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Program Aktywizacja i Integracja PAI
W dniu 29 czerwca 2015 roku 

zostało zawarte porozumienie po-
między Powiatowym Urzędem Pra-
cy w Bolesławcu a Miejsko Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Nowogrodźcu na okres sierpień-
-wrzesień 2015 roku o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy.

Program Aktywizacji i Integracji 
PAI obejmuje działania mające na 
celu aktywizację zawodową oraz inte-
grację społeczną osób bezrobotnych. 
Realizacja programu trwała 2 miesią-
ce i była finansowana ze środków Fun-
duszu Pracy i budżetu Gminy Nowo-
grodziec. Głównym celem Programu 
jest poprawa sytuacji na rynku pracy 
osób bezrobotnych korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej, dla 
których Powiatowy Urząd Pracy usta-
lił III profil pomocy oraz kształtowa-
nie ich aktywnej postawy w życiu spo-
łecznym i zawodowym.

Łączna kwota środków przezna-
czonych na Program wynosi 6.196,50 
zł w tym:

PUP 60 %, tj. 3717,90 zł
Gmina 40 %, tj. 2478,60 zł

Działania w ramach Programu 
mają na celu przeciwdziałanie uzależ-
nieniom i patologiom społecznym.

W zakresie aktywizacji zawodo-
wej realizowane są prace społecz-
nie użyteczne w wymiarze 10 godzin 
tygodniowo. W zakresie integracji 
społecznej kształtowana jest ak-
tywna postawa w życiu społecznym  
i zawodowym poprzez grupowe po-
radnictwo specjalistyczne, warsztaty 
trenerskie i grupy wsparcia.

Efektem realizacji Programu jest:
1. Poprawa wizerunku Gminy No-

wogrodziec poprzez wykonywane 
prace społecznie użyteczne.

2. Zwiększenie kompetencji, umie-
jętności życiowych i społecznych, 
wyposażenie w wiedzę i umiejęt-
ności w zakresie pokonywania 
codziennych trudności.

3. Zwiększenie motywacji do przy-
jęcia aktywnej postawy i wiary we 
własne możliwości uczestników 
programu.

4. Dokonanie identyfikacji własnych 
deficytów w zakresie społecznym  
i zawodowym.

5. Zwiększenie poziomu motywacji 
do podjęcia aktywności zawodo-
wej.

6. Nabycie umiejęt-
ności funkcjono-
wania w środowi-
sku pracy.  

Prace wykonywa-
ne w ramach PAI 
Nowogrodziec:

• porządkowanie 
terenu wokół 
figurki Matki 
Bożej w pobliżu 
Hydro-Tech (wy-
cinanie krzaków, 

zbieranie śmieci),
• koszenie trawy,
• porządkowanie terenu przy lud-

merach,
• sprzątanie Cmentarza Żołnierzy 

Radzieckich,
• prace porządkowe przy ul. Różanej 

(porządkowanie piaskownicy, gra-
bienie zeschniętych liści, czyszcze-
nie chodnika, przycinanie gałęzi, 
zamiatanie).

Godzieszów:
• wycinanie krzaków obok stawu,
• czyszczenie chodników,
• prace porządkowe przy przystan-

ku.
Wykroty:

• wycinanie krzaków w parku,
• czyszczenie chodników,
• zamiatanie, sprzątanie przystan-

ków autobusowych,
• zbieranie śmieci w parku.

Nowa Wieś:
• dbanie o czystość chodnika  

(od przejazdu kolejowego do końca 
chodnika),

• porządkowanie, sprzątanie przy-
stanku autobusowego,

• wycinanie zarośli na terenie Kolo-
nii Bieniec,

• malowanie placu zabaw na terenie 
szkoły.

Gościszów:
• porządkowanie parku,
• wycinanie krzaków,
• zbieranie gałęzi,
• zbieranie śmieci,
• grabienie.

Gierałtów:
• sprzątanie terenu wokół kościoła,
• porządkowanie przystanków auto-

busowych,
• prace porządkowe w parku.

Czerna:
• porządkowanie chodnika od „Ana-

belli” do cmentarza,
• prace porządkowe przy kościele 

(zbieranie liści, śmieci),
• malowanie ławek na sali w remizie 

i na cmentarzu,
• prace porządkowe przy pomniku 

poległych żołnierzy,
• wykoszenie boiska.

Usługi opiekuńcze:
• świadczenie usług opiekuńczych 

osobie starszej mieszkającej samot-
nie, 

• pomoc w podstawowych czynnoś-
ciach domowych.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu

 „Plan gospodarki niskoemisyjnej 
dla Gminy i Miasta Nowogrodziec” 
(PGN) jest dokumentem opracowa-
nym zgodnie z wytycznymi Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Wykonanie ww. 
opracowania jest współfinansowane ze 
środków Funduszu Spójności Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2007-2013 - projekt w ramach 
konkursu nr 2/POliŚ/9.3/2013, działa-
nie 9.3 „Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej – plany gospo-
darki niskoemisyjnej”. PGN jest doku-
mentem strategicznym, który skupia się 
na podniesieniu efektywności energe-
tycznej, zwiększeniu wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii oraz redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w Gminie 
Nowogrodziec.

Podstawą jego opracowania było 
wykonanie rzetelnej inwentaryzacji 
emisji gazów cieplarnianych, przede 
wszystkim dwutlenku węgla z obszaru 
Gminy i Miasta Nowogrodziec, opartej 
na jej bilansie energetycznym, na rok 
bazowy 2010, na podstawie ankietyza-
cji, informacji dostępnych w mieście 
oraz innych danych statystycznych. 
PGN obejmuje wszystkie sektory i pod-
mioty będące producentami i odbiorca-
mi energii:

 � budynki użyteczności publicznej 
oraz infrastruktura komunalna,

 �mieszkalnictwo,
 � handel, usługi, przedsiębiorstwa,
 � oświetlenie uliczne,
 � transport.

Zgodnie z art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. Nr z 2013 
r. poz. 1235, z późń. zm.) istnieje obo-
wiązek przeprowadzenia strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektów, m.in. programów opraco-

wanych lub przyjmowanych przez 
organy administracji, wyznaczają-
cych ramy dla późniejszej realiza-
cji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko.

Burmistrz Nowogrodźca za 
pośrednictwem pełnomocnika 
wystąpił w dniu 8 lipca 2015 r. do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu oraz 
Dolnośląskiego Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarne-
go we Wrocławiu o określenie zakresu 
i stopnia szczegółowości informacji wy-
maganych w prognozie oddziaływania 
na środowisko dla projektu PGN. 

Projekt PGN wraz z prognozą od-
działywania na środowisko został po-
zytywnie zaopiniowany przez Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego 
Państwowego Wojewódzkiego Inspek-
tora Sanitarnego we Wrocławiu. 

Prognozę oddziaływania na środo-
wisko, wraz z dokumentami będący-
mi przedmiotem oceny (tj. projektem 
PGN) poddano także konsultacjom 
społecznym.

Działania zaproponowane w Planie 
bezpośrednio wpływają na jeden ele-
ment środowiska – jakość powietrza, 
jednak pośrednio będą wpływać rów-
nież na klimat, świat roślinny, klimat 
akustyczny, na zdrowie ludzi oraz mogą 
wpłynąć na stan zabudowy, a także spo-
sób zagospodarowania przestrzennego 
w niektórych częściach miasta. Działa-
nia będą również w bardzo niewielkim 
stopniu wpływać na takie elementy śro-
dowiska jak: wody, gleby, gospodarka 
odpadami.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Gminy i Miasta Nowogrodziec jest 
spójny z celami pakietu klimatyczno-

PGN przyjęty do realizacji

-energetycznego, realizuje również wy-
tyczne nowej strategii zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i społecznego 
Unii Europa 2024.

Realizacja działań zapisanych  
w Planie pomoże w wypełnieniu zobo-
wiązania Polski w zakresie zmniejsze-
nia emisji gazów cieplarnianych, zwięk-
szenia udziału energii odnawialnej, czy 
zmniejszenia zużycia energii, które bez-
pośrednio wynikają z umów międzyna-
rodowych i kolejnych dyrektyw.

W myśl zasady zrównoważonego 
rozwoju każde działanie zmierzające 
do zmiany stanu środowiska, w szcze-
gólności poprzez zmianę zagospodaro-
wania terenu, powinno być racjonalne 
i podejmowane ze szczególną rozwagą. 
W zależności od rodzaju planowanej in-
westycji poszczególne elementy środo-
wiska przyrodniczego odgrywają różną 
rolę i w odmiennym stopniu warunku-
ją możliwość jej realizacji. W związku  
z tym, analizę uwarunkowań środowi-
skowych proponowanych działań nale-
ży wykonywać pod kątem konkretnego 
rodzaju zmian. 

W dniu 30 września 2015 roku Rada 
Miejska podjęła uchwałę Nr XV/89/15 
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy  
i Miasta Nowogrodziec.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Szkolenie w ramach Projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej  
dla Gminy i Miasta Nowogrodziec”

 Dnia 16 września 2015r. w Domu 
Kultury PROMYK w Nowogrodź-
cu odbyło się drugie szkolenie w ra-
mach realizowanego projektu „Plan 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
i Miasta Nowogrodziec”. W związku 
z koniecznością wdrożenia i realiza-
cją Planu uczestnikami szkolenia byli 
pracownicy jednostek organizacyj-
nych gminy oraz Urzędu Miejskiego  
w Nowogrodźcu. 

Podczas szkolenia Wykonawca 
projektu Firma EKO-TEAM Sebastian 
Kulikowski ze Zgorzelca przedstawił 
opracowany Plan gospodarki niskoe-
misyjnej, wyniki bazowej inwentary-
zacji zużycia energii i emisji gazów cie-
plarnianych z obszaru Gminy i Miasta 
Nowogrodziec, działania Planu wraz  
z efektem ekologicznym oraz sposób ich 
realizacji, system monitoringu. 

PLAN GOSPODARKI NISKOE-
MISYJNEJ (PGN) jest dokumentem 
strategicznym, opisującym kierunki 

działań zmierzających do osiągnięcia 
celów pakietu klimatyczno-energetycz-
nego tj. redukcji emisji gazów cieplar-
nianych, zwiększania udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
zwiększenia efektywności energetycz-
nej oraz poprawy jakości powietrza,  
a także zmiany postaw konsumpcyjnych 

użytkowników energii – producentów, 
dostawców i odbiorców.

Na opracowanie PGN Gmina 
Nowogrodziec otrzymała dofinan-
sowanie ze środków Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko.

Opracowany PGN pozwoli podnieść 
szanse Gminy i Miasta Nowogrodziec na 
uzyskanie dofinansowania na zadania ze 
środków krajowych i Unii Europejskiej,  
w tym w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2014-2020. 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



Tegoroczna Jubileuszowa edycja 
Święta Chleba odbyła się 27 września 
na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Mi-
likowie. Samo wydarzenie jest popula-
ryzacją treści folkloru, które trwale jest 
związane z tradycją wypieku chleba. 

Jedenaście zespołów z tere-
nu Dolnego Śląska oraz Stowarzy-
szenie Kobiet Wiejskich z Hirs-
chwelde (Niemcy) przyjechało do 
Milikowa zaprezentować swoje wypieki 
chlebowe oraz tradycyjne pieczywo.  
Z terenu gminy Nowogrodziec udział 
wzięły cztery zespoły: Milikowianki, 
Czernianki, Gościszowianki oraz Za-
gajnik-Wykroty. Nie zabrakło również 
występów scenicznych. Wszystkie pre-
zentacje zostały ocenione przez jury w 
składzie: etnolodzy Katarzyna Szafrań-
ska, Igancy Dumin oraz jako gość hono-
rowy - etnolog Henryk Dumin. 

Nagrody wręczył  Gospodarz Gminy 
Robert Relich wraz z Sołtysem Miliko-
wa Antoniną Szelechowicz. Nagrody 
sfinansowane zostały ze środków bu-

dżetu Województwa Dolnośląskiego w 
ramach współpracy z Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Dolnoślą-
skiego oraz Ośrodkiem Kultury i Sztuki 
we Wrocławiu. 

Oto Laureaci tegorocznego konkursu:  
- Pięć równorzędnych I nagród przyznano zespołom: 
Działoszynianie z Działoszyna, Gościszowiankom z 
Gościszowa, Cisowiankom z Henrykowa, Milikowiankom 
z Milikowa i Jarzębinie ze Skorzenic,
- Trzy równorzędne II nagrody przyznano zespołom: 
Czernianki z Czernej, Rozmaryn z Markocic  
i Rząsiniki z Rząsin,
- Cztery równorzędne III nagrody otrzymały zespoły: 
Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich z Hirschwelde, Malwy  
z Włosienia, Zagajnik-Wykroty oraz Jarzębina  
z Zawidowa. 

Dodatkowo jury przyznało nagrody  
indywidualne dla:

Pani Ewy Przewoźna za kosz z kluskami,
Pani Ireny Jarockiej za cebulaki,
Pana Józefa Potyszki za korowaj,
Pani Wandy Żuraw za korowaj, 
Pani Danuty Drozdek za chleb  
z orzechami i słonecznikiem,
Pani Giseli Sprenger za Familie Schuster.

Laureaci oprócz nagród pienięż-
nych otrzymali naczynia ceramiczne, 
zestawy ziół oraz nagrody ufundowane 
przez Pana Jana Bujak, Pana Wojcie-
cha Smolińskiego oraz Pana Adama 
Smolińskiego. 

Organizatorzy z okazji Jubileuszu 
XX Święta Chleba w dowód uznania 
i wdzięczności wręczyli pamiątkowe 
tabliczki Panu Henrykowi Dumin, Pani 
Antoninie Szelechowicz oraz Zespoło-
wi Milikowianki z Milikowa za wielo-
letnią współpracę przy wydarzeniu. 

      
Gminne Centrum  

Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Konkurs na Tradycyjne  
Wypieki Chlebowe rozstrzygnięty

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w ramach „Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec”

W ramach realizowanego przez 
Gminę projektu „Plan gospodarki 
niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta 
Nowogrodziec”, aby jak najlepiej 
rozpoznać i zdiagnozować potrzeby 
i możliwości Gminy i Miasta Nowo-
grodziec w zakresie modernizacji 
źródeł ciepła oraz termomoderniza-
cji budynków, w miesiącach maj – 
czerwiec - lipiec 2015 roku upoważ-
nieni pracownicy firmy EKO-TEAM 
ze Zgorzelca przeprowadzili inwen-
taryzację źródeł niskiej emisji.

Ankieterzy odwiedzali budynki 
mieszkalne jednorodzinne i wieloro-
dzinne oraz wypełniali ankiety bez-
osobowe. Następnie osoby poddane 
spisowi były informowane o korzyś-
ciach jakie niesie ze sobą opracowa-
nie Planu gospodarki niskoemisyjnej 
oraz samej inwentaryzacji. Ponadto 
ankieterzy rozdawali ulotki infor-
mujące o Planie oraz możliwościach 
skontaktowania się z autorami opra-
cowania w celu szczegółowych infor-
macji.

Zebranie niezbędnych danych 
wymagało przeprowadzenia inwen-
taryzacji emisji gazów cieplarnia-
nych powstających na terenie Gmi-
ny i Miasta Nowogrodziec. W tym 
celu inwentaryzacja przebiegała na 
różne sposoby:

 � spis z natury, dotyczył głównie 
zebrania danych od osób fizycz-
nych zamieszkujących nierucho-
mości lub prowadzących działal-
ność gospodarczą i wypełnienia 
ankiety. Ponadto istniała możli-
wość podania danych na stronie 
internetowej (pgnnowogrodziec.
ankietaplus.com.pl), które na-
stępnie rejestrowane były w po-
staci pliku exel.,
 �występowanie na piśmie do osób 
prawnych, instytucji, jednostek 
podległych gminie. Ponadto zor-
ganizowano spotkanie, na któ-
rym przekazano część pism i an-
kiet oraz wyjaśniono zasady ich 
wypełniania,
 �możliwość pobrania ankiety 
ze strony internetowej Gminy  
i Miasta Nowogrodziec.

W trakcie inwentaryzacji spisano:
• 1556 nieruchomości należących 

do osób fizycznych (domy jedno-
rodzinne, wielorodzinne ogrze-
wane indywidualnie),

• 16 wspólnot i spółdzielni miesz-

kaniowych ogrzewane wspólną 
kotłownią,

• 28 obiektów i budynków uży-
teczności publicznej.

Inwentaryzacja emisji CO2 (ba-
zowa oraz prognoza do roku 2020) 
została wykonana zgodnie z wytycz-
nymi Porozumienia Burmistrzów 
(Covenant of Mayors) określonymi 
m.in. w dokumencie „How to de-
velop a Sustainable Energy Action 
Plan” (tłumaczenie polskie „Jak 
opracować plan działań na rzecz 
zrównoważonej energii”).

Wyniki inwentaryzacji przed-
stawiono w Raporcie z bazy danych 
zawierającym wyselekcjonowane 
i usystematyzowane informacje 
pozwalające na ocenę gospodarki 
energią w Gminie i Mieście Nowo-
grodziec. Plan gospodarki niskoe-
misyjnej dla Gminy i Miasta Nowo-
grodziec oraz Raport z bazy danych 
opublikowane są na oficjalnej stro-
nie internetowej Gminy i Miasta 
Nowogrodziec.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

800 lat 
Sióstr Magdalenek

W 2017 roku Zgromadzenie Sióstr 
św. Marii Magdaleny od Pokuty będą 
obchodzić 800-lecie sprowadzenia 
sióstr do Polski, a w 2020 roku mi-
nie 700 lat zakonu sióstr Magdalenek  
w Lubaniu. Pierwszy klasztor Magdale-
ny od Pokuty na ziemiach polskich zo-
stał ufundowany w Nowogrodźcu nad 
Kwisą w 1217 roku przez św. Jadwigę 
Śląską, która jest Patronką Gminy  
i Miasta Nowogrodziec.

Historia Świętej Jadwigi Śląskiej 
i ufundowanego przez nią klasztoru 
zakonnic św. Marii Magdaleny nie-
rozerwalnie wiąże się z naszą gminą. 
Tradycja wiąże powstanie nowogro-
dzieckiego klasztoru ze św. Jadwigą 
Śląską, która w 1217 roku miała otrzy-
mać od swojego męża księcia śląskiego 
Henryka Brodatego znajdujący się nad 
Kwisą zameczek myśliwski, by prze-
znaczyć go na cele zakonne. Wraz z roz-
poczęciem funkcjonowania klasztoru  
w Nowogrodźcu zaczęli do niego przy-
bywać rzemieślnicy spełniający różne-
go rodzaju funkcje służebne. Z czasem 

ludności mieszkającej przy klaszto-
rze było coraz więcej. Lokacja miasta  
w 1233 roku jest początkiem historii 
Nowogrodźca. Pomimo wielkich po-
stępów reformacji w miastach śląskich 
w wieku XVI, Nowogrodziec pozostał 
wierny zawsze religii katolickiej.

Zgromadzenie Sióstr św. Marii 
Magdaleny od Pokuty jest wyrazem tro-
ski Kościoła o los moralnie zaniedba-
nych kobiet i dziewcząt. U początków 
istnienia siostry prowadziły ściśle kon-
templacyjny charakter życia. W 1320 
roku dzięki staraniom księcia Jawor-
skiego i Ziębickiego Henryka zainicjo-
wano istnienie konwentu w Lubaniu, 
który jako jedyny przetrwał bezlitosną 
sekularyzację klasztorów przeprowa-
dzoną przez rząd pruski w 1810 roku.

Zgromadzenie Sióstr św. Marii 
Magdaleny od Pokuty przeprowadza 
prelekcje, których głównym tematem 
jest przybliżenie historii powstania 
klasztoru Magdalenek, działalności  
i wpływu klasztoru na rozwój Nowo-
grodźca.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Fot. Adrian Kowalski

Nie ma lipy na Asnyka
Po długich przygotowaniach 

rozpoczęły się prace budowlane 
związane z przebudową drogi gmin-
nej – ul. A. Asnyka oraz odcinka  
ul. Lipowej w Nowogrodźcu.

Ulica Adama Asnyka w Nowo-
grodźcu jest jedną z głównych arte-
rii miasta łączącą drogi powiatowe, 
tj. ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewi-
cza. Należy do sieci połączeń cen-
tralnych w Nowogrodźcu o silnym 
stopniu natężenia ruchu. Wskutek 
wieloletniej intensywnej eksploa-
tacji stan techniczny drogi sukce-
sywnie się pogarszał, co bezpośred-
nio przekładało się na stopniowe 
ograniczenie jej przepustowości.

W ostatnim czasie kierowcom  
i pieszym doskwierały coraz 
liczniejsze uszkodzenia drogi.  
W miejscach uszkodzeń powsta-
ły zapadnięcia, tzw. koleiny, licz-
nie wystające studzienki ścieko-
we stanowiły zagrożenie dla aut,  
a nawierzchnia posiadała niezliczo-
ne ślady remontów cząstkowych. 
Gruntowna przebudowa będzie 
dotyczyła również chodnika, które-
go stare i nierówne płyty stwarzały 
niebezpieczeństwo dla pieszych.

Celem przebudowy jest kom-
pleksowa poprawa stanu in-
frastruktury drogi gminnej  
ul. A. Asnyka, która w bezpo-
średnim efekcie przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa wszyst-
kich uczestników ruchu zarówno 

pojazdów, jak i pieszych. Oprócz 
modernizacji nawierzchni, zakres 
przedsięwzięcia obejmuje upo-
rządkowanie oznakowania pozio-
mego (znaki) i pionowego (nowe 
przejścia dla pieszych), co w szcze-
gólności przyczyni się do zwięk-
szenia bezpieczeństwa pieszych,  
w tym osób niepełnosprawnych od-
wiedzających zlokalizowany przy  
ul. Asnyka Ośrodek Zdrowia, Miej-
sko Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej oraz Dom Dziennego Poby-
tu dla osób starszych.

Przy ul. A. Asnyka znajduje się 
osiedle mieszkaniowe, które sku-
pia największą grupę mieszkań-
ców Nowogrodźca, a na pobliskiej 
działce niedawno rozpoczął dzia-
łalność duży dyskont handlowy, co 
przyczyniło się do zwiększenia na-
tężenia ruchu.

W związku z tym w ramach 
przedsięwzięcia zaplanowano bu-
dowę dodatkowego odcinka chod-
nika.

Biorąc pod uwagę powyższe,  
w ramach przebudowy zostanie 
wykonana nowa nawierzchnia. Bu-
dowa chodnika z betonowej kostki 
brukowej oraz przebudowa chodni-
ków z płyt betonowych zlikwiduje 
największe zagrożenie dla pieszych 
i wyraźnie odseparuje ruch pieszy 
od ruchu pojazdów. Poprawa ozna-
kowania pionowego oraz wprowa-
dzenie urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego w postaci przejść 
dla pieszych oraz azylu ma na celu 
uspokojenie nasilającego się ruchu 
drogowego.

Łączna długość modernizowa-
nej ul. Asnyka oraz ul. Lipowej wy-
nosi 0,632 kilometra o szerokości 
6 m wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą.

W dniu 21 lipca 2015 r. Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
podpisał umowę na roboty budow-
lane z Konsorcjum firm: Lider Kon-
sorcjum - Jeleniogórskie Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych  
Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej 
Górze, Partner Konsorcjum - 
Przedsiębiorstwo Usługowo–Pro-
dukcyjne i Handlowe „COM-D”  
Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze. 
Umowa została podpisana na łącz-
ną kwotę: 1 411 430,12 zł. Termin 
wykonania robót to 90 dni od dnia 
podpisania umowy.

W 2014 roku Gmina Nowogro-
dziec złożyła wniosek do Dolnoślą-
skiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu o dofinansowanie 50% 
kosztów przedsięwzięcia w ramach 
programu wieloletniego pod nazwą 
„Narodowy program przebudowy 
dróg lokalnych – etap II Bezpie-
czeństwo – Dostępność – Rozwój”. 
Dotacja ta została nam przyznana.

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu



19 września br. odbyła się uro-
czystość 15 - lecia zespołu folklory-
stycznego Zagajnik-Wykroty. Ju-
bileusz rozpoczął się od mszy św.  
w kościele pw. św. Michała i św. 
Anny w Wykrotach w intencji so-
lenizantów. Następnie w świetlicy 
wiejskiej odbyło się uroczyste spot-
kanie, na które zostali zaproszeni 
goście i przyjaciele zespołu. Pod-
czas części oficjalnej został przed-
stawiony krótki zarys historyczny 
obrazujący 15 lat działalności gru-
py. Nie zabrakło również życzeń od 
Burmistrza Nowogrodźca Roberta 
Relicha oraz Dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w Nowo-
grodźcu Elizy Szwed, którzy oprócz 
listu gratulacyjnego i kwiatów wrę-
czyli wyjątkowy prezent w postaci 
instumentu - bębna. Zostały rów-
nież przekazane honorowe odzna-
czenia ”ZASŁUŻONY DLA KUL-
TURY POLSKIEJ” przyznane przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Małgorzatę Omilanow-
ską. Wyróżnienia otrzymały: Pani 
Lucyna Pyszka, Pani Czesława Ja-
niec oraz Pani Antonina Klisiewicz.

Jubileusz zespołu folklorystycznego Zagajnik-Wykroty

Dzień Seniora
Dnia 1 października 2015 roku 

w Nowogrodźcu uroczyście obcho-
dzono Dzień Seniora.

Na sali w Domu Strażaka Se-
niorów oraz zaproszonych gości 
przywitał Pan Krzysztof Kawał-
ko. Następnie na scenie wystąpili 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Bolesława Chrobrego w Nowo-
grodźcu przygotowane przez Panią 
Justynę Mazur oraz dzieci z Przed-
szkola Publicznego w Nowogrodźcu 
pod opieką Pani Małgorzaty Basiu-
ry. 

Dzieci zaprezentowały wiersze 
oraz piosenki. Kierownik Miej-
sko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu Anna 
Lityńska składając życzenia Senio-
rom w imieniu swoim oraz wszyst-
kich pracowników, przedstawiła  
krótki zarys działania placówki. 
Następnie głos zabrał Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich wraz 
z Przewodniczącą Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu Antoniną Szele-
chowicz. Dziękując za aktywność 
społeczną życzył długich lat życia, 
zdrowia oraz optymizmu i pogody 

ducha naszym Seniorom.
Wiele ciepłych słów i życzeń zło-

żyli na ręce Pani Matyldy Smusz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Nowogrodźcu Urszula Troszczak-
-Krzywdzińska, Dyrektor Przed-
szkola Publicznego w Nowogrodź-
cu Małgorzata Kwiotek, Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Spor-
tu w Nowogrodźcu Eliza Szwed, 
Kierownik Biblioteki Miejskiej El-
żbieta Ostańska, Prezes SON w Bo-
lesławcu Maria Szpak, Kierownik 
Zespołu Folklorystycznego „Miliko-
wianki” Stanisława Ozga. 

Do wspólnej zabawy wszystkich 
gości oraz Seniorów zaprosiła kape-
la Herbuty z Osiecznicy. Seniorzy 
Domu Dziennego Pobytu  przygo-
towali poczęstunek oraz wręczyli 
gościom upominki. 

To wspaniałe spotkanie oraz 
miła atmosfera na długo pozostaną 
w pamięci wszystkich zgromadzo-
nych na uroczystości z okazji Dnia 
Seniora.

Miejsko Gminny Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

Podczas części artystycznej 
oprócz zespołu Zagajnik - Wykro-
ty, wystąpiły folklorystyczne grupy: 
„Milikowianki” z Kapelą, „Gości-
szowianki, „Czernianki”, „Jelenio-
górzanie”, „Marzenie”, „Błękitne 
Kamizelki”, „Swojacy” oraz „Podo-
lanie”, a do zabawy tanecznej przy-
grywała kapela Zagajnik - Wykroty 

BEND.
Serdecznie życzymy całemu ze-

społowi kolejnych Jubileuszy prze-
żywanych z radością w gronie całe-
go zespołu i ludzi, którzy potrafią 
docenić wartość kultury tworzoną 
przez pasjonatów pieśni i tańca.

Gminne Centrum  
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Każdy w sobie cień pięknego nosi…
Podczas „III Jarmarku Garn-

carskiego – Wielki Garniec z No-
wogrodźca nad Kwisą” w dniu 15 
sierpnia br. odbył się Wernisaż 
Ikon, które powstały w trakcie 
Warsztatów Ikonograficznych oraz  
I Międzynarodowego Pleneru Iko-
nograficznego z udziałem ikonogra-
fów z Ukrainy, Litwy, Polski, Nie-
miec i Holandii.

Pomysłodawcą wydarzeń był 
Gospodarz Gminy Nowogrodziec 
Robert Relich. Organizatorem War-
sztatów, Pleneru oraz Wernisażu 
Ikon był Urząd Miejski w Nowo-
grodźcu. Piękną oprawę muzyczną 
Wernisażu zapewnił Chór Harmo-
nia pod kierownictwem Pani Anto-
niny Zakrzewskiej.

Ikony stworzone przez naszych 
mieszkańców - uczestników war-
sztatów oraz przez zaproszonych 
gości - uczestników pleneru, były 
wyrazem wrażliwości, refleksji  
i modlitwy, wyrazem piękna, gdyż 
„Każdy w sobie cień pięknego nosi” 
(Cyprian Kamil Norwid).

Imponujące piękno ikon zapre-
zentowanych podczas wernisażu 
nikogo nie pozostawiło obojętnym. 
Ikona jest szczególnym rodza-
jem malarstwa i jako taka ma swój 
konkretny język. Dla wielu ludzi 
współczesnych jest zjawiskiem este-
tycznym, które wywiera wpływ emo-
cjonalny na jej odbiorcach. Nie ma 
jednak tego na celu. Zadaniem iko-
ny jest wyciszenie zmysłów, uspoko-

jenie i modlitwa. Ikony są pięknem, 
które może odmienić nasze życie. 
Jeśli człowiek stanie się piękny, nikt 
nie będzie mógł mu tego odebrać.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Zawody strażackie w Nowogrodźcu
13 września odbyły się zawo-

dy sportowo-pożarnicze Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Nowogrodziec. Przy pięknej 
pogodzie do zmagań strażackich 
stawiło się  6 zespołów jednostek 
operacyjno-technicznych z OSP 
Nowogrodziec, Gierałtów, Czerna, 
Gościszów, Zebrzydowa i Wykroty 
oraz 9 młodzieżowych drużyn po-
żarniczych. Profesjonalne przygo-
towanie placu do zawodów i prowa-
dzenie zawodów zabezpieczało OSP 
Nowogrodziec. 

Na wstępie meldunek o goto-
wości pododdziałów do zawodów 
złożył Burmistrzowi Nowogrodźca 
Komendant Miejsko-Gminnego 
OSP w Nowogrodźcu Mirosław 
Szuter. Po przywitaniu uczestników 
Burmistrz Robert Relich przeka-
zał symboliczny czek w wysokości  
17 tysięcy złotych dla OSP Nowo-
grodziec, jako dotację do zakupu 
nowego zestawu ratownictwa tech-
nicznego, podkreślając „że dzięki 
bardzo dobrej współpracy jedno-
stek OSP z Samorządem można 
pozyskiwać finansowanie z wielu 
źródeł”. Następnie wraz z Naczelni-
kiem OSP Nowogrodziec dokonali 
przekazania zestawu ratownictwa 
technicznego dla OSP Wykroty oraz 
samochodu pożarniczego Star dla 
OSP Zebrzydowa, które dotychczas 
znajdowały się na wyposażeniu jed-
nostki z Nowogrodźca. 

Warto podkreślić, że OSP w No-
wogrodźcu w ubiegłym miesiącu 
pozyskała na wyposażenie drabinę 
Magirus na pojeździe pożarniczym 
marki Jelcz z Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej  
w Bolesławcu. Drabina ta ma przęsła  
i kosz pozwalający na wysunięcie 
do wysokości 30 m. Jej możliwo-
ści powinny zapewnić dotarcie do 
każdej kondygnacji mieszkalnej, 
jak również zabezpieczenia innych 
działań ratowniczych na terenie 
gminy Nowogrodziec.

Główną zaś częścią składową za-
wodów strażackich w Nowogrodźcu 
było rozegranie dwóch konkuren-
cji. Jedną z nich była sztafeta po-
żarnicza 7x50 m, gdzie na każdym 
z siedmiu odcinków trzeba wyko-
nać określoną czynność związaną  
z pożarnictwem. Drugą konkuren-

cją było tzw. ćwiczenie bojowe, po-
legające na wykonaniu typowej linii 
wodnej od zbiornika z wodą do sta-
nowisk gaśniczych. Linia ta ma dłu-
gość praktycznie całego boiska pił-
karskiego. Za pomocą motopompy 
Strażacy musieli przetłoczyć wodę 
do zakończenia dwóch linii gaśni-
czych, gdzie roty kierowały prądy 
wody celując w tarczę obrotową 
do wykonania jej obrotu i w słupki 
do ich przewrócenia. Ostatecznie 
sumuje się czas wykonania dwóch 
konkurencji, uwzględniając ewen-
tualne punkty karne. Wygrywa 
drużyna, która uzyskała najkrótszy 
czas ich wykonania.

Komisja sędziowska składała się 
z funkcjonariuszy Bolesławieckiej 
Komendy  Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Bolesław-
cu pod sprawnym kierownictwem  
st. kpt. Roberta Miszkiewicza.

Kolejność  miejsc  
w poszczególnych kategoriach 

zespołów przedstawia się  
następująco:

1 miejsce – OSP Nowogrodziec,
2 miejsce – OSP Zebrzydowa,
3 miejsce – OSP Gierałtów,
4 miejsce – OSP Wykroty,
5 miejsce – OSP Gościszów,
6 miejsce – OSP Czerna.

W kategorii MDP  
od 12 do 16 lat - drużyny mieszane:
1 miejsce – MDP Nowogrodziec, 
2 miejsce – MDP Gierałtów,
3 miejsce - MDP Wykroty,
4 miejsce – MDP Czerna.

W kategorii MDP  
od 12 do 16 lat - drużyny chłopięce:
1 miejsce – MDP Nowogrodziec,
2 miejsce – MDP Gościszów.

W kategorii  
od 16 do 18 lat - drużyny chłopięce:
1 miejsce – MDP Czerna,
2 miejsce – MDP Gierałtów.

Na zakończenie zawodów wszyscy 
uczestnicy zostali poczęstowani cie-
płą grochówką. 

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

dla uczestników. 
Jak co roku razem z mieszkań-

cami gminy Nowogrodziec w XVI 
Pielgrzymce Osób Niepełnospraw-
nych do Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej w Krzeszowie wziął udział 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich wraz z małżonką. 

Podczas spotkania panowała 
miła, serdeczna i życzliwa atmosfe-
ra.

  Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

XVI Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych
Tradycyjnie we wrześniu br. 

odbyła się XVI Pielgrzymka Osób 
Niepełnosprawnych do Sank-
tuarium Matki Bożej Łaskawej  
w Krzeszowie. Z terenu naszej gminy  
w tym wyjątkowym spotkaniu wzię-
ło udział blisko 100 osób. 

Program spotkania przewidy-
wał: Eucharystię pod przewodni-
ctwem Księdza Abpa Zygmunta 
Zimowskiego, sprawowaną wspól-
nie z Ordynariuszem Diecezji Leg-
nickiej Biskupem Zbigniewem 
Kiernikowskim, Biskupem Pomoc-
niczym Markiem Mendykiem oraz 
Biskupem Seniorem Stefanem Ci-
chym, katechezę wygłoszoną przez 
Księdza Marka Bałwasa oraz wystę-
py wokalno-artystyczne kleryków  
z Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Legnicy. 

Po skończonym nabożeństwie 
przygotowany został gorący posiłek 
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Wakacje młodzieży w Niechorzu

Młodzież z gminy Nowogrodziec 
aktywnie spędziła czas w goscinnym 
Niechorzu. Hasło przewodnie wy-
poczynku: „Fit as a fiddle” (zdrowy 
jak ryba) odzwierciedliło jego myśl 
przewodnią, a aktywność ruchowa 
pozwoliła na rozwinięcie sprawno-
ści fizycznej. 

Piosenka zespołu The Tokens 
„THE LION SLEEPS TONIGHT“  
towarzyszyła naszej młodzieży na 
każdym kroku. Wszyscy nauczy-
li się zarówno tekstu w wersji an-
gielskiej, jak i zabawnego układu 
tanecznego, który został stworzony 
do jednej z najbardziej popularnych 
bajek „Król Lew”. Prezentacja indy-
widualna i grupowa zwieńczyły ca-
łość projektu. 

Codziennie rano odbywał się 
bieg ciągły, którego objętość syste-
matycznie zwiększano, a następnie 
ćwiczenia kształtujące.  Potem zaś 
– trening, kąpiel i szwedzki stół na 
śniadanie. Systematyczne spraw-
dzanie czystości wyrobiło u wszyst-
kich nawyk dbania o otoczenie i hi-
gienę osobistą.

Systematycznie przeprowadza-
no zajęcia z języka angielskiego. Te-
matyka, na którą położono najwięk-
szy akcent, obejmowała takie hasła 
jak „Człowiek i jego zdrowie” oraz 
„Technologia XXI wieku”.  

Treningi były bardzo urozmai-
cone. Kształtowano wytrzymałość, 
szybkość i siłę. Dla chętnych ćwi-
czenia na siłowni i na taśmach TRX. 
Codzienny relaks na basenie to mo-
ment na regenerację sił. 

Na specjalnie zaplanowanych 
trasach udało się również uczest-
niczyć w dwóch wycieczkach rowe-
rowych z Niechorza do Mrzeżyna. 
Była to ciekawa forma zwiedzania 
obejmująca również naukę pracy  
w zespole i poruszania się  po ścież-
kach rowerowych w dużej grupie 
uczestników.

Odbyło się wiele wycieczek pie-
szych: spacer na Latarnię w Nie-
chorzu, wycieczka do Rewala i Po-
gorzelicy. 

Rozegrano wewnętrzny turniej 
piłki siatkowej dla szkoły podsta-
wowej i starszych. 

Młodsi uczestnicy mieli moż-
liwość konfrontacji z klubem pił-
karskim z Dąbrowy Górniczej:  
w pierwszym meczu zdecydowanie 
wygrywając 14:3, zaś w drugim mi-
nimalnie ulegając 3:4. Zagrali także 
w piłkę siatkową z klubem Podbe-
skidzie Bielsko Biała, wygrywając  
w setach 2:1. Starsi zagrali i wygrali 
w piłkę koszykową z drużyną z Ka-
towic.

W trakcie wypoczynku odbywa-
ły się pogadanki i zajęcia z profilak-
tyki uzależnień. Żeby być zdrowym 
jak ryba, należy całe życie dbać  
o swoje zdrowie. 

Organizatorem wypoczynku był 
Gminny Szkolny Związek Sportowy 
w Nowogrodźcu wspierany przez 
Gimnazjum im. Adama Mickiewi-
cza w Nowogrodźcu. 

Wypoczynek był możliwy do re-
alizacji dzięki dofinansowaniu uzy-
skanemu z budżetu Gminy Nowo-
grodziec. 

Gminny Szkolny  
Związek Sportowy w Nowogrodźcu

Wieści z boisk
 Przedstawiamy najnowsze wy-

niki drużyn piłkarskich naszej gmi-
ny. 

W kolejkach ligowych 26-27 
września 2015 roku w poszczegól-
nych klasach rozgrywkowych uzy-
skano następujące wyniki:

Klasa Okręgowa seniorów
Nysa Zgorzelec - Piast Wykroty 3:3

Drużyna Piasta Wykroty z dorobkiem 16 punk-
tów zajmuje 3 miejsce w tabeli.
W tabeli prowadzi Twardy Świętoszów z do-
robkiem 19 punktów.

Klasa A seniorów Grupa III
Chrobry Nowogrodziec - LZS Łaziska 5:1

LZS Brzeźnik - Sparta Zebrzydowa 2:1
TS Parzyce – KS Łąka – mecz się nie odbył

Chrobry Nowogrodziec z dorobkiem 12 punk-
tów zajmuje 4 miejsce w tabeli. Sparta Ze-
brzydowa z dorobkiem 11 punktów zajmuje 7 
miejsce.
W tabeli prowadzi TS Parzyce z dorobkiem 15 
punktów.

Klasa B seniorów Grupa IV
Orzeł Gościszów – LKS Dobra 2:2

Drużyna Orzeł Gościszów z dorobkiem 13 
punktów zajmuje 3 miejsce. W tabeli prowa-
dzą GKS Iwiny z dorobkiem 18 punktów.

Klasa B seniorów Grupa V
Granit Gierałtów - Przyszłość Dłużyna 3:3

Granit Gierałtów z dorobkiem 2 punktów zaj-
muje 9 miejsce w tabeli.
W tabeli prowadzi Bazalt Sulików z dorobkiem 
15 punktów.

Klasa Okręgowa Juniorów
Chrobry Nowogrodziec – pauza 

Klasa Okręgowa Młodzików
GCKiS Chrobry Nowogrodziec – Pogoń Wleń 

0:2

Klasa Okręgowa Trampkarzy
GCKiS Chrobry Nowogrodziec – Pogoń Wleń 

5:1

Klasa Terenowa Juniorów Młodszych
Sparta Zebrzydowa – GKS Raciborowice 1:5

      
Gminne Centrum  

Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

ZUMBA i PILATES
Gminne Centrum Kultury  

i Sportu w Nowogrodźcu serdecznie 
zaprasza na zajęcia sekcji sportowej 
ZUMBA oraz PILATES. Spotkania 
odbywają się w każdy poniedzia-
łek oraz każdy czwartek tygodnia 
w godzinach: ZUMBA 18.00-19.00, 
PILATES 19.00-20.00. Miesięczny 
koszt udziału w zajęciach wynosi  
50 zł, jednorazowy 15 zł, zajęcia 
ZUMBA raz w tygodniu - 37 zł.

Zajęcia PILATES dla pań 50+ 
są nieodpłatne i zostały dofinanso-
wane przez Gminę Nowogrodziec  
z Programu Profilaktycznego  
(z uwagi na pojemność sali liczba 
miejsc jest ograniczona).

Zajęcia odbywają się w sali kon-
ferencyjnej Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 
ul. Lubańska 42 a.

ZUMBA - to niesamowite po-
łączenie tańców latynoamerykań-
skich prosto z serca Karaibów i Po-
łudniowej Ameryki z aerobikiem, 
dzięki którym można spalić nawet 

600 kalorii. Zumba łączy w sobie 
energetyczną i motywującą muzykę 
z wyjątkowo prostymi krokami oraz 
układami tanecznymi, ćwiczenia 
opierają się na zasadzie, że zajęcia 
powinny sprawiać przyjemność  
i być łatwe do wykonania. ZUMBA 
to zajęcia fitness poprawiające syl-
wetkę w bardzo atrakcyjny, miły  
i wdzięczny sposób. Zumba jest bar-
dzo efektywna – jako trening cardio 
łączy zabawę z wysiłkiem, poprawia 
samopoczucie, wyzwala pozytywną 
energię, ale również rzeźbi i ujęd-
rnia nasze ciało. 

PILATES - to forma ćwiczeń 
fizycznych, która sprzyja utrzyma-
niu równowagi w organizmie. Ćwi-
czenia wykonywane są spokojnie,  
a tempo narzucane jest przez ła-
godną muzykę. Pilates powinien 
być wykonywany pod okiem fizjo-
terapeuty. Specjalista pomoże do-
brać odpowiedni zestaw ćwiczeń. 
Ćwiczenia Pilates przywracają 
dobre samopoczucie i pomagają 

się zrelaksować. Jest to 
forma ćwiczeń, która ak-
tywizuje i modeluje całe 
ciało. Ćwiczenia Pilates 
wykorzystują elementy 
jogi i baletu. Dzięki temu 
wszystkie mięśnie poddają 
się rozciąganiu, spinaniu  
i ponownemu rozciąganiu. 
Najważniejszy w tego typu 
technice jest fakt, że skupia 
się ona nie tylko na naj-
większych mięśniach, ale 
też na tych mniejszych.
    

Gminne Centrum Kultury  
i Sportu w Nowogrodźcu

Sekcja instrumentów dętych  
oraz instrumentów perkusyjnych

Gminne Centrum Kultury i 
Sportu w Nowogrodźcu ogłasza na-
bór do sekcji instrumentów dętych 
oraz instrumentów perkusyjnych. 

Termin naboru - do końca PAŹ-
DZIERNIKA 2015 roku! 

Zajęcia nieodpłatne! 
Zapraszamy serdecznie!

www.gckis.nowogrodziec.pl www.
facebook.pl

Gminne Centrum  
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu


