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Remont Przychodni w Nowogrodźcu

Pamiętamy!
Narodowy Dzień Pamięci „Żoł-

nierzy Wyklętych” - święto poświę-
cone pamięci żołnierzom antykomu-
nistycznego i niepodległościowego 
podziemia, którzy zdecydowali się 
na podjęcie nierównej walki o su-
werenność i niepodległość Polski.

W niedzielę, 01 marca bieżącego 
roku, Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich, Kombatanci Koła Miej-
sko – Gminnego Związku Komba-
tantów RP i BWP w Nowogrodźcu: 
Józef Komar, Eugeniusz Braszka  
i Zofia Bokszańska, złożyli kwiaty 
pod pomnikiem Obrońcom Ojczyzny  
w Nowogrodźcu, oddając hołd po-
ległym i pomordowanym członkom 
podziemia niepodległościowego, 

Od kwietnia bieżącego roku 
Mieszkańcy gminy Nowogrodziec 
będą mogli korzystać z usług me-
dycznych świadczonych w Przy-
chodni Gminnej w Nowogrodźcu  
w nowych, lepszych warunkach. 

 W dniu 13 lutego 2015 roku 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich podpisał umowę z Dyrekto-
rem Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Mar-
cinem Krzywdzińskim o udzielenie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na 
częściowe pokrycie kosztów remon-
tu Przychodni Gminnej w Nowo-
grodźcu. SP ZOZ w Nowogrodźcu 
otrzyma od Gminy Nowogrodziec 
pomoc finansową w wysokości 40 
tysięcy złotych. 

 Udzielenie dotacji dla SP 
ZOZ w Nowogrodźcu było możliwe 
dzięki zmianie budżetu, który pod-
jęli Radni Rady Miejskiej w Nowo-
grodźcu. Niestety, niektórzy Radni 
nie poparli wniosku o udzielenie 

dotacji wstrzymując się od głosu, 
wśród nich byli: Katarzyna Kiecen-
ka , Aneta Bochenek, Artur Kozioł  
i Barbara Wójtowicz.

Celem podejmowanego przed-
sięwzięcia jest dostosowanie reje-
stracji Przychodni do przyjmowa-
nia większej liczby pacjentów oraz 
do pracy w systemie elektronicz-
nym. W celu realizacji zadania zo-
staną wykonane m. in. prace roz-
biórkowe, przebudowa instalacji, 

którzy przeciwstawiali się sowiety-
zacji kraju. Kwiaty zostały złożone 
również pod pomnikami w miej-
scowościach Gierałtów, Wykroty  
i Zagajnik.

Uroczystemu złożeniu kwiatów 
oraz zapaleniu zniczy towarzyszyła 
również młodzież. Młodzi ludzie są 
przyszłością naszego kraju, dlatego 
tak ważne jest, aby pamięć o boha-
terach narodowych, o duchu pol-
skości przetrwała i była nadal prze-
kazywana kolejnym pokoleniom 
przez naocznych świadków tamtych 
wydarzeń.

„Oddajemy hołd Żołnierzom 
Wyklętym - bohaterom antyko-
munistycznego podziemia, którzy 
walczyli o wolność i niepodległość 
Polski. Chociaż walczyli z okupan-

tem o wolną Polskę, władza ludowa 
okrzyknęła ich wrogami państwa. 
Byli szykanowani, skazywani na 
długie wyroki. Pamięć o nich to mo-
ralny obowiązek Polaków” - mówi 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich.

1 marca 1951 roku w więzieniu 
na warszawskim Mokotowie, po 
pokazowym procesie, rozstrzelano 
siedmiu członków niepodległościo-
wego IV Zarządu Głównego Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość”. 
Rocznica tej zbrodni obchodzona 
jest od 2011 roku jako Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych.

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

roboty murarskie, okładziny z pły-
tek ceramicznych, a także montaż 
urządzeń sanitarnych. Szacunkowa 
wartość inwestycji wynosi 46 tysię-
cy złotych. Wykonawcą jest firma 
Budromax Roman Martynowski  
z Rząsin.

Trwający obecnie remont ma 
znacząco poprawić jakość obsługi 
pacjentów, m.in. poprzez telefo-
niczną rejestrację oraz skrócić czas 
oczekiwania przyjęcia do lekarza.  

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

IV rocznica Domu Dziennego Pobytu  
w Nowogrodźcu

W dniu 25 lutego 2015 roku,  
z okazji 4 rocznicy utworzenia przy 
Miejsko Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Nowogrodźcu 
Domu Dziennego Pobytu, Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
spotkał się z Seniorami gminy No-
wogrodziec. Spotkania z Seniorami 
w ciepłej i przyjaznej atmosferze 
stały się już dobrą tradycją. „Zawsze 
chętnie i z wdzięcznością przyjmuję 
propozycję spotkania z Seniorami. 
Ogromne życiowe doświadczenie, 
mądrość, aktywna postawa spo-
łeczna Seniorów są darem w naszą 
społeczną pamięć”- powiedział Go-
spodarz gminy Robert Relich. 

Kierownik Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wogrodźcu Anna Lityńska serdecz-
nie dziękowała władzom gminy No-
wogrodziec za utworzenie w roku 
2011 Domu Dziennego Pobytu, za 
wsparcie inicjatyw Seniorów. Pani 
Kierownik podkreśliła również, że 
doświadczenie Domu Dziennego 
Pobytu w Nowogrodźcu jest bar-
dzo cenne. Przyjeżdżają do naszej 
gminy przedstawiciele sąsiednich 
powiatów, by porozmawiać, zo-
baczyć, jak sprawnie funkcjonuje 
nowogrodziecki Dom Dziennego 
Pobytu, jak dobrze się czują w nim 
Seniorzy. Przewodnicząca Rady 
Domu Dziennego Pobytu Matylda 
Smusz, w pełnym wzruszenia prze-
mówieniu, opowiedziała zebranym 
o tym, jak ważnym w życiu ludzi 
starszych jest to wspaniałe, ciepłe 
i przyjazne miejsce, ich wspólny 
dom, gdzie się spotykają, spędzają 
razem czas, uprawiają gimnasty-
kę poprawiającą kondycję, tworzą 
kółka zainteresowań, wspólnie spo-
żywają posiłki. Coraz więcej osób 

chce dołączyć do grona Seniorów 
DDP. W krótkim czasie osiągnię-
to już wiele, a przede wszystkim 
aktywizację i integrację Seniorów  
w gminie Nowogrodziec. „Do histo-
rii naszej gminy zostanie wpisana 
obecna władza Nowogrodźca dlate-
go, iż powołała do życia tak bardzo 
potrzebny starszym osobom Dom 
Dziennego Pobytu” – powiedzia-
ła na zakończenie Pani Matylda 
Smusz. 

W nastrój miłych wspomnień 
wprowadził zebranych Instruktor 
terapii Domu Dziennego Pobytu 
Krzysztof Kawałko, prezentując 
film opowiadający o początkach 
utworzenia placówki oraz slajdy 
ze wspólnych wyjazdów, przedsię-
wzięć i konkursów.

Podczas otwartej życzliwej roz-
mowy Seniorzy Domu Dziennego 
Pobytu dzielili się własnymi spo-
strzeżeniami, poruszali problemy 
społeczne, zadawali pytania Bur-
mistrzowi, który chętnie omawiał 
wszystkie nurtujące ich tematy. 

Żegnając się Burmistrz Robert 
Relich podziękował za słowa uzna-
nia, za aktywną oraz zaangażowaną 
społecznie postawę, podkreślając 
ważną rolę Seniorów, jako osób 
godnych wszelkiego szacunku i na-
śladowania, w wychowaniu mło-
dzieży w poczuciu odpowiedzial-
ności za siebie i społeczeństwo oraz 
poszanowaniu tradycyjnych warto-
ści. 

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu



Drodzy Mieszkańcy!
Gmina Nowogrodziec przystąpiła do opracowania Planu gospo-

darki niskoemisyjnej, utworzenia bazy danych do oceny gospodarki 
energią, inwentaryzacji źródeł niskiej emisji.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN)
jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmie-

rzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego 
tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności ener-
getycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw 
konsumpcyjnych użytkowników energii – producentów, dostawców  
i odbiorców.

Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska  
i jakości życia Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec poprzez kon-
tynuację rozpoczętych w latach poprzednich i kontynuowanych dzia-
łań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
pyłowo–gazowych, wymianę kotłów na ekologiczne, termomoderni-
zacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji  
i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetle-
nia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy i Miasta.

Na opracowanie PGN Gmina Nowogrodziec otrzymała dofinan-
sowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko. 

WAŻNE!
Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i Miasta 
Nowogrodziec oraz jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania 
ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby  
i możliwości Gminy i Miasta Nowogrodziec w zakresie modernizacji 
źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przeprowadzona 
zostanie wśród mieszkańców, przez upoważnionych przez Burmi-
strza Nowogrodźca pracowników EKO-TEAM ze Zgorzelca, inwenta-
ryzacja źródeł niskiej emisji. 

Jednocześnie trwa akcja inwentaryzacyjna na stronie interneto-
wej http://pgnnowogrodziec.ankietaplus.pl. Wypełnienie ankiety 
nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, nato-
miast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, zużyciu 
energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa 
przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania 
końcowego.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy  
EKO – TEAM Sebastian Kulikowski

tel. 0691 015 026, fax. 75 613 81 34,  
e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN. 

Burmistrz Nowogrodźca
Robert Relich

Raport z wyborów Sołtysów,  
Zastępców Sołtysów oraz Rad Sołeckich

Kadencja 2015-2019
Lp. Sołectwo Sołtys Zastępca Rada Sołecka
1. Czerna Józef Potyszka Teresa Buryła Mariola Szewczyk

Halina Bancer
Sebastian Jodłowski
Aneta Potoczna
Andrzej Gałka

2. Gierałtów Jadwiga Kleszczyńska Andrzej Komar Dariusz Krępeć 
Franciszek Zieliński
Monika Wyporkiewicz
Katarzyna Matkowska
Andrzej Kleszczyński

3. Godzieszów Piotr Tutak Józefa Szwed Tadeusz Łyp
Joanna Kleszczyńska
Krystyna Chrzęszcz

4. Gościszów Grzegorz Olejnik Ludwik Torba Wioleta Sikora
Lucyna Strączewska
Barbara Kuduk
Urszula Anioł
Mirosław Omiatacz

5. Kierżno Genowefa Chmielowiec Monika Konias Ewelina Berlicka 
Anna Majka
Łukasz Jonik

6. Milików Antonina Szelechowicz Renata Wołoszyn Regina Bujak
Stanisława Oleksy
Małgorzata Szewczyk

7. Nowa Wieś Stanisław Witowski Beata Kata Janina Wójcik
Łukasz Szymczak
Agnieszka Sadowska
Stanisław Sadowski
Marek Witowski

8. Nowogrodziec Stanisław Kowalik Maria Mudrak Regina Walęga
Janina Żurawska
Jarosław Dąbal

9. Parzyce Anna Słoma Sylwia Stypczyc Henryk Kusy
Teresa Szczepańska
Grażyna Walęga
Mateusz Herman
Helena Dolecka

10. Wykroty Krystyna Proć Janusz Prusinowski Krzysztof Igras
Renata Igras
Barbara Żołna

11. Zabłocie Agnieszka Góral Mariusz Walski Urszula Troszczak-Krzywdzińska
Krzysztof Ozga
Krystyna Dul

12. Zagajnik Agnieszka Sałek Katarzyna Karyszyn Teresa Gałuszka
Maria Rojek
Dariusz Popławski

13. Zebrzydowa Stanisław Fecyk Tadeusz Bram Piotr Fecyk
Jan Latawiec
Monika Piszczek   
Elżbieta Rachtan
Franciszek Rutyna

Drodzy Mieszkańcy!   
 

Gmina Nowogrodziec przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej, 
utworzenia bazy danych do oceny gospodarki energią, inwentaryzacji źródeł niskiej emisji. 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) 
 

jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów 
pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania 
udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej 
oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii 
– producentów, dostawców i odbiorców. 

Celem wdrażania PGN jest poprawa stanu środowiska i jakości życia Mieszkańców Gminy                 
i Miasta Nowogrodziec poprzez kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich                                      
i kontynuowanych działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń 
pyłowo–gazowych, wymianę kotłów na ekologiczne, termomodernizacji budynków mieszkalnych 
i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia 
energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy i Miasta. 

Na opracowanie PGN Gmina Nowogrodziec otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.  

 

WAŻNE! 
Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz 
jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii 
Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy i Miasta Nowogrodziec 
w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przeprowadzona 
zostanie wśród mieszkańców, przez upoważnionych przez Burmistrza Nowogrodźca 
pracowników EKO-TEAM ze Zgorzelca, inwentaryzacja źródeł niskiej emisji.  

Jednocześnie trwa akcja inwentaryzacyjna na stronie internetowej 
http://pgnnowogrodziec.ankietaplus.pl. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym 
zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, 
zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do 
stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania końcowego. 

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy EKO – TEAM Sebastian Kulikowski          
tel. 0691 015 026, fax. 75 613 81 34, e-mail: ekoteam.kulikowski@gmail.com 

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.  

                        Burmistrz Nowogrodźca 
                                   Robert Relich 

 
 
 

                                       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Tablety w Twojej bibliotece
GCKiS Biblioteka Miejska w 

Nowogrodźcu została laureatem 
konkursu „Tablety w Twojej biblio-
tece”, który jest częścią Programu 
Rozwoju Bibliotek. Fundacja Roz-
woju Społeczeństwa Informacyj-
nego wyposażyła bibliotekę w trzy 
tablety Apple iPad Air 16GB wraz 
z akcesoriami. Celem Projektu jest: 
dostarczenie bibliotekom publicz-
nym narzędzi, wiedzy i inspiracji 
niezbędnych do wprowadzenia 
usług mobilnych dla użytkowni-
ków, które wspierają tworzenie, 
uczenie się i dzielenie z innymi oraz 
promowanie wizerunku bibliotek 
publicznych jako instytucji nowo-
czesnych, podążających za najnow-
szymi globalnymi trendami.

Dzięki tabletom osoby przy-
chodzące do bibliotek mogą mieć 

bezpłatny dostęp do Internetu, 
nabywać nowe umiejętności dzię-
ki aplikacjom edukacyjnym, two-
rzyć własne treści multimedialne 
i dzielić się nimi z innymi osoba-
mi, rozwijać swoje zainteresowa-
nia, kształcić zdolności manualne. 

GCKiS Biblioteka Miejska  
w Nowogrodźcu

Drodzy Mieszkańcy!   
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Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i Miasta Nowogrodziec oraz 
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Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy i Miasta Nowogrodziec 
w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, przeprowadzona 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności

w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nasze podatki
Nowy rok przyniósł ze sobą nowe 

zobowiązania podatkowe. Kompe-
tencję ustalenia stawek podatków 
oraz opłat lokalnych mają właściwe 
rady gmin, które muszą uwzględnić 
w swoich uchwałach maksymalne 
stawki określane corocznie przez 
Ministra Finansów.  Stawki podat-
ków i opłat na 2015 rok wskazane są  
w obwieszczeniu Ministra Finansów 
w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokal-
nych w 2015 roku (Mon. Pol. z 2014 r. 
poz. 718). W gminie Nowogrodziec 
uchwały w sprawie stawek podatków 
i opłat lokalnych na 2015 rok zostały 
uchwalone na sesji Rady Miejskiej  
w Nowogrodźcu w dniu 04 listopada 
2014 roku. Poniżej przedstawiamy 
informacje dotyczące stawek podat-
ków w 2015 roku na terenie naszej 
gminy.

Podatek rolny pozostał na pozio-
mie z przed dwóch lat  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 fizyczny. Podatek od nieru-
chomości położonych na terenie gmi-
ny Nowogrodziec uległ niewielkim 
zmianom. Wszystkie stawki podatku 
od nieruchomości określone zosta-
ły w Uchwale Nr LIV/410/14 Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 04 
listopada 2014 roku w sprawie okre-

ślenia wysokości stawek w podatku 
od nieruchomości.

Robert Relich, Burmistrz No-
wogrodźca, informuje o korzystnej 
zmianie dla Mieszkańców - nowoś-
cią w podatku od nieruchomości 
jest wprowadzenie odrębnej stawki 
podatkowej dla budynków pozosta-
łych należących do osób fizycznych, 
tj. obory, szopy, stodoły, garaże wy-
korzystywane wyłącznie na zaspo-
kojenie potrzeb własnych podatnika 
związanych z prowadzeniem gospo-
darstwa domowego, w części nie 
zajętej na prowadzenie działalności 
gospodarczej i na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego, do których sto-
suje się stawkę 3,80 zł  od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej. Jest to korzyst-
na zmiana dla właścicieli tego typu 
nieruchomości, ponieważ podatek 
dla tego typu nieruchomości zmniej-
szył się w porównaniu do 2014 roku 
o 0,38 zł za 1 m2. Przykładowo, oso-
ba posiadająca stodołę o powierzchni 
120 m2 w 2014 roku zapłaciła podatek 
w wysokości 501,60 zł, w roku 2015 
zapłaci 456,00 zł. Dotychczas dla bu-
dynków pozostałych obowiązywała 
jedna stawka podatku bez względu 
czy właścicielem była osoba fizyczna 
czy osoba prawna. Obecnie dla  bu-
dynków pozostałych, nie ujętych w 
powyższym katalogu, w tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej statuto-
wej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publiczne-

go, stawka podatku wynosi 4,86 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej. 

Podatek leśny  w 2015 roku wy-
nosi 41,5470 zł za hektar fizyczny, 
o 1 zł w porównaniu do 2014 roku 
zwiększone zostały stawki podatku 
od środków transportowych. 

Przypominamy wszystkim po-
siadaczom środków transportowych 
o masie całkowitej powyżej 3,5 tony 
o obowiązku składania deklara-
cji na podatek. Stawki podatku od 
wszystkich środków transportowych 
określone zostały w Uchwale Rady 
Miejskiej nr LIV/411/14 z dnia 04 li-
stopada 2014 roku. Wszystkie osoby 
prawne również powinny złożyć de-
klaracje na podatek od nieruchomo-
ści, rolny i leśny. Termin złożenia tej 
deklaracji upłynął 31 stycznia. Nie-
wypełnienie obowiązku zgłoszenia 
przedmiotu opodatkowania właści-
wemu organowi jest przesłanką do 
wszczęcia postępowania karno-skar-
bowego. Pamiętajmy wiec o termino-
wym wywiązywaniu się z obowiąz-
ków, a tych którzy przegapili termin 
składania deklaracji prosimy o nie-
zwłoczne dostarczenie ich do Urzędu.

Szczegółowe informacje o staw-
kach podatków i opłat oraz związa-
nych z nimi aktach prawnych można 
uzyskać na stronie internetowej no-
wogrodziec.pl w zakładce: Gmina 
– Podatki i opłaty

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



dia filmowego. Obejrzeliśmy rekwi-
zyty i stroje z popularnych filmów 
i poznaliśmy nowoczesne techniki 
produkcji filmowej. Niesamowite 
wrażenia i przeżycia z gali i pobytu 
w tak szczególnym miejscu na dłu-
go pozostaną w naszej pamięci.” 

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  
w Nowogrodźcu

Recytacja poezji polskich autorów  
jest bezcenną wartością i szacunkiem  

dla kultury narodu

W dniu 12 lutego 2015 roku 
w Gminnym Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu odbyły 
się eliminacje gminne 60 edy-
cji Dolnośląskiego Konkursu dla 
gimnazjalistów. Jury w składzie: 
Zofia Ożarowska ( przewodniczą-
ca komisji), Monika Rutyna (czło-
nek komisji) oraz Anna Wołoszyn 
(członek komisji), po wysłucha-
niu 14 uczestników w kategorii 
recytacja i poezja śpiewana, wyty-
powało następujących laureatów:

I miejsce  Kamila Nazim (Nowogrodziec),
II miejsce  Sławomir Kleszczyński  
  (Nowogrodziec),
III miejsce  Sara Stupiec (Nowogrodziec),
IV miejsce  Anna Rucińska (Nowogrodziec),
V miejsce  Zofia Adaszkiewicz (Wykroty).

Jury również zdecydowało przyznać trzy 
wyróżnienia, które otrzymali:

Patrycja Łukojć (Nowogrodziec),
Katarzyna Blatkiewicz (Wykroty),

Klaudia Zawrotniak (Wykroty).
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Profilaktyka przede wszystkim…

Bolesławiecki Klub Amazonek 
zakończył w Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Nowogrodźcu reali-
zację cyklu bardzo pożytecznych  
i ciekawych przedsięwzięć związa-
nych z projektem „Od młodzika do 
seniora, by kręgosłup nie był zmo-
rą”.

Projekt został współfinanso-
wany przez Urząd Miejski w No-
wogrodźcu oraz Fundację Polska 
Miedź. 

Decyzją Roberta Relicha, Bur-
mistrza Nowogrodźca, we współ-
pracy z Paniami z Nowogrodźca 
zrzeszonymi w Bolesławieckim Klu-

bie Amazonek, projekt został zrea-
lizowany. Efektem współpracy jest 
zakup aparatu AQUAVIBRON wraz 
z Zamkniętym Obiegiem Wody 
do AQUAVIBRON (ZOW), który 
wspiera profilaktykę zdrowotną 
osób po mastektomii. 

Cykl działań projektu obejmował 
prelekcje oraz pokazy specjalistów 
z dziedziny psychologii, fizjotera-
pii oraz ratownictwa medycznego. 
Jego idea polegała na pobudzeniu 
świadomości prozdrowotnej mło-
dzieży poprzez zobrazowanie wpły-
wu bodźców zewnętrznych oraz na-
szego zachowania na zdrowie.

 „Razem w pełni sprawni”
Uczniowie Gimnazjum im. Ada-

ma Mickiewicza w Nowogrodźcu 
wzięli udział w uroczystej gali pod-
sumowującej organizowany przez 
Fundację Promyk Słońca i Dolno-
śląski Urząd Marszałkowski projekt 
„Razem w pełni sprawni”. W pro-
jekcie uczestniczyło 30 szkół z całe-
go województwa dolnośląskiego.

Z relacji nadesłanych do Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu: 

„Od kwietnia realizowaliśmy 
zadania przewidziane przez orga-
nizatorów tego ważnego przedsię-
wzięcia. Aleksandra Potocka, An-
drzej Rutyna i Maciej Kiełbowicz 
systematycznie, przez kilka miesię-
cy, uczestniczyli w internetowych 
warsztatach filmowych. Przy współ-
pracy innych uczniów przygotowali 
własny scenariusz, a następnie na-
kręcili etiudę filmową pod tytułem 
„Moda na przyjaźń”. Film opowia-
da o „Coolturalnym” Marianie, któ-
ry wspiera osoby niepełnosprawne. 

Uroczysta gala odbyła się w Cen-
trum Technologii Audiowizualnych 
we Wrocławiu. Naszą szkołę repre-
zentowali:  Aleksandra Potocka, 
Andrzej Rutyna, Maciej Kiełbowicz, 

Mateusz Burdyna, Wiktoria Szcze-
pańska i Wiktoria Wilas. Podczas 
gali poznaliśmy laureatów konkur-
sów i obejrzeliśmy w Studium Fil-
mowym najciekawsze filmy. Nasza 
uczennica Wiktoria Wilas była jed-
ną z trzech osób nominowanych do 
tytułu „Najlepsza aktorka”. 

Następnie mieliśmy okazję 
zwiedzić niesamowite miejsca stu-

Eliminacje gminne 60 edycji  
Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego 
dla gimnazjalistów

Eliminacje gminne XX edycji  
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
„PEGAZIK” 

Dnia 10 lutego 2015 roku  
w Gminnym Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu odbyły 
się eliminacje XX edycji Powiato-
wego Konkursu Recytatorskiego 
„PEGAZIK”. Jury w składzie: Sa-
bina Byszewska (przewodnicząca 
komisji), Anna Wujda (członek 
komisji) oraz Anna Wołoszyn 
(członek komisji), po wysłucha-
niu 24 uczestników, wytypowało 
następujących laureatów:

I miejsce  Michał Łaniocha(SP Gościszów),
II miejsce  Justyna Maksymowicz  
  (SP Nowogrodziec),
III miejsce  Aleksandra Krzywdzińska  
  (SP Nowogrodziec),
IV miejsce  Mariusz Pyszka (SP Wykroty),
V miejsce  Natalia Oleśków (SP Gierałtów).

Jury zdecydowało przyznać  
trzy wyróżnienia, które otrzymali:

Dawid Konieczny( SP Nowogrodziec),
Dominika Kida (SP Gościszów),

Oliwia Bram (SP Nowogrodziec).
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Gratulujemy Laureatom i życzymy  
powodzenia w kolejnych konkursach!

Ostatnie działanie polegało na 
pokazie samobadania piersi przy 
pomocy fantoma piersi z wbudowa-
nymi guzkami. Pokaz poprowadziły 
członkinie Bolesławieckiego Klubu 
Amazonek. Pogadanka poruszała 
przede wszystkim tematykę zwią-
zaną z samobadaniem piersi. Pod-
czas pokazu wskazano podstawowe 
zasady samobadania.

Prowadzące spotkania przeka-
zały również informacje o sympto-
mach choroby nowotworowej. Pani 
Władysława Kotlarek, Prezes Klubu 
Amazonek, opowiedziała o osobi-
stych doświadczeniach związanych 
z przebiegiem jej choroby.

Młodzież uświadomiono, że 
choroba nie jest wyrokiem. Wczes-
ne wykrycie zmian pozwala na wy-
leczenie i powrót do normalnego 
życia. Jest to poważna choroba, ale 
klasyfikuje się ją jako schorzenie 
przewlekłe i w wielu przypadkach 
wyleczalne.

Wszystkim uczestnikom spotka-
nia rozdano ulotki do samobadania 
piersi, które można zawiesić w ła-
zience, co nakłoni do regularności 
badań.

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  
w Nowogrodźcu

Karnawał w Akademii Przedszkolaka
W Akademii Przedszkolaka  

w Nowogrodźcu odbył się Bal Kar-
nawałowy dla dzieci i zaproszonych 
gości.

Nasza Akademia Przedszkola-
ka zamieniła się w magiczny, ko-
lorowy świat. Gdy wybiła uprag-
niona godzina, cała sala wypełniła 
się dziećmi. Byli także inni goście, 
m.in. rodzice i dziadkowie.

Podczas zabawy dzieci mogły 
tańczyć, śpiewać oraz brać udział 
w licznych konkursach, które wy-
wołały dużo radości. Dodatkową 
atrakcją był oczywiście poczęstu-
nek, który składał się z kolorowych 
kanapek oraz słodkości. Zaba-
wa odbyła się w ciepłej, radosnej  
atmosferze.

GCKiS w Nowogrodźcu



Nowogrodziec górą!
MKS Chrobry Nowogrodziec 

zwyciężył w Mistrzostwach Powiatu 
Halowej Piłki Nożnej Juniorów!

Dnia 1 marca 2015 roku  
w turnieju powiatowym wystąpi-
ło osiem drużyn z terenu Powiatu 
Bolesławieckiego: Nowogrodziec, 
Otok , Kraśnik, Gromadka, Ocice, 
Osiecznica, Brzeźnik i Bolesławiec. 
Uczestnicy zostali podzieleni na 
dwie grupy. Drużyna MKS Chro-
bry znalazła się w grupie wspól-
nie z BKS Bolesławiec, Jawa Otok 
i LZS Brzeźnik. Do półfinału nasi 
zawodnicy awansowali z drugiego 
miejsca w grupie, gdzie zmierzyli 
się z drużyną LKS Ocice wygrywa-
jąc 5:1. Mecz finałowy, który druży-
na Chrobrego rozegrała z drużyną 
GKS Gromadka, po zaciętej walce 
zakończył się remisem 0:0. Obie 
drużyny miały sytuacje, w których 
mogły rozstrzygnąć mecz na swoją 

korzyść. W rzutach karnych zwycię-
żyli zawodnicy MKS Chrobry No-
wogrodziec i zdobyli puchar. 

II miejsce zdobyła drużyna GKS 
Gromadka, III miejsce - BKS Bole-
sławiec. 

Zwycięska drużyna Chrobrego 
wystąpiła w składzie: Marcin Brzu-
chowski, Krystian Żaczek, Mariusz 
Kowalik, Jakub Widuch, Damian 
Bąk, Aleksander Żółtański, Michał 
Rosa, Jakub Engel, Jakub Mrozik, 
Jakub Trembacz. Trenerem druży-
ny jest Pan Michał Sudół.

Nagrodę indywidualną „Najlep-
szy strzelec turnieju” otrzymał Mi-
chał Rosa.

Serdecznie gratulujemy zawod-
nikom drużyny juniorów zwycię-
stwa w Mistrzostwach Gmin Powia-
tu Bolesławieckiego!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Kolejne sukcesy zespołów z Gościszowa
Zespoły Folklorystyczne z Goś-

ciszowa „Gościszowianki”, „Mali 
Gościszowianie” oraz „Herody” 
reprezentowały gminę Nowogro-
dziec podczas Międzynarodowego 
Przeglądu Zespołów Kolędniczych 
i Śpiewaczych „KOLĘDA 2015”  
w Bogatyni – Markowicach.

Podczas Przeglądu zespoły  
z Gościszowa zaprezentowały się  
w następujących kategoriach:

1. Widowisko wigilijne, za które 
„HERODY” otrzymały II miejsce 
oraz w tej kategorii przyznano 
również nagrodę rzeczową dla 
Wiktora Strończewskiego za rolę 
diabła.

2. Zespoły śpiewacze:

• Zespół „Gościszowianki” 
otrzymał I miejsce za wyko-
nanie kolęd: „W dzień Bożego 
Narodzenia” oraz „Zagrzmiała 
Runęła”.

• Zespół „Mali Gościszowianie” 
otrzymał nagrodę specjalną 
oraz nominację na wyjazd 
na 49 Ogólnopolski Festiwal 
Śpiewaków i Kapel Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą.

3. Tradycyjny stół wigilijny i za-
pustny oraz dekorację drzewek 
bożonarodzeniowych, za które 
Zespół „Gościszowianki” otrzy-
mał I miejsce oraz nagrody rze-
czowe: pani Krystyna Klimek 
- za kluski z makiem oraz pani 
Michalina Ładocha - za gołąbki  
z kaszy jęczmiennej.

4. Wygłoszenie zwyczajowych ora-
cji – w tej kategorii nagrodę rze-

czową otrzymała pani Aleksan-
dra Łaniocha.

 
Dodatkowo nagrodę rzeczową za 
całokształt pracy otrzymała pani 
Małgorzata Potocka – opiekun gru-
py „Herody” i „Mali Gościszowia-
nie”.
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II miejsce w Mistrzostwach Powiatu  
Piłki Siatkowej

W Mistrzostwach Powiatu Piłki 
Siatkowej, które zostały rozegra-
ne w Hali Sportowej przy Gim-
nazjum im. Adama Mickiewicza 
w Nowogrodźcu, gminę Nowo-
grodziec reprezentowali: Michał 
Rosa, Wojciech Martynowski, Ni-
kolas Niedzielski, Dawid Fila, Ja-
kub Trembacz, Jan Łaniocha, Ja-
kub Mrozik, Bolesław Zarembecki, 
Wojciech Jadach (opiekun – pan 
Dariusz Marek). Mecze rozgrywano 
do 2 wygranych setów, sety - do 25 
punktów, a trzeci decydujący - do 
15 punktów. 

Chłopcy z Gminy Nowogro-
dziec zajęli pewne drugie miejsce 
w turnieju, przegrywając tylko  
z Gimnazjum Samorządowym Nr 2  
w Bolesławcu, a ogrywając pozo-
stałe drużyny. Nasza drużyna wy-
kazała się świetnymi cechami woli-
cjonalnymi. W ich grze było widać 
determinację w dążeniu do osiąg-

nięcia korzystnego wyniku, co przy-
czyniło się do wygrania meczów  
z teoretycznie lepszymi drużynami.

Wyniki techniczne:

G Nowogrodziec - G Iwiny 2:0 (25:20, 25:18)

G 2 Bolesławiec - G 4 Bolesławiec 2:0 (25:11, 25:11)

G 2 Bolesławiec - G Nowogrodziec 2:0 (25:7, 25:13)

G 4 Bolesławiec - G Iwiny 1:2 (25:14, 21:25, 12:15)

G Iwiny - G 2 Bolesławiec 0:2 (9:25, 9:25)

G Nowogrodziec - G 4 Bolesławiec 2:0  
   (25:20, 25:18)

Klasyfikacja końcowa chłopców:

1. GIMNAZJUM 2 BOLESŁAWIEC 6 pkt  6:0

2. GIMNAZJUM NOWOGRODZIEC 5 pkt  4:2

3. GIMNAZJUM IWINY     4 pkt  2:5 

4. GIMNAZJUM 4 BOLESŁAWIEC     3 pkt  1:6

5. GIMNAZJUM OSIECZNICA nie dotarło na zawody.
     

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza  
w Nowogrodźcu

Uczmy się pomagać!
Uczniowie Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Gierałtowie 
wzięli udział w ogólnopolskiej akcji 
Góra Grosza.

„Jeden grosz znaczy niewiele, 
ale Góra Grosza jest największa na 
świecie”.

Wszystkie klasy aktywnie 
uczestniczyły w akcji. Udało się ze-
brać 171,00 zł.

Celem akcji było zbieranie fun-
duszy na pomoc dzieciom wycho-
wującym się poza własną rodziną,  

w tym na tworzenie i dofinansowa-
nie domów dla dzieci, rodzinnych 
domów dziecka, zawodowych ro-
dzin zastępczych oraz dla najbar-
dziej potrzebujących domów dzie-

cka, które realizują prorodzinne 
programy wychowawcze.

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Gierałtowie

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom Mieszkańców Gminy i Miasta 
Nowogrodziec Zakład Gospodar-
ki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
w Lubaniu z dniem 1 marca 2015 
roku wydłużył czas otwarcia Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, zlokalizowanego 
przy ul. Strzeleckiej 24 w Nowo-
grodźcu (przy miejskiej oczyszczal-
ni ścieków). PSZOK będzie czynny 
w godzinach: 
• poniedziałek 09:00 -17:00
• wtorek 09:00 -17:00
• środa nieczynne
• czwartek 09:00 -17:00
• piątek 09:00 -17:00
• sobota 08:00 -16:00

Mieszkańcy Gminy w ramach 
ponoszonych opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
mogą oddawać do PSZOK-u selek-
tywnie zebrane odpady komunalne 
w tym odpady problemowe takie 
jak: szkło, papier, metale, tworzy-
wa sztuczne, opakowania wielo-
materiałowe, odpady komunalne, 
ulegające biodegradacji, w tym od-
pady zielone, odpady budowlane  
i rozbiórkowe w postaci gruzu (ce-
gła, beton), pochodzące z drobnych 
remontów niewymagających zgło-
szenia lub pozwolenia na budowę, 
zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, zużyte żarówki, meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, 
zużyte opony z samochodów oso-

Zmiana godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki  
Odpadów Komunalnych w Nowogrodźcu

bowych, zużyte baterie i akumula-
tory, tekstylia i odzież, problemowe 
odpady komunalne (m.in. puszki 
po farbach, lakierach, aerozolach, 
zużyte smary, oleje, kleje). 

Należy również pamiętać, że 
PSZOK przyjmuje jedynie odpady 
komunalne, czyli odpady powsta-

jące w gospodarstwie domowym. 
Nie będą przyjmowane odpady po-
chodzące od przedsiębiorców z pro-
wadzonych przez nich działalności 
gospodarczych. 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu


