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Mamy swoją monografię

tamtego okresu nazywała polskich 
osadników na poniemieckich zie-
miach.

Autorzy publikacji poświęcili je-
den rozdział przedstawieniu specy-
ficznej historii dwóch największych 
grup osadniczych na terenie obec-
nej gminy Nowogrodziec. Chodzi tu 
o Polaków z Jugosławii oraz z Kre-
sów Wschodnich II Rzeczpospo-
litej. Polacy ze Świrza i jego okolic 
przybyli na ten teren z bagażem 
bardzo traumatycznych przeżyć 
związanych z działalnością ukraiń-
skiej partyzantki w ich rodzinnych 
stronach.

Wszystkie rozdziały okraszone 
są dużą ilością unikatowych zdjęć, 
pochodzących z prywatnych kolek-
cji. Większość z nich nie była do tej 
pory nigdzie publikowana.

W imieniu całej społeczno-
ści gminy Nowogrodziec oraz 
swoim własnym Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich dzię-
kuje Autorom za promowanie, 
ukazanie piękna i walorów na-
szej miejscowości, kształtowanie 
własnej tożsamości, patriotyzmu, 
przywiązania do rodzinnych stron, 
zapobieganie zaginięciu wiedzy  
o naszym regionie oraz za popula-
ryzowanie historii i kultury naszej 
umiłowanej Małej Ojczyzny!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Z wielką przyjemnością infor-
mujemy, że na rynku wydawniczym 
pojawiła się książka związana z hi-
storią Nowogrodźca i jego okolicy 
pt. „Nowogrodziec. Miasto cerami-
ki oraz jego okolice na przedwojen-
nych pocztówkach” autorstwa ro-
dzimych literatów – Mieszkańców 
Nowogrodźca Pana Krzysztofa Ste-
fana i Pana Piotra Nieratki.

Na 352 stronach Czytelnik 
znajdzie nie tylko kolekcję przed-
wojennych pocztówek związanych  
z Nowogrodźcem oraz miejscowoś-
ciami znajdującymi się na terenie 
dzisiejszej gminy Nowogrodziec.  
W publikacji znajdą się również 
ciekawe epizody związane z histo-
rią miasta Nowogrodźca, zwłaszcza  
z okresu powojennego. Duży roz-
dział poświęcony jest nieistniejącej 
już wsi Ołdrzychów, która obecnie 
jest częścią Nowogrodźca.

W osobnym rozdziale Czytelnik 
znajdzie informacje związane z hi-
storią nowogrodzieckiej branży ce-
ramicznej, zarówno przedwojennej, 
jak i powojennej. W sposób szcze-
gólny został potraktowany okres 
z lat 1945-1947, a więc czas akcji 
osadniczej na Ziemiach Odzyska-
nych, których obszar obecnej gminy 
Nowogrodziec był częścią. Przed-
stawione zostały problemy, z jaki-
mi przyszło się zmierzyć ówczes-
nym „Pionierom”, jak propaganda 

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 
W dniach od 08 do 15 lipca br. 

Radni Rady Miejskiej w Nowogrodź-
cu Kazimierz Czerniak i Piotr Nie-
ratka, nauczyciel historii Krzysztof 
Stefan oraz pracownik Urzędu Miej-
skiego w Nowogrodźcu Stanisław 
Żółtański uczestniczyli w VI edycji 
akcji ratowania polskich cmentarzy 
na Kresach pn. „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia”.

Wyjazd naszej delegacji na 
Ukrainę został poprzedzony wizytą 
Burmistrza Nowogrodźca Roberta 
Relicha do partnerskiego powia-
tu Przemyślany. Odpowiadając na 
liczne prośby mieszkańców, Gospo-
darz gminy Robert Relich wystą-
pił do władz powiatu z inicjatywą 
uporządkowania terenu cmentarza 
katolickiego w miejscowości Świrz,  
z której po drugiej wojnie światowej 
ludność polska została przesiedlo-
na na tereny gminy Nowogrodziec.  
W miejscowościach Gierałtów, Oł-
drzychów, Wykroty oraz Godzie-
szów mieszkają potomkowie ze 
Świrza i Chlebowic Świrskich (Za-
dębina, Kopań, Szuwarówka, Świ-
rzyk). Cmentarz polski w Świrzu 
został dokładnie obejrzany przez 
Burmistrza Roberta Relicha, pod-
jęte zostały kroki zmierzające do 
systematycznego porządkowania 
cmentarza, wyznaczenia granic te-
renu cmentarza oraz ustalenia listy 
osób pochowanych na nim.

Przedstawiciele gminy Nowogro-
dziec, uczestniczący w akcji „Mogi-
łę pradziada ocal od zapomnienia” 
porządkowali cmentarz w Świrzu, 
włączając się do ratowania naszego 

narodowego dziedzictwa na Kre-
sach, oddając hółd naszym przod-
kom. Za wschodnią granicą pozo-
stały pamiątki naszej przeszłości, 
wśród nich groby naszych bliskich  
i naszych bohaterów. Tam pozostały 
ślady wielkiej polskiej historii, ślady, 
które trzeba ocalić od zapomnienia.

Dzieje Świrza zamknięte zosta-
ły na wielu kamiennych tablicach 
nagrobków naszych przodków. 
Cmentarz nie był sprzątany od bli-
sko 70 lat. Karczowanie tej puszczy 
systematycznie odsłaniało piękne 
nagrobki, których się w takiej ilości 
nasi przedstawiciele nie spodziewa-
li. Cześć epitafiów i nazwisk udało 
się odtworzyć, wśród nich: Słabi-
cki, Czerniak, Lewkowski, Kowalik, 
Kowal, Nakoneczny, Kleszczyński, 
Żółtański, Falkiewicz, Kłosowski, 
Zagórski, Szwed, Loyola, Kułakow-
ski, Kuchmistrz, Mudrak, Zalipski, 
Chołodniak, Wojtowicz oraz wielu 
innych - jeszcze nie odczytanych.

Cmentarz w Świrzu zajmuje 
obszar ponad 20 000 m2. Na nim 
znajduje się wiele całych i zrujnowa-
nych nagrobków naszych przodków, 
które były ukryte pod wysoką trawą, 
krzakami, drzewami - pogrążone w 
ciemności, jak we śnie, pod pierzy-
nami mchu. Ukraina, jak w piosence, 
jest faktycznie zielona, wszędzie jest 
bujna roślinność. Pracy było bardzo 
dużo: koszenie, ścinanie drzew, od-
nawianie nagrobków, a wszystko -  
w upale. W porządkowaniu naszym 
wysłannikom pomagała 7 osobowa 
grupa młodzieży ze Świdnicy oraz 
grupa ukraińskiej młodzieży z miej-

scowej szkoły w Świrzu.
Udział w akcji dostarczył człon-

kom delegacji wielu osobistych 
wzruszeń. Piotr Nieratka znalazł 
grób swojego pradziadka zachowa-
ny w dobrym stanie.

Grupa uczestników z Nowo-
grodźca, która wzięła udział w akcji 
porządkowania cmentarzy na Kre-
sach, swoją pracą i zaangażowa-
niem zmieniła wygląd cmentarza 
katolickiego w Świrzu. Jednak nie 
udało się całkowicie uporządko-
wać wszystkich grobów. Do wyko-
nania pozostało jeszcze dużo prac 
polegających m.in. na ustawianiu 
nagrobków, utrwalaniu napisów, 
odkopywaniu i czyszczeniu zasypa-
nych nagrobków. Cmentarz został 
tylko w około 1/4 uprzątnięty. Jego 
rozmiary oraz duża liczba ocalałych 
nagrobków okazały się większe, niż 
wcześniejsze przypuszczenia przed-
stawicieli naszej delegacji.

„Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku akcja zostanie powtórzona. Dla 
mieszkańców naszej gminy z kreso-
wymi korzeniami na pewno będzie 
to pewnym przeżyciem i fantastycz-
ną lekcją historii, historii ich przod-
ków, a więc również i ich” - mówi 
Radny Rady Miejskiej w Nowo-
grodźcu Piotr Nieratka. 

Na zakończenie pobytu w Świrzu 
delegacja zapaliła na mogiłach zni-
cze w imieniu wszystkich mieszkań-
ców Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich dziękuje za pomoc udzieloną 
delegacji przez partnerów na Ukra-
inie.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

9 sierpnia 2015 r. odszedł od nas  

Kazimierz Orlef - Sekretarz Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Będziemy pamiętać Go nie tylko jako człowieka oddanego sprawom  
Gminy i jej Mieszkańcom, ale przede wszystkim jako dobrego  

kolegę, szefa i przyjaciela, który każdemu poświęcał swój czas,  
nigdy nie odmawiając pomocy.  

Był wrażliwy na ludzkie problemy i potrzeby, traktował swoją funkcję  
jako misję i powołanie. Odszedł w wieku 57 lat. Pozostawił wiele dobrych  

wspomnień, na zawsze pozostanie w naszej pamięci.  

                                  Takiego Go zapamiętamy…



15 i 16 sierpnia, już po raz ko-
lejny świętowaliśmy  Dni Gminy  
i Miasta Nowogrodziec  pod nazwą 
„III Jarmark Garncarski – Wielki 
Garniec z Nowogrodźca nad Kwi-
są”, którego organizatorem było 
Gminne Centrum Kultury i Sportu 
oraz Urząd Miejski w Nowogrodź-
cu. Podobnie jak poprzednie edy-
cje, święto nawiązywało do tradycji 
garncarstwa – najstarszego rzemio-
sła na terenie naszej Gminy. 

Nieocenioną inicjatywę, pomy-
słowość i zaangażowanie wykaza-
ły Sołectwa, które barwnie i inte-
resująco przedstawiły  na swoich 
stoiskach prezentacje nawiązujące 
do kultury i tradycji, tj. tradycyjne 
regionalne potrawy  oraz wyroby 
rękodzielnicze.

W programie obchodów prze-
widziano również : jarmark cera-
miczny – prezentację wyrobów 
zakładów ceramicznych z gminy 
Nowogrodziec i  targi eko-żywno-
ści: wyroby pszczelarskie.

Tradycją też, stała się  przygo-
towywana przez Panią Matyldę 
Smusz i Seniorów z Domu Dzien-
nego Pobytu w Nowogrodźcu prze-
pyszna zupa, która podobnie jak 
rok temu  cieszyła się ogromną po-
pularnością.  

Jarmark rozpoczął się na spor-
towo: w sobotę na Stadionie Miej-
skim odbył się „Turniej Piłki Noż-
nej Orlików o Puchar Burmistrza 
Nowogrodźca”, w którym wzięło 
udział 6 drużyn piłkarskich oraz 
„Otwarty Turniej Szachowy o Pu-
char Dyrektora Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu”.

Tego dnia na scenie w Rynku 
swoje talenty wokalne zaprezen-
towali uczniowie  szkół  z naszej 
gminy. Spragnionych dobrej zaba-
wy przyciągały wieczorne koncerty:   
w sobotę  zespoły Horyzont i GRUB-
SON, a w niedzielę BUM BUM OR-
KeSTAR i jako  Gwiazda Wieczoru 
UNIVERSE.

  Niewątpliwie, wyjątkowa oka-
zała się Międzynarodowa Wystawa 
Ikon  -  która była  uwieńczeniem  
pracy uczestników  Pleneru oraz 
Warsztatów Ikonograficznych.  
W ostatnich dwóch tygodniach po-
przedzających III Jarmark Garn-
carski w Nowogrodźcu, odbywały 
się Warsztaty oraz Plener Ikono-
graficzny. 

Drugiego dnia święta ulicami 
Nowogrodźca przeszedł barwny ko-
rowód. Następnie  Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich uroczy-

ście powitał przybyłych gości,  głos 
zabrała również Pani Zofia Czernow 
– Poseł na Sejm. Swoją obecnością 
zaszczyciła nas Pani Ilona Anto-
niszyn-Klik, podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Gospodarki, wrę-
czając  Gospodarzowi Gminy Panu 
Robertowi Relichowi podzięko-
wanie od wiceprezesa Rady Mini-
strów,  ministra gospodarki Pana 
Janusza Piechocińskiego za zaan-
gażowanie i wkład w rozwój pol-
skiej gospodarki.   

III Jarmark Garncarski był rów-
nież okazją do wręczenia statuetek 
za  promocję gminy, w tym celu 
powołana Kapituła wyłoniła nagro-
dzonych w następujących katego-
riach:

„Przedsiębiorczość”: 

kat. grupowa - Ceramika Artystyczna „RUTPOL” 

kat. indywidualna - Państwo Grażyna i Leopold  
                   Wołoszyn

„Edukacja”: 

kat. grupowa - Chór przy Szkole Podstawowej  
         w Nowogrodźcu 

kat. indywidualna - Pan Józef Rosa, 

„Kultura”: 

kat. grupowa - Kumy z Gościszowa: Pani Zofia   
         Ludziak i Aleksandra Łaniocha 

kat. indywidualna - Pani Agnieszka Orawiec

„Sport”: 

kat. grupowa - Pani Monika Pędlowska 

kat. indywidualna - Pani Karina Jasińska

 „Działalność społeczna” 

kat. grupowa - Koło Gospodyń Wiejskich  
         w Zebrzydowej

kat.  indywidualna - Pani Teresa Drąg

Nagrodę specjalną otrzymali Panowie:  
Krzysztof Stefan i Piotr Nieratka.

Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy wyróżnienia.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za udział w III Jarmarku Garn-
carskim, za zaangażowanie i serce 
włożone w przygotowanie naszego 
Gminnego Święta.

 Już dziś zapraszamy do udzia-
łu w przyszłorocznych obchodach 
DNI GMINY I MIASTA NOWO-
GRODZIEC.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Fot.: GCKiS w Nowogrodźcu

III Jarmark Garncarski już za nami! Warsztaty oraz I Międzynarodowy Plener  
Ikonograficzny w Nowogrodźcu

Wielu z nas, zatroskanych co-
dziennymi obowiązkami i żyją-
cych w ciągłym pośpiechu tęskni 
za duchowością, pięknem i głębią. 
W odpowiedzi na oczekiwania uta-
lentowanych mieszkańców ofer-
ta wydarzeń kulturalnych gminy  
w ostatnich dwóch tygodniach po-
przedzających III Jarmark Garn-
carski została wzbogacona o  wy-
jątkowe wydarzenia, jakimi były 
Warsztaty oraz I Międzynarodowy 
Plener Ikonograficzny. 

Celem Warsztatów było stwo-
rzenie przestrzeni dla każdego 
uczestnika do indywidualnego 
spotkania ze światem ikony na róż-
nych etapach jej tworzenia. Zaję-
cia warsztatowe  poświęcone były 
zgłębianiu sztuki pisania ikony, jej 
historii i miejsca w życiu Kościoła 
Chrześcijańskiego. Nauka pisania 
ikon daje możliwość poznania inne-
go rodzaju modlitwy, bardziej kon-
templacyjnej, niż modlitwa słowna. 
Zajęcia przeprowadzane były  dwu-

płaszczyznowo – w formie krótkich 
wykładów i znacznie obszerniejszej 
części praktycznej. Zajęcia popro-
wadził znany ikonograf, kompozy-
tor, dyrygent chóru Dawnej Muzy-
ki Cerkiewnej Pan Wiesław Trzpis. 
W Warsztatach Ikonograficznych 
udział wzięli nasi Mieszkańcy: Pan 
Mariusz Urban, Pani Wiesława Tra-
czyk, Pani Wiesława Seneszyn, Pani 
Krystyna Antoniszyn, Pani Luiza 
Kozioł, Pani Urszula Anioł, Pani 
Grażyna Wołoszyn, Pani Zuzanna 
Łach.

Właściwe pisanie poprzedzi-
ły wykłady z teologii ikony (teoria 
ikony, duchowa treść ikony) i tech-
niki wykonania ikony (odwrócona 
perspektywa, technologia, deska, 
gruntowanie, rysunek ikonowy, 
pigment i barwa oraz technika ich 
nakładania). Zajęcia praktyczne 
objęły: zapoznanie się z pisaniem 
metodą tempery jajecznej, co było 
dla naszych artystów nowością 
oraz właściwe pisanie, poprzedzo-

ne przygotowaniem deski poprzez 
gruntowanie i szlifowanie, szkic 
ikony i naniesienie na deskę.

Uczestnicy Warsztatów praco-
wali z ogromną radością, energią  
i zaangażowaniem co zaowocowało  
własnoręcznym napisaniem ikony.

Równoległym artystycznym wy-
darzeniem był I Międzynarodowy 
Plener Ikonograficzny z udziałem 
ikonografów z Ukrainy, Litwy, Pol-
ski, Niemiec i Holandii. 

Wyjątkowe dzieła uczestników 
nowogrodzieckich Warsztatów oraz  
I Międzynarodowego Pleneru Iko-
nograficznego można było podzi-
wiać podczas wystawy w dniu 15  
i 16 sierpnia w Domu Kultury PRO-
MYK w Nowogrodźcu. 

Organizatorem warsztatów oraz 
I Międzynarodowego Pleneru Iko-
nograficznego był Urząd Miejski  
w Nowogrodźcu.

Pomysłodawcą wydarzeń jest 
Gospodarz gminy Nowogrodziec 
Robert Relich.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Dożynki Gminne 2015 w Zagajniku
Tradycyjne Święto Plonów to 

czas wdzięczności za zbiory, czas po-
dziękowań za ciężką pracę rolników, 
szacunku dla każdego kłosa zboża, to 
także  podkreślenie głębokiego przy-
wiązania do tradycji zakorzenionej  
w historii narodu i państwa polskie-
go.

W sobotę, 29 sierpnia w Zagajni-
ku  uroczystą  Polową Mszą Świętą 
rozpoczęliśmy tegoroczne Święto 
Plonów, podczas której poświęcony 
został chleb i wieńce dożynkowe.

Wyjątkowa oprawa muzyczna 
Kapeli Góralskiej „Janicki” z Czar-
nego Boru nadała uroczystości wy-
jątkowy charakter. 

Po nabożeństwie przyszedł czas 
na ceremonie dożynkowe, w których 
wzięli udział: Gospodarz Gminy Ro-
bert Relich, Katarzyna Karyszyn 
- Sołtys Zagajnika i jednocześnie 
Starościna Dożynek  oraz Antoni 
Staniów - Starosta Dożynek.   Bur-
mistrz przywitał wszystkich gości,  
podziękował rolnikom za ich trud, 
wytrwałość i ciężką pracę. Sym-
boliczne dzielenie się bochenkiem 
chleba i życzenia „aby nikomu go 
nie zabrakło” zabrzmiały wymownie 
szczególnie w tym roku, kiedy susza 
może spowodować, że plony będą 
niższe a produkcja mniej opłacalna.

 Dożynki Gminne są zawsze 
okazją do wyróżnień przyznawa-

nych rolnikom. Odznakę honorową 
„Zasłużony dla rolnictwa” nadawa-
ną przez Ministra Rolnictwa otrzy-
mali:

Bożena Kuśmierczyk – Sołectwo Nowogrodziec

Antoni Staniów – Sołectwo Zagajnik

Jan Kurek – Sołectwo Kierżno

Marek Pilny – Sołectwo Gierałtów

Tadeusz Bram – Sołectwo Zebrzydowa 

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich oraz Prezes Dolnośląskiej 
Izby Rolniczej Leszek Grala, za  
szczególne osiągnięcia w dziedzi-
nie rolnictwa wyróżnili następujące 
osoby:    

Urszula i Henryk Szabla – Sołectwo  Kierżno

Antoni i Krystyna Staniów – Sołectwo Zagajnik

Bogdan Prusinowski i Aleksander Prusinowski – 
Sołectwo Parzyce

Janusz Prusinowski, Rafał Janiec, Adam Gargoliński, 
Grzegorz Kwiecień, Elwira i Robert Surma, Robert  
i Bolesław Turkiewicz, Damian Prusinowski – Sołe-
ctwo Wykroty

Piotr Sądaj – Sołectwo Nowogrodziec

Jan Zdzisław Hazuka – Sołectwo Gierałtów

Jolanta i Ludwik Potoczni, Edyta i Andrzej Gałka, 
Andrzej Rejdych – Sołectwo Czerna

Wszystkim wyróżnionym ser-
decznie gratulujemy!

Następnie odbył się konkurs na 
najładniejszy wieniec dożynkowy, 
którego zwycięzcami zostali:

I miejsce      -  Sołectw Gierałtów

II miejsce    -   Sołectwo Wykroty 

III miejsce   -  Sołectwa Zagajnik i Milików

Zabawa dożynkowa, której towa-
rzyszyły występy zespołów folklory-
stycznych z naszej Gminy trwała do 
późnych godzin wieczornych. 

Organizacja takiej uroczystości 
to zawsze ogrom pracy wielu osób, 
dlatego też składamy podziękowa-
nia wszystkim, którzy wzięli udział 
w organizacji tegorocznych doży-
nek:  Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej 
wsi Zagajnik, pracownikom Gmin-
nego Centrum Kultury i Sportu  
w Nowogrodźcu, Zespołowi Folklo-
rystycznemu Zagajnik – Wykroty, 
Mieszkańcom, którzy przygotowali 
przepiękne dekoracje i wszystkim 
innym, których nie sposób wymie-
nić. 

Już dziś serdecznie zapraszamy 
Mieszkańców gminy Nowogrodziec 
na przyszłoroczne Dożynki w Kier-
żnie.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



W najbliższym czasie  we wszyst-
kich sołectwach naszej gminy odbę-
dą się zebrania wiejskie w sprawie 
uchwalenia wniosków o realizację 
zadań z Funduszu Sołeckiego na 
2016 rok.

Zebranie wiejskie uchwala wnio-
sek z inicjatywy sołtysa, rady sole-
ckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa, który powi-
nien zostać doręczony Burmistrzo-
wi Nowogrodźca w terminie do 30 
września, celem uwzględnienia go 
w projekcie budżetu gminy. Wnio-
sek zawierać powinien informację  
o przewidzianych do realizacji 
przedsięwzięciach na terenie dane-
go sołectwa w ramach przewidzia-
nych dla niego środków. Poniżej 
przedstawiamy informację o wy-
sokości środków przyznanych po-
szczególnym sołectwom Gminy No-
wogrodziec na 2016 rok w ramach 
funduszu sołeckiego.

Poza określeniem rodzaju 

przedsięwzięć wniosek powinien 
zawierać oszacowanie kosztów re-
alizacji oraz uzasadnienie. Należy 
zwrócić uwagę, że zadania finan-
sowane z funduszu sołeckiego mu-
sza być zadaniami własnymi gminy  
i służyć poprawie warunków życia 
mieszkańców oraz muszą być zgod-
ne ze strategią rozwoju gminy.  Nie 
można przeznaczyć środków z fun-
duszu na: 
• działalność statutową placówek 

oświatowych,
• działalność kościołów wyznanio-

wych, 
• działalność gospodarczą prowa-

dzoną przez osoby fizycznie lub 
prawne, 

• wynagrodzenia wypłacane na 
podstawie umowy o dzieło lub 
umowy o prace,

• zakup alkoholu, papierosów  
i innych używek. 

Zapraszamy mieszkańców gminy 
Nowogrodziec do czynnego uczest-
nictwa w zwoływanych w powyższej 
kwestii zebraniach wiejskich.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Droga do Starosty
Mieszkańcy Gościszowa od wie-

lu lat czynnie zabiegali  o naprawę  
drogi powiatowej z Gościszowa do 
Bolesławca. 

Modernizacja niniejszego od-
cinka drogi od dłuższego czasu sta-
nowiła priorytet w dążeniach Bur-
mistrza Nowogrodźca do poprawy 
stanu dróg powiatowych na terenie 
gminy Nowogrodziec. 

W ramach przebudowy wykona-
no dwie nowe warstwy asfaltowe na 
podbudowie z kruszywa łamanego. 
Dodatkowo przeprowadzono czysz-
czenie i pogłębienie rowów, remon-
ty przepustów drogowych oraz wy-
równanie i profilowanie poboczy. 
Łączna długość modernizowanej 
drogi wynosi 1,1 kilometra. 

Inwestycja realizowana jest na 
mocy porozumienia Powiatu Bole-
sławieckiego z Burmistrzem Nowo-
grodźca Robertem Relichem, któ-
ry zadeklarował pokrycie połowy 
kosztów wykonania zadania w kwo-

cie 250 tys. złotych w formie dotacji 
celowej. Porozumienie przewiduje, 
że zarówno Gmina Nowogrodziec 
jak i Powiat Bolesławiecki będą po-
dejmować działania na rzecz wspól-
nej promocji realizowanego zada-
nia w celu poprawy bezpieczeństwa 
komunikacyjnego.   

Odcinek drogi z Gościszowa do 
Ocic w kierunku Bolesławca sta-
nowi kluczowe połączenie z siecią 
dróg regionalnych i krajowych dla 
mieszkańców południowej części 
gminy Nowogrodziec. W ostatnich 
latach stan techniczny drogi uległ 
drastycznemu pogorszeniu. Mamy 
nadzieję, że dzięki przeprowadzo-
nym pracom mieszkańcy gminy 
szybciej i bezpieczniej będą mogli 
dotrzeć do swoich miejsc pracy, 
miejsc wypoczynku i wybranych in-
stytucji w celu załatwienia niezbęd-
nych spraw.       

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Fundusz Sołecki -  
termin składania 
wniosków

Nowogrodziec jest coraz bardziej 
popularny wśród turystów. Nie tylko 
wśród tych przejazdowych. Staje się 
również bardzo cenionym miejscem 
docelowym dla turystów z Polski  
i zagranicy. Odwiedzają gminę No-
wogrodziec turyści w grupach zorga-
nizowanych, zgłoszonych do Punktu 
Informacji Turystycznej Edukacyj-
nej i Kulturalnej w Nowogrodźcu, 
jak również grupy nieformalne  
i turyści indywidualni. Wielokrotnie 
gościliśmy grupy turystyczne z Gry-
fowa Śląskiego, jak również z Wroc-
ławia, Bolesławca, Lubina, Legnicy, 
Lubania oraz kajakarzy z Żagania, 
Szprotawy, Osiecznicy i Zgorzelca. 
Chętnie odwiedzają Nowogrodziec 
goście z Niemiec, Czech, Słowacji, 
Bośni i Hercegowiny, Białorusi, 
Ukrainy i Francji.

Turyści nie kryją swojej satys-
fakcji z udanych wyjazdów do No-
wogrodźca. Cieszymy się bardzo - 
Mieszkańcy naszej gminy są otwarci 
dla gości! Zapraszamy wszystkich 
do gminy Nowogrodziec!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Nowy Sołtys Zagajnika Urząd Miejski w Nowogrodźcu 
zawiadamia, iż dnia 29 lipca 2015 
roku podczas Zebrania wiejskiego 
wsi Zagajnik dokonano wyboru no-
wego sołtysa wsi.

Nowym Sołtysem Zagajnika zo-
stała Pani Katarzyna Karyszyn.

Życzymy Pani Sołtys wielu 
osiągnięć w pracy na rzecz lokalnej 
społeczności.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

FUNDUSZ SOŁECKI- TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

W najbliższym czasie  we wszystkich sołectwach naszej gminy odbędą się zebrania wiejskie 
w sprawie uchwalenia wniosków o realizację zadań z Funduszu Sołeckiego na 2016 rok.
Zebranie wiejskie uchwala wniosek z inicjatywy sołtysa, rady soleckiej lub co najmniej 15 
pełnoletnich mieszkańców sołectwa, który powinien zostać doręczony Burmistrzowi gminy                 
w terminie do 30 września, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek 
zawierać powinien informację o przewidzianych do realizacji przedsięwzięciach na terenie 
danego sołectwa w ramach przewidzianych dla niego środków. Poniżej przedstawiamy 
informację o wysokości środków przyznanych poszczególnym sołectwom Gminy 
Nowogrodziec na 2016 rok w ramach funduszu sołeckiego.

L.P SOŁECTWO 
WARTOŚĆ ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO  

W 2016 ROKU. 
1 CZERNA 23 960,80 zł 
2 GIERAŁTÓW 23 960,80 zł 
3 GODZIESZÓW 18 976,95 zł 
4 GOSCISZÓW 23 960,80 zł 
5 KIERŻNO 11 764,75 zł 
6 NOWA WIEŚ 19 024,88 zł 
7 MILIKÓW 23 960,80 zł 
8 PARZYCE 22 930,49 zł 
9 WYKROTY 23 960,80 zł 

10 ZEBRZYDOWA 23 960,80 zł 
11 ZAGAJNIK 9 368,67 zł 
12 ZABŁOCIE 11 644,95 zł 
13 NOWOGRODZIEC 23 960,80 zł 

 RAZEM: 261 463,29 zł 

Poza określeniem rodzaju przedsięwzięć wniosek powinien zawierać oszacowanie kosztów 
realizacji oraz uzasadnienie. Należy zwrócić uwagę, że zadania finansowane z funduszu
sołeckiego musza być zadaniami własnymi gminy i służyć poprawie warunków życia 
mieszkańców oraz muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Nie można przeznaczyć 
środków z funduszu na: 

• działalność statutową placówek oświatowych,
• działalność kościołów wyznaniowych, 
• działalność gospodarczą prowadzoną przez osoby fizycznie lub prawne, 
• wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło lub umowy o prace,
• zakup alkoholu, papierosów i innych używek. 

Zapraszamy  mieszkańców Gminy Nowogrodziec do czynnego uczestnictwa w zwoływanych 
w powyższej kwestii zebraniach wiejskich.

Popularny Nowogrodziec

Uroczystość wręczenia nagród i aktów awansu zawodowego
W dniu 31 sierpnia 2015 roku  

w  Urzędzie Miejskim w Nowo-
grodźcu odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród jubileuszowych trzem 
Dyrektorom jednostek oświato-
wych, dla których Gmina Nowogro-
dziec jest organem prowadzącym 
oraz aktów nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela dla na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach 
gminnych. 

Jubileusz 35-lecia pracy zawo-
dowej obchodził Pan Józef Rosa, 
Dyrektor Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Nowogrodźcu. 

30 lat pracy w zawodzie na-
uczyciela obchodziły Panie Joanna 
Mierzwa, Dyrektor Szkoły Podsta-

wowej im. Górników 
Surowców Mineral-
nych w Czernej i Pani 
Małgorzata Sokalska, 
Dyrektor Gimnazjum 
im. Ireny Sendler  
w Wykrotach. 

Doświadczenie pe-
dagogów i ich wielo-
letnie zaangażowanie  
w pracę na rzecz oświa-
ty  i lokalnej społecz-
ności przyczyniły się 
do stworzenia moc-
nych fundamentów do 
kształcenia młodzieży w gminie No-
wogrodziec.

W dniu 14 lipca 2015 roku czwo-
ro nauczycieli, po speł-
nieniu wymagań kwa-
lifikacyjnych, odbyciu 
stażu zawodowego oraz 
zdaniu egzaminu przed 
komisją, uzyskało sto-
pień nauczyciela mia-
nowanego, są to: Pani 
Estera Żak, nauczyciel 
języka angielskiego w 
Gimnazjum im. Ireny 
Sendler w Wykrotach, 
Pani Renata Klimek, 

nauczyciel języka angielskiego w 
Szkole Podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego w Nowogrodźcu, Pani 
Sylwia Marek, nauczyciel języka an-
gielskiego w Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Nowogrodźcu oraz 
Pan Krzysztof Adamiec, nauczyciel 
muzyki i plastyki w Gimnazjum  im. 
Adama Mickiewicza w Nowogrodź-
cu. 

Wszystkim nauczycielom Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
złożył serdeczne gratulacje oraz 
życzenia zadowolenia i satysfakcji  
z dalszej pracy zawodowej, a także 
pomyślności w życiu osobistym.

Zakład Obsługi Szkół w Nowogrodźcu
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Zakaz wypalania traw!
Szanowni   Mieszkańcy  

Gminy i Miasta Nowogrodziec, 

Koniec lata, jak co roku wią-
że się z tym, iż wiele osób przy-
stępuje do wypalania łąk, pa-
stwisk i nieużytków. Wypalanie 
traw i ściernisk prowadzi do 
nieodwracalnych zmian w śro-
dowisku naturalnym i jest przy-
czyną wielu pożarów. Podczas 
pożaru powstaje duże zadymie-
nie, które jest szczególnie groź-
ne dla osób przebywających  
w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca zdarzenia, ponadto po-
woduje zmniejszenie widocz-
ności na drogach, co może pro-
wadzić do powstania groźnych  
w skutkach kolizji i wypad-
ków. Trzeba pamiętać, że tra-
wy palą się bardzo szybko. W 
rozprzestrzenianiu ognia po-
magają także powiewy wia-
tru. W przypadku gwałtownej 
zmiany jego kierunku, pożary 
bardzo często wymykają się 
spod kontroli i przenoszą na 
pobliskie lasy i zabudowania. 
Niejednokrotnie w takich poża-
rach ludzie tracą dobytek całego 
życia. Występuje również bezpo-
średnie zagrożenie dla zdrowia  
i życia ludzi.

Praktyka wypalania traw 
jest działaniem nielegalnym  
w myśl obowiązujących prze-
pisów – art. 131 pkt 12 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
ochronie przyrody (tekst jedn. 
Dz.U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.) 

kto wypala łąki, pastwiska, nie-
użytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe, trzcinowiska 
lub szuwary podlega karze 
aresztu albo grzywny.

Wspomnieć należy, iż rol-
nikowi, który nie przestrzega 
zakazu wypalania traw, gro-
zi  ograniczenie bądź cofnięcie 
dopłat bezpośrednich, gdyż ta 
forma wsparcia unijnego zobo-
wiązuje użytkownika gruntów 
do utrzymania ziemi w dobrej 
kulturze rolnej.

Każdy wyjazd jednostek 
straży pożarnej to znaczne 
koszty, które wszyscy pokry-
wamy solidarnie. Ponadto 

strażacy zaangażowani w ak-
cję gaszenia pożarów traw, łąk  
i nieużytków, w tym samym 
czasie mogą być potrzebni do 
ratowania życia i mienia ludz-
kiego w innym miejscu. Może 
się zdarzyć, że przez lekkomyśl-
ność ludzi nie dojadą z pomocą 
na czas tam, gdzie będą na-
prawdę niezbędni.

Apeluję do wszystkich Miesz-
kańców Gminy i Miasta Nowo-
grodziec o zachowanie rozwagi 
i zaprzestanie wypalania traw  
i ściernisk. Chrońmy nasze ży-
cie, zdrowie, bezpieczeństwo  
i otoczenie.

Burmistrz Nowogrodźca

Finalista Konkursu „Modernizacja Roku 2014”
Zakończył się XIX ogólnopolski 

otwarty Konkurs „Modernizacja 
Roku 2014”. Centrum Utylizacji 
Odpadów Gmin Łużyckich w Lu-
baniu zostało zwycięzcą konkursu 
w kategorii „obiekty przemysłowe 
i inżynieryjne”. Centrum zostało 
również najpopularniejszą inwesty-
cją w swojej kategorii wśród inter-
nautów.

Inwestycja w tą najnowocześ-
niejszą instalację w kraju została 
sfinansowana w wyniku porozu-
mienia 14 gmin Zachodniego Re-
gionu Gospodarowania Odpada-
mi Województwa Dolnośląskiego, 
w którym to wiodącą rolę pełnił 
współinicjator Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich. Projekt zo-
stał dofinansowany przez Fundusze 
Europejskie – Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Dolno-
śląskiego na lata 2007 – 2013.

Do budowy tej instalacji doszło 
dzięki wspólnej inicjatywie nastę-

pujących gmin: Miasta i Gminy 
Nowogrodziec, Miasta Lubań, Mia-
sta i Gminy Gryfów Śląski, Miasta  
i Gminy Leśna, Gminy Lubań, Gmi-
ny Olszyna, Miasta i Gminy Pieńsk, 
Gminy Platerówka, Gminy Sie-
kierczyn, Gminy Sulików, Miasta  
i Gminy Węgliniec, Miasta Zawi-
dów, Gminy Zgorzelec oraz Miasta 
Zgorzelec, które podpisały Poro-
zumienia Międzygminne w celu 
wspólnej budowy i eksploatacji Re-
gionalnej Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych powstałej 
na bazie Centrum Utylizacji Gmin 
Łużyckich w Lubaniu.

Realizacja inwestycji pozwoli na 
wypełnienie przez gminy szeregu 
obowiązków z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi, a przede 
wszystkim przyczyni się do popra-
wy stanu środowiska naturalnego, 
a tym samym poprawy jakości życia 
Mieszkańców naszego regionu.

 Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Informacja dla rolników dotkniętych suszą
W dalszym ciągu trwa obliczanie 

strat w rolnictwie spowodowanych 
największą od lat suszą. Zarządze-
niem nr 408 Wojewody Dolnoślą-
skiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
została powołana Gminna Komisja 
do spraw szacowania szkód w go-
spodarstwach rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej, znaj-
dujących się na obszarach dotknię-
tych suszą na terenie gminy Nowo-
grodziec.

 W związku z tym, że prace 
gminnych komisji nie zakończyły 
się, Oddział Terenowy Agencji Nie-
ruchomości Rolnych we Wrocławiu 

informuje, że rolnicy, którzy po-
nieśli szkody spowodowane suszą, 
mogą składać wnioski o odrocze-
nie terminu płatności i rozłożenia 
na raty z tytułu umów sprzedaży i 
dzierżawy nieruchomości Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa 
oraz udzielenia ulg w czynszu dzier-
żawnym, gdy uznają to za zasadne.

 Wszczęcie postępowania w 
sprawie udzielenia wsparcia może 
nastąpić na wniosek poszkodowa-
nego rolnika. Każda sprawa będzie 
rozpatrywana indywidualnie.

      
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Na skróty do młyna
31 sierpnia br. została zakończo-

na przebudowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w Nowogrodź-
cu - łącznik ul. Młyńskiej z drogą 
powiatową na odcinku Nowogro-
dziec - Zabłocie.

Przebudowa drogi polegała na 
położeniu nawierzchni mineralno 
-bitumicznej o szerokości 3 me-

trów. Zaprojektowano nałożenie  
2 warstw asfaltowych o łącznej gru-
bości 8 cm na podbudowie z kru-
szywa łamanego.

W ramach realizowanej inwesty-
cji wyremontowany został ponadto 
przepust drogowy długości 14 me-
trów. Łączna długość modernizo-
wanej drogi wyniosła 853 metry. 
Całkowity koszt zadania wyniósł 
330 tys. zł., który został zaplano-

wany w budżecie Gminy. Na reali-
zację inwestycji pozyskano dotację 
celową z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego w ra-
mach finansowania ochrony rekul-
tywacji i poprawy gruntów rolnych. 
Budowa będzie dofinansowana  
w wysokości 177,5 tys. zł.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Wyjazd dzieci na kolonię
W dniu 06 lipca br. ośmioro 

dzieci z terenu gminy Nowogro-
dziec wzięło udział w bezpłatnych 
koloniach letnich organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu. Miejscem wypoczynku 
dzieci była nadmorska miejscowość 
Łazy - urokliwe miejsce położone 
na Wybrzeżu Słowińskim, na końcu 
mierzei oddzielającej jezioro Jam-
no od Morza Bałtyckiego.

Po wspaniałym, pełnym wrażeń 
dwutygodniowym wypoczynku nad 
morzem, powróciły dzieci z kolo-
nii. Zadowolone buzie świadczyły  
o mile spędzonym czasie.
   

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu


