
Dnia 19 stycznia 2017 roku na 
zaproszenie Pana Toyohiko Ino, 
Prezesa Toyota Boshoku Poland 
Robert Relich, Burmistrz Nowo-
grodźca z wieloma licznie zapro-
szonymi Gośćmi, a wśród nich: 
Pan Tadeusz Rycharski – Prezes 
SSEMP S.A. w Kamiennej Górze, 
przedstawiciele samorządów lokal-
nych, Państwowej Agencji Inwe-
stycji Zagranicznych w Warszawie, 
Ministerstwa Rozwoju, uczestni-
czył w uroczystości zmiany nazwy 
na TOYOTA BOSHOKU POLAND 
sp. z o.o. Jak podkreślił w oficjal-
nym wystąpieniu, Pan Toyohiko 
Ino – Prezes firmy, uroczystość 
zmiany nazwy firmy to zobowią-
zanie dla wszystkich pracowników 
na przyszłość, mające na celu zbu-
dowanie pozycji przedsiębiorstwa 
w otoczeniu lokalnym. Firmie za-
leży na współpracy i wszelkiej po-
mocy.

Należy podkreślić, że Toyota 
Boshoku Poland to uznany i jeden 
z największych koncernów mo-
toryzacyjnych na świecie. Marka 
Toyota w Polsce od dziś, nie bę-
dzie kojarzyć się w Polsce tylko 
z Wałbrzychem ale także z Nowo-
grodźcem. To obecnie największy 
pracodawca w naszej strefie ekono-
micznej. W 2009 roku firma roz-
poczęła działalność gospodarczą 
i trzykrotnie powiększyła zakład 
uruchamiając nowe linie produk-
cyjne.

Dzięki bardzo dobrej współ-
pracy pomiędzy firmą a naszym 
samorządem lokalnym Pan Toyo-
hiko Ino – Prezes Toyota Bosho-
ku Poland przekazał na ręce Pana 
Roberta Relicha Burmistrza Nowo-
grodźca symboliczny czek o warto-
ści 10 000 zł na potrzeby naszego 
Zakładu Opieki Leczniczej i Opie-
ki Paliatywnej w Nowogrodźcu, 

którym kieruje Pan Robert Ada-
szewski. Jest to cenny dar, który 
trafi do najbardziej potrzebujących 
chorych, podopiecznych naszego 
ośrodka.    

Warto podkreślić, że jest to 
element potwierdzający społeczną 
odpowiedzialność biznesu. Zachę-
camy inne firmy w strefie ekono-
micznej do naśladowania przykła-
du Toyota Boshoku Poland, który 
zasługuje na szczególnie uznanie.
Robert Relich, Burmistrz Nowo-
grodźca w oficjalnym wystąpieniu 
podziękował za zaufanie i bardzo 
dobrą współpracę. Potwierdził za-
angażowanie Gminy w rozwój stre-
fy ekonomicznej. Mamy kolejne 
plany na najbliższą przyszłość i na 
pewno zrealizujemy je w 100 %.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
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Nowe miejsca parkingowe  
w centrum Nowogrodźca

Urząd Miejski w Nowogrodźcu 
zrealizował kolejną inwestycję dro-
gową. Dnia 14 listopada 2016 roku 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich podpisał umowę dotyczą-
cą budowy zatoki postojowej przy 
ulicy Klasztornej w Nowogrodźcu. 
Wykonawcą robót budowlanych zo-
stało Przedsiębiorstwo Konserwacji 
Urządzeń Wodnych i Melioracyj-
nych „MELIOBUD” Sp. z o.o. Pod 
koniec grudnia 2016 roku zatokę 
postojową oddano do użytku.

Do utwardzenia placu został 
wykorzystany kamień granitowy 
zagospodarowany z rozbiórki pod-
budowy drogi powiatowej nr 2279 

w Gierałtowie. Kamień pozyskano 
podczas budowy kanalizacji sani-
tarnej dla miejscowości Gierałtów, 
a po oczyszczeniu został zagospo-
darowany na budowę parkingu. 

Przedsięwzięcie przyczyniło się 
do utworzenia nowego miejsca po-
stojowego w centrum Nowogrodźca 
i mogą z niego korzystać wszyscy 
mieszkańcy.

Nowa zatoka postojowa pozwoli 
na rozwiązanie zgłaszanego przez 
mieszkańców problemu zbyt małej 
ilości miejsc parkingowych w cen-
trum miasta.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Biblioteka w Gościszowie zyskała nowy blask
Urząd Miejski w Nowogrodźcu 

zrealizował projekt inwestycyjny 
pt. „Remont oraz zakup wyposa-
żenia i książek do Filii Biblioteki 
Miejskiej w Gościszowie”. W dniu 
24 sierpnia 2016 roku Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich podpi-
sał umowę o dofinansowanie pro-
jektu ze środków budżetu Woje-
wództwa Dolnośląskiego w ramach 
inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnoślą-
skiej”. Przedsięwzięcie zostało ob-
jęte współfinansowaniem w 50% ze 
środków Województwa Dolnoślą-
skiego. Łączna wartość nakładów 
środków finansowych wyniosła 52 
000,00 złotych.

Po przeprowadzonych pracach 
i modyfikacjach zwiększyła się po-
wierzchnia użytkowa biblioteki 
o dodatkowe pomieszczenia: salę 
szkoleniową oraz salę spotkań. Bi-
blioteka została wyposażona rów-
nież w nowe meble, dzięki czemu 
podniosła się estetyka oraz funk-
cjonalność pomieszczeń. W ra-
mach projektu, biblioteka została 
również wzbogacona o 108 nowoś-

ci wydawniczych, które już czekają 
na naszych czytelników.

Biblioteka jest teraz przyjaznym 
i nowoczesnym miejscem, w któ-
rym mieszkańcy mogą nie tylko 
pogłębiać wiedzę i rozwijać swo-
je książkowe pasje, ale także miło 
spędzać czas.

Odnowiona placówka czynna 
jest we wtorki i piątki w godz. 9.00 
- 17.00.

Zapraszamy serdecznie!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

BUDŻET NA 2017 ROK - PLAN SPOŁECZNYCH OCZEKIWAŃ
W dniu 22 grudnia 2016 roku 

w Domu Kultury „PROMYK” 
w Nowogrodźcu odbyła się XXXII 
Sesja Rady Miejskiej, której głów-
nym punktem porządku obrad było 
rozpatrzenie i podjęcie uchwały 
w sprawie budżetu Gminy i Miasta 
Nowogrodziec.

Planowane dochody Gminy wy-
niosą 60 293 658,14 zł, natomiast 
wydatki wyniosą 66 473 858,14 zł. 

Jest to największy budżet ostatnich 
lat, dwukrotnie wyższy jak 10 lat 
temu. Ogromne środki są przezna-
czone na rozwój inwestycyjny Mia-
sta i Gminy Nowogrodziec.

W głosowaniu Radni Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu przyjęli 
plan budżetu większością 12 gło-
sów, przy 2 głosach sprzeciwu Rad-
nych z Wykrot.

 

Na zakończenie Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich podzięko-
wał Radnym za podjęcie uchwały 
budżetowej. Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu Antoni-
na Szelechowicz złożyła wszystkim 
zgromadzonym serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności, zdrowia, 
sukcesów i radości w Nowym 2017 
roku.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Uroczystość zmiany nazwy - Toyota Boshoku Poland Sp. z o.o.



Zostań wolontariuszem!
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu prowadzi akcję pod 

nazwą „Zostań wolontariuszem”. Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma 
działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno–koleżeńskie–przy-
jacielskie.

Wolontariat jest nie tylko pomocą drugiemu człowiekowi, to również doskonała oka-
zja, by podnieść swoje kwalifikacje, spełnić swoje marzenia, by mieć odskocznię od zwy-
kłych codziennych spraw. Wolontariat może być pierwszym krokiem na rynek pracy.

Co nam daje wolontariat? Daje nam korzyści niematerialne takie jak: poczucie, że jest 
się potrzebnym, satysfakcję, możliwość sprawdzenia się, chęć pomocy innym. 

Jest to odpowiedź na potrzeby osób zgłaszających się do Miejsko Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej z różnymi problemami takimi jak: samotność, niepełnosprawność, 

nieradzenie sobie przez rodziców w po-
mocy w nauce dzieciom.

Regulacje prawne - Ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003r. O działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873 z późn. zm.)

Miejsko Gminnego Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Nowogrodźcu zaprasza 
chętnych do współpracy!
 

Miejsko Gminnego Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Nowogrodźcu

Terminy i wysokości opłat za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi na rok 2017

Urząd Miejski w No-
wogrodźcu informuje, że 
wysokość opłaty za gospo-
darowanie odpadami ko-
munalnymi w roku 2017 nie 
ulega zmianie i jest płatna 
BEZ  WEZWANIA do 15 
dnia każdego miesiąca na-
stępującego po miesiącu, 
którego obowiązek pono-
szenia opłaty dotyczy.

W związku z powyższym 
obowiązują następujące ter-
miny płatności:

1. Za styczeń - do 15 lutego

2. Za luty - do 15 marca

3. Za marzec - do 15 kwietnia

4. Za kwiecień - do 15 maja

5. Za maj - do 15 czerwca

6. Za czerwiec - do 15 lipca

7. Za lipiec - do 15 sierpnia

8. Za sierpień - do 15 września

9. Za wrzesień - do 15 paź-
dziernika

10. Za październik - do 15 
listopada

11. Za listopad - do 15 grud-
nia

12. Za grudzień - do 15 stycz-
nia następnego roku

Harmonogram wywozu 
odpadów oraz numery ra-
chunków bankowych rów-
nież pozostają bez zmian.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Odśnieżanie
Szanowni Mieszkańcy!

Mając na uwadze trwający okres zimowy przypominam wszystkim  
Właścicielom, Zarządcom i Administratorom nieruchomości o obo-
wiązku odśnieżania chodników położonych wzdłuż posesji. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 
z późn. zm.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czysto-
ści i porządku przez: „uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanie-
czyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym 
za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla 
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; 
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodni-
ka, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów 
samochodowych”.

Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnięte z chodników 
położonych wzdłuż nieruchomości, należy gromadzić na skraju chodni-
ka od strony jezdni z zachowaniem możliwości bezpiecznego przejścia 
i przejazdu. Zabrania się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanie-
czyszczeń z chodnika na jezdnię.

Jednocześnie przypominam o konieczności odśnieżania dachów 
i usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia 
i zdrowia ludzi.

Niedopełnienie przez właścicieli w/w obowiązków podlegać może 
karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 
r., poz. 250 z późn. zm.).

W związku z powyższym, w trosce o ogólne bezpieczeństwo i Pań-
stwa komfort, proszę o właściwe utrzymanie stanu chodników i dachów 
w okresie zimowym oraz o bieżące usuwanie śniegu, lodu, sopli i innych 
zanieczyszczeń.

Komendant Straży Miejskiej

Edward  Widuch 

 Uwaga na potrzebujących pomocy!
Okres zimowy i znaczne spadki temperatur stwarzają potencjalne zagrożenie dla ży-

cia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych oraz będących w podeszłym wieku. Zagro-
żenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, które znajdują się na 
wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

Będziemy sprawdzać miejsca, w których mogą gromadzić się osoby bez dachu nad 
głową. Liczymy również na sygnały od Mieszkańców. Noc spędzona w pustostanie lub 
na ławce może bowiem skończyć się tragicznie.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich apeluje do wszystkich Mieszkańców Gminy 
i Miasta Nowogrodziec, by nie przechodzić obojętnie wobec osób przebywających na 
mrozie, zwłaszcza osób, które nieraz wydają się nam nietrzeźwe, o informowanie od-
powiednich służb o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, 
przystankach, w altanach ogrodowych, która mogłaby być narażona na wyziębienie. 
Pamiętajmy, że nasz telefon do służb może uratować komuś życie!

Widząc osobę, narażoną na wychłodzenie nie wahajmy się zadzwonić na numer alar-
mowy Straży Miejskiej czy Policji, aby powiadomić o tym funkcjonariuszy. Każde takie 
zgłoszenie jest niezwłocznie sprawdzane.

Informacje można przekazywać na bezpłatny numer całodobowego telefonu informa-
cyjnego - 987, pogotowia policyjnego - 997, na numer alarmowy - 112 lub numer Straży 
Miejskiej w Nowogrodźcu – 601 983 351.

Nie bądźmy obojętni!

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich

Apel Burmistrza Nowogrodźca  
o niespalanie odpadów w piecach,  

kominkach i ogniskach
Szanowni Mieszkańcy!

Mając na uwadze rozpoczęty sezon grzewczy, apeluję 
o niespalanie odpadów w piecach domowych, kominkach 
i ogniskach. Informuję że, zgodnie z art. 155 i art. 191 usta-
wy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D. U. z 2013 r., 
poz. 21 ze zm.) cytat art. 191 ustawy „Kto, wbrew przepi-
sowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spa-
larnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega 
karze aresztu albo grzywny”.

Kara grzywny za łamanie tego zakazu może wynieść 
nawet 5 000,00 zł.

Dym ze spalanych śmieci jest nie tylko uciążliwy ze 
względu na nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim 
bardzo toksyczny. Spalanie w piecach domowych odby-
wa się w zbyt niskiej temperaturze i powoduje emisję za-
nieczyszczeń takich, jak: pyły zawierające metale ciężkie, 
tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, 
cyjanowodór, a także rakotwórcze dioksyny i furany.

Negatywny wpływ na zdrowie może objawić się dopie-
ro po kilkudziesięciu latach, najczęściej w postaci chorób 
nowotworowych. Osadzanie się sadzy mokrej w przewo-
dach kominowych może spowodować jego zapalenie się 
i być przyczyną zaczadzeń.

Przypominam, że w domowych piecach bezwzględnie 
nie wolno palić: odpadów z tworzyw sztucznych, gumo-
wych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, opa-
kowań po farbach, chemikaliach, środkach ochrony ro-
ślin, styropianu oraz papieru bielonego związkami chloru 
z nadrukiem farb kolorowych.

Przypadki spalania odpadów należy zgłaszać na Policję 
tel. 757316295, Straż Miejską tel. 757316419 lub do Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu tel. 757380660.

Apeluję o odpowiedzialność i rozsądek. Dbajmy o śro-
dowisko, nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci.

     Burmistrz Nowogrodźca

                                                                        Robert Relich



Ponad 15,5 mln zł na projekt informatyczny
W dniu 12 grudnia 2016 roku 

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich w imieniu Gminy Nowo-
grodziec podpisał aneks do umo-
wy partnerskiej na rzecz realizacji 
projektu pn. „Budowa Systemu 
Informacji Przestrzennej oraz roz-
wój e-usług publicznych i elektro-
nicznych usług administracyjnych 
w północno-zachodniej części 
Województwa Dolnośląskiego”. 
Wspólny projekt dziesięciu gmin 
będzie współfinansowany z Unii 
Europejskiej w ramach działania 
2.1. E-usługi publiczne Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu 
przewiduje wdrożenie nowych, 
innowacyjnych systemów telein-
formatycznych, umożliwiających 
mieszkańcom dostęp do informa-
cji publicznej poprzez dedykowane 
portale internetowe, a także zała-
twienie wielu spraw drogą elektro-
niczną bez konieczności osobistego 
stawiennictwa w urzędzie. „Wpro-
wadzone systemy w dużym stopniu 
usprawnią działanie urzędu, przy-
spieszą obsługę urzędu mieszkań-
ców i podmiotów gospodarczych, 

ułatwią procesy decyzyjne i finan-
sowe” - powiedział Burmistrz Ro-
bert Relich. 

W ramach projektu przewi-
dziane jest także utworzenie Mię-
dzygminnego Systemu Informacji 
Przestrzennej, gdzie na wspólnym 
portalu mapowym będą prezen-
towane zasoby przestrzenne każ-
dej z gmin. System ma za zadanie 
umożliwić dwustronną wymianę 
informacji z mieszkańcami oraz 
usprawnić wymianę informacji 
między gminami.

Oprócz Gminy Nowogrodziec  
porozumienie podpisało także  

9 samorządów:

Gmina Miejska Bolesławiec  
jako partner wiodący

Gmina wiejska Bolesławiec,

Gmina Gromadka,

Gmina i Miasto Lwówek Śląski,

Gmina Osiecznica,

Gmina Sulików,

Gmina Warta Bolesławiecka,

Gmina Miejska Zawidów,

Gmina Zagrodno.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
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Szpady górnicze dla najlepszych
Dnia 25 listopada 2016 roku na 

zaproszenie Pana Sławomira Mok-
rzysza - Prezesa Zarządu Surmin 
Kaolin S.A. w Nowogrodźcu Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
uczestniczył w Święcie Górników. 

Z okazji tradycyjnego święta 
górniczego najbardziej zasłużeni 
górnicy i inni pracownicy przemy-
słu wydobywczego otrzymują me-
dale, nagrody oraz różne odznacze-
nia.

Podczas uroczystej ceremonii 
Mieszkańcom naszej gminy Panu 
Franciszkowi Bandziak i Panu Fe-
liksowi Szal w imieniu zakładu Pan 

Zbigniew Muzal – Dyrektor wrę-
czył szpady górnicze. 

„Składam wyrazy uznania oraz 
serdeczne gratulacje Panom Fran-
ciszkowi Bandziak i Feliksowi Szal, 
z całego serca życzę dużo zdrowia, 
wszelkiej pomyślności, radości, 
aby ciężka i odpowiedzialna praca 
była przede wszystkim bezpieczna” 
– powiedział podczas uroczystości 
Burmistrz Robert Relich.

Szpady, które otrzymali Pano-
wie Franciszek Bandziak i Feliks 
Szal, są szczególnym wyróżnieniem 
dla Górników.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

 Pokaż swój talent!
„Talent był i pozostanie 

darem, za który odpowiadają 
wszyscy, choć otrzymuje go 

tylko jednostka.”  
Krzysztof R. Jaśkiewicz

Urząd Miejski w Nowogrodźcu 
regularnie organizuje prezentacje 
twórczości naszych Mieszkańców 
w formie wystaw prac plastycz-
nych, fotograficznych, rękodzielni-
ctwa, które obrazują dorobek róż-
nych grup artystycznych z terenu 
naszej gminy. Wystawy są indywi-
dualne (autorskie) lub zbiorowe. 
Szczególnie zależy nam na prezen-
tacji i promocji młodych talentów, 
na pobudzeniu młodych ludzi do 
działań artystycznych i odkrywa-
niu potencjału artystycznego, twór-
czych inspiracji, na przekazywaniu 
tradycji rękodzielniczych związa-
nych z naszą kulturą lokalną.

Zapraszamy serdecznie wszyst-
kich utalentowanych, pracowitych, 
uzdolnionych Mieszkańców naszej 
gminy do współpracy z Urzędem 
Miejskim w Nowogrodźcu, któ-
ry pomoże w odkryciu i promocji 
zdolności i talentów, wesprze i za-
prezentuje dorobek twórczy w me-
diach lokalnych oraz poprzez wy-

stawy i prezentacji.
Przykładem takiej współpra-

cy była kolejna wystawa w Urzę-
dzie Miejskim w Nowogrodźcu, 
gdzie w grudniu 2016 roku można 
było oglądać wystawę rękodzielni-
ctwa Marty Szewczyk, absolwentki 
Szkoły Podstawowej im. Tadeu-
sza Kościuszki w Wykrotach. Pani 
Wiesława Traczyk, Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Wykrotach, tak 
mówi o swojej wychowance: „Mar-
ta jest bardzo zdolną dziewczyną. 
Odziedziczyła talent po matce, któ-
ra przekazuje córce swoje umiejęt-
ności i wiedzę, pielęgnuje i rozwija 
jej zdolności”.

Obecnie Marta Szewczyk jest 
uczennicą Gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza w Nowogrodźcu. 
Chętnie uczestniczy w rozmaitych 
konkursach przedmiotowych i ar-
tystycznych, w turniejach oraz 
warsztatach plastycznych organi-
zowanych na terenie naszej gminy. 
Marta ma wiele wyróżnień i dyplo-
mów, które potwierdzają jej aktyw-
ną pozycję w środowisku szkolnym, 
w wydarzeniach kulturalno-arty-
stycznych gminy.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
Urząd Miejski uprzejmie informu-

je, że od pewnego czasu na terenie po-
wiatu bolesławieckiego, w tym gminy 
Nowogrodziec, są prowadzone prace 
polegające na budowie światłowodo-
wych linii i przyłączy telekomunikacyj-
nych umożliwiających dostęp do sze-
rokopasmowego Internetu. Inwestycja 
realizowana jest w ramach rządowego 
Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020, I Oś POPC: „Po-
wszechny dostęp do szybkiego Inter-
netu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości do-
stępu do szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach”.

Program Operacyjny Polska Cyfro-
wa 2014-2020 przygotowany jest przez 
Ministerstwo Administracji i Cyfryza-
cji oraz Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju. 

Infrastruktura umiejscawiana 
będzie przede wszystkim w pasach 
drogowych, a tam, gdzie uwarunko-
wania terenowe na to nie pozwolą, 
alternatywnie na terenie działek nie-
drogowych. Czynione przez inwestora 
uzgodnienia formalno-prawne umożli-
wiające budowę, obejmą również pozy-
skiwanie zgód od właścicieli budynków 
mieszkalnych, do których to inwestor 
ma obowiązek w ramach dofinansowa-

nia doprowadzić światłowód. Zgoda na 
budowę infrastruktury nie jest zgodą 
na świadczenie usług telekomunikacyj-
nych.

Program Operacyjny Polska Cy-
frowa jest kolejnym etapem cyfryzacji 
poszczególnych regionów, a przy tym 
dodatkowym instrumentem służącym 
pokonywaniu dysproporcji w rozwoju 
terenów wiejskich i miejskich, które 
stają się bardziej konkurencyjne i przy-
jazne mieszkańcom.

Wsparcie władz samorządowych 
powoduje, że będzie możliwa szybka 
realizacja procesu inwestycyjnego Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

/Alias Sp. z o.o./
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          Hej kolęda, kolęda!
W dniu 15 grudnia 2016 roku 

na Nowogrodzieckim Rynku od-
była się kolejna edycja wspólnego 
kolędowania. W oficjalnym powi-
taniu słowa życzeń wypowiedzieli 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich, Przewodnicząca Rady Miej-
skiej w Nowogrodźcu Antonina 
Szelechowicz oraz Dziekan Deka-
natu Nowogrodziec Ksiądz Krzysz-
tof Słabicki. Po złożeniu życzeń 
przedstawiciele władz Gminy No-
wogrodziec dzielili się opłatkiem 
z Mieszkańcami i Gośćmi Gminy i 
Miasta Nowogrodziec, zapraszając 
wszystkich do wspólnego kolędo-

wania.

Na scenie zaprezentowały się 
zespoły folklorystyczne, grupy 
dzieci i młodzieży szkolnej, przed-
szkola, Chór Środowiskowy „Har-
monia”, Siostry ze Zgromadzenia 
św. Marii Magdaleny od Pokuty z 
Lubania. Wykonywane były naj-
bardziej znane kolędy i pastorałki 
polskie, a także inscenizacje świą-
teczne.

Mieszkańcy mogli się cieszyć z  
licznych atrakcji: Jarmark Bożo-
narodzeniowy - stoiska z wyrobami 
rękodzieła artystycznego, Szopka 

Betlejemska, degustacja potraw 
świątecznych, wystawa stroików 
bożonarodzeniowych w Domu 
Kultury Promyk, możliwość zaku-
pu produktów pszczelarskich oraz 
ozdób świątecznych.

Nastroju świątecznego dopeł-
niała kolorowa iluminacja świetlna 
oraz piękna choinka. Pogoda rów-
nież dopisała i wraz z rozgrzewają-
cą muzyką sprawiła, że wszystkie 
występy cieszyły się szerokim gro-
nem odbiorców.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



 W dniach 14 i 16 grudnia 
2016 r. odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu Szkół Podstawowych w Ko-
szykówce.

  Drużyna chłopców z Nowo-
grodźca zajęła I miejsce. W skład 
zwycięskiego zespołu wchodzą: 
Eryk Oleński, Tomasz Jodłow-

ski, Oskar Gurtatowski, Wojciech 
Myślicki, Bartosz Jasiński, Maciej 
Mrozik, Maciej Prusinowski, Mate-
usz Prusinowski, Hubert Kida, Do-
minik Szmit,  Marcel Śliwa, Jakub  
Engel.  

Drużyna dziewcząt ze Szkoły 
Podstawowej im. Bolesława Chro-
brego w Nowogrodźcu zajęła II 
miejsce, zaś w jej składzie znalazły 
się: Małgorzata Fiołek, Paula No-
wak, Julia Cidyło, Simona Stopiń-
ska, Aleksandra Wójcik, Martyna 
Kryjak, Katarzyna Zawrotniak, 
Karolina Bober, Justyna Fila, Anna 
Klimek, Milena Mierzwa, Roksana 
Kumoś, Marlena Byczkowska. 

  Drużyna chłopców będzie 
reprezentować gminę Nowogro-
dziec oraz powiat bolesławiecki 
w Mistrzostwa Strefy Jeleniogór-
skiej.

Szkoła Podstawowa  
im. B. Chrobrego w Nowogrodźcu

Nasi koszykarze górą!

Straż Miejska - samorządowa, 
umundurowana formacja ochro-
ny porządku publicznego spełnia-
jąca służebną rolę wobec społecz-
ności lokalnej, której działalność 
jest ściśle określona i ograniczo-
na przepisami prawa. Działal-
ność Straży oparta jest na prze-
pisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o strażach gminnych 
(Dz.U.2013.1383). Podstawowe 
zadania straży określa art.10 i 11 
ustawy.  

Straż Miejska w Nowogrodźcu 
wykonuje zadania  w dwuosobo-
wym składzie: komendant i straż-
nik. Działania ukierunkowane są 
w zakresie przestrzegania przepi-
sów ochrony środowiska, prowa-
dzone są kontrole nieruchomości 
na terenie Gminy Nowogrodziec. 
W trakcie kontroli   sprawdzane 
są:

• Prowadzenie selektywnego 
zbierania  odpadów komunal-
nych,

• Gospodarowanie nieczystoś-
ciami płynnymi, posiadanie 
umowy na wywóz ścieków i do-
wodów uiszczania opłat za  te 
usługi

• Przestrzegania zakazu spalania 
odpadów.

 W miesiącach listopad - gru-
dzień 2016 roku przeprowadzono 
następujące interwencje:

• wykroczenia z art. 77 Kodek-
su wykroczeń (puszczanie 
psa luzem poza posesja) – 13 
pouczeń,

• wykroczenia z art. 90 Kodeksu 
wykroczeń (nieprawidłowe 
parkowanie) – 2  pouczenia,

• wykroczenia z art. 145 Kodeksu 
wykroczeń (zaśmiecanie, pozo-
stawienie śmieci przy    ludme-
rach) – 1 pouczenie, 3 mandaty 
karne na kwotę 400zł,

• art.10 ust.2a Ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku 
w gminach (pozbywanie się 
nieczystości ciekłych nie-
zgodnie z przepisami ustawy, 
prowadzenie prawidłowej 
segregacji odpadów komunal-
nych) - 48 pouczeń, 7 manda-
tów karnych na łączną kwotę 
1050,00 zł,

• zgłoszono prośbę do schro-
niska dla zwierząt o zabranie 
bezpańskich 6 psów/kotów 
z terenu gminy Nowogrodziec,

• powiadomiano stosowne insty-
tucje o zaistniałych awariach, 
uszkodzeniach na terenie     
gminy,

• asysta pracownikom Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu 
oraz pracownikom Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu 
przy pracy w terenie,

• zabazpieczenie porządku pub-
licznego podczas uroczystości 
gminnych,

• pobierano opłaty targowe,
• inne interwencje porządkowe,
• odwieziono do miejsca za-

mieszkania trzech nietrzeźwych 
mężczyzn leżących w miejscu 
publicznym w okolicznościach 
zagrożenia utraty zdrowia,

• przy niskich temperaturach 
prowadzono kontrole miejsc, 
w których przebywają osoby 
bezdomne w okolicznościach 
zagrożenia utraty ich zdrowia 
i życia.

Wspólnie z pracownikami 
Urzędu Miejskiego przeprowa-
dzono 120 kontroli  posesji w za-
kresie prowadzenia prawidłowej 
segregacji odpadów komunal-
nych, przydomowych kotłowni 
(spalanie w piecach odpadów). 
W wyniku tych kontroli ujawnio-
no nieprawidłowości w zakresie 
segregacji odpadów. Z 34 właś-
cicielami przeprowadzono roz-
mowy pouczające dotyczące pro-
wadzenia prawidłowej segregacji 
odpadów.

W dniu 7 grudnia 2016 Straż 
Miejska otrzymała zgłoszenie 
o łabędziu przebywającym na     
zamarzniętym stawie w Wykro-
tach. Po  konsultacji z pracowni-
kiem Instytutu Leczenia Dzikich 
Ptaków w Myśliborzu, łabędzia 
odłowiono i wypuszcono na rzekę 
Kwisę, gdzie woda nie zamarza.

Straż Miejska w Nowogrodźcu 
działa na rzecz społeczności lokal-
nej uwzględniając przede wszyst-
kim potrzebę respektowania god-
ności ludzkiej oraz przestrzegania 
i ochrony praw człowieka.

Dane teleadresowe: Straż 
Miejska w Nowogrodźcu, ul. Lu-
bańska 20, 59-730 Nowogro-
dziec, tel.  757316419, 601983351, 
adres e-mailowy: straz.miejska@
nowogrodziec.pl 

Straż Miejska w Nowogrodźcu
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Reprezentantki Polski z Nowogrodźca
W grudniu 2016 roku w My-

ślenicach odbyły się konsultacje 
Kadry Polski Rugby 7  Kobiet. Po-
wołanie dostały dziewczyny z Gmi-
ny Nowogrodziec, reprezentujące 
barwy klubowe Gminnego Szkol-
nego Związku Sportowego w No-
wogrodźcu: Wiktoria Bancer, Mag-
dalena Ładocha i Karolina Nowak.

Dziewczyny były prowadzone 
przez trenerów Kadry Polski Łuka-
sza Kościelniaka i Arkadiusza Mą-
kine. Plan dnia był prosty: trening, 
śniadanie, trening, obiad, tre-
ning, kolacja, zajęcia teoretyczne. 
Dziewczyny wróciły poobijane, ale 
bardzo zadowolone. Już nie mogą 

się doczekać następnego zgrupo-
wania.

Gmina Nowogrodziec może po-
chwalić się już czterema zawodni-
kami w Kadrze Polski - Wiktoria 
Bancer, Magdalena Ładocha, Ka-
rolina Nowak i Jacek Kozioł.

GSZS Nowogrodziec zaprasza 
na bezpłatne zajęcia we wtorki 
i czwartki na hali sportowej Gim-
nazjum im. Bolesława Chrobrego 
w Nowogrodźcu.

Trenerem jest Pan Dariusz Ma-
rek, który chętnie udzieli bliższych 
informacji, tel. 605312801.

 GSZS Nowogrodziec

Komendant Straży Miejskiej w Nowogrodźcu,
Edward Widuch

W Gminnym Centrum Kultury 
i Sportu w Nowogrodźcu odbędą się 
warsztaty z dziennikarstwa Radio 
–TV oraz Dj-skie. Wszyscy, którzy 
czują muzykę całym sercem i chcą 
spróbować miksować na żywo, 
i nauczyć się konsoli, będą mieli ku 
temu okazję. Podczas zajęć będzie 
można zagłębić tajniki prowadzenia 
imprez tanecznych, zapoznać się 
z podstawami skreczu (charakte-
rystycznego dźwięku płyty winylo-
wej) oraz podstawami miksowania 
utworów muzycznych. Warsztaty 
poprowadzi DJ Maciej Wowk – DJ, 
dziennikarz muzyczny, radiowiec. 
Twórca kultowej muzyki listy DMC 
na falach Muzycznego Radia z Je-
leniej Góry, człowiek pełen pasji 
i pomysłów, nie tylko na tworzenie 
programu, ale też na promocji kul-
tury klubowej wśród młodego po-
kolenia.

Warsztaty odbędą się od 13 lu-
tego do 24 lutego 2017 roku, w po-
niedziałek, wtorek, czwartek od 
godz. 10: 00 do 14: 00 w Gminnym 
Centrum Kultury i Sportu w Nowo-
grodźcu.

Wstęp bezpłatny, ale obowiązu-
ją wcześniejsze zapisy pod nume-
rem telefonu 75/ 731 63 98,

liczba miejsc ograniczona. Ser-
decznie zapraszamy!

      
Gminne Centrum Kultury i Sportu 

w Nowogrodźcu

Dj-skie warsztaty,  
czyli jak wmiksować  
się w muzykę


