wy-
borczych odpowiednich dla swojego 
miejsca zamieszkania można spraw-
dzić w Internecie. Jeżeli ktoś planuje 
wyjazd w dniu wyborów lub wie, że 
będzie przebywał 25 maja na terenie 
innej gminy, wystarczy, że pobie-
rze z urzędu gminy, odpowiedniego 
dla miejsca swojego zameldowania, 
zaświadczenie o prawie do głosowa-
nia. Z takim zaświadczeniem można 
oddać głos w Obwodowej Komisji 
Wyborczej. Zaświadczenie można 
pobrać nawet 23 maja, w piątek, 
w godzinach pracy danego urzędu 
gminy.

Choć zazwyczaj wyborom euro-
pejskim nadaje się mniejszą rangę, 
niż wyborom krajowym, to tym ra-
zem mają one dla Polski duże znacze-
nie. Są sprawdzianem dla rządzących 
i wystawieniem oceny za dotychcza-
sowy sposób sprawowania władzy. 
Na forum europejskim będą decy-
dować się sprawy bardzo ważne dla 
bezpieczeństwa i przyszłości Polski. 
Wybory do PE otwierają także nowy 
cykl wyborczy (po nich następują wy-
bory samorządowe na jesieni 2014 r. 
oraz prezydenckie i parlamentarne 
w 2015 r.), który na nowo ukonstytu-
uje system władzy w Polsce.

Dlatego tak ważne jest, byśmy 
sami wzięli udział w głosowaniu i za-
chęcili do tego innych. Nie powinni-
śmy pozostać bierni wobec istotnej 
dla Polski decyzji!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



Wiosenne porządki - 
dziękujemy!

Opłata za odbiór 
odpadów 
komunalnych

Profilaktyka w gminie Nowogrodziec w 2013 roku
Sprawy komunalne

Finanse publiczne

Ochrona zdrowia, uśmiech do dziecka!

W Gminie Nowogrodziec konty-
nuowane są prace społecznie uży-
teczne - trwają wiosenne porządki. 
Prace społecznie użyteczne - to pra-
ce wykonywane przez bezrobotnych 
bez prawa do zasiłku, organizowa-
ne przez Gminę Nowogrodziec na 
rzecz społeczności lokalnej. Już po 
raz szósty nasza Gmina przystąpiła 
do projektu pn. „POMOŻESZ SO-
BIE, POMOŻESZ ŚRODOWISKU”. 
Projekt ma na celu aktywizację osób 
długotrwale bezrobotnych, korzy-
stających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej.

W Wykrotach uporządkowane 
zostały okolice CPN przy trasie zgo-
rzeleckiej, pobocza drogi do stacji 
kolejowej Gieratów - Wykroty oraz 
park. W Zabłociu uporządkowano 
zaś pobocza dróg, tereny wokół boi-
ska i przystanków autobusowych. 
W Godzieszowie prace porządkowe 
przeprowadzono w okolicach przy-
stanku autobusowego, w Zebrzy-
dowej - na skarpie koło boiska. W 
Gościszowie porządkowano park i 
przystanki autobusowe. W Nowo-
grodźcu kontynuowano prace na 
skarpie przy ul. Strzeleckiej oraz na 
placu przy ul. Cichej. 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Nowogrodźcu

Zadania własne gminy z zakre-
su ochrony zdrowia oraz profilak-
tyki realizowane są na podstawie 
uchwalanych corocznie progra-
mów: Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii oraz 
Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiazywania Problemów Alko-
holowych. Z powyższymi dokumen-
tami można zapoznać się na stronie 
www.bip.nowogrodziec.pl.

Programy zawierają przede 
wszystkim opis priorytetowych 
zadań, które każdego roku są rea-
lizowane. Programy te są komple-
mentarne względem siebie, dlate-
go zawierają podobne założenia. 
Podstawowym zadaniem z zakresu 
profilaktyki jest zwiększenie do-
stępności pomocy terapeutycznej i 
rehabilitacyjnej dla osób uzależnio-
nych i zagrożonych uzależnieniem. 
Zadanie realizowane jest przede 
wszystkim poprzez działalność Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień i Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
W ramach Centrum funkcjonuje 
Punkt Konsultacyjny dla uzależ-
nionych od alkoholu, narkotyków 
oraz ich rodzin, Klub Abstynenta 
„Czujność” oraz grupa wsparcia 
trzeźwiejących alkoholików i ich ro-
dzin.  W ubiegłym roku zrealizowa-

Gmina Nowogrodziec 
ma specjalistyczny samochód 
do czyszczenia sieci wodno-kanalizacyjnej

W dniu 20 marca 2014 roku 
Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowo-
grodźcu odebrała zakupiony za 
kwotę 698.640,00 zł brutto spe-
cjalistyczny samochód do czysz-
czenia sieci wodno-kanalizacyjnej 
„WUKO”. Dostawcą samochodu 
była Wytwórnia Urządzeń Komu-
nalnych WUKO Handel Sp. z o.o. 
w Łodzi. 

Zakup specjalistycznego pojaz-
du typu WUKO jest ściśle związa-
ny z zakresem projektu pn. „Roz-
wiązanie gospodarki ściekowej w 
Gminie Nowogrodzie – etap Ia” 
współfinansowanym ze środków 
Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. 

Po zakończeniu realizacji pro-
jektu oraz zadań własnych spółka 
będzie eksploatowała:

- 171,3 km sieci wodociągowej 
rozdzielczej,

- 16,4 km magistrali wodocią-
gowej, 

- 76,6 km sieci kanalizacyjnej 
sanitarnej,

Ochrona środowiska

- 58 szt. 
przepompowni 
ścieków głów-
nych i przydo-
mowych,

- ok. 2200 
szt. studzienek 
k a n a l i z a c y j -
nych i wpu-
stów ulicz-
nych.

Po podpi-
saniu anek-
su do umowy o dofinansowanie 
projektu na kolejne rozszerzenie 
zakresu rzeczowego i wykonaniu 
wszystkich zadań inwestycyjnych, 
dodatkowo zwiększy się długość 
eksploatowanej sieci o 2,6 km sie-
ci wodociągowej i 20,2 km kana-
lizacji sanitarnej (Gierałtów, Goś-
ciszów) oraz przybędzie 35 szt. 
przepompowni ścieków.

Systematyczne czyszczenie i 
udrażnianie kanałów kanaliza-
cyjnych oraz usuwanie osadów z 
wpustów ulicznych i studzienek 
kanalizacyjnych jest niezbędne do 
utrzymania sprawności systemu 
kanalizacyjnego.

Samochód specjalistyczny z fir-
my WUKO typu SCK-4H, na pod-
woziu samochodu DAF FA LF55, 
fabrycznie nowy, przeznaczony 
będzie głównie do ciśnieniowego 
mycia kanałów o średnicach od 50 
do 800 mm przy użyciu wysoko-
ciśnieniowego układu wodnego, z 

możliwością jednoczesnego odsy-
sania gromadzonych nieczystości 
do zbiornika osadu i jednocześnie 
będzie wykorzystany do usuwania 
zanieczyszczeń i osadów z wpu-

no łącznie 314 godzin konsultacji. 
Udzielono ok 420 konsultacji. Dla 
efektywniejszej pracy Punktu pro-
wadzona była współpraca z Policją, 
Strażą Miejską, Miejsko Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz 
Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 

Członkami Klubu Abstynenta 
„Czujność” jest 16 stałych człon-
ków. Odbyło się 125 godzin spotkań 
jego członków, w których każdora-
zowo brało udział od 8 do 16 osób. 
Członkowie Klubu uczestniczyli w 5 
wyjazdowych warsztatach integra-
cyjnych dla osób uzależnionych i 
ich rodzin. Część kosztów warszta-
tów pokryto ze środków Gminy i 
Miasta Nowogrodziec. 

W ramach Centrum Profilaktyki 
Uzależnień i Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie funkcjonuje rów-
nież Gminna Komisja ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych.  
Realizuje ona przede wszystkim 
zadanie pn. „Udzielanie rodzinom, 
w których występują problemy al-
koholowe, pomocy psychologicznej 
i prawnej, w szczególności ochro-
ny przed przemocą w rodzinie”. 
Działalność Komisji związana jest 
z analizą i oceną zebranych infor-
macji oraz rozmowami motywują-

co-interwencyjnymi polegającymi 
na podejmowaniu takich działań, 
które sięgają do przyczyn złej, a na-
wet tragicznej sytuacji wielu rodzin,                      
a mogą spowodować jej poprawę. 
W 2013 roku na wniosek Komisji 
przebadano przez biegłych 19 osób, 
przeprowadzono również 40 wy-
wiadów środowiskowych oraz prze-
słuchano 72 osoby. Do sądu złożono 
21 wniosków o skierowanie na przy-
musowe leczenie.

Kolejnym zadaniem wyznaczo-
nym do realizacji jest prowadzenie 
profilaktycznej działalności infor-
macyjnej i edukacyjnej w szcze-
gólności dla dzieci i młodzieży. W 
tym zakresie niezmiernie ważna 
jest organizacja takich form profi-
laktyki, jak zagospodarowanie cza-
su wolnego dla dzieci i młodzieży 
oraz zajęcia profilaktyczne. Gmina 
Nowogrodziec realizuje powyższe 
zadanie prowadząc m.in. świetlice 
środowiskowe. W 2013 roku funk-
cjonowały 2 świetlice w Nowej Wsi 
oraz Gościszowie, realizując pro-
gramy dostosowane do potrzeb wy-
chowanków, lokalnej społeczności i 
ich wymagań. Prowadzone były za-
jęcia plastyczne, sportowe oraz mu-
zyczne. Organizowano spotkania, 
zajęcia z profilaktyki uzależnień 
oraz pogadanki na tematy wycho-
wawczo-etyczno-moralne.

Dodatkowo podejmowano dzia-
łania promujące zdrowy styl życia, 
realizując m.in. spektakle profi-
laktyczne, festyny bezalkoholowe, 
mecze towarzyskie, warsztaty pro-
filaktyczne, pozalekcyjne zajęcia ta-
neczne, a także iluzjonistyczny pro-
gram profilaktyczny dla przedszkoli 
oraz uczniów szkół podstawowych. 

Dodatkowo wspierano finanso-
wo organizację wydarzeń, takich jak 
„Trójbój Strażaków Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Nowogro-
dziec”, „Jasełka dla podopiecznych 
Domu Dziennego Pobytu oraz cho-
rych w Zakładzie Opiekuńczo-Lecz-
niczym”, „Ferie bez nudy” czy też 
„Przegląd Piosenki Religijnej”.

Gmina Nowogrodziec wzięła 
również udział w ogólnopolskich 
kampaniach profilaktycznych „Za-
chowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na 
rodzinę” oraz „Narkotyki? To mnie 
nie kręci!”. Kampanie te skierowa-
ne są nie tylko do uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ale 
również do dorosłych mieszkańców 
naszej gminy. 

Kolejnym realizowanym zada-
niem jest wspomaganie instytucji, 
organizacji pozarządowych oraz 
osób fizycznych, służących rozwią-
zywaniu problemów alkoholowych 
oraz narkomanii. Gmina wspiera 
działania profilaktyczne podejmo-
wane przez placówki oświatowe, 
sołectwa, stowarzyszenia - poprzez 
wsparcie finansowe lub rzeczowe 
oraz pomoc w organizacji imprez, 
festynów profilaktycznych, a także 
imprez sportowych.

Mając na uwadze powyższe 
można stwierdzić, że działania pro-
filaktyczne na terenie Gminy Nowo-
grodziec realizowane są na bieżąco, 
uwzględniając wszystkie obszary 
wsparcia i potrzeby osób uzależ-
nionych oraz ich rodzin. Wsparcie 
udzielane jest osobom potrzebują-
cym, prowadzona jest również pro-
filaktyka oraz przeciwdziałanie wy-
stępowaniu problemów uzależnień.

     
           Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Mając na uwadze dbałość o 
środowisko naturalne, sprawne 
wprowadzenie nowego systemu go-
spodarki odpadami komunalnymi 
oraz interes Mieszkańców gminy, 
Uchwałą Rady Miejskiej w Nowo-
grodźcu z dnia 30 sierpnia 2013 
roku zmianie uległ sposób i termi-
ny uiszczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 
Cały czas napływają do nas sygna-
ły, że nie wszyscy Mieszkańcy na-
szej Gminy wiedzą, jak właściwie 
uiszczać opłatę za odbiór odpadów 
komunalnych. Przypominamy Pań-

W związku z powyższym obowiązują następujące terminy płatności:

stów ulicznych, przepompowni, 
studzienek kanalizacyjnych oraz 
innych dodatkowych prac, jak na 
przykład: usuwanie wody z różne-
go rodzaju zbiorników, z zalanych 
piwnic, z dołów i mycia pomników 
itp.

Zakupiony pojazd umożliwi 
pracownikom Hydro-Tech Sp. z 
o.o. w Nowogrodźcu szybką reak-
cję na zgłoszenia awarii i sprawną 
interwencję celem ich usuwania 
oraz właściwy poziom bieżących 
remontów i konserwacji wszyst-
kich sieci wodno-kanalizacyjnych 
oraz przepompowni ścieków.

Pogotowie 
wodno-kanalizacyjne 
czynne 24 h - 601 898 246

  

Hydro-Tech Sp. z o.o. 
w Nowogrodźcu

stwu, że zgodnie z nowymi prze-
pisami od dnia 1 stycznia 2014 r. 
miesięczna opłata wnoszona jest 
przez właściciela nieruchomości 
bez wezwania, do 15 dnia każdego 
miesiąca, następującego po miesią-
cu, którego obowiązek ponoszenia 
opłaty dotyczy.

Opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi należy wpła-
cać na indywidualne konto banko-
we. Istotne jest, aby w tytule wpłaty 
wskazać miesiąc, za jaki dokonywa-
na jest opłata oraz adres nierucho-
mości, na której powstają odpady. 
W razie wątpliwości informację na 
temat płatności można uzyskać w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w No-
wogrodźcu lub pod numerem tele-
fonu 75 738 06 99.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Opłata za miesiąc Termin płatności

Styczeń do 15 lutego danego roku

Luty do 15 marca danego roku

Marzec do 15 kwietnia danego roku

Kwiecień do 15 maja danego roku

Maj do 15 czerwca danego roku

Czerwiec do 15 lipca danego roku

Lipiec do 15 sierpnia danego roku

Sierpień do 15 września danego roku

Wrzesień do 15 października danego roku

Październik do 15 listopada danego roku

Listopad do 15 grudnia danego roku

Grudzień do 15 stycznia przyszłego roku



Informacja dla MieszkańcówRemont dachu kościoła 
p.w. Świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła  w 
Nowogrodźcu

Dnia 17 kwietnia 2014 r. w No-
wogrodźcu została podpisana umo-
wa pomiędzy Parafią Nowogrodziec 
p.w. Świętych Apostołów Piotra i 
Pawła reprezentowaną przez ks. 
Dziekana Krzysztofa Słabickiego 
a Zarządem Województwa Dolno-
śląskiego reprezentowanym przez 
Włodzimierza Chlebosza, Członka 
Zarządu i działającego w jego imie-
niu Dyrektora Wydziału Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Pa-
wła Czyszczonia.

W ramach umowy współfinan-
sowana będzie inwestycja: remont 
pokrycia dachowego na budynku 
kościoła p.w. Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła w Nowogrodźcu. 
Projekt dofinansowany z Unii Euro-
pejskiej w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” Odnowa i Rozwój Wsi. Dofi-
nansowanie to kwota 224 353,00 
złotych. Projekt ma być zakończony 
do 30 listopada 2014 roku.

Realizacja projektu jest koniecz-
na ze względu na zły stan techniczny 
pokrycia. Konstrukcja drewniana 
dachu wymaga wzmocnienia i kon-
serwacji elementów więźby. Wystę-
pują liczne uszkodzenia materiału 
oraz korozja biologiczna drewna 
(głównie grzybnia), co spowodowa-
ło znaczną stratę właściwości noś-
nych. Część konstrukcji drewnianej 

Wyborco, sprawdź, 
gdzie będziesz głosować !!!

OBWIESZCZENIE Burmistrza Nowogrodźca 
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

W tym roku podczas wyborów 
do Parlamentu Europejskiego za-
stosowany zostanie po raz pierw-
szy nowy podział na stałe obwody 
głosowania. Zmiany te są konse-
kwencją nowego podziału Gminy 
i Miasta Nowogrodziec na jedno-
mandatowe okręgi wyborcze, które 
wprowadzono w związku ze zmia-
ną Kodeksu wyborczego. 

Zmian dokonano w następują-
cych miejscowościach: 

WYKROTY / GODZIESZÓW

Poprzednio Zagajnik, znaczna 
część Wykrot (oprócz ul. Wyzwo-
lenia) oraz część Godzieszowa sta-
nowiły jeden obwód, a mieszkańcy 
głosowali w Świetlicy Wiejskiej                          
w Wykrotach, natomiast miesz-
kańcy Godzieszowa do tej pory gło-
sowali w Wykrotach oraz w swojej 
wsi (w Szkole Podstawowej).  We-
dług nowych zasad wszyscy miesz-
kańcy Wykrot oraz Zagajnika będą 
głosować w Świetlicy Wiejskiej w 
Wykrotach, natomiast cały Godzie-
szów będzie oddawał głosy w bu-
dynku byłej Szkoły Podstawowej w 
Godzieszowie.

GIERAŁTÓW

Wszyscy mieszkańcy Gierałto-
wa do tej pory głosowali w Szkole 
Podstawowej                        w 
Gierałtowie. W tym roku po raz 
pierwszy część Gierałtowa (okolice 
stacji PKP oraz zakładu Przyborsk) 
zagłosuje u swoich sąsiadów – w 
Godzieszowie. Pozostała część 
mieszkańców Gierałtowa odda głos 
„u siebie”, czyli w Szkole Podsta-
wowej w Gierałtowie.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z 
dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wy-
borczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 94, 
poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, 
poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 
889,Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 
1281, z 2012 r. poz.849, 951, i 1529 oraz 
z 2014 r. poz. 179 i 180) oraz Uchwały 
Nr XLVII/348/14 Rady Miejskiej 
Nowogrodźca z dnia 28 marca 
2014 r. w sprawie zmiany uchwały 
nr XXVI/193/12 Rady Miejskiej w 
Nowogrodźcu z dnia 31 paździer-
nika 2012 r. w sprawie podziału 
obszaru Gminy Nowogrodziec na 
stałe obwody glosowania, usta-
lenia ich numerów, granic oraz 
siedziby obwodowych komisji wy-
borczych, Burmistrz Nowogrodź-
ca podaje do wiadomości publicznej 
informacje o numerach i granicach 
obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych w 
wyborach posłów do Parlamentu 
Europejskiego, zarządzonych na 
dzień 25 maja 2014 r.

Lokale wyborcze otwarte będą w 
dniu 25 maja 2014 r. w godz. 7:00 

– 21:00.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepełno-
sprawności może głosować koresponden-
cyjnie. Zamiar głosowania koresponden-
cyjnego powinien być zgłoszony przez 
wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzo-
wi Nowogrodźca do 5 maja 2014 r.

Burmistrz Nowogrodźca
(-) Robert Marek Relich

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach 
obwodowych komisji wyborczych.

Zmiany granic obwodowych komisji wyborczych

ZEBRZYDOWA

Do zmian muszą przygotować się 
także mieszkańcy Zebrzydowej, gdyż 
część wyborców (mieszkających na 
północ od linii kolejowej Węgliniec 
- Wrocław), aby zagłosować, musi 
udać się do lokalu wyborczego usy-
tuowanego w Zespole Szkół w No-
wej Wsi, tam też, jak dotychczas, 
głosować będą wszyscy mieszkańcy 
Nowej Wsi oraz Kierżna. Pozostali 
mieszkańcy Zebrzydowej głosują jak 
dotychczas – aktualnie w Filii  Szko-
ły Podstawowej.

NOWOGRODZIEC

Mieszkańców Nowogrodźca tak-
że czekają zmiany. Wyborcy z uli-
cy Młyńskiej oraz Polnej głosować 
będą w Parzycach (budynek dawne-
go Ośrodka Kultury).

Wyborcy z ulic: H. Brodatego, 
Kolejowej, Kościelnej, Kwiatowej, 
Mickiewicza, Różanej oraz Szkolnej 
dotychczas głosujący w lokalu wy-
borczym w Szkole Podstawowej w 
Nowogrodźcu, 25 maja br. (i w ko-
lejnych wyborach)  głosy oddawać 
będą w obwodzie, którego komisja 
siedzibę ma w Gminnym Centrum 
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 
(aktualnie obwód nr 8).

Zmianą objęto także ulice: Ry-
nek, 1 Maja, Kościuszki, Szpitalną, 
Wąską. Podczas ostatnich wyborów 
mieszkańcy tych ulic głosowali w 
lokalu wyborczym usytuowanym w 
Gminnym Centrum Kultury i Spor-
tu w Nowogrodźcu, a teraz po zmia-
nach chcąc głosować winni udać się 
do Szkoły Podstawowej w Nowo-
grodźcu (aktualnie obwód nr 7).

Pozostałe ulice, nie wymienione, 

przypisane są do obwodów według 
starych zasad. 

BEZ ZMIAN

Dla mieszkańców  Czernej, 
Gościszowa, Milikowa, Zagajnika 
oraz Nowej Wsi i Kierżna, a także 
Parzyc i Zabłocia, zmiany w obrę-
bie obwodów głosowania nie będą 
odczuwalne. Tu siedziby lokali 
pozostają bez zmian odpowied-
nio: Czerna – Szkoła Podstawowa, 
Milików - budynek byłej Remizy 
Strażackiej, Zagajnik - Świetlica 
Wiejska w Wykrotach,  Gościszów 
– Szkoła Podstawowa, Nowa Wieś 
i Kierżno jak już wspomniano – w 
Zespole Szkół, Parzyce – budynek 
dawnego Ośrodka Kultury i dla Za-
błocia – Szkoła Podstawowa w No-
wogrodźcu.  

Dodatkowo, jak przy organi-
zacji każdego rodzaju wyborów, 
utworzono obwód głosowania w 
Samodzielnym Publicznym Zespo-
le Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Nowogrodźcu przy ul. Cichej 4.  
Przeznaczony jest on dla wybor-
ców-pacjentów przebywających w 
zakładzie. 

Szczegółowe informacje na te-
mat granic obwodów głosowania 
znajdziecie Państwo w Obwiesz-
czeniu Burmistrza Nowogrodźca, 
którego treść także publikujemy w 
majowym wydaniu Informatora. 
Obwieszczenie dostępne jest także 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Nowogrodź-
cu, na urzędowej tablicy ogłoszeń 
oraz  na słupach ogłoszeniowych 
na terenie Gminy Nowogrodziec.

Można także informować się te-
lefonicznie pod nr: 75 738 06 60.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

jest mocno zawilgocona, ze względu 
na nieszczelne pokrycie dachówką. 
Sama dachówka karpiówka uło-
żona w tzw. „koronkę” jest silnie 
popękana i pokruszona, występują 
liczne jej ubytki. Dachówka jest sła-
bo zamocowana (starym systemem 
na zaprawę cementową), co powo-
duje nie tylko zaciekanie wody do 
wewnątrz budynku, ale stwarza za-
grożenie dla osób przechodzących 
obok budynku (z dachu spadają 
odłamane części dachówki). Po-
nadto wymiany wymagają obróbki 
blacharskie, instalacja odwadnia-
jąca (rynny, rury spustowe) i ko-
ryta (kosze), szczególnie na styku 
ścian komina i lukarn z dachami, 
instalacja odgromowa budynku, a 
także naprawa uszkodzonych czę-
ści gzymsu i pęknięć na ścianach 
zewnętrznych.

Remont dachu na budynku za-
bytkowego kościoła parafialnego 
w Nowogrodźcu to niewątpliwie 
działanie przyczyniające się do za-
chowania dziedzictwa kulturowego, 
które stanowi nasze regionalne hi-
storyczno – kulturowe bogactwo.

Pozyskanie środków finanso-
wych było możliwe dzięki uczestni-
ctwu Gminy i Miasta Nowogrodziec 
w Lokalnej Grupie Działania „Part-
nerstwo Izerskie”.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



Informator Samorządowy Gminy i Miasta Nowogrodziec
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Sukces uczniów 
z Gierałtowa

Mistrzostwa Gminy 
Nowogrodziec 
w Piłce Nożnej

Nowogrodziec – 
miasto przyjazne 
turystom!

Zespół AKORD 
na gali Dolnośląskiego 
Przeglądu Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej we Wrocławiu

Zabrzmi 
Hejnał Nowogrodźca

Oświata w gminie

Sport w gminie

Turystyka

Oświata w gminie

W dniu 30 kwietnia 2014 roku w 
Bolesławcu odbył się X Powiatowy 
Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie 
w Ruchu Drogowym.

W konkursie uczestniczyły dru-
żyny z 24 szkół z całego powiatu: 
17 drużyn - ze szkół podstawowych 
oraz 8 drużyn - ze szkół gimnazjal-
nych.

Po raz pierwszy jeden z elemen-
tów turnieju odbywał się w mia-
steczku ruchu drogowego, gdzie 
sprawdzana była umiejętność po-
ruszania się na rowerze po drodze 
oznakowanej znakami pionowymi, 
poziomymi i sygnalizacją świetlną. 
Drugim elementem był przejazd 
toru przeszkód i kolejnym - test 
wiedzy składający się z 25 pytań.

Celem konkursu jest działanie 
na rzecz poprawy stanu bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, w tym 

Dnia 16 kwietnia 2014 roku na 
Orliku w Nowogrodźcu odbyły się 
Mistrzostwa Gminy Nowogrodziec 
w Piłce Nożnej dziewcząt (Szkoły 
Podstawowe) oraz chłopców (Szko-
ły Gimnazjalne).

Wśród dziewcząt rywalizowały 
piłkarki z Nowogrodźca (opiekun 
- Wojciech Jasiński), Gościszowa 
(opiekun - Monika Pędlowska) i 
Nowej Wsi (opiekun - Robert Saw-
czak). Mecze odbyły się systemem 
„każdy z każdym”. Wyniki poszcze-
gólnych meczy:

Nowa Wieś – Nowogrodziec  1:2
Nowogrodziec – Gościszów  4:1
Gościszów – Nowa Wieś  1:4

Gmina Nowogrodziec jest chętnie 
odwiedzana przez turystów. Auto-
karowa wycieczka z Legnicy zosta-
ła zorganizowana przez przyszłych 
przewodników turystycznych wo-
jewództwa dolnośląskiego na czele 

W dniu 29 kwietnia 2014 roku 
we Wrocławiu odbyła się uroczy-
sta gala Dolnośląskiego Przeglą-
du Pieśni i Piosenki Patriotycznej, 
podczas której laureaci regional-
nych konkursowych zmagań pre-
zentowali swoje piosenki.

W tym roku były to pieśni i pio-
senki związane z okresem II Wojny 
Światowej. Uczniowie szkół podsta-
wowych, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych podczas gali śpiewa-
li pieśni partyzanckie i żołnierskie, 
piosenki Powstania Warszawskie-
go, zakazane piosenki oraz te two-
rzone współcześnie, nawiązujące 

Konkurs na Hejnał Nowogrodźca, adresowany do kompozytorów z Dolnego 
Śląska, był inicjatywą promującą naszą Małą Ojczyznę i miał się odwoływać do 
najświetniejszych muzycznych tradycji Miasta Nowogrodziec. Komisja Konkurso-
wa powołana przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha wyłoniła zwycięską 
kompozycję. Praca młodego kompozytora, absolwenta Akademii Muzycznej im. K. 
Lipińskiego we Wrocławiu, mieszkańca Nowogrodźca Pana Włodzimierza Ruciń-
skiego, została najwyżej ocenionym utworem muzycznym. 

Hejnał Nowogrodźca, autorstwa Pana Włodzimierza Rucińskiego, w sposób 
symboliczny wskazuje na bezpośredni związek kultury naszego miasta z twórczoś-
cią wielkiego Nowogrodzianina - Kompozytora światowej sławy Józefa Ignacego 
Schnabla. Motywem czołowym Hejnału Nowogrodźca jest melodia nawiązująca 
do najbardziej rozpowszechnionej na Dolnym Śląsku kompozycji Józefa Ignacego 
Schnabla „Transeamus usque Bethlehem”.

Podczas corocznych obchodów Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego 
„Muzyka u J. I. Schnabla” będzie roz-
brzmiewał Hejnał Nowogrodźca, jako 
stały element uroczystego otwarcia 
każdej kolejnej edycji muzycznego 
święta Gminy Nowogrodziec. Po raz 
pierwszy Hejnał Nowogrodźca zabrzmi 
na inauguracji VI Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego „Muzyka u J.I. 
Schnabla” w dniu 22 maja 2014 roku w 
kościele p.w. Świętego Mikołaja, gdzie 
odbędzie się pierwszy z koncertów - 
Inauguracyjny Recital Organowy w 
wykonaniu Profesora Andrzeja Białko.

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 
szkolnej poprzez:

1.  Popularyzowanie przepisów i 
zasad bezpiecznego poruszania się 
po drogach.

2. Kształtowanie partnerskich 
zachowań wobec innych uczestni-
ków ruchu.

3. Popularyzowanie podstawo-
wych zasad i umiejętności udzie-

lania pierwszej pomocy przedme-
dycznej.

4. Popularyzowanie roweru, 
jako środka transportu, a także re-
kreacji i sportu.

Uczestnicy rywalizowali, jako 
zespoły oraz indywidualnie.

W kategorii szkół podstawo-
wych I miejsce zajęła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej w Gie-
rałtowie w składzie:

1. Alan Apanasowicz
2. Piotr Szuszkiewicz
3. Wiktoria Słabicka
4. Marta Czerniak 
Indywidualnie najwięcej punk-

tów zdobył Alan Apanasowicz, 
uczeń Szkoły Podstawowej w Gie-
rałtowie, który otrzymał nagrodę w 
postaci roweru.

Opiekunem grupy jest Pani Mał-
gorzata Chlastawa.

Szkoła Podstawowa 
w Gierałtowie

LKS „Sparta” Zebrzydowa z Pucharem Burmistrza Nowogrodźca 
 
Dnia 2 lutego 2014 roku w hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu 
odbył się XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca. W zawodach 
wzięło udział 7 klubów piłkarskich z terenu gminy Nowogrodziec. 
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, w których rywalizowały grając „każdy z każdym”. 
Dwie najlepsze drużyny z obu grup  przechodziły do półfinałów, a drużyny z trzecich lokat 
rywalizowały w meczu o miejsce trzecie. Zwycięzcy półfinałów wystąpili w wielkim finale, 
natomiast pokonani w meczu - o miejsce trzecie. 
 
Wyniki spotkań grupowych: 

 
Grupa A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Grupa B 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Półfinały: 
MKS „Chrobry” Nowogrodziec – KS „Orzeł” Gościszów 2:0 
LKS „Sparta”  Zebrzydowa – KS „Piast”  Wykroty 3:2 
Mecz o 5 miejsce: 
KS „Granit” Gierałtów – TS Parzyce 3:2 
Mecz o 3 miejsce: 
KS „Piast”  Wykroty - KS „Orzeł” Gościszów 4:0 
Finał: 
LKS „Sparta”  Zebrzydowa - MKS „Chrobry” Nowogrodziec 2:0 
 
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Konrad Skóra, Piotr Herdzik, Mateusz Dul, Mariusz 
Pietraszyn, Paweł Klecha, Paweł Wilk, Krzysztof Jochna, Przemysław Herdzik, Wojciech Ostrowski, 
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LKS „Sparta” Zebrzydowa z Pucharem Burmistrza Nowogrodźca 
 
Dnia 2 lutego 2014 roku w hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu 
odbył się XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca. W zawodach 
wzięło udział 7 klubów piłkarskich z terenu gminy Nowogrodziec. 
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, w których rywalizowały grając „każdy z każdym”. 
Dwie najlepsze drużyny z obu grup  przechodziły do półfinałów, a drużyny z trzecich lokat 
rywalizowały w meczu o miejsce trzecie. Zwycięzcy półfinałów wystąpili w wielkim finale, 
natomiast pokonani w meczu - o miejsce trzecie. 
 
Wyniki spotkań grupowych: 

 
Grupa A 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Grupa B 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Półfinały: 
MKS „Chrobry” Nowogrodziec – KS „Orzeł” Gościszów 2:0 
LKS „Sparta”  Zebrzydowa – KS „Piast”  Wykroty 3:2 
Mecz o 5 miejsce: 
KS „Granit” Gierałtów – TS Parzyce 3:2 
Mecz o 3 miejsce: 
KS „Piast”  Wykroty - KS „Orzeł” Gościszów 4:0 
Finał: 
LKS „Sparta”  Zebrzydowa - MKS „Chrobry” Nowogrodziec 2:0 
 
Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Konrad Skóra, Piotr Herdzik, Mateusz Dul, Mariusz 
Pietraszyn, Paweł Klecha, Paweł Wilk, Krzysztof Jochna, Przemysław Herdzik, Wojciech Ostrowski, 
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Klasyfikacja końcowa:

1 miejsce  
SP Nowogrodziec
2 miejsce 
SP Nowa Wieś
3 miejsce 
SP Gościszów

Gimnazjaliści z Nowej Wsi 
(opiekun - Henryk Skrok) ulegli w 
stosunku 1:5 piłkarzom z Nowo-
grodźca (opiekun - Zbigniew Skwa-
rek).

Na Mistrzostwach Powiatu na-
szą Gminę będą reprezentować 
dziewczyny ze Szkoły Podstawowej 
im. Bolesława Chrobrego w Nowo-

grodźcu (Karolina Nowak, Karolina 
Zbęk, Daria Jadach, Gabriela Dzio-
ba, Sandra Jereminowicz, Martyna 
Walęga, Sara Malinowska, Klau-
dia Pokładek, Agata Klecha, Agata 
Bochun, Paulina Ciesielska) oraz 
chłopcy z Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Nowogrodźcu (Woj-
ciech Martynowski, Bartosz Regie-
da, Arkadiusz Jodłowski, Daniel 
Walens, Nikolas Niedzielski, To-
masz Grabasz, Jan Łaniocha, Mi-
chał Rosa, Kacper Różnicki, Jakub 
Widuch, Damian Żurowski).

Gminny Szkolny 
Związek Sportowy 

w Nowogrodźcu

tematyką do ciężkich lat wojny i 
okupacji. Publiczność zgromadzona 
w Klubie Bazy Logistycznej składa-
ła się z kombatantów, którzy z wiel-
kim wzruszeniem przysłuchiwali 
się wykonywanym utworom oraz 
licznie zaproszonych gości z Kura-
torium Oświaty, Urzędu Marszał-
kowskiego, Urzędu Wojewódzkiego 
i Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. 

Zespół AKORD w składzie: Anna 
Rucińska, Milena Konieczna, Wik-
toria Zubko, Klaudia Rachtan, Julia 
Sadowska, Daria Jadach, Karolina 
Zbęk i Gabriela Dzioba, zaśpiewał 
piosenkę pt. „Warszawskie Dzieci”. 
Po prezentacji dziewczęta otrzyma-
ły z rąk Kuratora Beaty Pawłowicz 
nagrody i dyplom. 

Dodatkową nagrodą dla laurea-
tów i ich opiekunów była wycieczka 
do Panoramy Racławickiej, ufundo-
wana przez Marszałka Wojewódz-
twa, która odbyła się bezpośrednio 

po gali.
Wszyscy byli zgodni co do tego, 

że taki sposób propagowania treści 
patriotycznych jest jedną z najlep-
szych form pielęgnowania kultu-
rowego dziedzictwa i wspierania 
postaw patriotycznych młodego 
pokolenia.

Szkoła Podstawowa 
im. Bolesława Chrobrego 

w Nowogrodźcu

ze specjalistą z zakresu architektury 
Panem Dariuszem Wędzina oraz spe-
cjalistą do spraw turystyki i rekreacji 
Panem Leszkiem Gramza.

Goście Nowogrodźca zwiedzili 
miasto, szczególną uwagę poświę-
cając walorom architektonicznym 
historycznej części rynku. Z zain-
teresowaniem wysłuchali historii 
powstania Wielkiego Garnca Jerze-
go Buchwalda w Nowogrodźcu nad 

Kwisą w okresie przedwojennym 
oraz odtworzenia repliki unikatowe-
go dzieła mistrza nowogrodzieckiej 
ceramiki w nieco zmienionej formie. 
Turyści zwiedzili również kościół 
p.w. Apostołów Piotra i Pawła w No-
wogrodźcu, w którym wysłuchali hi-
storii budowy kościoła. Szczególnym 
zainteresowaniem gości cieszyła się 
historia dziejów Nowogrodźca do-
tycząca życia i twórczości Wielkiego 
Nowogrodzianina – kompozytora 
światowej sławy Józefa Ignacego 
Schnabla. W imieniu Burmistrza 
Nowogrodźca Roberta Relicha, po-
mysłodawcy Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego „Muzyka u 
J.I.Schnabla”, goście Nowogrodźca 
zostali zaproszeni na zbliżający się 
festiwal. Wszyscy z chęcią zadekla-
rowali swoją obecność podczas bez-
precedensowego wydarzenia mu-
zycznego, jakim jest święto muzyki 
wokalno-instrumentalnej w Nowo-
grodźcu.

Pan Dariusz Wędzina powiedział, 
że w małych gminach zwiedzanie w 
niedzielę jest dość utrudnione – za-
mknięte są kościoły i inne obiekty 
tradycyjnego zainteresowania tury-
stów. Zdaniem przewodników tury-
stycznych - Nowogrodziec stanowi 
wyjątek wśród innych niewielkich 
gmin. Turyści wyrazili wdzięczność 
za serdeczną gościnę, podkreślając 
wyjątkowość gminy Nowogrodziec, 
otwartej i przyjaznej turystom. Za-
praszamy serdecznie do naszej Gmi-
ny!

     
Urząd Miejski w Nowogrodźcu


