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Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej  
w Zebrzydowej – Etap I

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu
W dniu 25 listopada 2014 roku 

w Domu Kultury PROMYK w No-
wogrodźcu odbyła się pierwsza 
uroczysta sesja inaugurująca VII 
kadencję Rady Miejskiej w Nowo-
grodźcu.

Rozpoczęła się ona od złożenia 
ślubowania przez Radnych Rady 
Miejskiej oraz Burmistrza Nowo-
grodźca Roberta Relicha.

Jednym z najważniejszych 
punktów sesji był wybór Przewod-
niczącego oraz Wiceprzewodniczą-
cego Rady. I tak, w wyniku tajnego 
głosowania, na funkcję Przewodni-
czącego Rady Miejskiej VII kaden-
cji wybrana została Pani Antonina 
Szelechowicz, Wiceprzewodniczą-
cym został Pan Arkadiusz Kosior.

Na zakończenie inauguracyjnej 
sesji Przewodnicząca Rady Miej-

skiej Antonina Szelechowicz po-
dziękowała wszystkim za udział  
w sesji.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich życzył nowo wybranym rad-

nym podejmowania trafnych decy-
zji, sukcesów oraz owocnej współ-
pracy.
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A. Mickiewicza w Nowogrodźcu, Chór 
Środowiskowy „Harmonia”, Seniorzy 
z Domu Dziennego Pobytu w No-
wogrodźcu, Zespół Folklorystyczny 
„Milikowianki” z Kapelą oraz Zespo-
ły Śpiewacze „Wykroty - Zagajnik”  
i „Gościszowianki”.

Organizatorzy wydarzenia przy-
gotowali również liczne atrakcje: war-
sztaty zdobienia i malowania bombek 
dla dzieci i młodzieży, Jarmark Bo-
żonarodzeniowy - sprzedaż karpia, 
sprzedaż produktów pszczelarskich  
z „Pasieki za Młynem”, sprzedaż 
ozdób świątecznych, prezentacja rę-
kodzieła.

Nastroju świątecznego dopeł-
niała kolorowa iluminacja świet-
lna. Pogoda również dopisała i wraz  
z rozgrzewającą muzyką sprawiła, że 
wszystkie występy cieszyły się szero-
kim gronem odbiorców.

Święta Bożego Narodzenia to 
szczególny okres, w którym ludzie 
jednoczą się, napełnieni serdecznoś-
cią i radością – taki właśnie klimat 
panował podczas wspólnej Kolędy na 
Nowogrodzieckim Rynku!
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Kolęda na Nowogrodzieckim Rynku

Drodzy Mieszkańcy 
Gminy i Miasta Nowogrodziec! 

Nowy Rok to nie tylko okres radości,  
ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym,  

co nas czeka. Tak więc dużo optymizmu i wiary  
w pogodne jutro!

Niech Nowy Rok obfituje w Bożą łaskę,  
a blask Gwiazdy Betlejemskiej  

świeci wśród wędrówki ziemskiej

Życzymy wszystkim Mieszkańcom Gminy  
i Miasta Nowogrodziec tego, co najcenniejsze:  

dobrego zdrowia, miłości najbliższych,  
wiernych przyjaciół oraz spełnienia  

wszelkich planów i zamierzeń.

Z wyrazami głębokiego szacunku

W dniu 12 listopada 2014 roku 
w Nowogrodźcu pomiędzy Gminą 
Nowogrodziec, reprezentowaną 
przez Burmistrza Nowogrodźca Ro-
berta Relicha a firmą Usługi Ogól-
nobudowlane „ŻURAW” z siedzibą 
w Tomaszowie Bolesławieckim re-
prezentowaną przez Mieczysława 
Żurawia, została podpisana umowa 
dotycząca przebudowy budynku 
Szkoły Podstawowej w Zebrzydowej 

– Etap I. Umowa obejmuje następu-
jące prace: przebudowę wejścia do 
budynku wraz z montażem pochyl-
ni dla niepełnosprawnych, roboty 
rozbiórkowe i roboty murowe, wy-
mianę stolarki okiennej i elemen-
tów ślusarki, naprawę stropodachu, 
ocieplenie elewacji, modernizację 
kotłowni opalanej węglem wraz 
z wymianą instalacji centralnego 
ogrzewania, uzupełnienie tynków 
wewnętrznych i malowanie. 

Umowny termin zakończenia 
robót przypada na koniec stycznia 
2015 roku. Całkowita wartość na-
kładów inwestycyjnych do ponie-
sienia przez Gminę Nowogrodziec 
opiewa na kwotę 301 tys. zł.

Bezpośrednim celem inwestycji 
jest modernizacja i poprawa sta-
nu infrastruktury edukacyjnej na 
potrzeby poszerzenia wychowania 
przedszkolnego i stworzenia wa-
runków do przyjęcia 6-latków do 
szkoły.

W chwili obecnej Szkoła Pod-
stawowa w Zebrzydowej jest wyko-
rzystywana na potrzeby nauczania 
zintegrowanego w klasach I-III. 
Budynek szkolny jest przestarzały, 
nie spełnia norm i przepisów obo-
wiązujących dla obiektów oświato-
wych, placówka praktycznie nie po-
siada bazy do zajęć ruchowych oraz 
rozwoju kultury fizycznej.

W miarę możliwości finanso-
wych budżetu Gminy Nowogrodziec 
docelowo planuje się stworzenie 
obiektu nowoczesnego, przyjazne-
go rodzicom i uczniom oraz speł-
niającego oczekiwania społeczeń-
stwa w zakresie infrastruktury oraz 
poziomu edukacyjnego. 

Pani Mirosława Kotwica, Sołtys 
wsi Zebrzydowa, dziękując za wy-
siłek mówi: „Remont Szkoły Pod-
stawowej w Zebrzydowej to wyjście 
naprzeciw oczekiwaniom rodziców, 
nauczycieli oraz uczniów. Teraz 
spełniają się ich marzenia.”
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17 grudnia 2014 roku na Nowo-
grodzieckim Rynku panowała Bożo-
narodzeniowa atmosfera - Mieszkań-
cy i Goście naszej gminy zebrali się na 
Rynku, aby wspólnie kolędować.

Organizatorem imprezy „Kolęda 
na Nowogrodzieckim Rynku” było 
Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Nowogrodźcu. 

W oficjalnym wystąpieniu słowa 
życzeń wypowiedzieli Zastępca Bur-
mistrza Nowogrodźca Iwona Janiec 
oraz Dziekan Dekanatu Nowogro-
dziec Ksiądz Krzysztof Słabicki, ży-
cząc wszystkim zebranym zdrowych  
i pogodnych Świąt Bożego Narodze-
nia. Po złożeniu życzeń przedsta-
wiciele władz gminy Nowogrodziec 
dzielili się opłatkiem z Mieszkańca-
mi i Gośćmi Gminy i Miasta Nowo-
grodziec, zapraszając wszystkich do 
wspólnego kolędowania.

W części artystycznej boga-
ctwo kolęd polskich, ich żywotność  
w tradycji ludowej i narodowej zapre-
zentowali mieszkańcy gminy Nowo-
grodziec. Jesteśmy gminą rozśpiewa-
ną, dowodem tego był piękny wieczór 
na Nowogrodzieckim Rynku. Kolędy 
i pastorałki zaprezentowali ucznio-
wie Zespołu Szkół im. J. Piłsudskiego  
z Nowej Wsi, uczniowie Społecznego 
Ogniska Muzycznego im. J.I. Schna-

bla w Nowogrodźcu, dzieci z Przed-
szkola Publicznego w Nowogrodźcu, 
uczniowie Szkoły Podstawowej im.  
B. Chrobrego w Nowogrodźcu, Zespół 
„Małe Herody” ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Gościszowie, 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Górników Surowców Mineralnych  
w Czernej, Zespół Wokalny przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Gierałtowie oraz Gminny Zespół 
Pieśni i Tańca Nowogrodziec, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. T. Koś-
ciuszki w Wykrotach i Gimnazjum im.  
I. Sendler w Wykrotach, Zespół Wo-
kalny „Melizmat” z Gimnazjum im.  

Burmistrz 
Nowogrodźca

Robert Relich

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej

Antonina Szelechowicz



Mikołajkowo w gminie Nowogrodziec
6 grudnia - jak dobrze wie-

cie, Święty Mikołaj chodzi po 
świecie. Dźwiga swój worek 
niezmordowanie i każde dzie-
cko prezent dostanie. A kiedy 
rozda już prezenty, wraca do 
nieba uśmiechnięty.

Święty Mikołaj przywitał dzieci 
z Przedszkola Publicznego w No-
wogrodźcu. Trzy i czteroletnie ma-
luchy uczestniczyły w zabawach  
i tańcach przygotowanych przez bi-
bliotecznego Mikołaja i Elfika.

Maluchy podczas spotkania w 
Bibliotece Miejskiej w Nowogrodź-
cu odpowiadały na zagadki związa-
ne ze Świętym Mikołajem, np. „Jak 
nazywa się pierwszy i najważniejszy 
renifer Mikołaja, ten z charaktery-
stycznym czerwonym nosem?”, czy 
„Kto pomaga Mikołajowi w przy-
gotowaniu prezentów?” oraz wiele 
innych pytań.

Przy świątecznej muzyce dzieci 
tańczyły tak, jak Mikołaj, który nie-
sie ciężki worek z prezentami. Na-
stępnie zaś tak, jak Mikołaj, który 
już pozbył się tego worka.

Dzieci z klasy „0” ze Szkoły Pod-
stawowej w Gościszowie uczestni-
czyły w mikołajkowym spotkaniu  
w Gościszowie. Podczas spotkania 
w filii bibliotecznej maluchy słu-
chały wiersze i opowiadały legendy 
o Świętym Mikołaju, malowały oraz 
odpowiadały na zagadki.

To tylko niektóre zabawy, które 
uprzyjemniły dzieciom czas spę-
dzony z Mikołajem. Mikołajkowe 
spotkania minęły w ciepłej, świą-
tecznej atmosferze, a na zakończe-
nie Mikołaj obdarował wszystkie 
dzieci słodkim poczęstunkiem!

      
GCKiS w Nowogrodźcu

Na podstawie danych przekazy-
wanych przez Zakład Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 
w Lubaniu dokonano analizy syste-
mu gospodarki odpadami komu-
nalnymi w oparciu o ilość odpadów 
zebranych w sposób selektywny 
przez mieszkańców gminy Nowo-
grodziec w pierwszym półroczu 
2014 roku. Analizą objęto  odpady 
ulegające biodegradacji, odpady 
budowlane z remontów i rozbiórek 
oraz surowce wtórne takie, jak pa-
pier, plastik i szkło.

W analizowanym okresie miesz-
kańcy naszej gminy zebrali selek-
tywnie ogółem  145,6 Mg (ton) 
odpadów, z czego recyklingowi 
poddano 123,8 Mg. Dodatkowo 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Lubaniu na linii do mechanicz-
no-biologicznego przetwarzania 
odpadów zmieszanych odzyskał 
28,6 Mg surowców wtórnych. Ilość 
odpadów segregowanych podda-
nych recyklingowi w pierwszym 
półroczu 2014 roku w porówna-
niu do ilości wytwarzanych przez 
mieszkańców surowców wtórnych,  
daje 19% poziom odzysku, co jest  

Poziomy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  
w gminie Nowogrodziec

o 5% większe od wymaganego prze-
pisami poziomu odzysku (tj. 14%  
w 2014 roku).  Dużym zaintereso-
waniem wśród mieszkańców cieszy 
się również zbiórka bioodpadów 
(odpadów zielnych), dzięki czemu 
gmina Nowogrodziec nie przekra-
cza 50%-owego poziomu ograni-
czania masy odpadów ulegających 
biodegradacji. Natomiast odzysk 

Zwrot akcyzy jako pomoc publiczna
W październiku Urząd Miejski 

w Nowogrodźcu zakończył wypła-
tę środków przeznaczonych na 
zwrot akcyzy producentom rol-
nym za zakup oleju napędowego 
w 2014 roku. Producenci rolni 
mogą ubiegać się o zwrot akcyzy, 
składając wniosek w tej sprawie 
dwukrotnie w ciągu roku, tj. w ter-
minach od dnia 1 lutego do ostat-
niego dnia lutego i od dnia 1 sierp-
nia do 31 sierpnia danego roku. 

Zwrot podatku akcyzowego 
przyznawany na podstawie ustawy 
z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie 
podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego, wyko-

rzystywanego do produkcji rolnej, 
stanowi pomoc publiczną. W gmi-
nie Nowogrodziec w 2014 roku  
w celu skorzystania z tej pomo-
cy złożono 409 wniosków, z tego 
216 - w lutym i 193 - w sierpniu. 
Kolejne wnioski będą przyjmowa-
ne w miesiącu lutym 2015 roku,  
a osoby  zainteresowane otrzy-
maniem zwrotu muszą pamiętać, 
że do wniosków dołączyć należy 
oryginalne faktury za zakup pali-
wa do celów rolniczych. Faktury 
powinny dotyczyć zakupu oleju 
napędowego w okresie od 1 sierp-
nia 2014 r. do  31 stycznia 2015 r.
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odpadów budowlanych przedsta-
wia się na poziomie 100%.

Władze gminy Nowogrodziec 
dziękują za zaangażowanie miesz-
kańców w selektywną zbiórkę od-
padów.
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Upomnienie ważne bez podpisu
W dniu 15 listopada upłynął 

termin płatności IV raty podatku 
od nieruchomości oraz łącznego 
zobowiązania pieniężnego tzn.: 
zobowiązanie osób fizycznych, 
na których jednocześnie ciąży 
obowiązek podatkowy w zakresie 
podatku rolnego oraz w zakre-
sie podatku od nieruchomości 
lub podatku leśnego, dotyczący 
przedmiotów opodatkowania po-
łożonych na terenie tej samej gmi-
ny. Podatki od nieruchomości 
osób fizycznych oraz łączne zo-
bowiązanie pieniężne mogą być 
płacone w czterech ratach. Termi-
ny płatności poszczególnych rat 
podatku są określone ustawowo  
i przypadają następująco: I rata - 
do 15 marca, II rata - do 15 maja, 
III rata - do 15 września, IV rata - 
do 15 listopada. 

Organ podatkowy ma również 
ustawowo określone obowiązki, 
wskazany sposób postępowania  
w sytuacji, kiedy podatnik nie ure-
guluje w terminie swojego zobo-

wiązania. W pierwszej kolejności 
do osób, które zalęgają z zapłatą 
podatku, kierowane jest upomnie-
nie. Doręczenie upomnienia po-
woduje naliczenie dodatkowych 
kosztów, które podatnik powinien 
uregulować. Wymagającym za-
znaczenia jest fakt, że od 21 maja 
2014 po zmianie przepisów, kie-
rowane do dłużnika upomnienie 
nie musi być podpisane! Należy 
również pamiętać, że od zalęgłości 
podatkowych naliczane są rów-
nież odsetki w wysokości  8%. W 
przypadku dalszego nieregulowa-
nia zaległości podatkowych, po 
upłynięciu 7 dni od doręczenia 
upomnienia, sporządzany zosta-
je tytuł wykonawczy, który jest 
kierowany do właściwego organu 
egzekucyjnego, co powoduje po-
wstanie dodatkowych kosztów. 
Dlatego w trosce o interesy miesz-
kańców gminy, prosimy o termi-
nowe regulowanie zobowiązań 
podatkowych.
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Kolacja wigilijna
Kontynuując coroczną trady-

cję, 17 grudnia 2014 roku Miejsko 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Nowogrodźcu zorganizował 
spotkanie pn. „Kolacja wigilijna” 
dla Seniorów Domu Dziennego 
Pobytu oraz osób korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej, 
głównie samotnych, chorych i nie-
pełnosprawnych.

W uroczystości wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządo-
wych gminy Nowogrodziec, Ksiądz 
Dziekan Krzysztof Słabicki, przed-
stawiciele Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycz-
nych Koła Miejsko - Gminnego  
w Nowogrodźcu na czele z Pre-
zesem Józefem Komarem, Chór 
„Harmonia”. Zaproszonych gości 
serdecznie przywitała Kierownik 
Miejsko Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Nowogrodźcu 
Anna Lityńska. Po wspólnej modli-
twie Ksiądz Dziekan Krzysztof Sła-
bicki złożył życzenia, aby nadcho-
dzące Święta Bożego Narodzenia 
były radosne, przepełnione ciepłem 
i miłością. Życzył wielu łask oraz 

dobra płynącego od betlejemskiego 
żłóbka. Po tradycyjnym przełama-
niu się opłatkiem, uczestnicy spot-
kania spożyli tradycyjne świąteczne 
potrawy: barszcz z uszkami, pierogi  
z kapustą, karpia smażonego, rybę 
po grecku i kompot z suszu.

W spotkaniu uczestniczyło 115 
osób z gminy Nowogrodziec. Było 

ono okazją do wspólnego kolędo-
wania wraz z pięknie śpiewającym 
Chórem „Harmonia”.

Ideą Wigilii jest promowa-
nie bezinteresowności oraz wiary  
w drugiego człowieka.
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Spotkanie 
z przedsiębiorcami

18 grudnia 2014 roku w Domu 
Kultury PROMYK w Nowogrodźcu, 
dzięki uprzejmości Kamiennogór-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej w Kamiennej Górze, odbyło się 
spotkanie przedświąteczne z przed-
siębiorcami Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Małej Przedsiębiorczo-
ści - obszar gminy Nowogrodziec. 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 

Relich przywitał gości, składając 
wszystkim serdeczne życzenia ra-
dosnych, pełnych ciepła i nadziei 
Świąt Bożego Narodzenia, wszel-
kiej pomyślności, wielu sukcesów 
oraz cierpliwości i wytrwałości w 
realizacji planów w nadchodzącym 
Nowym 2015 roku. Do życzeń Go-
spodarza gminy Roberta Relicha 
dołączyła się Prezes Kamiennogór-

skiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej Małej Przedsiębiorczości Iwona 
Krawczyk.

Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się przedstawicieli firm:  
BDN Sp. z o. o. Sp. K. (Grupa Bauer),  
CERRYS S. C., CM3 - POLSKA Sp.  
z o.o., Jutrzenka Colian sp. z o.o., 
Lovink Polska Sp.z o.o., NOVO-
FERM DOOR Sp. z o.o., PALGE-
TRANS HANDEL TRANSPORT 
Sp. z o.o., RENA POLSKA Sp.  
z o.o., TBAI Poland Sp. z o.o., WE-
BER HYDRAULIKA Sp. z o.o., 
WIEFFERINK POLSKA Sp. z o.o. 

Spotkanie przedświąteczne z przed-
siębiorcami Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej Małej Przedsiębiorczości 
- obszar gminy Nowogrodziec upły-
nęło w miłej, ciepłej atmosferze.
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II edycja projektu „Spotkania z pasjami” dobiegła końca!

Za nami ostatnie spotkanie rea-
lizowane w ramach II edycji projek-
tu Fundacji Orange oraz Biblioteki 
Miejskiej w Nowogrodźcu „Spot-
kania z pasjami”, podczas którego 
seniorzy mieli okazję spotkać się 
wirtualnie z osobami pełnymi pasji. 
Odbyło się 15 niezwykłych spotkań, 
pełnych pasji, radości, wzruszeń! 
Dziesiątki inspiracji, pomysłów, 
dobrych rad!

Gmina Nowogrodziec tworzy 
przyjazną przestrzeń, która umoż-
liwia seniorom nawiązywanie no-
wych kontaktów, otwarcie się na 
innych ludzi. Głównym celem pro-
jektu była aktywizacja społeczna 
seniorów – sprawienie, by senio-
rzy wyszli z domów i spotkali się ze 
sobą w miejscu publicznym. Kolej-
nym ważnym elementem było roz-
budzanie w naszych seniorach chęci 
do dzielenia się z innymi swoją bo-
gatą wiedzą, ogromnym i cennym 
doświadczeniem, pasją. Projekt 
pokazał, jak wiele osób starszych 
wciąż pozostaje czynna zawodowo 
lub kreatywnie wykorzystuje swój 
czas wolny na dokształcanie się, 
rozwijanie pasji, pomoc innym.

Nasi seniorzy spotykali się  
z osobami pełnymi pasji. Tematy 
spotkań dobierane były do konkret-
nego bohatera spotkania. Projekt 
rozpoczęto 10 kwietnia 2014 roku 

spotkaniem z panem Emilianem 
Kamińskim. W trakcie wirtualnych 
spotkań z pasjami rozmawiano  
o takich tematach jak miłość do 
miasta, wspólnoty lokalnej, jak 
sport, moda, polityka, podróże, 
fryzjerstwo, historia, dom i ogród, 
fotografia, śpiew, muzyka, rywali-
zacja. Każde ze spotkań poruszało 
inny temat, wszystkie jednak łączył 
wspólny cel - przedstawienie tego, 
że szczęście i pasję odnaleźć moż-
na w swojej codzienności, czasami 
trzeba tylko zacząć, jak mówiła pani 
Anna Musiałówna: ,,widzieć, a nie 
tylko patrzeć”. 

Na ostatnim spotkaniu odbyła 
się rozmowa z pisarką Katarzyną 
Grocholą. Radosna, uśmiechnię-
ta, pogodna – tak postrzegana jest 
przez nowogrodzieckich seniorów 
polska pisarka. 

Ostatnie spotkanie w ramach 
II edycji projektu miało również 
charakter mikołajkowy, nie obyło 
się bez prezentów, życzeń, ciepłych 
słów oraz pamiątkowych zdjęć.

Dziękujemy serdecznie naszym 
Seniorom za udział w spotkaniach!

GCKiS w Nowogrodźcu

Profilaktyka w gminie Nowogrodziec
Prelekcja dla rodziców pn. „Uza-

leżnienia wśród dzieci i młodzieży 
ze szczególnym uwzględnieniem  
e-papierosów, dopalaczy i napojów 
pobudzających” miała miejsce 26 
listopada 2014 roku podczas dni ot-
wartych w Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Nowogrodźcu.

Do wystąpienia zaproszono psy-
cholog Adrianę Krzywniak ze Szko-
ły Wyższej Psychologii Społecznej 
w Poznaniu.

Uzależnienie to zespół zależno-
ści od substancji psychoaktywnej, 
np. kawy lub papierosów. Taka re-
lacja może dotyczyć również czyn-
ności. Przykładem jest przesiady-
wanie przed komputerem.

Dlaczego taki stan jest nie-
bezpieczny zwłaszcza dla dzieci? 
Ponieważ naraża je na to, że nie 
wykształcą sobie sposobów reago-
wania na sytuacje nieprzyjemne 
bądź kryzysowe.

Z doświadczenia wiemy, że 
trudne sprawy należy przemyśleć 
lub wykonać pracę i mija czasem 
długi okres między zaistnieniem 
sytuacji a załatwieniem jej. W przy-
padku uzależnienia stan zadowole-
nia osiąga się stosunkowo szybko  
i to bez wysiłku. Zażycie substancji, 
która poprawia nastrój, pozwala 
zapomnieć o problemie. Jednak go 
nie załatwia.

Celem spotkania było naświet-
lenie opiekunom zasadności ob-
serwacji własnych dzieci pod 
względem ich podatności na uza-
leżnienia. Podano definicję, za-
kres działania różnych substancji, 
wskazano ew. źródła pochodzenia i 
okres działania.

Rodzice mogli poznać 6 eta-
pów uzależnienia, kiedy niewinna 
zabawa w gry komputerowe może 
przerodzić się w nałóg odbierający 
radość życia.

Prowadząca uzmysłowiła słu-
chaczom, że natężenie substancji 

szkodliwych zawartych w napojach 
energetycznych zawierających ko-
feinę odwadnia organizm, przyspie-
sza pracę serca, zwiększa agresję. 
Natężenie substancji szkodliwych 
mierzy się w mg/kg masy ciała. To 
co dla dorosłego jest nieszkodliwe, 
dla dziecka może być niebezpiecz-
ne. Psycholog zwróciła uwagę na 
popularne ostatnio dopalacze, któ-
rych skład nie jest do końca zba-
dany, bo nie są to substancje prze-
znaczone do spożycia. Ponadto nie 
wiadomo czym leczyć ewentualne 
zatrucie nawet w warunkach szpi-
talnych.

Równie niebezpieczne są sub-
stancje zastępujące papierosy –  
e-papierosy, bądź tabletki i plastry 
z nikotyną, fajki wodne. Te za-
mienniki też zawierają szkodliwe 
substancje. Pierwsze – choć aroma-
tyzowane – nadal trują, a związki 
z plastrów uwalniają się nawet 12 
godzin po oderwaniu i nie można 
tego kontrolować. Udowodniono, 
że bierne palenie blokuje procesy 
kojarzenia faktów, czym wpływa 
negatywnie na proces uczenia się. 
Może ponadto wywołać choroby 
układu oddechowego. To tylko nie-
które ze skutków uzależnień. Więk-
szość z nich ma trwały i nieodwra-
calny charakter.

Słuchaczom rozdano przygoto-
wane wcześniej materiały przybli-
żające tematykę uzależnień wraz  
z podaniem skutków zażywania po-
szczególnych substancji.

Prelekcja była częścią projektu 
„Od młodzika do seniora by krę-
gosłup nie był zmorą”, koordyna-
torem którego jest Bolesławiecki 
Klub Amazonek.

Realizacja projektu możliwa jest 
dzięki wsparciu finansowemu Urzę-
du Miejskiego w Nowogrodźcu.

   
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Wybory nowych władz Powiatu Bolesławieckiego
W dniu 1 grudnia 2014 roku 

podczas I Sesji głosami nowo 
zaprzysiężonych radnych Rady 
Powiatu Bolesławieckiego,  
a w szczególności radnych koali-
cji rządzącej Platformy Obywa-
telskiej, Polskiego Stronnictwa 
Ludowego i Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej, powołano nowy 
Zarząd Powiatu Bolesławieckiego 
w składzie: Dariusz Kwaśniewski 
(PO) – Starosta, Marian Hani-
szewski (PSL) – V-ce Starosta, 

Stanisław Chwojnicki (SLD) – 
etatowy członek zarządu, Zbi-
gniew Mitera (PSL) – członek 
zarządu, Kazimierz Gawron (PO) 
– członek zarządu.

Radnymi Rady Powiatu Bo-
lesławieckiego reprezentującymi 
naszą Gminę i Miasto Nowogro-
dziec zostali: Zbigniew Mitera 
(PSL), Ryszard Kalus (SLD) i Jó-
zef Potyszka (Ziemia Bolesławie-
cka).

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

fot.  Azart-Sat Telewizja Lokalna Bolesławiec

Halowy Turniej Piłki nożnej Oldbojów
Dnia 28 grudnia 2014 roku  

w hali sportowej przy Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza w Nowo-
grodźcu odbył się Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Oldbojów. Honorowy 
patronat nad imprezą objął Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich.

W zawodach udział wzięły dru-
żyny złożone z byłych zawodników  
z limitem wieku - rocznik 1980  
i starsi. Zespoły rywalizowały grając 
każdy z każdym, a o zajętych miej-
scach decydowały zdobyte punkty.

W turnieju padły  
następujące wyniki:

MLKS Chrobry Nowogrodziec –  
TEAM Bolesławiec  

1:2

TS Parzyce – KS Piast Wykroty  
1:4

TEAM Bolesławiec – TS Parzyce  
3:3

KS Piast Wykroty –  
MLKS Chrobry Nowogrodziec  

0:4

TEAM Bolesławiec – KS Piast Wykroty 
11:0

TS Parzyce –  
MLKS Chrobry Nowogrodziec  

1:5

Klasyfikacja końcowa:

1. TEAM Bolesławiec.
2. MLKS Chrobry Nowogrodziec.
3. TS Parzyce.
4. KS Piast Wykroty.

Zwycięska drużyna TEAM Bo-
lesławiec wystąpiła w składzie: 
Zbigniew Skwarek, Mariusz Grześ, 

Piotr Hodowany, Janusz Puzio, 
Dariusz Dziki, Grzegorz Górski, 
Dariusz Jancelewicz, Andrzej Soko-
łowski, Jacek Matuszewski.

Wszystkie zespoły otrzymały pa-
miątkowe dyplomy oraz puchary. 
Niestety trzy drużyny z przyczyn 
losowych nie dojechały na zawody.

Organizatorami turnieju były 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu oraz Miejski Klub 
Sportowy „Chrobry” Nowogrodziec.

Gratulujemy zwycięzcom, ży-
czymy wszystkim dobrego zdrowia, 
optymizmu, radości, pogody ducha 
i sukcesów sportowych.

                                                                                                                                                      
                      GCKiS w Nowogrodźcu



Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 
20 listopada po raz pierwszy  

w Polsce obchodzony był Ogólno-
polski Dzień Praw Dziecka. Uchwa-
łę w tej sprawie – na wniosek 
Rzecznika Praw Dziecka – podjął 7 
listopada 2014 roku Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Z tej okazji w Zespole Szkół im. 
Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi 
odbyły się uroczystości i spotka-
nia, mające na celu upamiętnienie 
wydarzenia, jakim 25 lat temu było 
uchwalenie Konwencji Praw Dzie-
cka.

Po apelu przygotowanym przez 
Młodzieżową Radę Miejską w No-

wogrodźcu wraz z opiekunem Anną 
Kaczewską, uczniowie udali się na 
spotkania z gośćmi: Adrianą Szaj-
waj i Beatą Łuczkowską z Komen-
dy Policji w Bolesławcu, Moniką 
Fink i Beatą Mrozik z SANEPID-u 
oraz Adamem Ciemięgą - lekarzem  
z Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowej.

Z tej okazji została również 
przygotowana wystawa prac ucz-
niowskich, których tematem prze-
wodnim było hasło „Prawa dziecka 
– oczyma dziecka”.

     
Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego  

w Nowej Wsi

Poszukiwanie  
i wzmacnianie  
mocnych stron  
dziecka

Integracja nauczycieli, rodziców 
i dzieci oraz organizacja czasu wol-
nego, promocja szkoły w środowi-
sku to elementy oferty edukacyjno 
- wychowawczej Zespołu Szkół im. 
Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi.

W ramach realizacji tego za-
dania szkoła rozpoczęła długoter-
minowy projekt „Poszukiwanie  
i wzmacnianie mocnych stron dzie-
cka”. Kieruje projektem pani Gra-
żyna Janeczko.

W ustalonych terminach,  
w podziale na grupy, rodzice wraz 
z dziećmi przybywają na warsztaty. 
Uczestnicy projektu są poinformo-
wani o tematach i celach zajęć.

 

Celem pierwszego spotkania było 
uformowanie z gazet wybranego 
zwierzątka leśnego.

Podczas drugiego spotkania 
uczestnicy przy pomocy butelki, ga-
zet, mąki, wody i farb modelowali 
Mikołaje, renifery i aniołki. Trzecie 
spotkanie w tym roku zaowocowa-
ło pięknymi choinkami i ozdobami 
świątecznymi.

Przed uczestnikami jeszcze spo-
ro zadań, gdyż projekt zakończy się 
w 2016 roku.

Efekty można podziwiać na wy-
stawie w sali lekcyjnej klasy I a. 
Projekt wzbudził uznanie i duże za-
interesowanie.

      
Zespół Szkół im. Józefa Piłsudskiego  

w Nowej Wsi

Sparta Zebrzydowa 
na meczu Polska – Szwajcaria

18 listopada tego roku odbyło 
się wyjątkowe dla młodzieży klu-
bu Sparta Zebrzydowa wydarzenie 
sportowe. 19 chłopców z drużyny 
Orlików i Trampkarzy Sparty wy-
prowadzali Reprezentację Polski 
podczas meczu piłkarskiego Pol-
ska-Szwajcaria we Wrocławiu.

Młodzież naszej gminy z miej-
scowości Zebrzydowa, Nowa Wieś, 
Czerna i Kierżno w ten wtorkowy 
wieczór maiła szczególne wyróż-
nienie – wyprowadzić na mura-
wę najlepszych polskich piłkarzy, 
uczestniczyć w otwarciu prestiżo-
wego meczu piłkarskiego: 6 chłop-
ców z gminy Nowogrodziec wypro-
wadzało reprezentację, 5 chłopców 

było wystawionych przez PZPN,  
4 chłopców z naszej gminy trzyma-
ło na murawie flagę, zaś 9 dzieci - 
zasiadło na trybunach wraz z opie-
kunami.

Członek Zarządu LKS Sparta 
Zebrzydowa Dariusz Zdunek tak 
relacjonuje to wyjątkowe sportowe 
widowisko: „Chłopcy mają wspo-
mnienia do końca życia. Ja sam 
przeżywałem wspaniałe chwile, 
kiedy dzwoniły do mnie zapłakane 
z emocji mamy chłopaków, gdy wi-
działy w telewizji swoje dzieci śpie-
wające hymn wraz z reprezentacją 
Polski. Tego się nie zapomni.”

Cała społeczność gminy Nowo-
grodziec bardzo przezywała to, co 

Szkoła Podstawowa w Gierałtowie  
ponownie z Zieloną Flagą

Od wielu lat wiodącym tema-
tem pracy wychowawczej w Szko-
le Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Gierałtowie są działania proeko-
logiczne. Nie inaczej było w roku 
szkolnym 2013/2014. Tym razem 
społeczność szkolna zaangażowała 
się w realizację programu „Szkoły 
dla ekorozwoju”.

Na pierwszym spotkaniu grupy 
roboczej wybrano dwa główne ob-
szary działań - „Zdrowa żywność 
w szkole” oraz „Transport i ak-
tywność ruchowa”. Harmonogram 

się wydarzyło w tym dniu na wroc-
ławskim stadionie. Wielkim było 
szczęście młodych piłkarzy Sparty 
Zebrzydowa podczas meczu Polska 
- Szwajcaria!

Wyjazd drużyny Orlików  
i Trampkarzy Sparty Zebrzydowa 
na mecz piłkarskiej reprezentacji 
Polski do Wrocławia został sfinan-
sowany przez Urząd Miejski w No-
wogrodźcu.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich gratuluje osiągnięcia sukce-
su, który jest wyróżnieniem i uzna-
niem pracy dla Zarządu, Zawodni-
ków, Sympatyków i Kibiców klubu 
Sparta Zebrzydowa oraz lokalnej 
społeczności.

     
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

pracy w ramach programu był bar-
dzo bogaty i obejmował zarówno 
część teoretyczną, jak i praktyczną.  
Z ciekawych inicjatyw warto wy-
mienić cały cykl pokazów pod 
wspólną nazwą „Jem zdrowo”, re-
alizowanych przez wszystkie od-
działy - od przedszkolnego po klasę 
szóstą. Na ich podstawie została 
opracowana Szkolna Książka Ku-

charska ze zdrowym jedzeniem.
W obszarze drugim najważniej-

sze akcje to „Rowerowa szkoła”, 
zajęcia warsztatowe w ramach pro-
jektu „Miasta dla rowerów” oraz 
udział w programie „Sprawny Dol-
noślązaczek”. Oprócz wyżej wymie-
nionych akcji, wielkim zaintereso-
waniem cieszyły się liczne konkursy 
tematyczne, akcje propagandowe  
i edukacyjne, realizowane w formie 
plakatów i albumów, jak i konty-
nuacja stałych programów „Mleko  
z klasą” i „Owoce w szkole”.

Optymizmem na przyszłość 
napawa fakt, że pełnym zaanga-
żowaniem wykazali się wszyscy 
członkowie społeczności szkolnej - 
uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Kapituła „Szkoły dla ekorozwo-
ju” doceniła te działania, przyzna-
jąc szkole po raz wtóry certyfikat 
ZIELONEJ FLAGI. Koordynato-
rem programu była pani Łucja Ru-
tyna-Chwała. 

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Gierałtowie

Gminny Szkolny Związek Sportowy  
w Nowogrodźcu - dla młodzieży szkół  
podstawowych i gimnazjalnych

Gminny Szkolny Związek Spor-
towy w Nowogrodźcu działa na te-
renie naszej Gminy od ponad 20 
lat. Główne cele działalności stowa-
rzyszenia posiadającego status Or-
ganizacji Pożytku Publicznego to:
• przeprowadzanie rozgrywek 

sportowych dla dzieci szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych z te-
renu gminy Nowogrodziec oraz 
koordynacja ich udziału w zawo-
dach wyższego szczebla,

• prowadzenie szkolenia spor-
towego dzieci i młodzieży  
w sekcjach lekkiej atletyki, pił-
ki ręcznej, piłki siatkowej oraz 
nowo otwartej sekcji pływackiej 
(zapraszamy do udziału w zaję-
ciach!),

• organizacja i przeprowadzenie 
wypoczynków letnich i zimo-
wych propagujących zdrowy styl 
życia.
Działalność Gminnego Szkol-

nego Związku Sportowego w No-
wogrodźcu jest możliwa dzięki 
przydzielanym środkom z budżetu 
gminy Nowogrodziec. W 2014 roku 
została przydzielona kwota 13 000 
złotych. Dzięki dofinansowaniu, 60 
dzieci z gminy Nowogrodziec mo-
gło aktywnie odpocząć na wybrzeżu 
bałtyckim w Pobierowie.

Program obozu zawierał między 
innymi rozruchy poranne, treningi 
na plaży, stadionie, hali sportowej. 
Realizowano również zajęcia z za-
kresu profilaktyki uzależnień, pro-
gramowania własnego dnia oraz 
zdobywano umiejętności posługi-
wania się językiem angielskim.

Na plaży młodzież uczyła się 
rywalizacji z szacunkiem dla prze-

ciwnika walcząc na „makarony”. 
Zorganizowano wycieczkę rowe-
rową do Niechorza (grupa starsza) 
wzdłuż malowniczego wybrzeża 
rewalskiego. Młodsi przejechali 
się zabytkową koleją wąskotorową. 
Zwiedzano latarnię morską i moty-
larnię w Niechorzu. Uczniowie po-
znali tajniki shotokanu i Crossfitu.

Na ferie 2015 roku Gminny 
Szkolny Związek Sportowy w No-
wogrodźcu organizuje wypoczynek 
zimowy w Karpaczu. Obóz będzie 
zawierał:
• transport,
• pobyt w pokojach 2,3,4 osobo-

wych z łazienkami, lodówkami  
i TV, z dostępem do WiFi ,

• wyżywienie (śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolację) ,

• ubezpieczenie NW,
• treningi w terenie i na hali spor-

towej, siłowni,
• ogniska z kiełbaskami,
• Basen Aquapark Gołębiewski,
• język angielski na wesoło, zaję-

cia integracyjne z elementami 
profilaktyki uzależnień,

• wędrówki po Karkonoszach,
• wejście na saunę i lodowisko,
• pamiątkową koszulkę i inne 

atrakcje.
Wyjazd zimowy nowogrodzie-

ckiej młodzieży do Karpacza od-
będzie się w dniach 17-25 stycznia 
2015 roku. Organizatorem impre-
zy jest Pan Dariusz Marek, telefon 
605312801, e-mail: gszs.nowogro-
dziec@op.pl  

GSZS w Nowogrodźcu


