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Pamiętamy!
1 września 1939 roku hitlerow-

skie Niemcy napadły na Polskę. 
Rozpoczęła się II wojna świato-
wa - największy konflikt zbrojny  
w dziejach ludzkości, w którym 
wzięło udział 61 państw. Zmobilizo-
wano ponad 110 milionów żołnie-
rzy, zginęło ponad 55 milionów lu-
dzi, a 35 milionów zostało rannych.

Z okazji 75 rocznicy tych tra-
gicznych wydarzeń, pod pomni-
kiem Obrońcom Ojczyzny w No-

Dzień Seniora w Nowogrodźcu
Dnia 2 października 2014 roku 

w Nowogrodźcu uroczyście obcho-
dzono Dzień Seniora. Zaproszeni 
goście spotkali się na placu rekre-
acji ruchowej dla Seniorów na tere-
nie Domu Dziennego Pobytu przy 
Miejsko Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Nowogrodźcu. 
Seniorów przywitał Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich, życząc 
im długich lat życia, zdrowia, rado-
ści, optymizmu, pogody ducha oraz 
wszelkiej pomyślności. 

Kierownik Miejsko Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogrodźcu Anna Lityńska 
powitała przybyłych gości, obda-
rowując wszystkich szczególną 
uwagą i ciepłem. Instruktor tera-
pii zajęciowej Domu Dziennego 
Pobytu w Nowogrodźcu Krzysztof 
Kawałko przedstawił krótki zarys 
działalności placówki. Od samego 
początku działalności Domu Dzien-
nego Pobytu zakładano szczytne 
cele: zapewnienie opieki osobom 
starszym, samotnym, które znala-
zły się w trudnej sytuacji życiowej, 
osobom przebywającym na emery-
turze lub rencie. Równie ważnym 
elementem działalności placówki 
jest zapewnienie Seniorom czasu  
w rodzinnej atmosferze, w poczuciu 
bezpieczeństwa oraz w otoczeniu 

rówieśników i personelu, służące-
go pomocą w rozwiązywaniu życio-
wych problemów.

Ciekawe integracyjne spotkania, 
pikniki, wycieczki, imprezy są nie-
odłączną składową życia Seniorów 
w Gminie Nowogrodziec.

Część artystyczną przygotowa-
ły dzieci pod troskliwą opieką pani 
Jolanty Łach z Przedszkola Publicz-
nego w Nowogrodźcu. Udział w tej 
uroczystości dał przedszkolakom 
dużo radości. Seniorom i gościom 
placówki także przedstawienie bar-
dzo się podobało, o czym świadczy-
ły gromkie oklaski dla występują-
cych dzieci.

Życzenia oraz upominki dla 
wszystkich Seniorów na ręce Prze-
wodniczącej Rady Dziennego Domu 
Pobytu w Nowogrodźcu Matyldy 
Smusz złożyli również Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego w Nowogrodźcu Włady-
sław Tomaszewski, Dyrektor Przed-
szkola Publicznego w Nowogrodźcu 
Małgorzata Kwiotek oraz przedsta-
wiciel Gminnego Centrum Kultury 
i Sportu w Nowogrodźcu Elżbieta 
Ostańska.

Niespodzianką dla licznie ze-
branych gości był wspaniały występ 
nowo powstałego chóru Seniorów 

Domu Dziennego Pobytu. Pięknym 
prezentem dla Seniorów był rów-
nież występ zespołu folklorystycz-
nego Milikowianki z Milikowa.

Spotkanie zakończyło się po-
częstunkiem, podczas którego  
w miłej atmosferze toczyły się roz-
mowy. Jeszcze jedną niespodzian-
ką był tort ufundowany dla Se-
niorów przez Kierownik MGOPS  
w Nowogrodźcu Annę Lityńską 
wraz z pracownikami.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich wręczył wszystkim zebra-
nym upominki. Seniorzy nie kry-
li zadowolenia z mile spędzanych 
chwil.
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wogrodźcu złożone zostały wieńce 
oraz zapalono znicz, symbolizujący 
pamięć poległych w obronie Ojczy-
zny.

W uroczystości wzięli udział: 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich, Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Nowogrodźcu Wilhelm 
Tomczuk oraz Kombatanci Związ-
ku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Poli-
tycznych Zarządu Koła Miejsko 

Gminnego w Nowogrodźcu na cze-
le z Prezesem Zarządu poruczni-
kiem w stanie spoczynku Józefem 
Komarem.

Nie zapominajmy, szczegól-
nie w obliczu wydarzeń za naszą 
wschodnią granicą, jaką cenę za-
płacili żołnierze na frontach II woj-
ny światowej, abyśmy teraz mogli 
cieszyć się wolnością!
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Gala Wręczenia Stypendiów  
i Nagród Burmistrza Nowogrodźca

Z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej 10 października 2014 roku  
w Auli Szkoły Podstawowej im. Bo-
lesława Chrobrego w Nowogrodźcu 
odbyła się uroczystość wręczenia 
Stypendiów oraz Nagród Burmi-
strza Nowogrodźca dla uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjalnych za bardzo dobre wyniki  
w nauce, wysokie osiągnięcia  
w konkursach i olimpiadach oraz 
przeglądach artystycznych i zawo-
dach sportowych. 

W uroczystości wzięli udział 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu Wilhelm 
Tomczuk,  Radni Rady Miejskiej  
w Nowogrodźcu, Sołtysi Gminy 
Nowogrodziec, Dyrektorzy jed-
nostek oświatowych Gminy No-
wogrodziec oraz kierownicy jed-
nostek organizacyjnych Gminy, 
zaproszeni nauczyciele oraz przed-
stawiciele Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, nagrodzeni uczniowie 
oraz ich rodzice. 

Uroczystość rozpoczął wy-
stęp artystyczny uczniów Szko-
ły Podstawowej im. B. Chrobre-
go w Nowogrodźcu oraz uczniów 
Gimnazjum im. A. Mickiewicza  
w Nowogrodźcu. W imieniu 
wszystkich uczniów zostały skie-
rowane gorące podziękowania dla 
rodziców oraz Przewodniczących 
Rad Rodziców wszystkich placó-
wek oświatowych.

Stypendia i Nagrody Burmi-
strza Nowogrodźca to indywi-
dualne wyróżnienia dla dzieci  
i młodzieży, których wiedza i za-
interesowania wykraczają poza 
ogólnie przyjęte ramy nauczania. 
Są one motywacją do podejmowa-
nia nowych wyzwań i doskonalenia 

umiejętności, ożywiają pozytywną 
rywalizację oraz sprzyjają rozwija-
niu uzdolnień dzieci i młodzieży.

Przyznawane po raz siódmy 
wyróżnienia obrazowały, jak duży 
potencjał drzemie wśród naszych 
uczniów. Przyznano Stypendia 
Burmistrza Nowogrodźca dla 37 
uczniów, a nagrody przyznano aż 
50 osobom. Korzystając z okazji 
wręczono również nagrody dla ucz-
niów będących laureatami ogólno-
polskiej kampanii Zachowaj Trzeź-
wy Umysł 2014. 

Uzyskanie przez uczniów tak 
wspaniałych rezultatów nie byłoby 
możliwe bez zaangażowania na-
uczycieli oraz wsparcia dyrektorów 
jednostek oświatowych. Na ich ręce 
zostały złożone listy gratulacyjne 
oraz nagrody książkowe, które były 
formą podziękowania za codzienną 
pracę.

Tradycyjnie z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej zostały przyznane 
Nagrody Burmistrza Nowogrodźca 
dla pedagogów, którzy wyróżniali się  
w roku szkolnym 2013/2014 cieka-
wymi i niekonwencjonalnymi me-
todami nauczania, inspirującymi 
pomysłami i olbrzymim zaangażo-
waniem w pracę z uczniami.

Dziękujemy naszym nauczycie-
lom oraz wszystkim pracownikom 
oświaty za trud, wrażliwość na po-
trzeby młodych ludzi, poświęcenie 
i zaangażowanie. Życzymy radości  
i zadowolenia z wykonywanej pra-
cy, zdrowia, szczęścia, pogody du-
cha, wszelkiej pomyślności w życiu 
osobistym i zawodowym.

  Zakład Obsługi Szkół  
w Nowogrodźcu



Nowogrodziec zmobilizował Związek Gmin  
Kwisa do działania

Uroczyste otwarcie schroni-
ska dla bezdomnych psów i kotów 
w Lubaniu odbyło się 30 września 
2014 roku.

Starania władz gminy Nowogro-
dziec zostały zwieńczone sukcesem. 
W Przylasku w gminie Platerów-
ka dokonano otwarcia schroniska, 
w którym docelowo będzie mogło 
przebywać nawet 500 czworono-
gów.

Problem z bezdomnością zwie-
rząt – zwłaszcza psów i kotów –  
w wielu gminach powraca dość czę-
sto. Dzieje się tak m.in. dlatego, że 
niejednokrotnie są one przez lu-
dzi traktowane jak zabawka, którą  
w każdej chwili można wyrzucić za 
drzwi i o niej zapomnieć. I wtedy 
powstaje problem, któremu z mocy 
prawa musi zaradzić lokalny samo-
rząd. Stąd właśnie już w 2012 roku 
pojawił się projekt utworzenia ta-
kiego ośrodka.

W przedsięwzięciu uczestniczy-
ło 13 gmin Związku Gmin Kwisa.  
W uroczystym otwarciu wzięli 
udział przedstawiciele gmin: No-
wogrodziec, Olszyna, Siekierczyn, 
Osiecznica, Leśna, Platerówka, 
Mirsk, Gryfów Śląski, Lwówek 
Śląski, Lubomierz, Warta Bolesła-
wiecka oraz przedstawiciele gminy 
wiejskiej Lubań, miasta Bolesławiec 
i gminy wiejskiej Bolesławiec. Nie 
zabrakło przedstawicieli straży gra-
nicznej, władz powiatu lubańskiego 
i miasta Lubań, a także wykonaw-
cy – firmy Aramis z Biedrzychowic 
i zarządcy obiektu – firmy IZERY  
z Lubomierza oraz Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska  
z Wrocławia.

Koszt inwestycji to około 
700000 zł. Jest także szansa na 
dalszą modernizację i rozbudowę 
oraz wybudowanie dodatkowych 
kojców.

Schronisko Związku Gmin Kwi-
sa dla Bezdomnych Małych Zwierząt 
w Przylasku w gminie Platerówka 
to kompleks obejmujący budynek 
wielofunkcyjny z pomieszczeniem 
kuchennym, zapleczem i biurami, 
częścią sanitarną dla personelu  
i pomieszczeniem wydawania zwie-
rząt do adopcji. Poza tym znajduje 
się tu też pawilon z kojcami ogrze-
wanymi dla psów chorych i zwierząt 
po zabiegach. Na placu znajduje się 
kilka długich rzędów czystych, od-
nowionych kojców dla psów i jeden 
podwójny dla kotów wraz z buda-
mi. Poza tym w kompleksie są tak-
że obiekty magazynowe oraz kojce 
kwarantanny, a więc miejsce, gdzie 
zwierzęta zaraz po przywiezieniu 
będą poddane obserwacji. Nie bez 
znaczenia jest też specjalny wybieg, 
na którym zwierzęta będą mogły so-
bie także spokojnie pobiegać. Jed-
nym słowem – schronisko jest do-
brze wyposażone i gotowe na to, by 
już od połowy października zacząć 
swoją działalność. Po uzyskaniu ze-
zwolenia na użytkowanie z nadzo-
ru budowlanego, czworonogi będą 
mogły zasiedlić swoje nowe siedzi-
by. Ważne jest też to, że – zgodnie 
z regulaminem schroniska – zwie-
rzęta będą mogły trafiać do niego 
wyłącznie z gmin, które do niego 
przystąpiły i za ich wiedzą.
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Kamienica w Rynku
Okazała inwestycja Pana An-

drzeja Jochny zostanie zakończo-
na w połowie 2016 roku. Dzięki 
realizacji tego przedsięwzięcia po-
wstaną komfortowe mieszkania, 
powierzchnie biurowe i handlowe 
oraz handlowo-usługowe z prze-
znaczeniem do wynajęcia.

Długo oczekiwana renowacja 
kamienicy przy Domu Kultury 
Promyk pozwoli na uzyskanie 
efektu poprawy estetyki i hi-
storycznego charakteru rynku  
w Nowogrodźcu i stanie się waż-
nym ogniwem w procesie kom-
pleksowej rewitalizacji miasta.  

Urząd Miejski 
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Rewitalizacja płyty 
Rynku i ul. Kościuszki 
w Nowogrodźcu

Trwają intensywne prace 
zmierzające do uzyskania przez 
Gminę Nowogrodziec decyzji 
w sprawie pozwolenia na bu-
dowę w zakresie przedsięwzię-
cia polegającego na rewitaliza-
cji płyty Rynku i ul. Kościuszki  
w Nowogrodźcu.

Prace konserwatorskie i bu-
dowlane zostały zaprojektowane 
przez firmę PALMETT Markowe 
Ogrody s.c. z Warszawy. Prace 

Budowa małej elektrowni wodnej  
w Nowogrodźcu

Budowa  Małej  Elektrowni 
Wodnej w Nowogrodzcu zlokali-
zowana jest na lewej terasie zale-
wowej rzeki Kwisy. Na tym terenie 
znajdują się nieużytki i starorzecza.

Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unijnych. Całkowity 
koszt inwestycji to ok. 7.8 mln zł. 

Projekt realizuje Janusz  
Kolator Przedsiębiorstwo Handlo-

wo – Usługowe KOBI z Bolesławca.
Cała inwestycja bardzo korzyst-

nie wpłynie na uporządkowanie tej 
części miasta, która stanowi stre-
fę rekreacyjno – wypoczynkową. 
Już dzięki realizowanej inwestycji 
zatrudnienie znaleźli mieszkańcy 
Gminy Nowogrodziec. 

Urząd Miejski 
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będą obejmować komplekso-
wą wymianę nawierzchni dróg  
i chodników w obrębie Rynku,  
ul. Kościuszki oraz zapleczy bu-
dynków Rynku 8-11 i Rynku 13-
19. W powiązaniu z pracami kon-
serwatorskimi zostaną wykonane 
niezbędne prace w zakresie upo-
rządkowania systemu kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia uliczne-
go. Na nowogrodzieckim rynku 
pojawią się nowe elementy małej 
architektury o zabytkowym cha-
rakterze. 

Ponadto zmianie ulegnie orga-
nizacja ruchu. Rozwój handlowo 
– usługowo - rekreacyjnej funkcji 
centrum miasta wpłynął na de-
cyzję o otwarciu ul. Kościuszki  

z wjazdem od strony drogi woje-
wódzkiej.     

Wstępny koszt realizacji inwe-
stycji szacowany jest na 5 mln zł. 
W związku z tym przedsięwzięcie 
będzie realizowane etapowo.

Władze Gminy Nowogrodziec 
wiążą duże nadzieje z nową per-
spektywą finansowania unijnego 
2014-2020, licząc na dofinanso-
wanie projektu w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020. Dofinansowa-
nie unijne pozwoli na szybszą re-
alizację przedsięwzięcia.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Oficjalna wizyta delegacji Gminy Nowogrodziec 
w partnerskiej Gminie Srbac

W dniach 13 - 14 październi-
ka tego roku odbyła się oficjalna 
wizyta delegacji Gminy Nowogro-
dziec na czele z Burmistrzem No-
wogrodźca Robertem Relichem  
w partnerskiej Gminie Srbac (Boś-
nia i Hercegowina). W składzie ofi-
cjalnej delegacji Gminy Nowogro-
dziec byli Ksiądz Dziekan Krzysztof 
Słabicki, Radna Rady Miejskiej  
w Nowogrodźcu Antonina Szele-
chowicz, Sekretarz Gminy Nowo-
grodziec Kazimierz Orlef, Dyrektor 
Gimnazjum im. Adama Mickiewi-
cza w Nowogrodźcu Józef Rosa, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Bolesława Chrobrego w Nowo-
grodźcu Władysław Tomaszewski 
oraz członkowie zespołu folklory-
stycznego „Milikowianki”. 

13 października członkowie de-
legacji odwiedzili klasztor w Oso-
vicach, były cmentarz wsi Kunova, 

cmentarz w Nowym Martyncu oraz 
pomnik na cmentarzu Partyzantów 
w Srbac, gdzie pochowani są żoł-
nierze polskiego batalionu, którzy 
zginęli w walce z faszyzmem. Dla 
naszych mieszkańców możliwość 
zobaczenia miejsca pochówku 

przodków była wielkim przeżyciem, 
dlatego też uroczystości towarzy-
szyły modlitwa i łzy wzruszenia.

Wieczorem tego samego dnia 
przedstawiciele Gminy Nowogro-
dziec wzięli udział w uroczystej 
Akademii w Domu Kultury Srbac, 
podczas której na ręce Burmistrza 
Nowogrodźca Roberta Relicha wrę-
czono podziękowanie dla wszyst-

kich mieszkańców naszej gminy za 
okazaną pomoc humanitarną pod-
czas powodzi. Po oficjalnej części 
wszyscy mieli możliwość obejrzeć 
bogaty program kulturalny, przy-
gotowany przez mieszkańców part-
nerskiej Gminy Srbac.  

Następnego dnia, 14 paździer-
nika, z okazji Dnia Gminy Srbac 
członkowie delegacji naszej gminy 
wzięli udział we wspólnym nabo-
żeństwie w kościele Matki Bożej  
w Srbac oraz we wspólnym koro-
wodzie, który przeszedł na plac pod 
namiotami, gdzie odbyła się kolejna 
część uroczystości. Wspaniały pro-
gram artystyczny uświetnił występ 
zespołu folklorystycznego „Miliko-
wianki”, który został nagrodzony 
gromkimi brawami.

Tego samego dnia oficjalna de-
legacja Gminy Nowogrodziec wy-
jechała do kraju. Dla mieszkańców 
naszej gminy bardzo ważne są wie-
dza i pamięć o naszych korzeniach, 
naszej historii oraz upamiętnienie 
naszych przodków. Temu właśnie 
celowi był poświęcony wyjazd ofi-
cjalnej delegacji Gminy Nowogro-
dziec do partnerskiej Gminy Srbac. 
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Sukces Strażaków MDP z Gierałtowa  
w Powiatowych Zawodach  
Sportowo - Pożarniczych MDP

 III etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w Gminie Nowogrodziec

Dnia 18 września 
2014 roku w Urzę-
dzie Miejskim w No-
wogrodźcu została 
podpisana umowa 
na wykonanie robót 
budowlanych dla za-
dania „Budowa sieci 
wodociągowej i ka-
nalizacji sanitarnej  
w miejscowościach 
Nowogrodziec, Gie-
rałtów i Gościszów 
wraz z przyłączami”, 
realizowanego w ra-
mach projektu pn. 
„Rozwiązanie gospo-
darki wodno-ścieko-
wej w Gminie Nowo-
grodziec - Etap IA”.

W wyniku zakoń-
czenia postępowania 
o udzielenie zamó-
wienia publicznego 
na wykonanie zada-
nia „Budowa sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Nowogrodziec, Gierałtów 
i Gościszów wraz z przyłączami” 
wybrany został wykonawca: Przed-
siębiorstwo Konserwacji Urządzeń 
Wodnych i Melioracyjnych MELIO-
BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Nowo-
grodźcu.

Zakres rzeczowy zadania obej-
muje budowę ponad 20 km sieci 
kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach Gierałtów, Gościszów  
i Nowogrodziec oraz przebudowę 
i budowę prawie 4 km sieci wo-
dociągowej w Nowogrodźcu na  
ul. Chrobrego, Leśnej i Moniuszki. 
Planowany termin zakończenia in-
westycji to grudzień 2015 roku.

Koszt realizacji III-go etapu in-
westycji to 18 mln zł. 63% kosztów 
zadania zostanie sfinansowane ze 
środków unijnych z Programu In-
frastruktura i Środowisko.

      
  Hydro-Tech Sp. z o.o.

w Nowogrodźcu

Powiatowe Zawody Sportowo-
-Pożarnicze Młodzieżowych Dru-
żyn Pożarniczych odbyły się 13 
września 2014 roku w Ławszowej 
(gmina Osiecznica).

Celem zawodów było mobilizo-
wanie do szkolenia pożarniczego, 
ocena tego wyszkolenia, a przede 
wszystkim popularyzacja wśród 
młodzieży zagadnień ochrony prze-
ciwpożarowej. Warto zaznaczyć, że 
oprócz szybkości podczas wyko-
nywania zadań, liczyła się również 
precyzja.

W zawodach wzięli udział mło-
dzi Strażacy z Gierałtowa: Nata-
lia Urbaniak, Natalia Zborowska, 
Mateusz Kleszczyński, Karolina 
Gryńczuk, Michał Rudko, Kornel 
Kowalik, Marek Karczmarz, Pa-
tryk Ładocha, Patryk Radyk, Jakub 
Kleszczyński. Opiekunem Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej z Gie-
rałtowa jest Druh Damian Kozioł.

W zaciętej rywalizacji Strażacy  
z Gierałtowa wywalczyli drugie 
miejsce! Klasyfikacja generalna 
Powiatowych Zawodów Sporto-
wo - Pożarniczych Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych wygląda na-
stępująco: 

MDP (chłopcy):
1 miejsce  
MDP Tomaszów Bolesławiecki
2 miejsce MDP Gierałtów
3 miejsce MDP Osiecznica
4 miejsce MDP Ławszowa

MDP (dziewczęta):
1 miejsce  
MDP Tomaszów Bolesławiecki
2 miejsce MDP Trzebień

Gratulujemy Strażakom MDP   
z Gierałtowa dobrego przygotowa-
nia i aktywnej postawy społecznej!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Święto Drzewa - Drzewo Wolności  
w Nowogrodźcu

8 października tego roku od-
były się obchody Święta Drzewa 
organizowane pod hasłem Drzewo 
Wolności. Organizatorem wydarze-
nia było Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu.

Uroczystość rozpoczęła się  
w parku w Nowogrodźcu. W wy-
darzeniu wzięli udział Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich, Dy-
rektor Przedszkola Publicznego  
w Nowogrodźcu Małgorzata Kwio-
tek, przedstawiciele Nadleśnictwa 
Lwówek Śląski, nauczyciele, człon-
kowie Koła Ekologicznego przy 
Gimnazjum im. Adama Mickiewicza 
w Nowogrodźcu, uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Nowogrodźcu  
oraz przedszkolaki z Przedszkola 
Publicznego w Nowogrodźcu i Aka-

demii Przedszkolaka GCKiS w No-
wogrodźcu.

Spotkanie rozpoczęło się od 
krótkiej pogadanki na temat idei 
spotkania, jak i samych sadzonek. 

Wszyscy zebrani chętnie anga-
żowali się w rozmowę. Na liczne py-
tania uczestników wydarzenia od-
powiadali doświadczeni leśniczowie  
z Nadleśnictwa Lwówek Śląski – 
pan Artur Reguła i pan Marek Przy-
chodzki.

Posadzone jodły iglaste będą 
symbolizować jubileusz 25-lecia 
odzyskania swobód obywatelskich.

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu

Jubileusz 30-lecia Zespołu Folklorystycznego 
„Czernianki” z Czernej 

Wyjątkową okazję do święto-
wania mieliśmy 11 października 
2014 roku – Zespół Folklorystycz-
ny „Czernianki” obchodził Jubile-
usz XXX-lecia swojej działalności. 
Uroczystość zainaugurowała msza 
święta w intencji Jubilatów w koś-
ciele p.w. św. Stanisława Biskupa  
w Czernej. Uroczyste spotkanie 
członków zespołu z zaproszonymi 
gośćmi miało miejsce w świetlicy 
wiejskiej w Czernej. Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich oraz Dy-
rektor Gminnego Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu Eliza 

Szwed złożyli serdeczne podzię-
kowania wszystkim Mieszkańcom 
Czernej, którzy tworzą ten wspa-
niały zespół, wręczając listy gratu-
lacyjne, kwiaty i kosz z ceramiką 
artystyczną z namalowaną ręcznie 
dedykacją. Zaproszonych gości, 
zespoły oraz jubilatów przywitał  
Sołtys wsi Czerna Józef Potyszka. 
Następnie Jubilaci zaprezentowali 
krótki występ artystyczny.

Po koncercie został przedsta-
wiony krótki rys historyczny obra-
zujący 30 lat działalności zespołu.

Wszystkie zaproszone delegacje 
wręczyły Jubilatom podziękowania 
oraz upominki.

Kultywowanie tradycji ludo-
wych zauważył i docenił również 
Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Małgorzata Omila-
nowska, która przyznała odznacze-
nia „ZASŁUŻONY DLA KULTURY 
POLSKIEJ”. Gospodarz Gminy 
Robert Relich w imieniu Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wręczył odznaczenia następującym 
członkom zespołu: Pani Jadwidze 
Mandziuk, Pani Antoninie Chmie-
lowiec oraz Pani Marii Anioł.

Uroczystość przygotowana zo-
stała, jako podziękowanie wszyst-
kim członkom zespołu za ich za-
angażowanie, czas poświęcany na 
utrwalanie kultury ludowej, którą 
cechuje trwałość i związek ze śro-
dowiskiem, a także przekazywanie 
jej w bezpośrednich kontaktach  
w obrębie rodziny, społeczności 
wiejskiej, parafii i regionie.

Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Nowogrodźcu

Kolejny protest mieszkańców 
Gościszowa

Mieszkańcy Gościszowa po raz 
kolejny wystąpili do Powiatu Bole-
sławieckiego w sprawie remontu dro-
gi powiatowej na odcinku Gościszów 
- Ocice.

„My, mieszkańcy Gościszowa, 
wyrażamy dezaprobatę dla dzia-
łań władz powiatu bolesławieckie-
go.  Jest już miesiąc październik,  
a przetarg na przebudowę dro-
gi Gościszów – Ocice nie jest roz-
strzygnięty. Droga ta jest najgorszą 
drogą w powiecie bolesławieckim. 
Dziwi więc to, że przez dziesięć mie-
sięcy nie przeprowadziliście sku-
tecznego przetargu. Nie wiemy,  
z czego to wynika, bo naszym zda-
niem jest to opieszałość urzędnicza 
albo niechęć do społeczności Gości-
szowa. 

Żądamy w ciągu trzech tygo-
dni pozytywnej odpowiedzi w tej 
materii. Milczenie Wasze lub nie-
zadowalającą nas odpowiedź spo-
woduje przyjazd mieszkańców 
naszej miejscowości do siedziby 
starostwa, aby zamanifestować na-
sze niezadowolenie i upomnieć się  
o to, co nam się należy. Budujecie 
siedzibę Starostwa za 14 mln zło-
tych. Ile za te pieniądze powstałoby 
nowych dróg, które według nas są 
bardziej potrzebne, niż Wasza nowa 
siedziba.  Władze się zmieniają, lecz 
niestety obietnice wyborcze, a potem 
zapominanie o nich, są niezmien-
ne.””

Mieszkańcy Gościszowa

Do sprawy powrócimy. Fot. fotopestka.pl.



OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Nowogrodźca 
z dnia 6 października 2014 r. 

 
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 

komisji wyborczych 
 
 
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zm.1/ oraz Uchwały Nr LIII/395/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu               
z  dnia 19 września 2014 r. w sprawie  zmiany uchwały Nr XXVI/193/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gminy 
Nowogrodziec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, Burmistrz Nowogrodźca podaje do wiadomości 
publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowogrodźcu,                  
do Rady Powiatu Bolesławieckiego, Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz wyborów  Burmistrza Nowogrodźca zarządzonych  na dzień 16 listopada 2014 r.  

 Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone w sposób następujący: 

  
Nr obwodu 
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 
Lokal przystosowany 

dla osób 
niepełnosprawnych 

Siedziba komisji wyznaczonej 
dla celu głosowania 
korespondencyjnego 

1 Czerna 
 

Szkoła Podstawowa w Czernej, 
Czerna nr 52 NIE NIE 

2 Gierałtów: nr domów: 1-238, 251-255, od 260 do końca Szkoła Podstawowa w Gierałtowie, 
Gierałtów nr 47 NIE NIE 

3 Godzieszów, Gierałtów:  
nr domów: 239-250, 256-259 

Budynek byłej Szkoły Podstawowej                   
w Godzieszowie, 
Godzieszów nr 96 

NIE NIE 

4 Gościszów Szkoła Podstawowa w Gościszowie, 
Gościszów nr 152 NIE NIE 

5 Milików 
 

Świetlica Wiejska w Milikowie, 
Milików nr 146 NIE NIE 

6 Nowa Wieś, Kierżno, Kolonia Bieniec, Zebrzydowa: nr domów:  260-269 Zespół Szkół w  Nowej Wsi, 
Nowa Wieś nr 26a TAK TAK 

7 Nowogrodziec, ulice: 1 Maja, Bolesławiecka, Ignacego Jana Paderewskiego,  Jana 
Heweliusza, Karola Szymanowskiego, Klasztorna, Morelowa, Nowogrodzka, 
Ogrodowa, Rynek, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Moniuszki, Wiśniowa, 
Witolda Lutosławskiego, Wrzosowa,  
Adama Asnyka, Bukowa, Fryderyka Chopina, Mieczysławy Ćwiklińskiej, Górników, 
Grabowa, Jodłowa, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Krótka,  
Janusza Kusocińskiego, Lipowa, Miodowa, Parkowa, Podleśna, Stanisława 
Chomontowicza, Szpitalna, Wąska , 
Zabłocie 
 

Szkoła Podstawowa w Nowogrodźcu,  
ul. Sienkiewicza  nr 8 

TAK NIE 

8 Nowogrodziec, ulice: Henryka Brodatego, Kolejowa, Kościelna, Kwiatowa, Adama 
Mickiewicza, Robotnicza, Różana, Strzelecka, Szkolna, Wesoła, 22 Lipca, Bolesława 
Chrobrego, Fabryczna, Garncarska, Kamienna, Kaolinowa, Leśna, Lubańska, 
Łąkowa, Ołdrzychowska, Juliusza Słowackiego, Zielona 

Gminne Centrum Kultury i Sportu                      
w Nowogrodźcu, 
ul. Lubańska 42a NIE NIE 

9 Nowogrodziec, ulice: 
Młyńska, Polna,  
Parzyce 

Budynek nr 63 w Parzycach  
(były Ośrodek Kultury w Parzycach) 
 

NIE NIE 

10 Wykroty , Zagajnik 
 

Świetlica Wiejska w Wykrotach, 
Wykroty, ul. 22 Lipca 27 NIE NIE 

11 Zebrzydowa, nr domów: 
 1-259a, od 270 do końca 

Świetlica Wiejska w Zebrzydowej, 
Zebrzydowa nr 52 TAK NIE 

12 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu  

Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej                     
w Nowogrodźcu 
ul. Cicha 4, 

TAK NIE 

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 r. w  godz. 700 -  2100. 
 
W przypadku ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Nowogrodźca – zostanie ono przeprowadzone w dniu 30 listopada 2014 r. w godz. 700 - 2100. 
 
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego 
powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Burmistrzowi Nowogrodźca do dnia 27 października 2014 r.  
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek                
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Burmistrza Nowogrodźca do dnia 7 listopada 2014 r. 
 

                                                                                                                        Burmistrz Nowogrodźca 
 

                                                                                                                       (-) Robert Marek Relich 

                                                           
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 
1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072. 

WYBORCO! SPRAWDŹ, GDZIE BĘDZIESZ GŁOSOWAĆ!


