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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

„Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia”

Dzień Sołtysa - Gospodarza i Opiekuna wsi 

W dniu 1 marca 2014 roku 
w Nowogrodźcu pod pomnikiem 
„Obrońcom Ojczyzny” zostały zło-
żone kwiaty z okazji Narodowego 
Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklę-
tych”.

Podpułkownik Łukasz Ciepliń-
ski, prezes IV Zarządu Główne-
go Zrzeszenia Wolność i Niepod-
ległość, 1 marca 1951 roku wraz 
z sześcioma podkomendnymi został 
zabity strzałem w tył głowy.

Od 2011 roku ta 
data jest obchodzona 
jako Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”.

Łukasz Ciepliński 
był wzorem przywiąza-
nia do polskości i nie-
podległości, wycho-
wany w patriotycznej 
rodzinie z ukształtowa-
nym poczuciem hono-
ru.

Pamiętajmy o hi-
storii naszego Narodu! 

W ramach Projektu pn. „Rozwią-
zanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia” nr 
POIS.01.01.00-00-186/09, realizo-
wanego ze środków Funduszu Spój-
ności w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko, 
realizowany jest kolejny etap budowy 
kanalizacji w Gminie Nowogrodziec.

Kontrakt pn. „Budowa sieci wo-
dociągowej i kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Nowogrodziec, 
Milików, Parzyce, Zebrzydowa i Goś-
ciszów wraz z przyłączami” realizo-
wany jest od września 2013r., plano-
wany termin zakończenia inwestycji 
przypada na maj 2015r. Wykonawcą 
robót jest Konsorcjum Firm:

1. Lider Konsorcjum - Przed-
siębiorstwo Konserwacji Urządzeń 
Wodnych i Melioracyjnych „MELIO-
BUD” Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy 
Lubańskiej 42, 59-730 Nowogro-
dziec.

2. Partner Konsorcjum - Przed-
siębiorstwo Robót Wodnych i Eko-
logicznych „EKO-WOD” Sp. z o.o. 
z siedzibą przy ul. Towarowa 12-14, 
58-100 Świdnica.

W ramach Kontraktu zostanie 

W dniu 11 marca obchodzili-
śmy Dzień Sołtysa - Gospodarza i 
Opiekuna wsi. Od 1990 roku Soł-
tys jest organem wykonawczym 
jednostki pomocniczej gminy 
wiejskiej lub miejsko-wiejskiej - 
Sołectwa. Organem uchwałodaw-
czym jest zebranie mieszkańców 
wsi, które to w bezpośrednich wy-
borach wybiera Sołtysa i Radę So-
łecką wspierającą Sołtysa.

Święto Dzień Sołtysa ma na 
celu okazanie wdzięczności i sza-
cunku Sołtysom za ich pracę i za-
angażowanie oraz zwrócenie uwa-
gi społeczeństwa na rolę Sołtysa w 
polskiej wsi.

Na co dzień Sołtysi zajmują się 
sprawami swoich lokalnych spo-
łeczności. Starają się rozwiązywać 
problemy mieszkańców wsi. Są 

Ochrona środowiska/ Sprawy komunalne

Pamiętamy

Inwestycje gminne
Rozbudowa oświetlenia 
drogowego w Nowogrodźcu

W lutym 2014 roku zakończono 
realizację inwestycji Gminy Nowo-
grodziec pn. ,,Wykonanie oświetle-
nia kablowego na słupach ocynko-

wanych w Nowogrodźcu w rejonie 
ulic Ołdrzychowskiej, Kamiennej, 
Garncarskiej, Słowackiego i Zielo-
nej”. Wykonawcą projektu wyłonio-
nym w drodze przetargu była fi rma 
Instalatorstwo Elektryczne Od A do 
Z - Tomasz Kabata z Lubania. 

W efekcie realizacji inwestycji 
w ciągu dwóch ostatnich lat, w za-
chodnim obszarze miasta postawio-
no 71 słupów oświetleniowych wraz 
z nowymi oprawami. Zakres inwe-
stycji obejmował ponadto roboty 
ziemne, położenie okablowania oraz 
posadowienie szafy oświetleniowej. 
Wartość realizowanej inwestycji 

opiewa na kwotę około 352 tysiące 
złotych. 

Mieszkańcy Nowogrodźca nie 
kryją swojego zadowolenia. Pan 
Mieczysław Ożarowski oraz Pan 
Sebastian Ostański cieszą się z do-
świetlenia ulicy Garncarskiej. W 
opinii Mieszkańców nowe oświet-
lenie poprawiło komfort życia oraz 
ich bezpieczeństwo. Państwo Alicja 
i Piotr Nieratka również są zadowo-
leni z zakończonej budowy oświet-
lenia w rejonie ulicy Kamiennej. 
Pan Michał Nieratka przekazuje 
podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do poprawy wize-
runku ulicy Kamiennej.

Aleksandra Veer

Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

wybudowane 4,12 km sieci wodo-
ciągowej w Nowogrodźcu oraz łącz-
nie 34,9 km kanalizacji sanitarnej 
i tłocznej z tego:

Parzyce - 8,2 km,
Milików - 10,2 km,
Nowogrodziec - 4,7 km,
Zebrzydowa – 9,6 km,
Gościszów - 2,2 km.

Na koniec grudnia 2013 roku 
wykonano:

Parzyce – 3,3 km,
Milików – 1,3 km,
Nowogrodziec – 1,6 km wodo-

ciągu i 2,0 km kanalizacji,
Gościszów – 0,7 km.

Zgodnie z har-

monogramem do 
końca roku będą 
kontynuowane ro-
boty w miejscowoś-
ciach Nowogrodziec, 
Parzyce, Milików, 
Gościszów. Roboty 
w miejscowości Ze-
brzydowa rozpoczną 
się w II kwartale 
2014 r. 

W 2013 roku zakończono bu-
dowę kanalizacji na ul. Ołdrzy-
chowskiej i Garncarskiej w Nowo-
grodźcu, w bieżącym roku będą 
kontynuowane roboty na ul. Zielo-
nej, Chrobrego, Leśnej, Łąkowej, 
Słowackiego i Wąskiej.

W ramach projektu ma zostać 
wybudowanych 632 przyłączy ka-
nalizacyjnych o łącznej długości 
10,4 km oraz 71 przyłączy wodocią-
gowych o łącznej długości 0,8 km. 

Do dnia 31.12.2013 podpisano 
124 umowy na budowę przyłączy 
kanalizacyjnych, co stanowi 19,6% 
wszystkich umów.

W 2013 roku w imieniu Gminy 
Nowogrodziec spółka Hydro-Tech 
złożyła wniosek o dofi nansowanie 
ze środków PROW budowy kanali-
zacji sanitarnej na ul. Lipowej, Sos-
nowej, Jodłowej w Nowogrodźcu 

oraz na ul. Cisowej, Bu-
kowej i Dębowej w Mi-
likowie. Łącznie 1,3 km 
sieci. Termin rozpoczę-
cia planowany jest na 
III kwartał 2014 roku, 
zakończenie - czerwiec 
2015 rok.

Jednocześnie w ra-
mach oszczędności po-
przetargowych spółka 
stara się o rozszerzenie 
zakresu rzeczowego 
umowy fi nansowanej 

z Funduszu Spójności o budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w miej-
scowościach Gierałtów i Gościszów 
(do przejazdu kolejowego), łącznie 
18,5 km oraz na ul. Leśnej i Mo-
niuszki w Nowogrodźcu - 1,7 km.

Ewa Brachowska
Gościszów

Naród, który zapomni swoją histo-
rię, może być skazany na jej powtór-
ne przeżycie. Dziś najważniejszy cel 
polskich patriotów to stawianie sie-
bie w pierwszej kolejności jako od-
powiedzialnych za kraj.

Spójrzmy na Ukrainę, los na-
szych sąsiadów, ich umiłowanie 
wolności i walkę okupioną tragicz-
ną śmiercią wielu ludzi.

głównymi reprezentantami wła-
dzy na najbliższym mieszkańcom 
szczeblu samorządowym. Funkcja 
Sołtysa ma wielowiekową trady-
cję.

W Gminie Nowogrodziec funk-
cjonuje 13 sołectw. Największym 
co do powierzchni jest Sołectwo 
Gościszów, które liczy ponad 
3009 ha, najmniejszym obszaro-
wo Sołectwem jest Sołectwo Za-
gajnik liczące niecałe 337 ha. Pod 

względem ludności przoduje oczy-
wiście sołectwo Nowogrodziec, 
którego liczba mieszkańców na 
koniec 2013 roku wynosiła 4130 
osób. Najmniejszą liczbą miesz-
kańców charakteryzuje się Sołe-
ctwo Zagajnik.

Aleksandra Veer

Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich serdecznie dziękuje 
wszystkim naszym Sołtysom za 
współpracę z samorządem Gmi-
ny Nowogrodziec oraz zaanga-
żowanie w codzienną działalność 
dla potrzeb środowiska lokal-
nego, życząc jednocześnie dużo 
satysfakcji z dotychczasowych 
osiągnięć oraz dalszych sukcesów 
w działalności społecznej, a na co 
dzień - ludzkiej przyjaźni, życzli-
wości oraz pomyślności w życiu 
osobistym.



Ile  zapłacimy? Informacja w sprawie dożywiania 

Laboratorium 
w nowej lokalizacji

 Agencja PKO BP w Nowogrodźcu

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Większość z Mieszkańców gmi-
ny już otrzymała lub w najbliższych 
dniach otrzyma tzw. decyzję wymia-
rową w sprawie podatku na 2014 
rok. Dokument ten jest źródłem cen-
nych informacji dotyczących między 
innymi przedmiotu opodatkowania, 
stawek podatku, terminów płatno-
ści czy podstawy prawnej wydania 
decyzji. Jeśli chodzi o terminy płat-
ności to są one określone ustawowo 
i nie ulęgają zmianom w przeciwień-
stwie do górnych stawek podatku, 
które corocznie są obniżane zgodnie 
z prawem miejscowym. Porównując 
obecną decyzję wymiarową z tą, do-
tyczącą 2013 roku, łatwo zauważyć, 
że tylko niektóre stawki podatków 

Szanowni Państwo,
Miejsko Gminny Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w Nowogrodźcu infor-
muje, że przyjmowane są wnioski 
na dożywianie dzieci w szkołach 
w ramach przyjętej Uchwały Rady 
Ministrów Nr 221 z dnia 10 grud-
nia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania 
fi nansowego gmin w zakresie doży-
wiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020. 

Ze środków przekazywanych 
w ramach Programu gminy udzielają 
wsparcia osobom spełniającym wa-
runki otrzymania pomocy wskazane 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej oraz spełniają-
cym kryterium dochodowe zgodnie 
z przyjętą Uchwałą nr XLVI/332/14 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
z dnia 31 stycznia 2014 w sprawie 
podwyższenia kwot kryterium docho-
dowego uprawniającego do korzysta-
nia z pomocy w ramach wieloletniego 
programu wspierania fi nansowego 
gmin w zakresie dożywiania „pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na 
lata 2014 – 2020 oraz zasad zwrotu 
tych wydatków w wysokości 150% 
kryterium, o którym mowa w art. 8 
ustawy o pomocy społecznej tj.:

- 542 zł na osobę samotnie go-

Od połowy stycznia 2014 roku 
w porozumieniu z dyrektorem SP 
ZZOZ w Nowogrodźcu Robertem 
Adaszewskim zostało przeniesione 
laboratorium analityczne z budyn-
ku szpitala na ulicy Cichej do bu-
dynku przychodni na ulicy Asnyka 
w Nowogrodźcu. Zapraszamy po-
trzebujących do korzystania z usług 
naszego nowogrodzieckiego labora-
torium (czynne 7.15 - 14.00).

Marcin Krzywdziński

Urząd Miejski w Nowo-
grodźcu uprzejmie informuje, 
że w dniu 17 lutego 2014 roku 
w Nowogrodźcu przy ul. Kościel-
nej 18 została otwarta Agencja 
PKO BP.

Jak poinformowała Urząd 
Miejski w Nowogrodźcu Dy-
rektor Agencji Pani Renata Ka-
rońska, placówka jest czynna 
w dniach od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.30 - 16.30. 
Agencja PKO BP w Nowogrodźcu 
otwiera i obsługuje konta osobi-

Zgodnie z ustawą dotyczącą pro-
wadzenia dokumentacji medycznej 
w formie elektronicznej, którą nale-
ży wprowadzić w życie do sierpnia 
2014 roku, SP ZOZ w Nowogrodźcu 
systematyczne wprowadza obsługę 
dokumentacji pacjentów w formie 
cyfrowej. Prosimy szanownych pa-
cjentów o cierpliwość do czasu, aż 
personel zakładu nabierze odpo-
wiedniej wprawy w pracy z nowym 

Podatek leśny w 2014 roku wy-
nosi 37,6310 zł za hektar fi zyczny, 
o 1 zł w porównaniu do 2013 roku 
zwiększone zostały stawki podatku 
od środków transportowych. 

Przypominamy wszystkim po-
siadaczom środków transporto-
wych o masie całkowitej powyżej 
3,5 tony o obowiązku składania 
deklaracji na podatek. Stawki po-
datku od środków transportowych 
określone zostały w Uchwale Rady 
Miejskiej nr XLII/311/13 z dnia 
15 listopada 2013 roku. Wszystkie 
osoby prawne również powinny zło-
żyć deklaracje na podatek od nie-
ruchomości, rolny i leśny. Termin 
złożenia tej deklaracji upłynął 31 
stycznia. Niewypełnienie obowiąz-

nieznacznie się zmieniły. Różnica 
między maksymalnymi stawkami 
podatków a ich wysokością, ustaloną 
przez Radę Miejską w Nowogrodźcu, 
stanowi ulgę podatkową, której wy-
sokość w 2014 roku prognozuje się 
na ok. 1 939 000 zł. 

Podatek rolny pozostał na po-
ziomie z 2013 roku i dla gruntów 
gospodarstw rolnych wynosi 137,50 
zł za hektar przeliczeniowy, a dla 
gruntów rolnych o powierzchni do 
1 hektara stawka wynosi 275,00 zł 
za hektar fi zyczny. Stawki podatku 
od nieruchomości zawarte zostały 
w Uchwale Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu z dnia 15 listopada 2013 
roku i przedstawiają się następująco:

ku zgłoszenia przedmiotu opodat-
kowania właściwemu organowi jest 
przesłanką do wszczęcia postępo-
wania karno – skarbowego. Pamię-
tajmy wiec o terminowym wywią-
zywaniu się z obowiązków, a tych 
którzy przegapili termin składania 
deklaracji prosimy o niezwłoczne 
dostarczenie ich do Urzędu Miej-
skiego w Nowogrodźcu.

Szczegółowe informacje o staw-
kach podatków i opłat oraz związa-
nych z nimi aktach prawnych moż-
na uzyskać na stronie internetowej 
www.nowogrodziec.pl w zakładce: 
Gmina – Podatki i opłaty.

Anna Jaworska

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
BUDYNKI GRUNTY

WAŻNE TERMINY:

RODZAJ STAWKA RODZAJ STAWKA

od budynków mieszkal-
nych lub ich części od 1 
m2 powierzchni użytko-
wej 

0,68 zł

od budynków lub ich 
części związanych z 
prowadzeniem działal-
ności gospodarczej od 1 
m2 powierzchni użytko-
wej 

20,46 zł

od budynków lub ich 
części zajętych na pro-
wadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifi kowanym 
materiałem siewnym od 
1 m2 powierzchni użyt-
kowej 

10,13 zł

od budynków lub ich 
części związanych z 
udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozu-
mieniu przepisów o 
działalności leczniczej, 
zajętych przez podmioty 
udzielające tych świad-
czeń od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej 

4,41 zł

od pozostałych budyn-
ków lub ich części w 
tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku 
publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicz-
nego od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej 

4,18 zł

od budowli - ich warto-
ści określonej na pod-
stawie art.4 ust.1 pkt 3 
i ust. 3-7 ustawy o po-
datkach i opłatach lokal-
nych 

2 %

od gruntów związanych 
z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwa-
lifi kowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 
m2 powierzchni 

0,76 zł

od gruntów związanych 
z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej od 
1 m2 powierzchni oraz 
od gruntów pod jeziora-
mi, zajętych na zbiorni-
ki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych – od 
1 ha powierzchni 

4,25 zł

od gruntów pozostałych, w 
tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku pub-
licznego przez organizacje 
pożytku publicznego – od 
1m2 powierzchni 

0,24 zł

15 marca upłynął termin płatności 
opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

15 lutego upłynął termin złożenia de-
klaracji na podatek od środ-
ków transportowych

15 lutego upłynął termin płatności 
podatku od środków trans-
portowych

28 lutego upłynął termin składania 
wniosków o zwrot akcyzy 
zawartej w cenie oleju na-
pędowego

15 marca upłynął termin płatności 
podatku rolnego, leśnego i 
od nieruchomości - osoby 
fi zyczne

31 marca termin płatności opłaty za 
użytkowanie wieczyste 
gruntów

spodarującą czyli odpowiednio nie 
przekracza kwoty 813 zł na oso-
bę samotną.

- 456 zł na osobę w rodzinie czyli 
odpowiednio nie przekracza kwo-
ty 684 zł na osobę w rodzinie. 

Ze środków przekazanych gmi-
nom z Programu udziela się wsparcia 
w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia na-
uki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia 
szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znaj-
dującym się w sytuacjach wy-
mienionych w art. 7 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy społecznej, w szczególności 
osobom samotnym, w pode-
szłym wieku, chorym lub nie-
pełnosprawnym

– w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenia rzeczowe-
go w postaci produktów żywnościo-
wych.

Jednocześnie informujemy, 
że Rada Miejska w Nowogrodźcu 
Uchwałą nr XLVI/334/14 w sprawie 
zasad zwrotu wydatków i udzielenia 
wsparcia w formie posiłku, świadcze-
nia pieniężnego na zakup posiłku lub 

żywności albo świadczenia rzeczowe-
go w postaci produktów żywnościo-
wych podwyższyła kryterium docho-
dowe uprawniające do w/w pomocy 
w wysokości do 200% kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 
8 ustawy o pomocy społecznej tj.:

- 1084,00 zł na osobę samot-
nie gospodarującą,

- 912,00 zł na osobę w rodzi-
nie.

Wnioski wraz z dokumentacją 
należy składać w siedzibie Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Nowogrodźcu, tj. ul. Asnyka 
54, 59-730 Nowogrodziec, w godzi-
nach pracy Ośrodka (poniedziałek 
– piątek w godz. 7:15 – 15:15). Każdy 
wniosek będzie rozpatrywany indy-
widualnie w drodze postępowania 
administracyjnego, po uprzednim 
przeprowadzeniu wywiadu środo-
wiskowego w miejscu zamieszkania 
osoby/rodziny ubiegającej się o tę 
formę wsparcia.

Szczegółowych informacji w przed-
miotowej sprawie udzielają pracow-
nicy Ośrodka pod numerem telefonu: 
(75)731-63-79. 

 MGOPS w Nowogrodźcu

ste, przyjmuje wpłaty na ZUS, 
Urząd Skarbowy, realizuje opła-
ty za gaz, energię, wodę, czynsz, 
telefony, telewizję, internet, po-
lisy itp. Agencja realizuje rów-
nież wpłaty bez prowizji na konta 
osobiste PKO BP oraz na spłatę 
kredytów w PKO BP. W ofercie 
nowo otwartej placówki jest rów-
nież usługa przekazu pieniężnego 
WESTERN UNION.

Aleksandra Veer

oprogramowaniem.
Przypominamy także, że aktu-

alnie do zarejestrowania pacjenta 
w przychodni na wizytę potrzebny 
jest jedynie dokument z numerem 
PESEL. Dzięki systemowi EWUŚ 
weryfi kujemy stan ubezpieczenia 
pacjenta w dniu porady poprzez 
stronę internetową NFZ i dlate-
go właśnie zobowiązani jesteśmy 
sprawdzać aktualny stan ubezpie-

czenia pacjenta każdorazowo, nawet 
jeżeli korzystał on z porady lekar-
skiej dzień wcześniej.

Żaden system informatyczny nie 
jest doskonały i jeżeli w systemie 
EWUŚ pacjent zostanie wykazany 
jako nieubezpieczony, a jest on prze-
konany o tym, że jest ubezpieczony 
i posiada pełne prawo do uzyskania 
świadczeń, NFZ wymaga złożenia 
przed wizytą stosownego oświadcze-
nia.

 Marcin Krzywdziński

 Finanse publiczne Pomoc społeczna

Ochrona zdrowia w gmine

Informacja dla Przedsiębiorców

Informacja dla Mieszkańców

NOWOGRODZIECKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE
W październiku 2013 roku w No-

wogrodźcu powstało Nowogrodzie-
ckie Towarzystwo Gospodarcze 
działające na rzecz przedsiębiorstw 
z terenu Gminy i Miasta Nowogro-
dziec. Ożywienie gospodarcze, po-
budzenie inicjatyw społecznych oraz 
gospodarczych jest jednym z celów 
NTG. Na terenie Gminy Nowogro-
dziec powstają nowe podmioty gospo-
darcze. Właśnie do nich, jak również 
do tych działających już na terenie 
naszej Gminy przedsiębiorstw, skie-
rowana jest wszelka pomoc i inicja-
tywy NOWOGRODZIECKIEGO TO-
WARZYSTWA GOSPODARCZEGO. 

Podmioty gospodarcze z terenu 
Gminy i Miasta Nowogrodziec mogą 
skorzystać z pomocy prawnej, opi-

niowania, oceny aktów prawnych 
prawa miejscowego w sprawach do-
tyczących działalności gospodarczej, 
z pomocy w organizowaniu środków 
technicznych do realizacji zadań go-
spodarczych. 

Nowogrodzieckie Towarzystwo 
Gospodarcze udzieli informacji o po-
trzebach i możliwościach rynkowych, 
będzie reprezentować członków To-
warzystwa wobec innych organizacji, 
jak również pomoże w doskonaleniu 
wiedzy fachowej i kwalifi kacji zawo-
dowych.

Prężnie działające Towarzystwo 
inspiruje działania zmierzające do za-
gospodarowania niewykorzystanych 
obiektów gospodarczych, działania 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

na rzecz zwalczania nieuczciwej kon-
kurencji oraz zapobiegania dyskry-
minacji przedsiębiorców. Prioryte-
towym działaniem NTG jest również 
tworzenie mechanizmów wsparcia 
innowacji i transferu technologii dla 
przedsiębiorstw oraz wsparcie wszel-
kich inicjatyw edukacyjnych i kultu-
ralnych.

Działania Nowogrodzieckiego 
Towarzystwa Gospodarczego pro-
wadzone są z myślą o naszych no-
wogrodzieckich przedsiębiorcach, 
w szczególności – o małej i średniej 
przedsiębiorczości. 

Prezesem Zarządu NTG jest Pan 
Leopold Wołoszyn, telefon kontakto-
wy 884 001 235.

Aleksandra Veer



Przekazanie samochodu pożarniczego 
dla OSP w Czernej

TBAI Poland Sp. z o.o. 
rozbudowuje zakład

Wiosenne porządki - 
Prace  Społecznie  
Użyteczne

Dbamy o dobrą 
markę polskiej 
gospodarki 

Ochotnicze Straże Pożarne

Strefa Ekonomiczna w Gminie Nowogrodziec Pomoc Społeczna

Strefa Ekonomiczna 
w Gminie NowogrodziecPUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

ODPADÓW KOMUNALNYCH 
W NOWOGRODŹCU

Co to jest Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Nowogrodźcu i gdzie się znajduje? 

Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) to 
miejsce, w którym Mieszkańcy Gmi-
ny Nowogrodziec mogą w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oddawać wytwarzane 
przez siebie selektywnie zebrane 
odpady komunalne, w tym odpady 
problemowe. 

PSZOK mieści się przy ul. Strze-
leckiej 24 w Nowogrodźcu (przy 
miejskiej oczyszczalni ścieków) 
i czynny jest w godzinach: 

• poniedziałek – 12:00 -17:00
• wtorek - 12:00 -17:00
• środa – nieczynne
• czwartek - 12:00 -17:00
• piątek - 12:00 -17:00
• sobota – 09:00 -14:00
Jakie odpady można przynieść 

do PSZOK?

W dniu 09 marca 2014 roku 
w Ochotniczej Straży Pożarnej Czer-
na odbyła się uroczystość przeka-
zania samochodu pożarniczego. 
Wcześniej Strażacy podsumowali na 
walnym zebraniu sprawozdawczym 
ubiegły rok. Za realizację zadań 
w 2013 roku zarząd OSP otrzymał 
jednogłośnie absolutorium. Jednak 
głównym punktem dnia dla Stra-
żaków była ceremonia przekazania 
samochodu pożarniczego dla OSP 
w Czernej. Na uroczystość przeka-
zania pojazdu Strażacy zaprosili 
Burmistrza Nowogrodźca Roberta 
Relicha, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu Wilhelma 

Firma TBAI Poland Sp. z o.o. 
z roku na rok rozwija się. Pan Ma-
saki Suzuki – Prezes TBAI Poland 
przedstawia założenia inwestycyj-
ne firmy, która przystąpiła do ko-
lejnego etapu. Obecnie produkuje 
siedzenia do samochodów marki 
Toyota Yaris oraz BMW i3. Nie-
bawem hale produkcyjne zosta-
ną rozbudowane o kolejne 8000 
m2. Prace budowlane związane 
z rozbudową zakładu rozpoczęły 
się w lutym 2014 roku, a otwar-
cie nowej części planowane jest 
w październiku 2014 roku. Decy-
zję o rozbudowie fabryki podjęto 
na potrzeby 
nowego pro-
jektu. Nowa 
i n w e s t y c j a 
to nie tylko 
budowa no-
wej hali, ale 
również roz-
wój regionu. 
Dzięki nowe-
mu projekto-
wi, docelowe 
zatrudnienie 
w zakładzie 

W bieżącym roku już po raz szó-
sty Miejsko Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Nowogrodźcu przy-
stąpił do projektu pn. „POMOŻESZ 
SOBIE, POMOŻESZ ŚRODOWI-
SKU”. Projekt ma na celu aktywiza-
cję osób długotrwale bezrobotnych, 
korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej.

Środki fi nansowe przeznaczo-
ne na realizację projektu wynoszą 
37.000 zł , w tym:

z zadań własnych gminy - 40%, tj. 
15.000 zł

z Powiatowego Urzędu Pracy - 
60%, tj. 22.000 zł

Prace społecznie użyteczne będą 
wykonywane 2 razy w tygodniu po 
5 godzin. Miesięczny wymiar czasu 
pracy wynosi 40 godzin. Projekt trwa 

Dnia 4 marca 2014 roku Pani 
Iwona Krawczyk, Prezes Zarzą-
du Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Małej Przedsiębiorczości S.A. 
w Kamiennej Górze, spotkała się 
z przedsiębiorcami prowadzącymi 
działalność gospodarczą w podstre-
fi e Nowogrodziec.

W  konferencji wziął także udział 
Pan Robert Relich, Burmistrz No-
wogrodźca. Rozmawiano między 
innymi o miejscach pracy, plano-
wanych inwestycjach, podsumo-
wano zadania zrealizowane w 2013 
roku. Ewelina Mielniczuk z Deloit-
te Doradztwo Podatkowe sp. z o.o. 
przedstawiła praktyczne aspekty 
prowadzenia działalności gospo-
darczej na terenie strefy w oparciu 
o wyroki NSA. Konferencja była 

Do PSZOK można bezpłatnie 
oddać selektywnie zebrane odpady 
problemowe, w szczególności:

• Szkło; 
• Papier; 
• Metale; 
• Tworzywa sztuczne; 
• Opakowania wielomateriałowe; 
• Odpady komunalne ulegające 

biodegradacji w tym odpady zielone; 
• Odpady budowlane i rozbiórko-

we w postaci gruzu (cegła, beton); 
• Zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny; 
• Zużyte żarówki;
• Meble i inne odpady wielkoga-

barytowe; 
• Zużyte opony z samochodów 

osobowych; 
• Zużyte baterie i akumulatory; 
• Tekstylia i odzież; 
• Problemowe odpady komunal-

ne (m.in. puszki po farbach, lakie-
rach, aerozolach, zużyte smary, ole-
je, kleje). 

Należy również pamiętać, że 
PSZOK przyjmuje jedynie odpady 
komunalne, czyli odpady powstają-
ce w gospodarstwie domowym. Nie 

Ochrona środowiska / Sprawy komunalne będą przyjmowane odpady pocho-
dzące od przedsiębiorców z prowa-
dzonych przez nich działalności go-
spodarczych. 

Dodatkowo dwa razy do roku 
w okresie kwiecień-maj i listopad-
-grudzień na terenie wszystkich so-
łectw organizowane będą zbiórki od-
padów wielkogabarytowych, mebli, 
zużytych opon, zużytego sprzętu 

Tomczuka, Skarbnika Gminy Irenę 
Johna-Rudko, Księdza Dziekana 
Franciszka Modrzyńskiego, Ko-
mendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Bolesławcu 
Brygadiera Grzegorza Kocona, Pre-
zesa Oddziału Powiatowego Związ-
ku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej Zbignie-

elektrycznego i elektronicznego oraz 
wielkogabarytowych opakowań ule-
gających biodegradacji w systemie 
tzw. „wystawki”. O dokładnych ter-
minach takich akcji i miejscach zbió-
rek informować będziemy po ustale-
niu szczegółowego haromonogramu 
z Zakładem Gospodarki i Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.

Agnieszka Jaworska

wa Bożęckiego, Prezesa Oddziału 
Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej Józefa Katę, Komendanta 
Miejsko-Gminnego Ochotniczych 
Straży Pożarnych Mirosława Szutra, 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Górników Surowców Mineralnych 
w Czernej Joannę Mierzwę. W prze-
kazaniu uczestniczyły również pocz-
ty sztandarowe z Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Nowogrodźca, Gierałto-
wa, Gościszowa, Wykrot, przedsta-
wiciele Straży Pożarnej z Crosta, 
Bolkowa oraz licznie przybyli Miesz-
kańcy wsi Czerna.

Uroczystość rozpoczął Komen-
dant Miejsko-Gminny OSP Miro-
sław Szuter składając meldunek 
o gotowości pododdziałów do prze-
kazania samochodu pożarniczego 
OSP Czerna. Następnie po ode-
graniu hymnu strażackiego pojazd 

został poświęcony przez Księdza 
Dziekana przy asyście Prezesa OSP 
w Czernej Jarosława Śliwa. Po od-
czytaniu przez pracownika Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu aktu 
nadania oraz zapoznaniu z danymi 
taktyczno-operacyjnymi samochodu 
pożarniczego, uroczystego przekaza-
nia samochodu pożarniczego mar-
ki RENAULT G270 dla Strażaków 
w Czernej dokonał Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich. Po przyjęciu 
kluczyków Naczelnik OSP 
Tomasz Majowski w imieniu 
Strażaków powiedział: „Dzię-
kuję za przekazany naszej 
OSP samochód. Dołożymy 
wszelkich starań, aby ten sa-
mochód był sprawny i służył 
naszej społeczności lokalnej.” 
Następnie chrzestni Mario-
la Szewczyk i Józef Potyszka 
nadali pojazdowi imię „Re-

natka”. Po tej ceremonii Strażacy 
przeprowadzili prezentację pojazdu. 
Na zakończenie uroczystości Stra-
żacy zwrócili się z prośbą do licznie 
zebranych gosci o wpisanie się do 
kroniki jednostki.

Pojazd został zakupiony ze środ-
ków fi nansowych Gminy Nowogro-
dziec.

Stanisław Żółtański

TBAI POLAND Sp. z o.o. znacznie 
się zwiększy. Obecnie fabryka za-
trudnia 570 pracowników, dzięki 
rozbudowie planowane jest doce-
lowe zatrudnienie kolejnych 300 
osób do 2018 roku.

Dziękujemy Panu Masaki 
Suzuki, Prezesowi TBAI Poland 
Sp. z o.o., za dobrą współpracę, 
zaufanie naszej Gminie i konty-
nuację planowanej rozbudowy 
zakładu, życząc jednocześnie 
powodzenia w realizacji zało-
żonych planów inwestycyjnych 
oraz sukcesów gospodarczych!

także okazją do wręczenia 106. ze-
zwolenia, wydanego wcześniej fi r-
mie CM3 – Polska.

Ewa Zasańska

od 01 marca do 30 listopada 2014 
roku. Uczestniczy w nim 12 osób.

Prace społecznie użyteczne - to 
prace wykonywane przez bezrobot-
nych bez prawa do zasiłku, organi-
zowane przez gminę w jednostkach 
organizacyjnych pomocy społecznej 
na rzecz społeczności lokalnej.

Warunkiem zorganizowania prac 
było złożenie do 31 stycznia 2014 
roku rocznego planu potrzeb w za-
kresie prac społecznie użytecznych. 
Plan określał:

- rodzaje prac społecznie użytecz-
nych;

- liczbę godzin wykonywania prac 
społecznie użytecznych;

- liczbę bezrobotnych bez prawa 
do zasiłku dla bezrobotnych korzy-
stających ze świadczeń pomocy spo-
łecznej, którzy mogą być skierowani 
do wykonywania prac.

Zawarte z Gminą Nowogrodziec 
porozumienie, dotyczące wykony-
wania prac społecznie użytecznych, 
określa w szczególności:

1. liczbę bezrobotnych bez prawa 
do zasiłku, którzy zostaną skierowa-
ni do wykonywania prac w okresie 
objętym porozumieniem;

2. liczbę godzin wykonywania 
prac ogółem oraz miesięcznie przez 
jednego bezrobotnego;

3. rodzaje i miejsce wykonywania 
prac;

4. okresy wykonywania prac spo-
łecznie użytecznych;

5. obowiązek informowania

o nieobecności lub odmowie wyko-
nywania prac społecznie użytecz-
nych;

6. wysokość i terminy refundo-
wania z Funduszu Pracy wypłaco-
nych bezrobotnym bez prawa do 
zasiłku świadczeń z tytułu wykony-
wania prac społecznie użytecznych.

W celu zapewnienia uczestnikom 
naszego projektu bezpiecznych i hi-
gienicznych warunków pracy, zosta-
ło przeprowadzone szkolenie przez 
Stanisława Żółtańskiego, inspektora 
ds. OC, OSP i BHP Urzędu Miejskie-
go w Nowogrodźcu. 

Harmonogram wykonywanych 
prac został ustalony przez Kierow-
nika Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu 
Annę Lityńską z Prezesem „Hydro-
-Tech” Sp. z o.o. w Nowogrodźcu 
Jackiem Ruchała oraz Naczelnikiem 
Wydziału Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu Dariu-
szem Jancelewiczem przy akceptacji 
Burmistrza Nowogrodźca Roberta 
Relicha.

Anna Lityńska



Sport

Wieści ze szkół

Rywalizacja jak zawsze była za-
cięta. Wyniki poszczególnych meczy 
przedstawiają się następująco:

1. Nowogrodziec – Nowogrodziec – 
Osiedle ( 2 : 0 )
2. Zebrzydowa – Gościszów ( 0 : 2 )
3. Czerna – Sołectwo Gościszów 
( 2 : 0 )
4. Zebrzydowa – Nowogrodziec 
( 2 : 0 )
5. Gościszów – Nowogrodziec – 
Osiedle ( 2 : 0 )
6. Gierałtów – Gościszów ( 2 : 0 )
7. Nowogrodziec – Gościszów 
( 1 : 2 )
8. Nowogrodziec – Osiedle – Zebrzy-
dowa ( 0 : 2 )
9. Czerna – Gierałtów ( 0 : 2 )
10. Nowogrodziec – Czerna ( 2 : 0 )
11. Zebrzydowa – Sołectwo Gościszów 
( 2 : 0 )
12. Gościszów - Gierałtów ( 1 : 2 )
13. Sołectwo Gościszów – Nowogro-
dziec – Osiedle ( 2 : 0 )
14. Czerna – Gościszów ( 2 : 1 ) 
- mecz o 3 miejsce
15. Nowogrodziec - Osiedle – Zebrzy-
dowa ( 0 : 2 )
16. Nowogrodziec – Gierałtów 

Dnia 15 lutego 2014 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Gościszowie odbył się IV Halowy 
Turniej Siatkówki dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Nowogrodziec. Organizatorem turnieju była Rada So-
łecka w Gościszowie, OSP w Gościszowie oraz Urząd Miejski w 
Nowogrodźcu.

Do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn: OSP Nowogrodziec, 
OSP Gierałtów, OSP Czerna, OSP Zebrzydowa, OSP Gościszów, 
OSP Nowogrodziec – Osiedle oraz Sołectwo Gościszów. W dro-
dze losowania drużyny zostały podzielone na dwie grupy.

IV Halowy Turniej Siatkówki 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Rowerowa Szkoła

( 0 : 2 ) - fi nał
Ostateczna kolejność przedstawia 

się następująco :

1 miejsce – OSP Gierałtów

2 miejsce – OSP Nowogrodziec

3 miejsce – OSP Czerna

4 miejsce – OSP Gościszów

5 miejsce – OSP Zebrzydowa

6 miejsce – Sołectwo Gościszów

7 miejsce – OSP Nowogrodziec – 
Osiedle

Zwycięzcy wystąpili w składzie:  
Damian Kozioł (kapitan drużyny), 
Marcin Zieliński, Kamil Greszczyszyn, 
Marek Trzeciak, Paweł Urbaniak, Sta-

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

Grupa A                                                                                           
1.Nowogrodziec                                                                              
2.Zebrzydowa                                                                                 
3.Gościszów                                                                                    
4. Nowogrodziec - Osiedle                                                               

Grupa B
1. Czerna
2. Gierałtów
3. Sołectwo Gościszów
4. -----------------------

W roku szkolnym 2012/2013 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Gierałtowie wzięła udział w zin-
tegrowanym programie edukacyjnym 
na rzecz promocji komunikacji rowe-
rowej oraz kształtowania proekolo-
gicznych zachowań komunikacyjnych 
wśród dzieci i młodzieży „Rowerowa 
Szkoła”.

Projekt realizowany był ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
współpracy z Krajową Radą Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego.

Podstawowymi celami projektu 
były: promocja codziennej jazdy ro-
werem wraz z praktyczną podpowie-
dzią - jak to robić bezpiecznie oraz 
zainicjowanie i wsparcie zmian w 
szkołach, aby stały się one bardziej 
przyjazne rowerzystom. Istota pro-
jektu polegała na ukazaniu odbiorcy 
szerszego kontekstu powszechnego 
wykorzystywania roweru, jego od-
działywania na stan środowiska, na-
sze zdrowie, powszechną mobilność, 
bezpieczeństwo na drogach, a także 
wpływu aktywności obywatelskiej ro-

werzystów na politykę transportową. 
Rower w projekcie był motywem edu-
kacyjnym służącym do uświadomie-
nia uczniom ważnych wyzwań XXI 
wieku, takich jak: kryzys energetycz-
ny, degradacja środowiska czy ko-
nieczność redukcji emisji gazów cie-
plarnianych w związku ze zmianami 
klimatycznymi. Proponowane dzia-
łania edukacyjne podporządkowane 
były promocji idei zrównoważonego 
transportu.

We wrześniu 2013 roku w Szko-
le Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Gierałtowie odbyły się zajęcia war-
sztatowe „Miasta dla rowerów” dla 
uczniów klas IV-VI. Z uwagi na to, że 
uczniowie dojeżdżają do szkoły rowe-
rem, szkoła postanowiła przyłączyć 
się do ogólnopolskiej akcji na rzecz 
praw rowerzystów oraz popularyzacji 
roweru, jako przyjaznego dla środo-
wiska środka transportu. Prelekcja 
dotyczyła zasad bezpiecznej jazdy 
rowerem, pokazane zostały fi lmy in-
struktażowe. Na koniec zajęć najbar-
dziej aktywni uczniowie otrzymali 
nagrody rzeczowe w postaci gadżetów 
do rowerów.

Przedstawiciele Wrocławskiej 
Inicjatywy Rowerowej: Magdalena 
Głogowska i Cezary Grochowski w 
październiku przeprowadzili w szko-
le zajęcia doskonalące umiejętność 
jazdy na rowerze. Udział w zajęciach 
wzięli uczniowie z klas IV-VI. Po 
krótkiej części teoretycznej dotyczą-

cej zasad poruszania się po drogach 
uczniowie klasy V i VI ćwiczyli tech-
niki jazdy na rowerze w różnych sytu-
acjach drogowych. Doskonalili mane-
wry drogowe, jazdę slalomem, jazdę 
w kolumnie i technikę gwałtownego 
zatrzymania roweru w nagłych sytu-
acjach. Zajęcia bardzo podobały się 
uczniom. Na pewno będą przydatne 
w czasie jazdy rowerem do szkoły i 
innych wycieczkach rowerowych.

Uczniowie klasy czwartej w ra-
mach zajęć z wychowania komuni-

kacyjnego wykonywali poznane w 
ostatnim czasie znaki drogowe. Do 
wykonania znaków wykorzystano 
różne materiały i techniki plastyczne. 
Prace uczniów były ciekawe oraz po-
mysłowe. Z pewnością pomogą im w 
dalszej nauce przepisów o ruchu dro-
gowym, co ułatwi przygotowanie do 
uzyskania karty rowerowej.

W ramach projektu szkoła otrzy-
mała Srebrny Certyfi kat Szkoły Przy-
jaznej Rowerom oraz zajęła III miej-
sce w edycji dolnośląskiej konkursu 
Rowerowa Szkoła. Gratulujemy!

Małgorzata Chlastawa

nisław Żółtański.
Nagrody uczestnikom IV Halowe-

go Turnieju w Siatkówce OSP ufundo-
wał Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich. Drużyny na podium otrzymały 
puchary, wszystkie drużyny - dyplo-
my, piłki do siatkówki, natomiast każ-
dy zawodnik - pamiątkowe gadżety.

Dodatkowo została przyznana na-
groda indywidualna dla Marka Trze-
ciaka z OSP Gierałtów - najlepszego 
siatkarza turnieju.

Dobra organizacja i sprawne prze-
prowadzenie turnieju sprawiły, że na 
boisku wytworzył się klimat prawdzi-
wej sportowej rywalizacji. Z roku na 
rok wzrasta poziom rozgrywek turnie-
ju i obecnie wszystkie mecze turniejo-
we stały na wysokim poziomie.

Stanisław Żółtański

Gratulujemy zwycięzcom, wszyst-
kim drużynom, kibicom, szczególne 
słowa podziękowania kierujemy na 
ręce Prezesa OSP Gościszów Pana 
Ludwika Torba, Strażaków OSP 
Gościszów, młodzieży MDP w Goś-
ciszowie, Sołtysa Gościszowa Pana 
Zenona Szynka wraz z Radą Sołe-
cką Gościszowa, Dyrektora Szkoły 
im. Jana Pawła II Pani Małgorzaty 
Potockiej wraz z Pracownikami, Sę-
dziego Pana Piotra Matusiak oraz 
zapraszamy wszystkich serdecznie 
w przyszłym roku na jubileuszowy 
V Halowy Turniej Siatkówki dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych Gmi-
ny Nowogrodziec!

Sukcesy zespołów 
folklorystycznych 
z Gminy Nowogrodziec

Po raz XX w Bogatyni zaprezentowały się zespoły z Dolnego Śląska podczas Międzyna-
rodowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych „Kolęda 2014”.

Tegoroczna edycja odbyła się 01 lutego 2014 roku w Multifunkcjonalnym Centrum Trój-
styku w Bogatyni - Markocicach. Naszą gminę reprezentowały zespoły z Gościszowa 
„Gościszowianki” i „Herody” oraz zespół śpiewaczy „Zagajnik – Wykroty” z Zagajnika.

Podczas Przeglądu zespoły zaprezentowały się w następujących kategoriach:

KATEGORIA I
STOŁY WIGILIJNE I ZAPUSTNE – zespół „Gościszowianki” i „Zagajnik – Wykroty” 
otrzymały równorzędne II nagrody. Nagrody indywidualne za potrawy otrzymali:
1. p. Michalina Ładocha z Gościszowa za gołąbki z kaszą i polewą z grzybów,
2. p. Maria Kida z Gościszowa za pierogi z suszem,
3. p. Stanisław Kojder z Zagajnika za śliwowicę,
4. p. Czesława Janiec z Zagajnika za kapustę z fasolą,
5. p. Maria Kojder z Zagajnika za kluski z makiem.

KATEGORIA II
WIDOWISKA KOLĘDNICZE – I nagroda Zespół „HERODY” z Gościszowa,
II nagroda Zespół „Gościszowianki”.
W tej kategorii zostały przyznane również nagrody rzeczowe odtwórcom ról w widowi-
skach:
1. Mikołajowi Omiatacz z Gościszowa za rolę Żyda,
2. Janowi Łaniocha z Gościszowa za rolę Muzykanta,
3. Wiktorowi Strączewskiemu z Gościszowa za rolę Diabła.

KATEGORIA III
ZWYCZAJOWE ORACJE Z ŻYCZENIAMI – drugą nagrodę rzeczową otrzymała
p. Maria Kida z Gościszowa

KATEGORIA IV
TRADYCYJNIE OZDOBIONE CHOINKI – w tej kategorii nagrody specjalne otrzymali:
Pierwsza nagroda specjalna Zespół „Gościszowianki” z Gościszowa,
Trzecia nagroda specjalna Zespół „Zagajnik – Wykroty” z Zagajnika.

                                                Agata Kleszczyńska

Gratulujemy serdecznie Zespołom Folklorystycznym i dziękujemy za piękną promocję 
Gminy Nowogrodziec!

Ferie 2014 za nami
Miesiąc luty upłynął w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodź-

cu pod hasłem „Ferie 2014”. Podczas zajęć dla dzieci pozostających w swych 
miejscowościach przeprowadziliśmy szereg spotkań o różnorodnym charakte-
rze, zarówno w naszej placówce, jak i w Wiejskich Domach Kultury oraz Świet-
licach Wiejskich na terenie naszej gminy. Odwiedziliśmy Czerną, Wykroty, 
Milików, Nową Wieś, Kierżno, Gościszów, Zebrzydową i Godzieszów. Dzieci 
mogły skorzystać z zajęć plastycznych (metoda kalkowania na ciepło oraz bu-
dowa domków z papieru) i sportowych (elektroniczne lotki, strzelanie z wia-
trówki, tenis stołowy). Dzięki współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich udało 
nam się również dołączyć do programu tegorocznych ferii warsztaty kulinarne 
w Zebrzydowej, gdzie panie z Koła Gospodyń Wiejskich zdradziły dzieciom 
swój przepis na przepyszne ciastka piernikowe, oraz rękodzielnicze (Kierżno, 
Milików), podczas których dzieci mogły nauczyć się ciekawych tradycyjnych 
technik zdobniczych. 

Osobne cykle zajęć przygotowała Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu wraz 
ze swymi Filiami: projekcje animowanych fi lmów dla dzieci w ramach akcji 
Filmoteka-Biblioteka, warsztaty kulinarne, zabawy edukacyjne i wiele innych.

Podsumowaniem pierwszego tygodnia ferii były występy tradycyjnego 
tureckiego Teatru Cieni KARAGÖZ w interpretacji artystów Umuta Nebioĝlu 
oraz Alberta Kwiatkowskiego z Warszawy. Przedstawienia dwujęzyczne (pol-
sko-tureckie) odbyły się w piątek 21 lutego w Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Nowogrodźcu oraz w zespole Szkół w Nowej Wsi, ciesząc się szeroką 
publicznością i zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale również osób dorosłych. 
Warto dodać, że Pan Umut Nebioĝlu jest uczniem jednego z ostatnich żyjących 
obecnie w Turcji mistrzów tej sztuki.

Na zakończenie Ferii 2014, 28 lutego o godzinie 14:00 dzieci zaproszone 
zostały na ognisko z kiełbaskami i herbatą, które mimo braku śniegu nie stra-
ciło nic ze swego uroku. 

Również w Wykrotach dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia „Integracja 
i Przyszłość” sołectw Wykroty i Zagajnik odbyło się uroczyste zakończenie „Fe-
rii 2014” - dzieci mogły uczestniczyć w zabawie karnawałowej, młodzież zaś 
w dyskotece. Odbył się również Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora 
Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, będący podsumowa-
niem dwutygodniowego cyklu zajęć z tej dyscypliny. 

Mariusz Urban


