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W oczekiwaniu na VII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny  
„Muzyka u J.I. Schnabla”

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich dziękuje Mieszkańcom gminy Nowogrodziec za udział w wyborach  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz gorąco zachęca do wzięcia udziału w głosowaniu w drugiej turze wyborów, 

gdyż wybory są prawdziwym Świętem Demokracji.

Wyniki I tury wyborów Prezydenta RP w gminie Nowogrodziec, przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r.

Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich, Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w No-
wogrodźcu Eliza Szwed oraz ksiądz 
Dziekan Krzysztof Słabicki, Pro-
boszcz Parafii p.w. św. Ap. Piotra  
i Pawła w Nowogrodźcu serdecznie 
zapraszają Mieszkańców i Gości 
gminy Nowogrodziec na VII Mię-
dzynarodowy Festiwal Muzyczny 
„Muzyka u J.I. Schnabla”, który 
odbędzie się w dniach 20-24 maja 
2015 roku w Nowogrodźcu. 

Honorowy patronat nad Fe-
stiwalem objęli Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich, Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Jego Ekscelencja 
Ksiądz Biskup prof. dr hab. Zbi-
gniew Kiernikowski oraz JM Rek-

tor Akademii Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego we Wrocławiu profesor 
AM dr hab. Krystian Kiełb. Opieka 
medialna - TVP Wrocław, Telewizja 
Łużyce, Radio Plus.

Podczas wieczornych koncertów 
i recitali w naszym mieście zapre-
zentują swój kunszt artyści, których 
muzyczne interpretacje zdobyły 
uznanie na całym świecie. Co roku 
podczas majowych dni miasto No-
wogrodziec, stając się stolicą muzy-
ki wokalno-instrumentalnej, sięga 
do swoich najświetniejszych trady-
cji. Postacią symboliczną, niejako 
patronem tych dni, jest osoba ro-
dzimego kompozytora europejskiej 
sławy - Józefa Ignacego Schnabla. 
Dzięki niemu Festiwal jest nie tyl-
ko wspaniałym świętem o wymiarze 
artystycznym, lecz również podno-
si wartość tradycji unikatowych, 
związanych w sposób szczególny  
z Nowogrodźcem.

Już dziś warto zaplanować so-
bie czas, by skorzystać z niezwykłej 
okazji, jaką będzie prawdziwa uczta 
melomana - VII Międzynarodowy 
Festiwal Muzyczny „Muzyka u J.I. 
Schnabla”:

20.05.2015 (środa), godz. 19.00
Kościół p.w. św. Mikołaja

NIEMIECKIE SPOJRZENIE  
NA WIELKICH MISTRZÓW

Christian Drengk – organy (Niemcy)

21.05.2015 (czwartek), godz. 19.00
Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła

MAJESTAT BRZMIENIA  
KRÓLEWSKICH INSTRUMENTÓW

Piotr Rojek – organy
Wawrzyniec Szymański – waltornia

22.05.2015 (piątek), godz. 19.00
Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła

ŚRÓDZIEMNOMORSKIE INSPIRACJE
Jasser Haj Youssef – skrzypce (Tunezja)

Narjes Salmouna – wokal (Tunezja)

23.05.2015 (sobota), godz. 19.30
Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła

AKORDEONOWA UCZTA
Motion Trio – akordeon

Janusz Wojtarowicz - akordeon
Paweł Baranek - akordeon
Marcin Gałażyn - akordeon

24.05.2015 (niedziela), godz. 19.30
Kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła

FINAŁOWY WIECZÓR OPEROWY
Heinrich Bertè - „Domek trzech dziewcząt”

operetka w III aktach, 2 odsłonach
Pedagodzy i studenci Wydziału Wokalnego
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

we Wrocławiu

Wstęp na wszystkie koncerty 
wolny! Zapraszamy serdecznie!

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

70. rocznica zakończenia II wojny światowej
8 maja w Nowogrodźcu uczczo-

no 70. rocznicę zakończenia  
II wojny światowej - największe-
go konfliktu zbrojnego w historii 
świata. Z tej okazji Kombatanci  
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych Koła Miej-
sko – Gminnego Nowogrodziec na 
czele z porucznikiem w stanie spo-
czynku Józefem Komarem wraz 
z Burmistrzem Nowogrodźca Ro-
bertem Relichem zapalili znicze  
i złożyli wiązanki biało-czerwonych 
kwiatów pod Pomnikiem Obroń-
ców Ojczyzny w Nowogrodźcu, jak 
również pod pomnikiem żołnierzy 
II Armii Wojska Polskiego w Bole-
sławcu. Zapalono znicze i złożono 
kwiaty pod pomnikami w miejsco-
wościach Gierałtów, Wykroty oraz 
Zagajnik.

Dzień 8 maja 1945 roku jest 

uznawany w Europie Zachodniej 
za moment zakończenia II woj-
ny światowej - Dzień Zwycięstwa. 
Tego dnia w 1945 roku o godzinie 
15.00 ogłoszono koniec wojny. 
Dzień wcześniej, 7 maja 1945 roku, 
Niemcy podpisały swoją kapitu-
lację w Reims we Francji, w obec-
ności przedstawicieli Wielkiej Bry-
tanii, Francji i ZSRR. Kapitulacja 
III Rzeszy zakończyła tylko wojnę  
w Europie. Toczyły się jeszcze wal-
ki z Japonią na Dalekim Wscho-
dzie. Dopiero kapitulacja Japonii -  
2 września 1945 roku - zakończyła 
II wojnę światową. 

II wojna światowa pochłonęła 
ponad 50 mln ofiar - poległych, za-
mordowanych i zmarłych w wyni-
ku działań wojennych, wśród nich  
5,8 mln ofiar - obywatele polscy.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich dziękuję Mieszkańcom gminy Nowogrodziec za udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz gorąco zachęca wziąć udział w głosowaniu w drugiej turze wyborów, gdyż wybory są 
prawdziwym Świętem Demokracji. 
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KANDYDAT 

Obwód  1 
Czerna 

 

Obwód 2 
Gierałtów* 

 

Obwód 3 
Godzieszów/ 

Gierałtów* 
 

Obwód 4 
Gościszów 

 

Obwód 5 
Milików 

 

Obwód 6 
Nowa Wieś/ 

Kol. Bieniec/ 
Kierżno/ 

Zebrzydowa* 
 

Obwód  7 
Nowogrodziec* 

Obwód  8 
Nowogrodziec* 

Obwód 9 
Parzyce/ 

Nowogrodziec* 
 

Obwód 10 
Wykroty/ 
Zagajnik 

Obwód 11 
Zebrzydowa* 

Obwód 12 
SPZZOZ w 

Nowogrodźcu 

ILOŚĆ 
GŁOSÓW 

RAZEM 

Grzegorz Michał Braun 1 1 0 4 2 1 4 6 5 13 4 0 41 

Andrzej Sebastian Duda 82 118 76 213 150 90 272 237 95 233 110 4 1690 

Adam Sebastian Jarubas 7 2 3 7 1 1 8 5 7 5 3 1 50 

Bronisław  Maria Komorowski 102 91 52 58 81 85 180 188 83 178 189 2 1289 

Janusz Ryszard Korwin-Mikke 17 6 4 11 6 11 29 25 13 14 16 0 152 

Marian  Janusz Kowalski 4 0 6 1 2 0 5 10 5 3 2 1 39 

Paweł Piotr Kukiz 68 65 40 63 63 68 175 150 77 174 131 0 1074 

Magdalena Agnieszka Ogórek 7 5 8 8 8 6 11 10 6 3 8 0 80 

Janusz  Marian Palikot 2 4 0 1 1 2 3 14 2 7 2 0 38 

Paweł Jan Tanajno 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 

Jacek Wilk 1 2 0 0 4 2 0 1 2 2 1 0 15 

ILOŚĆ GŁOSÓW RAZEM 292 294 190 366 318 266 690 646 295 632 466 8 4463 
 
*Szczegółowe informacje w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowogrodziec na obwody głosowania znaleźć można w Obwieszczeniu Burmistrza Nowogrodźca z dnia 9 kwietnia 2015r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, które dostępne jest w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w zakładce Wybory Prezydenta RP 2015. 

*Szczegółowe informacje w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowogrodziec na obwody głosowania znaleźć można w Obwieszczeniu Burmistrza Nowogrodźca z dnia 9 kwietnia 2015r. o numerach i granicach  
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, które dostępne jest w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w zakładce Wybory Prezydenta RP 2015.



Fundusz sołecki - plany i realizacja
W 2013 roku Uchwałą Rady 

Miejskiej w Nowogrodźcu w bu-
dżecie Gminy Nowogrodziec po 
raz pierwszy wyodrębniony został 
Fundusz sołecki na mocy usta-
wy z dnia 20 lutego 2009 roku  
o funduszu sołeckim, która zosta-
ła znowelizowana ustawą z dnia 
21 lutego 2014 roku. Warto przy-
pomnieć, że Fundusz sołecki ma 
charakter fakultatywny, a wyso-
kość przyznanych środków zależy 
od tego, ilu mieszkańców liczy so-
łectwo oraz od dochodów gminy. 
Informacja o tym, ile pieniędzy 
przypada na każde sołectwo, musi 
być przekazana sołtysom do 31 
lipca roku poprzedzającego reali-
zację funduszu.

Wyodrębnienie w budżecie  
gminy środków funduszu sołe-
ckiego ma wiele zalet. Wspierane 
sołectwa z zaangażowaniem re-
alizują zaplanowane zadania  ze 
środków funduszu w sprawny 
sposób wykorzystując dodatkowe 
możliwości. Realizowane są  prace 
związane z zagospodarowaniem 
przestrzeni publicznej, kształto-
waniem miejscowego krajobrazu, 
wyposażeniem w infrastrukturę 
służąca polepszeniu jakości życia 
mieszkańców. Jak na dłoni wi-
doczne są pierwsze efekty wspar-

cia. Zadania zaplanowane do 
wykonania w ramach funduszu 
sołeckiego w 2014 roku w Gminie 
Nowogrodziec zostały zrealizowa-
ne w stu procentach. W jednych 
miejscowościach zagospodarowa-
no i wyposażono tereny rekreacyj-
ne i sportowe, w innych zaś rozbu-
dowano infrastrukturę.  

Wzbogacone o pierwsze do-
świadczenia, sołectwa sporządziły 
we wrześniu 2014 roku kolejne 
wnioski. W roku 2015 zaplanowa-
no realizację przedsięwzięć z fun-
duszu sołeckiego w 10 sołectwach. 
Wydatki związane z realizacją za-
planowanych zadań wynoszą 186 
934,40zł. 

Fundusz Sołecki, jako mecha-
nizm wsparcia inicjatyw lokal-
nych poprzez pomoc w realiza-
cji miejscowych przedsięwzięć, 
wzmacniając instytucję sołectwa, 
aktywizuje jego mieszkańców do 
uczestniczenia w realizacji zadań 
mających wpływ na poprawę życia 
lokalnej społeczności, o czym mo-
żemy się  przekonać po pierwszym 
okresie funkcjonowania Fundu-
szu w naszej Gminie.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Katastrofa budowlana murów obronnych 
przy ul. Strzeleckiej w Nowogrodźcu

W dniu 8 kwietnia 2015 roku oko-
ło godz. 9:00 przy ul. Strzeleckiej  
w Nowogrodźcu doszło do katastrofy 
budowlanej, tzn. zawalenia się muru 
obronnego. Mur przez dziesięciole-
cia narażony był na szkodliwe działa-
nie czynników atmosferycznych, leży  
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wo-
jewódzkiej nr 357. W ostatnim czasie 
dodatkowy wpływ na zawalenie zabyt-
kowego muru miały intensywne zjawi-
ska atmosferyczne oraz inwestycje oko-
łodrogowe i nasilone drgania podłoża 
przekazywane z drogi wojewódzkiej 
obciążonej ciężkim ruchem kołowym, 
które gwałtownie pogorszyły stan tech-

niczny zabytku. Występująca w war-
stwie naziomu woda poprzez proces 
powolnej translokacji, doprowadziła 
do osunięcia naziomu z wewnątrz, wy-
pchnięcia muru na zewnątrz, w efekcie 
powodując katastrofę budowlaną.

Klasztor jak i mur obronny prze-
trwał II wojnę światową bez więk-
szych uszczerbków, był zadaszony, w 
budynkach mogła być prowadzona 
działalność edukacyjna. W latach po-
wojennych zabudowania konsekwen-
tnie niszczono, przed całkowitą de-
gradacją zabytek uchroniło przejęcie 
pieczy Konserwatora Zabytków we 
Wrocławiu i wpis do rejestru. Decy-

zją Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej we Wrocławiu – Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków  
z dnia 13 listopada 1956 r. zespół klasz-
torny wraz z murami został wpisany do 
rejestru zabytków Województwa Dol-
nośląskiego.

Mur ma około 85 m.b. długości. 
Jego wysokość to 4 m.b., a grubość - 
0,6 m.b. Szacuje się, że powstał on na 
przełomie XVII i XVIII wieku, jako 
część okalająca wzniesionego w XIII 
wieku wielkiego klasztoru Magdalenek 
ufundowanego przez Jadwigę Śląską. 
Mur wzniesiony został z kamienia pol-
nego na zaprawie.

Samoistnemu zawaleniu uległo ok. 
17 m.b. muru całkowicie blokując pas 
drogi wojewódzkiej. W trakcie prac 
porządkowo – zabezpieczających za-
waleniu uległo kolejne 7 m.b. muru. 
Szacunkowy koszt natychmiastowych 
do wykonania prac zabezpieczających 
wynosi ok. 50 000 zł. Koszt odbudowy 
wyżej wymienionego fragmentu muru 
ocenia się na kwotę około 700 000,00 zł.  
W celu wyeliminowania potencjal-
nego zagrożenia należy zaznaczyć, 
że zagrożone części murów klasztor-
nych wymagają pilnych prac kon-
serwatorsko-remontowych na kwotę  
1 mln zł.

Na skutek katastrofy zatrzymano 
ruch na drodze wojewódzkiej nr 357  
w kierunku Zebrzydowej i drogi krajo-
wej 94. Zamknięcie drogi wojewódzkiej 
spowodowało liczne problemy w funk-
cjonowaniu miasta, pojawiły się duże 

Trudna decyzja – wybór szkoły ponadgimnazjalnej 
Wiosenny Piknik Edukacyjny, 

który jest cyklicznym projektem  
z zakresu orientacji zawodowej, 
odbył się pod koniec marca w Gim-
nazjum im. Adama Mickiewicza  
w Nowogrodźcu. Celem projektu 
było nauczyć uczniów planować 
swoją karierę zawodową, by umieli 
świadomie wybrać szkołę oraz uzy-
skać wymarzony zawód. Uczniowie 
korzystali z ciekawej formy do-
radztwa edukacyjno-zawodowego  
z udziałem przedstawicieli szkół po-
nadgimnazjalnych.

W czasie tegorocznego Pikniku 

uczniowie klas trzecich mieli okazję 
zapoznać się z ofertą edukacyjną 
dziewięciu szkół ponadgimnazjal-
nych z powiatu bolesławieckiego, 
lubańskiego i lwóweckiego. Szkoły 
według ustalonego wcześniej har-
monogramu przekazywały w posta-
ci bardzo oryginalnych ciekawych 
prezentacji multimedialnych na-
jistotniejsze informacje dotyczące 
kierunków kształcenia, bazy dydak-
tycznej, dodatkowych zajęć, zda-
walności na maturach, osiągnięć 
swoich uczniów.

Każda ze szkół, oprócz wy-
stąpień przed całą społecznością 
trzecioklasistów, miała możliwość 
zaprezentowania swojej placówki 
w zorganizowanych na pierwszym 
piętrze gimnazjum punktach infor-
macyjnych.

Trzecioklasiści mogli wtedy roz-
mawiać z nauczycielami, a czasem 
z samymi dyrektorami placówek 
oraz nieco mniej formalnie - z ucz-
niami. Tłum młodzieży przy kolej-
nych punktach świadczył o tym, że 
trzecioklasiści wykorzystali wspa-
niałą okazję, by poznać oferty inte-
resujących ich szkół. Wielu z nich 

zadawało pytania, prosiło o dodat-
kowy kontakt czy folder. Auten-
tyczności tym rozmowom nadawali 
szczególnie byli absolwenci gimna-
zjum, aktualni uczniowie szkół po-
nadgimnazjalnych, którzy rzeczowo 
udzielali informacji o swojej nowej 
szkole.

Jak zwykle, szkoły ponadgim-
nazjalne przygotowały naszym 
uczniom miłe niespodzianki. Moż-
na było poczęstować się pyszny-
mi słodkościami, zaprojektować  
i otrzymać własny gadżet. Nasi gim-
nazjaliści podejmowali gości w spe-
cjalnie na tę okoliczność otworzo-
nej kawiarence. Wśród wiosennych 
kwiatów, białych obrusów, kuszą-
cego ciasta i aromatu przepysznej 
kawy przedstawiciele różnych szkół 
mieli możliwość wymiany dobrych 
doświadczeń.

Taka forma przekazu informacji 
cieszy się corocznie dużym zainte-
resowaniem uczniów klas trzecich 
i ich młodszych kolegów, którzy 
mają okazję uczestniczenia w tym 
projekcie.

Gimnazjum im. Adama Mickiewi-
cza w Nowogrodźcu

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację  
przedsięwzięcia pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej  
w Gminie Nowogrodziec - etap II Godzieszów, Czerna, Nowa Wieś  
i Zebrzydowa”

Hydro-Tech Sp. z o.o. w No-
wogrodźcu zawiadamia, że dnia 11 
lutego 2015 roku spółka podpisała 
z firmą ESKO – CONSULTING Sp. 
z o.o. z Zielonej Góry umowę na 
opracowanie dokumentacji projek-
towej na budowę kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Godzieszów, 
Czerna, Nowa Wieś i Zebrzydowa.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 
czerwca 2006 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, 
podłączenie nieruchomości do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej jest 
obowiązkowe. W związku z powyż-
szym informujemy o możliwości 
zaprojektowania do Państwa nie-
ruchomości przyłącza kanalizacyj-
nego. W tym celu niezbędne jest 
uzgodnienie trasy przyłącza z firmą 
ESKO – CONSULTING Sp. z o.o. 
z Zielonej Góry oraz podpisanie 
oświadczenia – wyrażenie zgody 
na zaprojektowanie przyłącza. Pod-
pisanie ww. oświadczenia nie zo-
bowiązuje Państwa w późniejszym 
terminie do podpisania umowy na 

budowę przyłącza kanalizacyjnego. 
Z naszej oferty na budowę przy-
łącza kanalizacyjnego będą mogli 
skorzystać dobrowolnie właściciele 
nieruchomości, do których zosta-
nie na tym etapie zaprojektowane 
przyłącze kanalizacyjne. 

W przypadku braku zgody na za-
projektowanie przyłącza kanaliza-
cyjnego, właściciel nieruchomości 
będzie zobowiązany do wykonania 
całości prac we włas-
nym zakresie, związa-
nych z przyłączeniem 
nieruchomości do sie-
ci kanalizacyjnej, tj. 
uzyskanie warunków 
technicznych, uzgod-
nień, wykonanie pro-
jektu przyłącza oraz 
budowa przyłącza 
wraz z wykonaniem 
mapy powykonawczej 
oraz odbiór przyłącza. 

Osoby do kontaktu z firmy 
ESKO-Consulting (ul. Sikorskie-
go 19, 65-454 Zielona Góra):

SOŁECTWO PRZESIĘWZIĘCIE ŚRODKI FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO 

 ZEBRZYDOWA Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych 19 350,00zł 
4 427,00zł Wykonanie altany ze stołami i ławkami 

 GODZIESZÓW Wykonanie ogrodzenia boiska 
sportowego  
 

18 022,66zł 

Doposażenie boiska sportowego 
 

500,00zł 

GOŚCISZÓW Uzupełnienie oświetlenia drogowego 20 000,00zł 
3 777,00zł Montaż luster drogowych 

WYKROTY Oznakowanie ulic   7 833,92zł 
Parkowe lampy solarne 
 

7 377,54zł 
 

6 633,00zł 
1 933,00zł 

 

Zakup nagłośnienia  
Zakup materiałów do remontu 
sołtysówki 

CZERNA Wykonanie oświetlenia przy drodze nr 
2283D 

23 500,00zł 

GIERAŁTÓW Wykonanie piłko -chwytów na boisku 
sportowym 
 

10 650,00zł 
 
 
 

5 700,00zł 
 

1 500,00zł 
                        

 
4 427,49zł 

 
 

1 500,00zł 

Remont ogrodzenia wokół pomnika 
poległych na wschodzie  
 
Zakup sztućców do zastawy stołowej  
 
Zakup materiałów do wykonania wiaty 
magazynku 
 
Dostawa materiałów do wykonania 
wiaty – magazynku 

NOWA WIEŚ Zabezpieczenie zaplecza do organizacji 
wydarzeń plenerowych 
 

8 500,00zł 
 
 
 

7 300,00zł 
 
 

650,00zł 

Zagospodarowanie terenu przy placu 
zabaw w Nowe Wsi-materiały 
Wykonanie prac związanych z  
zagospodarowanie terenu przy placu 
zabaw w Nowe Wsi 

PARZYCE Wykonanie piłko- chwytów na boisku 
sportowym 
 

15 000,00zł 
 
 
 

7 000,00zł 
Organizacja miejsca spotkań 
mieszkańców 

ZABŁOCIE Zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni 
zewnętrznej 

11 352,79zł 

utrudnienia w funkcjonowaniu  miesz-
kańców, instytucji i przedsiębiorców. 
Dzięki sprawnie przeprowadzonym 
pracom zabezpieczającym - drogę woje-
wódzką otwarto 28 kwietnia 2015 roku. 

Gmina Nowogrodziec regularnie 
ubiegała się o dofinansowanie reno-
wacji zabytkowych murów obronnych 
i klasztornych w ramach konkursów 
organizowanych przez Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go oraz Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego. W latach 
2009–2015 wykonano prace remon-
towo – konserwatorskie i ratunkowe 
murów klasztornych i muru obron-
nego. Łącznie wydatkowano ponad 
802 000 zł., uzyskując dofinansowa-
nie jedynie w kwocie 145 000,00 zł.  
W zakres wydatków wchodzi kosztow-
na dokumentacja projektowa.

W roku bieżącym dokumenta-
cja naprawy muru została przygo-
towana, jednak prac nie zdołano 

wykonać przed katastrofą ze wzglę-
du na długi proces uzgadniania i za-
twierdzania dokumentacji. W świet-
le obowiązującego prawa (ustawy  
o drogach publicznych) odstępstwo 
od zasady uzyskania decyzji na zajęcie 
pasa drogowego na cele niezwiązane  
z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu można uzyskać jedy-
nie w przypadku konieczności usunię-
cia już zaistniałej awarii.

Ze względu na historyczne, spo-
łeczne i kulturowe znaczenie zabytku 
dla Gminy Nowogrodziec i dziedzictwa 
Dolnego Śląska odbudowa stała się ce-
lem priorytetowym. Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich wystąpił z proś-
bą o pomoc finansową w odbudowie do 
Wojewody Dolnośląskiego, Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego oraz Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

• Godzieszów – Małgorzata Dobrowolska,  
tel. 509 627 776

• Czerna – Emil Sadurski, tel. 603 949 478
• Nowa Wieś i Zebrzydowa - Małgorzata 

Kozłowska, tel. 512 330 414
Szczegółowe informacje można także uzyskać 
w siedzibie spółki Hydro-Tech: ul. Młyńska 3a, 

Nowogrodziec lub pod nr tel. 75 734 96 09 
Hydro-Tech Sp. z o.o.  

w Nowogrodźcu



neralne, np. rudę miedzi, cynku, 
siarkę. Jednak największą część 
kolekcji stanowią skały - są tu przy-
kłady ze wszystkich rodzajów skał, 
tj. osadowych, magmowych i meta-
morficznych. Poza tym w kolekcji 
posiadamy także skamieniałości  
z różnych er geologicznych.

W związku z powyższym ser-
decznie zapraszamy uczniów wraz 
z nauczycielami do zwiedzania  
i skorzystania z zasobów pracowni 
przyrodniczej Szkoły Podstawowej 
w Wykrotach. 

Szkoła Podstawowa w Wykrotach

Wizyta przedstawicieli gminy Srbac  
w gminie Nowogrodziec

W dniach 16-17 kwietnia tego 
roku gminę Nowogrodziec odwie-
dzili przedstawiciele partnerskiej 
gminy Srbac (Bośnia i Hercegowi-
na) - Miroslav Cetojevič oraz Bozo 
Ristič z rodziną. Goście przyjechali 
do Polski na zaproszenie Starosty 
Powiatu Bolesławieckiego Dariusza 
Kwaśniewskiego, by uczestniczyć 
w konferencji popularnonaukowej 
„Nasza polska Bośnia - od reemi-
gracji do integracji. Historia, teraź-
niejszość, przyszłość”.

W Urzędzie Miejskim w No-
wogrodźcu naszych partnerów 
oficjalnie powitali Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich oraz Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu Antonina Szelechowicz.

Gospodarz gminy Robert Re-
lich, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej Antonina Szelechowicz, Rad-
na Rady Miejskiej Barbara Sikora 
wraz z Gośćmi Mirosłavem Cetoje-
vič i Bozo Ristič wzięli udział w kon-
ferencji, która odbyła się w Teatrze 
Starym w Bolesławcu.

Wśród przemawiających byli 
Przewodniczący Konferencji Epi-
skopatu Bośni i Hercegowiny ksiądz 
Biskup Banjalučki dr Franjo Koma-
rica, Minister Spraw Zagranicznych 
Grzegorz Schetyna, Ambasador 
Rzeczypospolitej Polskiej w Saraje-
wie dr Andrzej Krawczyk, dr Gorda-
na Durdev-Małkiewicz z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego, Danijel Kovć 
ze Stowarzyszenia Polaków w Banja 
Luce, Adam Baniecki z Archiwum 
Państwowego we Wrocławiu i inni.

Ksiądz Biskup Banjalučki dr 
Franjo Komarica w swoim przemó-
wieniu powiedział m.in.: „Najwięk-
szy i najbardziej uznany syn drogie-
go nam polskiego narodu i zarazem 
największy przyjaciel naszego kraju 
i Biskupstwa Banja Luki św. Jan 
Paweł II tak powiedział: „Wam jest 
kazane, żebyście otwierali nowe 

drogi braterstwa między ludźmi  
i w ten sposób – pogłębianiem pra-
wa wzajemnego dawania i przyj-
mowania, samodarowania i akcep-
towania innego - budowali jedną 
jedyną ludzką rodzinę”. Niech do-
bry Bóg błogosławi Wasze szlachet-
ne przedsięwzięcia”.

Bardzo ciekawą prezentację 
przeprowadził Adam Baniecki z Ar-
chiwum Państwowego we Wrocła-
wiu na temat osadnictwa Polaków 
z byłej Jugosławii w powiecie bole-
sławieckim w latach 1946-1947.

Gorące oklaski, płynące ze wzru-
szonych serc widzów, zebrał Mi-
roslav Cetojevič, który opowiedział 
o trwającej już czwarty rok owocnej 
współpracy partnerskiej między 
gminami Srbac i Nowogrodziec. 
Pan Cetojevič podziękował gorąco 
władzom samorządowym gminy 
Nowogrodziec za pomoc braterską 
podczas wielkiej powodzi w maju 
ubiegłego roku, za to, że „byliście 
z nami duszą i myślami, podtrzy-
mywaliście nas, byliście z transpor-
tem tak niezbędnej dla nas pomocy 
humanitarnej. Nie mówię – nasi 
partnerzy, mówię - nasi bracia!” /z 
wystąpienia Pana Miroslava Ceto-
jevič/. Równie gorącym i szczerym 
było wystąpienie Pana Bozo Ristič, 
który dzielił się swoimi wrażenia-
mi i doświadczeniem współpracy z 
gminą Nowogrodziec. Opowiedział, 
jaką ogromną pomoc otrzymał on 
wraz z rodziną w poszukiwaniu na 
terenie gmin powiatu bolesławie-
ckiego swojej dalszej rodziny, ko-
rzeni, podkreślając osobistą pomoc 
i starania Gospodarza gminy Nowo-
grodziec Roberta Relicha. Podzię-
kował również serdecznie za dobrą 
współpracę Przewodniczącej Rady 
Miejskiej Antoninie Szelechowicz.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Kolekcja skał i minerałów  
w Szkole Podstawowej w Wykrotach

Po raz trzeci - najlepsi w Turnieju Powiatowym!
14 kwietnia 2015 roku uczniowie 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Gierałtowie: Wiktoria Słabicka, 
Marta Czerniak, Marcin Pis i Jakub 
Drozdowski uczestniczyli w XI Po-
wiatowym Turnieju Wiedzy o Bez-
pieczeństwie w Ruchu Drogowym.

W konkursie wzięły udział dru-
żyny z 28 szkół z całego powiatu,  
19 zespołów ze szkół podstawowych 
oraz 9 - ze szkół gimnazjalnych. 
Konkurs odbywał się w 3 etapach. 
Pierwszy etap to test zawierają-
cy pytania teoretyczne i zadania, 
które dotyczyły znajomości prze-
pisów ruchu drogowego. Kolejny 
etap to techniczna jazda rowerem 
na wyznaczonym torze przeszkód. 
Trzecia część dotyczyła sprawności 
jazdy rowerem w miasteczku ruchu 
drogowego, gdzie znajdują się znaki 
pionowe, poziome oraz sygnalizacja 
świetlną.

Celem konkursu było m.in. 
działanie na rzecz poprawy stanu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży szkolnej poprzez:
1. Popularyzowanie przepisów  

i zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach.

2. Kształtowanie partnerskich za-
chowań wobec innych uczestni-
ków ruchu.

3. Popularyzowanie podstawo-

wych zasad i umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

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

Uczestnicy rywalizowali jako 
zespoły oraz indywidualnie. Jako 
zespół Szkoła Podstawowa w Gie-
rałtowie zdobyła I miejsce (65 punk-
tów). 

Indywidualnie najwięcej punk-
tów zdobyła uczennica klasy VI 
Wiktoria Słabicka, która za znako-

mitą wiedzę i umiejętności dostała 
w nagrodę rower.

Warto podkreślić, że byli 
uczniowie Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Gierałtowie: 
Maciej Migacz, Kornel Kowalik, Mi-
chał Rutko zajęli również wysokie 
II miejsce wśród startujących Gim-
nazjalistów, reprezentując obecnie 
Gimnazjum w Nowogrodźcu.

Do turnieju uczniów przygoto-
wywała pani Małgorzata Chlastawa.

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Gierałtowie

Pracownię przyrodniczą Szkoła 
Podstawowa w Wykrotach otrzy-
mała w ramach projektu „Pracow-
nia przyrodnicza w każdej gminie” 
- projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013.

W pracowni przyrodniczej szko-
ły została zgromadzona okazała ko-
lekcja skał i minerałów. Uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z terenu Gminy Nowogrodziec 
nie muszą jechać do muzeum mi-
nerałów, aby zobaczyć ametysty, 
kryształ górski, agaty, różę pusty-
ni, kwarcyty, skalenie itd. Więk-
szość eksponatów geologicznych w 
pracowni przyrodniczej pochodzi  
z prywatnej kolekcji Pani Wiesławy 
Traczyk i były gromadzone przez 
wiele lat podczas wycieczek po na-
szej pięknej Ojczyźnie. W kolekcji 
można zobaczyć także surowce mi-

Coraz więcej turystów odwiedza gminę Nowogrodziec
Wiosna, z dnia na dzień zrobiło 

się ciepło. Turystów zainteresowa-
nych zwiedzaniem gminy Nowo-
grodziec nie brakuje. Przyjeżdżają 
do nas turyści z Niemiec, Czech, 
Francji i Białorusi. Z radością goś-
ciliśmy w Nowogrodźcu 65-osobo-
wą grupę przewodników turystycz-
nych zrzeszonych w PTTK Legnica. 
Byli to przewodnicy turystyczni  
z całego powiatu legnickiego. Dla 
nich Nowogrodziec był docelowym 
miejscem zwiedzania. O gościnnym 
Nowogrodźcu słyszeli dużo, gdyż 
nasze miasto było polecane przez 
goszczących u nas wcześniej prze-
wodników grup turystycznych.

Nowogrodziec, jak zwykle, cie-
pło powitał swoich Gości. Przewod-
nicy turystyczni zwiedzili Rynek, 
mury obronne miasta, wysłuchali 
historii garncarstwa w naszej gmi-
nie oraz historii Wielkiego Garnca 
w Nowogrodźcu nad Kwisą. Goście 
wysłuchali również historii naszej 
pięknej świątyni – kościoła p.w. 
św. Apostołów Piotra i Pawła oraz  
z wielką przyjemnością wzięli 
udział w koncercie, prezentującym 
utwory kompozytora Józefa Igna-
cego Schnabla w wykonaniu pana 
Mariusza Urbana.

 

Spotkanie tradycyjnie nosiło cha-
rakter interaktywny, z mnóstwem 
pytań, opowiastkami o swoich 
miejscowościach oraz wspólnymi 
zdjęciami z gościnnymi Mieszkań-
cami Nowogrodźca.

Przewodnicy turystyczni z Leg-
nicy nie kryli swojej satysfakcji  
z udanego wyjazdu do Nowogrodź-
ca, po raz kolejny słychać było – 
piękne miasto, perełka turystyczna 
warta zwiedzania.

Satysfakcja Gości z powia-
tu legnickiego zaowocuje dalszą 
współpracą, gdyż przewodnicy tu-
rystyczni zadeklarowali chęć zorga-
nizowania regularnych wycieczek 

turystycznych do gminy Nowogro-
dziec.

Wszyscy tradycyjnie otrzyma-
li pamiątki, foldery oraz gadżety  
z herbem Nowogrodźca.

Organizator tego wyjazdu pan 
Mirosław Bielachowicz podzięko-
wał gorąco za wspaniałą gościnę, 
szczególne podziękowania kierując 
na ręce Gospodarza gminy Nowo-
grodziec Roberta Relicha za osobi-
ste zaangażowanie i pomoc organi-
zacyjną.

Cieszymy się bardzo i zaprasza-
my turystów do Gminy Nowogro-
dziec!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Bezpłatne szkolenie komputerowe dla Seniorów!
Nowa inicjatywa władz Nowo-

grodźca – bezpłatne szkolenie kom-
puterowe dla Seniorów gminy No-
wogrodziec!

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich gorąco zachęca Seniorów 
gminy Nowogrodziec do udziału  
w bezpłatnym szkoleniu kompute-
rowym!

Bezpłatny kurs komputero-
wy skierowany do osób starszych  
„e-senior 50+” - to podstawowy 
kurs z obsługi komputera oraz 
urządzeń peryferyjnych, jak kla-
wiatura, myszka, monitor. Seniorzy 
poznają zasady tworzenia doku-
mentów tekstowych i graficznych. 
Dowiedzą się również jak korzystać 
z Internetu w celu wyszukiwania 
potrzebnych informacji, jak zakła-

dać własne konto e-mail, jak pisać  
i wysyłać wiadomości. Nauczą się 
jak bezpiecznie korzystać z Interne-
tu i nie ulegać oszustom.

Zajęcia odbywają się w każdy 
czwartek od godz. 14.00 do godz. 
16.00.

Zainteresowanych prosimy  
o zgłaszanie się osobiście do GCKiS 
Biblioteki Miejskiej w Nowogrodź-
cu lub pod nr telefonu 75 731 63 83.

Na naukę nigdy nie jest za póź-
no!

GCKiS Biblioteka Miejska  
w Nowogrodźcu



Łużyckie Wędrówki
W dniach 24-26 kwietnia odbyła 

się XV edycja rajdu „3 Dni, 3 Kra-
je, 3 Wędrówki” pod nazwą ŁUŻY-
CKIE WĘDRÓWKI. Organizatorem 
rajdu był Oddział Łużycki Polskiego 
Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych w Lubaniu, współorganizato-
rem m.in. był Urząd Miejski w No-
wogrodźcu.

Przedsięwzięcie to od wielu lat 
organizowane jest na pograniczu 
polsko-czesko-niemieckim. Przez  
3 dni, w każdym z krajów odbywa 
się cykl pieszych wędrówek pa-
sjonatów łużyckich ziem. Impreza 
miała charakter międzynarodowy 
– gościliśmy turystów z odległych 
zakątków Polski, z Czech, Niemiec, 
Węgier, Austrii, Holandii i Danii. 
Rajd ten to przykład jednej z im-
prez, która doskonale wykorzystu-
je nasze położenie na styku trzech 
państw. Wspaniała inicjatywa uka-
zuje jak wielkim atutem może być 
nasz region pod względem tury-
stycznym. Trójstronna współpra-
ca organizacji turystycznych i sa-
morządów Polski, Czech i Niemiec 
zburzyła granice, szczególnie te 
mentalne.

Polska część pieszych wędrówek 
rozpoczęła się w gminie Nowogro-
dziec. Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich osobiście powitał startu-
jących w Nowogrodźcu uczestników 
rajdu. Po zarejestrowaniu się tu-
rystów w rejestrze organizatorów 

o godzinie 6:30 rozpoczął się start 
spod Ratusza na rynku miejskim  
w Nowogrodźcu. Jako pierwsi wy-
startowali zawodnicy pokonujące 
trasę 42 km. W ślad za nimi wy-
ruszyli uczestnicy rajdu na 31 km, 
zaś potem – na 24 km. Liczną gru-
pę stanowili również uczniowie 
gimnazjów i szkół podstawowych. 
Osoby niepełnosprawne, seniorzy, 

przedszkolaki startowali w Luba-
niu.

Po stronie Polskiej w „Łuży-
ckich Wędrówkach” wzięły również 
udział liczne grupy rowerzystów  
z Bogatyni, Lubania, Gryfowa Ślą-
skiego, którzy startowali z Nowo-
grodźca po uczestnikach rajdu 
pieszego. Z informacji uzyskanych 
od głównego organizatora PTSM  
w Lubaniu wynika, że w polskiej 
części rajdu udział wzięło ponad 
1700 uczestników.

Pogoda dopisała, temperatura 
+18 sprzyjała uczestnikom wyda-
rzenia turystycznego. Organiza-
torzy zadbali, by wędrówka była 
dla wszystkich bezpieczna. Przy-
gotowano poczęstunek – słodycze, 
kawę, herbatę, zaś w punktach kon-
trolnych – napoje oraz ciepły posi-
łek. Każdy uczestnik otrzymał map-
kę trasy, pamiątki z Nowogrodźca, 
imienny dyplom ukończenia wę-
drówki i pamiątkową plakietkę.

Zapraszamy serdecznie do goś-
cinnego Nowogrodźca!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Sukces Orlików!
W dniu 26 kwietnia w Węglińcu 

odbył się Okręgowy Turniej Piłkar-
ski Orlików Grupy VII.

W zawodach wystartowało sie-
dem drużyn, w tym zespół Orlików 
„Chrobry” Nowogrodziec działający 
przy Gminnym Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu.

Znakomicie spisała się w zawo-
dach drużyna Orlików „Chrobry” 

Nowogrodziec wygrywając cały tur-
niej i tym samym zajmując pierwsze 
miejsce. Na uwagę zasługuje fakt, że 
nasi młodzi piłkarze wygrali wszyst-
kie mecze. Imponująco przedsta-
wia się również bilans bramkowy:  
17 strzelonych i tylko 1 stracona.

Zawodnik zespołu Orlików 
„Chrobry” Nowogrodziec Tomasz 
Jodłowski został wybrany najlep-
szym zawodnikiem turnieju.

GCKiS w Nowogrodźcu

Przegląd Piosenki Religijnej – Jesteście Przyszłością Świata
W dniu 31 maja 2015 roku w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Gościszowie 

odbędzie się Przegląd Piosenki Religijnej po tytułem „Jesteście Przyszłością Świata”.
Organizatorem Przeglądu jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie,  

współorganizatorem – Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.

Do udziału zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych!

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gościszowie

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

Czyste powietrze wokół nas
Program przedszkolnej edukacji 

antynikotynowej „Czyste powietrze wo-
kół nas” realizowany był w Przedszkolu 
Publicznym w Nowogrodźcu w grupach 
5-6 latków, w dniach od 02.03.2015r. do 
06.03.2015r.

Cykl zajęć dydaktycznych skierowa-
ny do przedszkolaków, składał się z pię-
ciu bloków tematycznych:
1. ”Wycieczka” – spacer po okolicy. 

Dzieci obserwowały dym, identyfi-
kowały miejsce, skąd on się wydoby-
wa. Podczas spaceru rozglądały się  
i żywo reagowały na każde zauważo-
ne źródło dymu.

2. „Co i dlaczego dymi?”- zadaniem 
każdej grupy dzieci było: narysować 
dym, który zaobserwowały na spa-
cerze. Przeprowadzono rozmowy  
o tym, dlaczego dymią samochody, 
fabryki, kominy domów.

3. „Jak się czuję, kiedy dymi papie-
ros?”- dzieci podczas ćwiczeń odde-
chowych i zabawy ruchowej „Kwiat-
ki”, odpowiadały na pytania: „Które 
zapachy są miłe?”, „Które zapachy są 
nieprzyjemne?” Poznały maskotkę 
programu - dinozaura Dinusia i wy-
słuchały piosenki o nim.

4. „Co się dzieje, kiedy ludzie palą pa-
pierosy?”- dzieci wysłuchały histo-
ryjki o podróży Dinusia pociągiem. 
Pokazywały jak się zachowywali lu-
dzie w wagonach dla niepalących,  
a jak dla palących.

5. „Jak unikać dymu papierosowe-
go?”- dzieci poznały znak „Za-
kaz palenia”. Następnie rysowały 

znaczki, które symbolizują to, że 
nie lubią dymu papierosowego  
i wiedzą, że jest on szkodliwy.
Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły 

w zajęciach. Wykazały wysoki poziom 
wiedzy na temat palenia tytoniu i jego 
skutków. Przeprowadzone zabawy ru-
chowe i tematyczne konstruktywnie za-
inspirowały ich wyobraźnię. Efektem są 
prace plastyczne: piękne, różnorodne, 
świadczące o ich wielkiej wrażliwości.  
W wyniku zajęć usystematyzowały swo-
ją wiedzę na temat szkodliwości dymu 
tytoniowego. Zaczęły zastanawiać się,  
w jaki sposób można i trzeba zachowywać 
się, gdy narażone są na wdychanie dymu  
z papierosa.

Dnia 16 marca 2015 roku Przed-
szkole Publiczne w Nowogrodź-
cu odwiedziła pani Beata Mro-
zik, przedstawicielka Powiatowej 
Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej  
w Bolesławcu. Pani Mrozik w poga-
dankach z dziećmi dokonała pod-

sumowania założeń programu 
„Czyste powietrze wokół nas” i podkre-
śliła, że tego typu działania podjęte są  
w celu zapobiegania wielu groźnym cho-
robom, wywołanym przez palenie tyto-
niu. Na zakończenie dzieci otrzymały od 
gościa pamiątkowe emblematy - „Dinu-
sie”, a w podziękowaniu zaśpiewały pio-
senkę pt. „Piosenka o Dinku”, której na-
uczyły się w czasie realizacji programu.

Przedszkole Publiczne  
w Nowogrodźcu

20.05 (środa), godz. 19.00
kościół pw. św. Mikołaja
NIEMIECKIE SPOJRZENIE  
NA WIELKICH MISTRZÓW
Christian Drengk – organy (Niemcy)

21.05   (czwartek), godz. 19.00
kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
MAJESTAT BRZMIENIA  
KRÓLEWSKICH INSTRUMENTÓW
Piotr Rojek – organy
Wawrzyniec Szymański – waltornia

22.05 (piątek), godz. 19.00
kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
ŚRÓDZIEMNOMORSKIE INSPIRACJE
Jasser Haj Youssef – skrzypce (Tunezja)
Narjes Salmouna – wokal (Tunezja)

23.05 (sobota), godz. 19.30
kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
AKORDEONOWA UCZTA
MOTION TRIO 
Janusz Wojtarowicz – akordeon
Paweł Baranek – akordeon
Marcin Gałażyn –  akordeon

24.05 (niedziela), godz. 19.30
kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła
FINAŁOWY WIECZÓR OPEROWY 
Heinrich Berté - „Domek trzech dziewcząt”
operetka w III aktach, 2 odsłonach
Pedagodzy i studenci Wydziału Wokalnego  
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego  
we Wrocławiu

DYREKTOR FESTIWALU: Eliza Szwed
DYREKTOR ARTYSTYCZNY: Aleksandra Pijarowska
PROWADZENIE KONCERTÓW: Miłosz Kula

Parafia  
Rzymskokatolicka   
pw. św. Apostołów  

Piotra i Pawła  
w Nowogrodźcu
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Burmistrz Nowogrodźca 
ROBERT RELICH

Jego Ekscelencja Ksiądz  
dr hab. ZBIGNIEW KIERNIKOWSKI
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Święto Kresowe
Zapraszamy serdecznie  

Mieszkańców gminy  
Nowogrodziec do wspólnych 

obchodów „Święta Kresowego”, 
które odbędzie się w dniu  

14 czerwca 2015 roku  
w Gierałtowie. Wydarzenie  
rozpocznie się mszą świętą  

o godz. 13.00 w kościele  
parafialnym p.w. św. Antoniego 

Padewskiego w Gierałtowie.


