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Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Moda na Nowogrodziec

70. Rocznica Powstania Warszawskiego. Historia Przodków Gierałtowa!

Gmina Nowogrodziec współ-
tworzyła Instalację do kompo-
stowania odpadów pochodzenia 
biologicznego w Centrum Utyli-
zacji Odpadów Gmin łużyckich 
w Lubaniu.

Budowa instalacji trwała 9 
miesięcy, a jej koszt wyniósł 
blisko 29 milionów złotych, 
z czego 17 milionów pochodzi-
ło z Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego. Wkład własny 
spółki i środki, które przezna-
czyły na tę inwestycję poszcze-
gólne gminy, to kwota ponad 12 
milionów złotych. W ramach po-
wyższego przedsięwzięcia udało 
się wybudować pięciotunelową 
kompostownię wraz z całą infra-
strukturą, zapleczem i sprzętem 
pomocniczym. Kompostownia 

Nie jest tajemnicą, że w znacz-
nej części naszego kraju panuje 
nowa moda na przenoszenie się 
z miast do mniejszych miejsco-
wości lub nawet na łono natury. 
Jednym z popularnych miejsc na 
Dolnym Śląsku jest Nowogro-
dziec. Skąd wzięła się ta moda? 
Przecież nie tak dawno młodzi 
ludzie chętnie pozostawiali swo-
je domy rodzinne w małych mia-
steczkach i przenosili się w po-
szukiwaniu pracy do Wrocławia 
lub Warszawy. Teraz ten trend 
powoli zanika i wiele osób wy-
biera spokojne miasteczka, wsie. 
Dlaczego właśnie Nowogrodziec?

Dzisiaj rozmiar portfela po-
woli przestaje być wyznaczni-
kiem szczęścia. Ludzie zaczynają 

Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Ochrona środowiska

zbrojnej o wolność i niepodległość 
– przywołuje powracające wspo-
mnienie o Kresach, jednocześnie 
nawiązuje do konkretnych osób, 
miejsc i zdarzeń historycznych.

Jedną z takich postaci, godnych 
przedstawienia, jest generał Tade-
usz Komorowski „Bór”. Urodzony 
1 czerwca 1895 r. w Chorobowie 
w powiecie Brzeżany, obecnie na 
Ukrainie, był synem powstańca 
styczniowego. W czasie pierwszej 

wojny światowej służył w armii 
austriackiej, dowodził plutonem 
na froncie rosyjskim i włoskim. 
Od 1918 r. w armii WP, walczył 
w wojnie polsko-radzieckiej, gdzie 
został ranny. W okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego ciągle 
związany z wojskiem. Brał rów-
nież udział w Igrzyskach Olimpij-
skich w Paryżu w 1924 r. w Kon-
kursie Konia Wierzchowego oraz 
kierował grupą przygotowawczą 

przed Olim-
piadą w Ber-
linie w 1936 
r. W 1939 r. 
dowodził osło-
ną Wisły na 
odcinku od 
Góry Kalwa-
rii do Dęblina. 
Od samego 
początku woj-
ny należał do 
konspiracji. Po 
aresztowaniu 
generała „Gro-
ta” Roweckie-

go w czerwcu 1943 r. objął sta-
nowisko Dowódcy AK. 31 lipca 
1944 r. wraz z Delegatem Rządu 
na Kraj J. S. Jankowskim podjął 
decyzję rozpoczęcia akcji „Burza” 
w Warszawie. 2 października 1944 
r. podpisał kapitulację Warszaw-
skiego Korpusu Armii Krajowej. 
Następnie przebywał w Oflagu. 
Po wojnie mieszkał w Londynie. 
Zmarł w 1966 r. Spoczywa w kwa-
terze Komendy Głównej AK na 
warszawskich Powązkach.

Nawiązując do postaci generała 
Tadeusza Komorowskiego pragnę 
podkreślić, że miejscem Jego lat 
życia był Świrz położony na połu-
dniowy wschód od Lwowa. Tam-
tejszy zamek, będący od początku 
XX w. w rękach Ireny z Lazame-
tów i Tadeusza Komorowskiego, 
w okresie XX - lecia międzywojen-
nego przeżywał swój rozkwit. Po-
budowany jeszcze w XV w. przez 
książąt Świrskich przechodził róż-
ne koleje losu, od najazdów, oblę-
żeń po planowe przebudowy. Tam 
właśnie przyszły Dowódca AK rósł 
do wielkiej historycznej roli, do 
której między innymi powraca-

my pamięcią 1 sierpnia 2014 roku 
w naszej Gminie Nowogrodziec. 
Cześć Jego Pamięci i Powstańcom 
Powstania Warszawskiego! 

Robert Relich
Burmistrz Nowogrodźca

stanowi ostatni element nie-
zbędny do spełnienia wymogów 
prawnych i środowiskowych 
przez Regionalną Instalację 
Przetwarzania Odpadów Ko-
munalnych w Lubaniu, którą 
współfinansuje Gmina Nowo-
grodziec.

Współpraca w ramach po-
rozumienia z 14 gminami Za-
chodniego Regionu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Wo-
jewództwa Dolnośląskiego jest 
przykładem dalekowzrocznego 
i odpowiedzialnego rozumienia 
zadań w zakresie ochrony śro-
dowiska i zdrowia Mieszkańców.
     
  Urząd Miejski 

w Nowogrodzcu

mierzyć sukces i szczęście w in-
nych kategoriach: jakim powie-
trzem oddycha moje dziecko, czy 
odżywia się z sieci fast - foodów 
czy też z produktów gospodarstw 
wiejskich, czy mamy możliwość 
przejażdżek rowerowych i wspól-
nych spacerów z rodziną w pobli-
skim lesie...

Wielkomiejski zgiełk nie grozi 
gminie Nowogrodziec, stąd chęć 
odetchnięcia tutaj w sąsiedztwie 
lasu, stawów. Gmina Nowogro-
dziec – zrównoważona gmina, 
rozwija się harmonijnie, jest spo-
kojna, bezpieczna i zadbana. Wy-
starczy przejechać się przez nie-
które miejscowości gminy: drogi, 
chodniki, kanalizacja, wyremon-
towane świetlice wiejskie, remi-
zy, renowacje szkół, kamienic, 
nowoczesne boiska, place zabaw 

Generał Tadeusz Bór Komo-
rowski, rodzinnie związany ze 
Świrzem, miejscem życia Miesz-
kańców Gierałtowa, Gmina No-
wogrodziec, podjął decyzję o wy-
buchu Powstania Warszawskiego. 
Uznawał, że „zawdzięczanie uwol-
nienia Warszawy przez Rosję by-
łoby zrezygnowaniem z niepodle-
głości i poddaniem się Rosji”.

ŻOŁNIERZE STOLICY! Wy-
dałem dziś upragniony przez 
Was rozkaz do jawnej walki 
z odwiecznym wrogiem Polski, 
najeźdźcą niemieckim. Po pięciu 
blisko latach nieprzerwanej wal-
ki, prowadzonej w podziemiach 
konspiracji, stajecie dziś otwar-
cie z bronią w ręku, by ojczyźnie 
przywrócić wolność i wymierzyć 
zbrodniarzom niemieckim przy-
kładną karę za terror i zbrodnie 
dokonane na ziemiach Polskich. 

Drodzy Mieszkańcy, 
Obchodzimy 70. rocznicę wy-

buchu Powstania Warszawskiego. 
Wydarzenie patriotyczne przele-
wu krwi i ofiarowania życia, walki 

– to robi wrażenie!
Miasto Nowogrodziec jest ka-

meralne, bardzo przyjazne. Za-
dbany Rynek, również peryferia. 
Do tego – to wymarzone czyste 
powietrze, piękna przyroda, przy-
jazna atmosfera dla przyjezd-
nych, względnie nie wysokie ceny 
nieruchomości.

Gmina Nowogrodziec – dla 
poszukujących dobrych warun-
ków życia a jednocześnie spokoj-
nego rytmu, dla kreatywnych i ot-
wartych, dla ceniących odwieczne 
wartości rodzinne, harmonię 
z przyrodą, dla szanujących pracę 
i porządek, ekologię, ziemię i lu-
dzi na niej pracujących!
     
  Urząd Miejski 

w Nowogrodzcu

Zamek w Świrzu



Dożywianie dzieci w szkołach

Zumba i Pilates

Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa

Informacja dla Mieszkańców

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowo-
grodźcu zaprasza rodziców do 
składania wniosków na doży-
wianie dzieci w szkołach na rok 
szkolny 2014/2015.

Strategicznym celem pro-
gramu rządowego „Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania” 
jest ograniczenie zjawiska nie-
dożywiania dzieci i młodzieży 
z rodzin o niskich dochodach  
lub znajdujących się w trud-
nej sytuacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem uczni z tere-
nów objętych wysokim pozio-

Tradycyjnie w pierwszą so-
botę miesiąca września Miejsko 
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowogrodźcu po raz 
kolejny organizuje Pielgrzymkę 
Osób Niepełnosprawnych do 

Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Nowogrodźcu zaprasza 
na zajęcia ZUMBA i PILATES.

Zumba - poniedziałek i środa, 
godzina 18.00, koszt za cały mie-
siąc - 50 zł.

Pilates - poniedziałek i środa  
godzina 19.00, koszt za cały mie-
siąc - 50 zł.

Jednorazowy udział w zajęciach 
Zumba lub Pilates wynosi 15 zł.

Zajęcia odbywają się w sali 
Domu Kultury PROMYK w Nowo-
grodźcu 

Serdecznie 
zapraszamy!

Sanktuarium Matki Bożej Ła-
skawej w Krzeszowie.

Osoby zainteresowane pro-
szone są o zapisywanie się oso-
biście lub telefonicznie pod nu-
merem tel. (75)731-63-79. 

mem bezrobocia i ze środowisk 
wiejskich oraz osób dorosłych  
w szczególności osób samot-
nych, w podeszłym wieku lub 
niepełnosprawnych.

Realizacja przyjętego pro-
gram ma na celu:

- poprawę poziomu życia ro-
dzin o niskich dochodach,

- poprawę stanu zdrowia 
dzieci i młodzieży,

- kształtowanie własnych na-
wyków żywieniowych.

Miernikiem efektywności 
programu będzie liczba osób 
objętych pomocą.

Z naszego doświadczenia 
wynika, że są osoby, które mogą 
korzystać z proponowanej for-
my pomocy. Jednak występuje 
brak należytego zainteresowa-
nia rodziców kwestiami racjo-
nalnego żywienia dzieci podczas 
pobytu w szkołach. To z kolei 
powoduje niechęć uczniów do 
korzystania z posiłków.

By zapewnić dzieciom posił-
ki od początku roku szkolnego, 
wnioski z pełna dokumentacją na-
leży składać w miesiącu sierpniu 
w Miejsko Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Nowogrodźcu 
u pracowników socjalnych.   
    

MGOPS 
w Nowogrodźcu

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowo-
grodźcu, ul. Asnyka 53.

Zapraszamy serdecznie!

Zostawiamy tu nasze serca 
- wizyta o�cjalnej delegacji 
z Powiatu Przemyślany 
w Gminie Nowogrodziec

W dniach 5-7 lipca tego roku 
Gminę i Miasto Nowogrodziec 
odwiedziła oficjalna delegacja 
z Powiatu Przemyślany obwodu 
Lwowskiego (Ukraina) na czele 
ze Starostą Powiatu Przemyśla-
ny Wołodymyrem Dydyk. Celem 
wizyty ukraińskich gości było za-
cieśnienie i rozwinięcie dalszej 
współpracy partnerskiej pomiędzy 
Powiatem Przemyślany a Gminą 
Nowogrodziec. W składzie oficjal-
nej delegacji z Ukrainy byli Radni 
Rady Powiatu Przemyślany Taras 
Martyniak i Walerij Kuznetsow, 
Radny Rady Miejskiej w Przemy-
ślanach Andrij Wasylkiw, Dyrektor 
Szkoły Muzycznej w Przemyśla-
nach Natalia Parylak wraz z wykła-
dowcami i wychowankami szkoły 
oraz działacze społeczni regionu.

Po drugiej wojnie światowej 
część ludności polskiego pochodze-
nia, jak również ukraińskiego (ze 
względu na powiązania rodzinne), 
powróciła do kraju i osiedliła się 
na Dolnym Śląsku, między innymi 
właśnie w Gminie Nowogrodziec. 
Tradycje wywodzące się z kultury 
kresowej są pielęgnowane zarów-
no przez naszych Mieszkańców, 
jak i władze Gminy i Miasta No-
wogrodziec. Jednym z przejawów 
korzystania z tej bogatej spuści-
zny kulturowej jest organizowane 
w naszej gminie Święto Kresowe, 
które cieszy się sympatią i zainte-
resowaniem Mieszkańców oraz od-
wiedzających gminę gości.

Dnia 5 lipca Goście z Powiatu 
Przemyślany podziwiali atrakcje 
architektoniczne naszej gminy, 
zwiedzając piękną późnobarokową 
świątynię – kościół pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła oraz ruiny 
klasztoru Sióstr Magdalenek. Na-
stępnie Goście pojechali do Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej Małej 
Przedsiębiorczości S.A. Podstrefy 
Nowogrodziec – Wykroty oraz do 
Zakładu Gospodarki i Usług Komu-
nalnych Spółka z o.o. w Lubaniu, 
zaś w drodze powrotnej przejechali 
przez wszystkie miejscowości Gmi-
ny Nowogrodziec. W tym samym 
dniu Mieszkańcy Gierałtowa orga-
nizowali spotkanie z przedstawicie-

Partnerstwa gminy lami partnerskiego powiatu. Radny 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
Kazimier Czerniak oprowadził Go-
ści po Gierałtowie, opowiadając 
historię miejscowości, pokazując 
park oraz prezentując kościół pw. 
św. Antoniego w Gierałtowie. Chór 
Szkoły Muzycznej w Przemyśla-
nach wykonał w kościele piękną 
pieśń - modlitwę do Matki Bożej.

Wspomnieniami z dzieciństwa 
i młodości, ciężkiego okresu prze-
siedlenia podzielił się z Gośćmi 
Mieszkaniec wsi Gierałtów Pan 
Michał Matkowski, wywołując nie-
zwykłe poruszenie i współczucie 
słuchaczy. Panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich z Gierałtowa przy-
gotowały poczęstunek w Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Gierałtowie, gdzie przy herbacie 
i kawie były kontynuowane roz-
mowy o wspólnych korzeniach, 
o kochanej Ziemi Przemyślańskiej, 
o umiłowanym Świrzu. Panie z Ze-
społów Śpiewaczych „Dywostru-
ny” i „Kałynońka” powiedziały, że 
w prezencie dla gościnnych Miesz-
kańców wsi będą śpiewać i grać tak 
długo, jak będą chcieli. Żegnali się 
ciepło – przyjaciele i bracia, z my-
ślą o nowej wspólnej drodze, dro-
dze europej-
skiej.

Dzień 6 lip-
ca rozpoczął 
się wspólną 
modlitwą na 
mszy świętej 
w kościele pw. 
św. Apostołów 
Piotra i Pawła 
w Nowogrodź-
cu. Następnie 
u k r a i ń s k i c h 
Gości serdecz-
nie przywi-
tano w Urzę-
dzie Miejskim 
w Nowogrodź-
cu, gdzie nasi 
P a r t n e r z y 
w prezentacji multimedialnej opo-
wiedzieli o dziejach, atrakcjach 
oraz zamierzeniach Powiatu Prze-
myślany. Po zwiedzeniu Ratusza 
przedstawiciele delegacji zostali za-
proszeni przez Gospodarza naszej 
gminy Roberta Relicha na Święto 
Pečenicy w Gościszowie. Starosta 
Powiatu Przemyślany Wołodymyr 
Dydyk wyraził podziw wspaniałej 
organizacji wydarzeń masowych, 
kultury i życzliwości Mieszkańców 
Gminy Nowogrodziec. Zespoły 

folklorystyczne z Ukrainy uświet-
niły swoimi występami imprezę 
w gościnnym Gościszowie.

W ostatnim dniu wizyty, 7 lip-
ca, uczestnicy delegacji z Ukrai-
ny rozdzielili się na dwie grupy. 
Przedstawiciele władz lokalnych 
Powiatu Przemyślany udali się do 
Spółki Hydro -Tech, aby tam za-
poznać się z funkcjonowaniem 
nowoczesnej oczyszczalni ścieków 
- dotychczasowej największej inwe-
stycji w Gminie Nowogrodziec oraz 
do firmy Novoferm Door Sp. z o.o. 
w Strefie Ekonomicznej. Natomiast 
pracownicy Szkoły Muzycznej 

w Przemyślanach wraz z ucznia-
mi zwiedzili cmentarz żołnierzy 
radzieckich w Nowogrodźcu, na 
którym pochowani są żołnierze 
i oficerowie 1 Frontu Ukraińskiego 
marszałka Koniewa – w większości 
Ukraińcy i Białorusini. Następnie 
zwiedzili Zakład Ceramiczny „MI-
LENA” w Parzycach.

W towarzystwie Gospodarza 
Gminy Roberta Relicha Goście od-
wiedzili miejscowość Osła w Gmi-
nie Gromadka, gdzie w Domu 

Chleba Stowarzyszenia Towarzy-
stwa Maryi Niepokalanej wszyst-
kich gorąco powitał Ojciec Marek 
Skiba. Partnerzy z Ukrainy wzięli 
udział we mszy świętej, podczas 
której cała wspólnota katolicka 
modliła się o pokój na Ukrainie. 
Po zakończeniu mszy świętej Wójt 
Gminy Gromadka Dariusz Paw-
liszczy w serdecznym powitaniu 
ukraińskiej delegacji, nawiązał do 
wspólnej historii i kultury obu na-
rodów, posługując się nienagan-
nym językiem ukraińskim. Zespoły 
z Przemyślan grały i śpiewały dla 
wdzięcznej publiczności, a Pani 

Galyna Galajko 
zaśpiewała utwór 
własnego au-
torstwa, znaną 
Pieśń-Modlitwę 
o poległych na 
Majdanie boha-
terach.

Wizyta była 
zorganizowana 
w ramach umo-
wy o współpra-
cy, która zosta-
ła podpisana 
w ubiegłym roku. 
Ogromne wraże-
nie na Gościach 
wywarły nasze 
gminne inwesty-
cje, dynamiczny 

rozwój Gminy Nowogrodziec oraz 
umiejętność pozyskiwania środ-
ków unijnych przez władze lokalne. 
Ze swojej strony Starosta Powiatu 
Przemyślany Wołodymyr Dydyk 
podzielił się z Burmistrzem No-
wogrodźca Robertem Relichem 
swoimi troskami, opowiadając 
o licznych powołaniach do wojska 
z terenów Ukrainy zachodniej, lo-
jalnych nowej władzy. Nasilający 
się konflikt wojskowy na Ukrai-
nie dotkliwie odczuwalny jest na 
ziemiach Powiatu Przemyślany. 
Powołani do udziału w konflikcie 
zbrojnym są już mężczyźni do 27 
roku życia. Władzy partnerskie-
go powiatu, po osobistej kontroli 
stanu umundurowania i uzbroje-
nia wojska ukraińskiego, usiłują 
we własnym zakresie zabezpieczyć 
swoich obywateli, wyjeżdżających 

na wschód Ukrainy, w kamizelki 
kuloodporne.

Żegnając się Partnerzy Gminy 
Nowogrodziec przekazywali sło-
wa wielkiej wdzięczności wszyst-
kim Polakom za pomoc i wsparcie 
Ukrainy na arenie międzynarodo-
wej. Nie kryjąc wzruszenia, a Panie 
– łez, Goście dziękowali za ciepło 
przyjaźni. „Zostawiamy tu nasze 
serca” – z takimi słowami odjechali 
nasi Partnerzy do swojej obolałej 
Ojczyzny.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich życzy Mieszkańcom Zie-
mi Przemyślańskiej, jak również 
wszystkim Ukraińcom, szczęścia, 
rozwoju, a przede wszystkim Po-
koju !!!

Wyrazy szacunku oraz serdecz-
ne podziękowania przekazuje Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
Panu Sebastianowi Mruk - Dyrek-
torowi Zarządzającemu Novoferm 
Door Sp. z o.o. za okazaną gościnę, 
możliwość zwiedzania zakładu pro-
dukcyjnego oraz czas poświęcony 
Gościom z Ukrainy, dziękuje gorą-
co Panu Michałowi Turkiewiczowi - 
Prezesowi Zarządu Zakładu Gospo-
darki i Usług Komunalnych Spółka 
z o.o. w Lubaniu, Panu Dariuszowi 
Pawliszczy – Wójtowi Gminy Gro-
madka, Księdzu Markowi Skiba 
ze Stowarzyszenia Towarzystwa 
Maryi Niepokalanej, Panu Wil-
helmowi Tomczukowi - Przewod-
niczącemu Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu, Pani Henryce Pilnej 
- Zastępcy Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu, Panu 
Kazimierzowi Czerniak - Radnemu 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, 
Panu Jackowi Ruchała - Prezesowi 
Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowo-
grodźcu, Pani Jadwidze Jaworskiej 
- Przewodniczącej Koła Gospodyń 
Wiejskich w Gierałtowie, Panu Mi-
chałowi Matkowskiemu – Senioro-
wi z Gierałtowa, wszystkim gościn-
nym Mieszkańcom naszej gminy, 
którzy okazali troskę i życzliwość 
podczas wizyty oficjalnej delegacji 
z Powiatu Przemyślany w Gminie 
Nowogrodziec!

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu



O�cjalna wizyta delegacji Gminy Nowogrodziec 
w partnerskiej Gminie Srbac

W dniach 3-5 lipca tego roku 
odbyła się oficjalna wizyta delega-
cji Gminy Nowogrodziec na czele 
z Burmistrzem Nowogrodźca Ro-
bertem Relichem w partnerskiej 
Gminie Srbac (Bośnia i Hercego-
wina). Liczna grupa Mieszkańców 
z miejscowości Czerna przyjecha-
ła w tych dniach na ziemi swoich 
przodków. 4 lipca na terenie by-
łego cmentarza wsi Kunova od-
była się uroczystość upamiętnia-
jąca Polskich osadników w latach 
1900-1945. 

Przed wyjazdem do Gminy Srbac 
Mieszkańcy Czernej wzięli udział 
we mszy świętej, podczas której ks. 
Kanonik Edward Franczak wraz 
z ks. Proboszczem Franciszkiem 
Modrzyńskim poświęcili Krzyż 
i Tablicę pamiątkową.

W uroczystości wzięli udział: 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich, Ambasador Rzeczypospoli-
tej Polskiej w Sarajewie Dr Andrzej 
Krawczyk, Konsul Rzeczypospo-
litej Polskiej w Zagrzebiu Janusz 

Partnerstwa gminy

Tatera, Dowódca Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego Jednostki 
Wojskowej 4810 EUFOR Ilidża 
Sarajewo Ppłk Krzysztof Karczew-
ski, Naczelnik Gminy Srbac Drago 
Cirić, Kierownik Miejsko Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nowogrodźcu Anna Lityńska, 
Sołtys wsi Czerna Józef Potyszka, 
Mieszkańcy wsi Czerna oraz zapro-
szeni gości. 

W tym dniu została uroczy-
ście odsłonięta ufundowana przez 
Urząd Miejski w Nowogrodźcu 
Tablica pamiątkowa oraz ufundo-
wany przez Sołtysa Czernej Pana 
Józefa Potyszkę Krzyż na cześć 
Polaków zamieszkałych niegdyś te 
tereny. 

Uroczystego przecięcia wstęgi 
dokonali Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich, Naczelnik Gminy 
Srbac Drago Cirić oraz Sołtys Czer-
nej Józef Potyszka. Tekst na tablicy 
jest napisany w językach polskim 
i serbskim: 

TU BYŁ NASZ DOM  
ОВДЕ ЈЕ БИЛ НАШ ЗАВИЧАЈ

TU ZOSTAWILIŚMY ŚLAD  
ОВДЕ СМО ОСТАВИЛИ ТРАЦЕ

POLSKICH TUŁACZY  
ПОЉСКИХ EМИГРАНАТА

POLSKIM OSADNIKOM 
ПОЉСКИМ НАСЕЉЕНИКOМ

MIESZKAŃCOM KUNOWY  
СТАНОВНИКOM КУНОВE

W LATACH 1900-1945
У ГОДИНАМА 1900-1945

POTOMKOWIE Z CZERNEJ  
ПОТОМЦИ ИЗ ЧEPНА

POLSKA
ПОЛША

W swoim przemówieniu Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Re-
lich serdecznie podziękował wy-
sokim gościom za udział w tak 
szczególnej i ważnej uroczystości, 
podziękował Mieszkańcom wsi 
Czerna za trud i zaangażowanie, 
za pamięć o naszych przodkach, 
szacunek do historii, miłość do Oj-
czyzny. Szczególne słowa wdzięcz-
ności zostały skierowane do Am-
basadora Rzeczypospolitej Polskiej 
w Sarajewie Dr Andrzeja Krawczy-
ka, Konsula Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Zagrzebiu Janusza Tatery, 
Dowódcy Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego Jednostki Wojsko-
wej 4810 EUFOR Ilidża Sarajewo 
Ppłk Krzysztofa Karczewskiego 
za udział w uroczystości oraz do 
władz samorządowych partner-
skiej Gminy Srbac za wrażliwość, 
za pomoc przy regulacji starych 
polskich cmentarzy, za organizację 
tak wzniosłego wydarzenia. 

Według spisu ludności z 1935 
roku w miejscowości Kunova za-
mieszkiwało 1380 osób, natomiast 

w pobliskiej miejscowości Rakovac 
– 1800 osób. Osiem osób urodzo-
nych w Kunovej wzięli udział w uro-
czystości upamiętnienia naszych 
przodków. Pan Antoni Dziechciarz 
opowiedział licznie zgromadzonym 
uczestnikom wydarzenia historię 
Kunovej, okoliczności powrotu 
Polaków do Ojczyzny, wspominał 
życzliwie Mieszkańców ziemi Srbac 
oraz przyjaźń między obu naroda-
mi, przemawiając w dwóch języ-
kach – polskim i serbskim. Religia, 
tradycja oraz polska tożsamość 
pomagały przetrwać ciężkie czasy, 
daleko od umiłowanej Ojczyzny. 

Pod odsłoniętą Tablicą i Krzy-
żem zostały złożone wieniec, kwia-
ty oraz znicze ufundowane przez 
Mieszkańców wsi Czerna. Nie obe-
szło się bez łez, wzruszających opo-
wieści oraz wspomnień. 

Po zakończeniu uroczystości 
upamiętniającej Polskich osadni-
ków w latach 1900-1945, delega-
cja z Gminy Nowogrodziec wraz 
z przedstawicielami Gminy Srbac 
odwiedziła kompleks klasztorny 
Osovica.

Przedsięwzięcie było możliwe 
dzięki nawiązanej współpracy na 
podstawie partnerskiej umowy po-

między gminami Srbac i Nowogro-
dziec.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich serdecznie dziękuje Amba-
sadorowi Rzeczypospolitej Polskiej 
w Sarajewie Dr Andrzejowi Kraw-
czyk, Konsulowi Rzeczypospolitej 
Polskiej w Zagrzebiu Januszowi 
Tatera, Dowódce Polskiego Kon-
tyngentu Wojskowego Jednostki 
Wojskowej 4810 EUFOR Ilidża 
Sarajewo Ppłk Krzysztofowi Kar-
czewskiemu, Naczelnikowi Gminy 
Srbac Drago Cirić wraz z pracow-
nikami, gorąco dziękuje Miesz-
kańcom wsi Czerna za organizację 
wyjazdu do partnerskiej Gminy Sr-
bac, zaangażowanie w sprawę upa-
miętnienia Przodków, uhonorowa-
nia pamięci Polaków pochowanych 
na ziemiach serbskich, szczególne 
podziękowania składając na ręce 
Sołtysa Czernej Józefa Potyszki, 
dziękuje Pani Halinie Waniak za 
współudział w organizacji wyciecz-
ki Mieszkańców Czernej do Srbac 
oraz wszystkim zaproszonym Goś-
ciom.

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu

Pomoc humanitarna 
dla powodzian 
z Bośni i Hercegowiny

Naczelnik partnerskiej Gmi-
ny Srbac Drago Cirić zwrócił się 
z prośbą do Urzędu Miejskiego 
w Nowogrodźcu o zakup ceramicz-
nych płytek podłogowych, które są 
potrzebne do remontów zalanych 
przez powódź pomieszczeń szkoły 
podstawowej „Dositej Obradovic” 
w Razboj, Domu Pomocy Spo-
łecznej w Kukuljama, Przychodni 
Zdrowia w Razboj, Domu Pomocy 
Społecznej w Kobas i szkoły pod-

Partnerstwa gminy stawowej „Vuk Karadzić” w Kobas. 
Gmina Nowogrodziec z własnych  
środków finansowych  zakupiła 
1500 m2 płytek podłogowych – 
gres szkliwiony, które razem z da-
rami ze zbiórki publicznej, przepro-

wadzonej przez MGOPS 
w Nowogrodźcu, zostały 
przekazane do Czerwonego 
Krzyża w Srbac. Transport  
zebranych darów i zaku-
pionych płytek odbył się 
samochodem ciężarowym. 
Całkowita wartość pomocy 
humanitarnej wyniosła po-
nad 30 000,00 zł, została 
sfinansowana z budżetu 

Gminy Nowogrodziec.  
W dniu 05 lipca br. w Srbac Bur-

mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
osobiście przekazał Naczelnikowi 
Gminy Drago Ciric pomoc humani-
tarna. 

Dziękujemy ludziom dobrej 
woli, darczyńcom za dobre serce, 
okazaną pomoc!

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu Realizacja funduszu sołeckiego w 2014 roku

Prace Społecznie Użyteczne

Rada Miejska w Nowogrodź-
cu podjęła uchwałę o przyznaniu 
funduszu sołeckiego na 2014 rok. 
Zgodnie z przepisami 10 sołectw 
z terenu naszej gminy złożyło 
wnioski przedstawiające propo-
zycje przedsięwzięć do realizacji. 
Na ich podstawie Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu we współpracy 
z sołtysami realizuje uchwalone 
przez zebrania wiejskie przed-
sięwzięcia. Za nami jest już re-
alizacja zadań złożonych przez 
sołectwo w Kierżnie oraz Gie-
rałtowie, a także jedno z dwóch 
przedsięwzięć zgłoszonych przez 
sołectwo Nowogrodziec. Zadania 

W Gminie Nowogrodziec kon-
tynuowane są prace społecznie 
użyteczne. W miesiącu czerwcu 
br. uczestnicy projektu porząd-
kowali chodnik prowadzący w 
stronę cmentarza we wsi Czerna, 
teren parku w miejscowości Gie-
rałtów, plac przy Ośrodku Zdro-

Fundusz sołecki

Sprawy komunalne

polegały na zakupie namiotów 
cateringowych, wypaosażenia 
do organizacji wydarzeń plene-
rowych w postaci ławostołów, 
drewnianych podłóg, a także 
krzeseł, zastawy stołowej oraz 
komórki narzędziowej do prze-
chowywania zakupionych przed-
miotów. W trakcie realizacji znaj-
dują się zadania zgłoszone przez 
pozostałe sołectwa. W Wykrotach 
wkrótce rozpocznie się montaż 
ogrodzenia boiska sportowego, 
zostało ogłoszone zaproszenie do 
złożenia ofert na zakup małej ar-
chitektury miejskiej dla sołectw 
Nowogrodziec, Zagajnik oraz Pa-

wia w Wykrotach oraz 
czyścili pobocza dróg 
i porządkowali teren 
parku w Wykrotach.

Prace społecznie 
użyteczne - to prace 
wykonywane przez 
bezrobotnych bez 
prawa do zasiłku, 
organizowane przez 
Gminę Nowogrodziec 

w jednost-
kach orga-
nizacyjnych pomocy 
społecznej na rzecz spo-
łeczności lokalnej.

Nasza Gmina już po 
raz szósty przystąpiła 
do projektu pn. „POMO-
ŻESZ SOBIE, POMO-
ŻESZ ŚRODOWISKU”. 
Projekt ma na celu akty-
wizację osób długotrwale 

bezrobotnych, korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej. 
Prace społecznie użyteczne wyko-
nywane są 2 razy w tygodniu po 5 
godzin. Miesięczny wymiar czasu 
pracy wynosi 40 godzin. Projekt 
trwa od 1 marca do 30 listopada 
2014 roku.
     
   MGOPS 

w Nowogrodźcu

rzyce. W Zabłociu zaplanowany 
jest montaż piłkochwytów przy 
boisku sportowym – prowadzone 
są negocjacje z ewentualnymi wy-
konawcami. Dla realizacji zada-
nia w sołectwie Godzieszów pro-
wadzono badania rynku w celu 
wyłonienia najkorzystniejszych 
ofert. W sołectwie Gościszów za-
planowano urządzenie terenu re-
kreacyjnego w centralnej części 
wsi. Po trudnych pertraktacjach 
uzyskano odpowiednie zgody. 
Rozpoczęcie prac zaplanowane 
jest na miesiąc sierpień.  
     
  Urząd Miejski 

w Nowogrodźcu
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Artyści z Gminy Nowogrodziec 
tworzyli w Bośni i Hercegowinie

UŚMIECHNIJ SIĘ! 
KABARET ŁOWCY.B W NOWOGRODŹCU!!! 
ŻÓŁTY SWETER - OBOWIĄZKOWO!!!

II Jarmark Garncarski „Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą” 
odbędzie się w dniach 15-17 sierpnia 2014 roku

Zapraszamy do wspólnej rodzinnej zabawy!

Wydarzenia kulturalne

Wydarzenia kulturalne

W dniach 5 - 13 lipca br. arty-
ści z naszej Gminy: Edyta Koman 
oraz Mariusz Urban uczestniczyli 
w XXXI edycji pleneru malarskie-
go Likovno-Ekoloske Kolonije na 
terenie rezerwatu przyrody Bar-
dača w Gminie Srbac (Republika 
Serbska Bosni i Hercegowiny). 
Młodzi twórcy udali się tam w ra-
mach wymiany kulturalnej na 
zaproszenie władz partnerskiej 
Gminy Srbac, dzięki wsparciu 

Jedną z gwiazd, goszczących na naszej scenie podczas te-
gorocznego Jarmarku, będzie doskonała formacja kabare-
towa Łowcy.B! Wystąpią już 16 sierpnia o godz. 19:30.

Drodzy Mieszkańcy, pokażmy Gościom, iż potrafimy się 
wspólnie bawić! Zróbmy niespodziankę! Niech każdy z nas, 
wzorem Mariusza Kałamagi – kabaretowego „Maryjusza” 
ubierze się na żółto! Z uwagi na pogodę, nie musi to być 
słynny żółty sweterek – możemy wykorzystać t-shirty, kurt-
ki czy inne bluzeczki w tym kolorze. Powitajmy Gości wyjąt-
kowo! Im więcej nas będzie, tym lepiej: większe wrażenie i... 
Nagroda Burmistrza Nowogrodźca w uznaniu za wspólną 
integrację! Jaka? Przekonamy się już wkrótce!

Pamiętajmy: bez względu na wiek i płeć wszyscy stawia-
my się 16 sierpnia o godz. 19:30 w Rynku pod sceną ubrani 
na żółto! Nie może nikogo zabraknąć!

Śmiech to zdrowie!

przyrody towarzy-
szyła wymiana po-
glądów artystycz-
nych oraz dyskusja 
na temat współczes-
nej sytuacji gospo-
darczej na Bałka-
nach. Prawdziwym 
wyzwaniem było jed-
nak zadanie uchwy-
cenia piękna przy-
rody w koncepcjach 
malarskich, tak od-
miennych u poszcze-
gólnych artystów. 

Zwieńczeniem kolonii był 
wernisaż powstałych w ciągu 5 
dni prac oraz poczęstunek dla 
wszystkich, którzy przyczynili się 
do zorganizowania kolejnej edycji 

tej najstarszej 
inicjatywy arty-
stycznej w Boś-
ni i Hercego-
winie. Wśród 
wystawionych 
obrazów znala-
zło się 5 płócien 
Mariusza Ur-
bana (pejzaże) 
oraz 3 prace 
olejne jak i licz-
ne akwarele 
Edyty Koman 
(pejzaże, flora 
i fauna obsza-
ru Bardača). 
Obrazy arty-

stów z Polski cieszyły się dużą po-
pularnością ze względu na wysoki 

Urzędu Miejskiego Nowogrodźca.
Warsztaty organizowane są 

co roku przez Centar za Kultu-
ru i Sport w Srbac, przy udziale 
władz gminy oraz lokalnych spon-
sorów. Idea pleneru związana jest 
w ostatnich latach z ekologią - re-
zerwat Bardača to zarówno potęż-
na aglomeracja stawów rybnych, 
jak i naturalnych jezior. Niestety 
większość wielkich zbiorników 
wodnych obecnie jest wyschnię-

ta, zaś urodzajne ich gleby obsa-
dzane są systematycznie kukury-
dzą. Stanowi to zagrożenie dla 50 
gatunków ptaków wodnych egzy-
stujących na terenie rezerwatu. 
Tematem tegorocznego pleneru 
był „Wzrost efektywności energe-
tycznej”.

W warszta-
tach uczestni-
czyło 14 arty-
stów, oprócz 
przedstawicieli 
z Polski przy-
byli również 
m i e s z k a ń c y 
Novego Sadu 
i Belgradu (Ser-
bia), a także 
Banja Luki oraz 
Srbca (Repub-
lika Serbska 
Bosni i Herce-
gowiny). Or-
g a n i z a t o r z y 
zapewnili zakwaterowanie na te-
renie Fizyczno-Przyrodniczego 
Ośrodka Badawczego należącego 
do Uniwersytetu w Banja Luce, 
wyżywienie oraz materiały ma-
larskie. 

Pracy artystycznej na łonie 

poziom warsztatu oraz realistycz-
ne ujęcie tematyki przyrodniczej. 
W niniejszej galerii prezentujemy 
jedynie fotografie, gdyż prace po-
wstałe podczas warsztatów prze-
szły na własność organizatora.

Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich serdecznie gratulu-
je talentu Artystom Pani Edycie 
Koman oraz Panu Mariuszowi 
Urban, dziękuje za godne repre-
zentowanie Gminy Nowogrodziec 
w międzynarodowym plenerze 
malarskim Likovno-Ekoloske 
Kolonije w partnerskiej Gminie 
Srbac, życząc jednocześnie dużo 
zdrowia, niesłabnących sił twór-
czych, entuzjazmu i artystyczne-
go zapału, wielu sukcesów, satys-
fakcji oraz szczęścia!

GCKiS
w Nowogrodźcu




