
Pod koniec stycznia 2017 roku 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich podpisał umowę na roboty 
budowlane z firmą Budownictwo 
Dekarsko – Blacharskie, Murar-
stwo, Malowanie Rafał Tomczyk 
z siedzibą w Otoku. Zadanie in-
westycyjne dotyczy modernizacji 
pokrycia dachu na budynku Szkoły 
Podstawowej im. Bolesława Chro-
brego w Nowogrodźcu. Łączna 
kwota wykonania tej inwestycji to 
365 994,75 zł.

Inwestycja obejmuje wymia-
nę pokrycia dachowego budynku 
z ułożeniem folii dachowej, kontr-
łat i łat dachowych, wymianę obró-
bek blacharskich, rynien i rur spu-
stowych na powierzchni ok. 1 577 
m2. Pokrycie dachowe wykonane 
będzie z dachówki ceramicznej 
w kolorze czerwonym. 

Szkoła Podstawowa w Nowo-
grodźcu od dłuższego czasu zmaga 
się z problemami wynikającymi ze 
złego stanu technicznego pokrycia 
dachowego, do których należy za-
liczyć liczne nieszczelności, zawil-
gocenie ścian oraz coraz częściej 

pojawiające się zacieki na sufitach 
sal lekcyjnych. Powyższe powodo-
wało zakłócenia w pracy placówki, 
a przy niezmienionym stanie rzeczy 
mogło doprowadzić do degradacji 
stanu technicznego ścian budynku.  
Stan budynku i dachu jest efektem 
niskiej jakości prac budowlanych 
w trakcie budowy w 2002 roku, 
której potwierdzeniem jest eksper-
tyza techniczna.

„W tej sytuacji nieodzownym 
stało się szybkie określenie roz-

miaru i kosztów niezbędnych prac, 
a następnie zlecenie wykonania 
kompleksowych robót związanych 
z wymianą pokrycia dachowego” - 
informuje Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich. 

Inwestycja potrwa około pół 
roku i zostanie sfinansowana ze 
środków własnych budżetu Gminy 
i Miasta Nowogrodziec. 

Pieniądze, które wydajemy po-
nownie, moglibyśmy przeznaczyć 
na inny ważny cel dla Mieszkań-
ców.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Luty 2017Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Studenci Instytutu  
Politologii Uniwersytetu  
Wrocławskiego w Nowogrodźcu

 23 stycznia 2017 roku w Nowo-
grodźcu w Domu Kultury „Promyk” 
odbyło się spotkanie studentów 
Instytutu Politologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego z przedstawicie-
lami władz Gminy Nowogrodziec 
oraz społeczności lokalnej. Przed-
stawicielami Uniwersytetu Wroc-
ławskiego byli studenci I i II roku 
studiów stacjonarnych na kierun-
ku polityka publiczna i zarządza-
nie projektami społecznymi wraz 
z pracownikami naukowymi: dr 
Katarzyną Kobielską, dr Iwoną Ma-
cek i dr Andrzejem Ferensem. Ze 
strony władz i społeczności lokalnej 
w spotkaniu uczestniczyli Robert 
Relich - Burmistrz Nowogrodźca, 
Tadeusz Rycharski - Prezes Zarzą-
du Kamiennogórskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Małej Przed-
siębiorczości S.A., przedstawicie-
le Rady Miejskiej, przedstawiciele 
spółdzielni mieszkaniowych, kie-
rownicy jednostek organizacyjnych 
w gminie, w tym jednostek oświa-
towych.

Na spotkaniu Burmistrz Robert 
Relich szczegółowo przedstawił hi-
storię powstania i funkcjonowanie 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
Małej Przedsiębiorczości  w Wy-
krotach. Studenci pozyskali wiedzę 
z zakresu warunków i mechani-
zmów rozwoju lokalnego oraz roli 
i znaczenia w tym procesie lokal-
nych władz publicznych. Nie zabra-
kło dyskusji o skutkach społecznych 

działania Specjalnej Strefy Ekono-
micznej dla społeczności lokalnej.

Jednym z elementów wyjaz-
du studialnego do Nowogrodźca 
było zwiedzanie terenu Kamienno-
górskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Małej Przedsiębiorczości 
w Wykrotach. Młodzież miała oka-
zję przyjrzeć się z bliska organizacji 
pracy w dwóch zakładach na strefie: 
Toyota Boshoku Poland oraz Weber 
Hydraulika. Przedstawiciele obu 
zakładów wykazali się ogromnym 
zaangażowaniem w organizację 
tego interesującego przedsięwzię-
cia. Grupę zwiedzającą zapoznano 
ze strukturą organizacyjną firm 
i ich działalnością na rynku. Przed-
stawiono także nowe rozwiązania 
organizacyjne stosowane  w nowo-
czesnych zakładach pracy.

Wizyta studentów w Nowo-
grodźcu niewątpliwie przyczyni się 
do pogłębienia przez nich wiedzy 
z zakresu rozwoju regionalnego 
i lokalnego. Na uwagę zasługuje 
również fakt, iż przedsięwzięcie to 
zrealizowane zostało z inicjatywy 
grupy studentów, którzy spośród 
wszystkich gmin Dolnego Śląska 
wybrali na wizytę studialną właśnie 
gminę Nowogrodziec, jako przy-
kład gminy aktywnej i inicjującej 
rozwój lokalny.
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uprzejmie informuje Mieszkań-
ców Gminy Nowogrodziec o re-
alizowanym projekcie, który jest 
dofinansowany z Funduszy Euro-
pejskich pt. „Wyeliminowanie te-
rytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego In-
ternetu o wysokich przepustowoś-
ciach w powiecie bolesławieckim 
POPC01_020329”.

Inwestycje dotyczące zapewnie-
nia szerokopasmowego Internetu 
w miejscowościach Gminy Nowo-
grodziec stanowią kontynuację 
projektu „Likwidacja obszarów 
wykluczenia informacyjnego i bu-
dowa dolnośląskiej sieci szkieleto-
wej”, przeprowadzonego w latach 
2012-2015 przez Województwo 
Dolnośląskie w partnerstwie z wy-
branymi gminami na terenie wo-
jewództwa. Dofinansowanie tego 
projektu z budżetu Gminy Nowo-
grodziec wyniosło blisko 250 tys. 
złotych. Projekt polegał na budo-
wie magistrali sieci szerokopas-
mowej wzdłuż torów kolejowych, 
tj. terenie stanowiącym własność 
Skarbu Państwa. Dzięki zaangażo-
waniu Burmistrza Nowogrodźca 
Roberta Relicha, możliwością do-
stępu do sieci szerokopasmowej 
została objęta większa część Gminy 
Nowogrodziec.    

Celem realizowanej inwestycji 
jest zapewnienie dostępu do sze-
rokopasmowego Internetu o gwa-
rantowanej przepustowości min. 
30 Mb/s na obszarach wykluczo-

nych cyfrowo w województwie 
dolnośląskim. W ramach projektu 
zostanie wybudowana sieć światło-
wodowa w gminach powiatu bole-
sławieckiego: Bolesławiec, Nowo-
grodziec i Osiecznica. Inwestycje 
w gminie Nowogrodziec prowa-

dzone są na terenie miejscowo-
ści: CZERNA, KIERŻNO, NOWA 
WIEŚ,NOWOGRODZIEC, PARZY-
CE, WYKROTY, ZEBRZYDOWA.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu



W dniu 4 stycznia br. miało 
miejsce XVII spotkanie integracyj-
ne osób niepełnosprawnych powia-
tu bolesławieckiego. Podczas spot-
kania odbyła się uroczysta msza 
święta, następnie - występy arty-

styczne przygotowane przez osoby 
niepełnosprawne, a także wspólny 
poczęstunek. Dodatkowo można 
było podziwiać prace artystyczne 
przygotowane przez uczestników 
wydarzenia. 

Gmina Nowogrodziec mogła 
pochwalić się przygotowaną przez 
osoby niepełnosprawne przepięk-
ną wystawą o tematyce bożonaro-
dzeniowej.

Co roku wyjazd integracyjny 
cieszy się ogromną popularnością 
wśród mieszkańców naszej gminy. 
W tegorocznym spotkaniu wzięło 
udział 118 osób niepełnosprawnych 

z terenu gminy No-
wogrodziec oraz ich 
opiekunów. Wśród  
uczestników spot-
kania nie zabra-
kło przedstawicieli 
władz lokalnych 
- Zastępcy Burmi-
strza Nowogrodźca 
Dariusza Jancele-
wicza. Po zakoń-
czonej uroczystości 
wszystkie osoby 
niepełnosprawne 
otrzymały świątecz-
ne paczki.

Miejsko Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej   
w Nowogrodźcu

Dnia 31 stycznia 2017 roku 
w Miejsko Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej  w Nowogrodź-
cu odbyło się spotkanie w sprawie 
osób bezdomnych w gminie Nowo-
grodziec. Uczestniczyli w nim pra-
cownicy socjalni i asystent rodziny 
MGOPS w Nowogrodźcu oraz za-
proszone osoby: Andrzej Kowalów, 
strażnik  Straży Miejskiej w No-
wogrodźcu oraz pracownicy Urzę-
du Miejskiego w Nowogrodźcu. 
Spotkanie prowadziła Kierownik 
MGOPS Anna Lityńska.

Od kilku już lat, każdego roku, 
osoby bezdomne są liczone w mie-
siącu lutym. Działania te zmierza-
ją do poznania obecnej skali bez-
domności w Polsce. 
Informacje uzyskane 
w wyniku badania są 
wykorzystywane do 
uwzględnienia prob-
lemu bezdomności 
w Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Prob-
lemów Społecznych, 
czy w podejmowaniu 
decyzji w zakresie 
działań związanych 
z polityką mieszka-

niową Gminy. W przypadku osób 
bezdomnych z gminy Nowogro-
dziec nawiązana jest współpraca 
ze Schroniskiem Świętego Brata 
Alberta w Leśnej oraz Schroni-
skiem w Bolesławcu, gdzie osoby 
bezdomne najczęściej są kierowani 
w celu zapewnienia schronienia. 

W trakcie podejmowanych 
działań konieczna jest stała wymia-
na informacji przez poszczególne 
służby, tj. MGOPS, Policja, Straż 
Miejska, Sołtysi, służba zdrowia czy 
Urząd Miejski. Działania mają na 
celu zapobieganie nieszczęśliwym 
zdarzeniom związanym z utratą 
zdrowia i życia w wyniku niskich 
temperatur.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w Nowogrodźcu

Spotkanie integracyjne  
osób niepełnosprawnych

Problem bezdomności

Miejsko Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nowogrodź-
cu zaprasza osoby posiadające 
problem nadużywania alkoholu 
do Gminnej Komisji na rozmowę. 
W trakcie spotkania otrzyma się 
wiedzę, jakie są możliwości pora-
dzenia sobie z tym problemem.

Można uczestniczyć w spotka-
niach Klubu AA, które odbywają 
się w każdy poniedziałek w godz. 
15:30 - 19:00 oraz w piątek 
w godz. 16:30 - 19:00.

Dla osób współuzależnionych 
w każdy czwartek w godz. 14:00 
- 17:00 odbywają się spotkania 
w Punkcie Konsultacyjnym, gdzie 
można pozyskać wiedzę, jak po-
móc osobie bliskiej i pozyskać 
wsparcie.

Komisja może zlecić przepro-
wadzenie wywiadu środowisko-
wego oraz badanie biegłego do 
spraw uzależnień, który wyda 
opinię w przedmiocie uzależ-
nienia. Jeżeli biegły nie znajdzie 
objawów uzależnienia, Gminna 
Komisja na tym kończy swoją 
pracę. Jeżeli biegły stwierdzi, że 
występuje problem uzależnienia, 
Gminna Komisja ma obowiązek 
przekazać sprawę do Sądu Ro-
dzinnego w Bolesławcu – może 
zapaść wyrok o zobowiązanie do 
podjęcia leczenia odwykowego.

Działania Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych reguluje ustawa o wy-
chowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi. Na 
jej podstawie działa powołana 
przez Burmistrza Nowogrodźca 
Gminna Komisja. W skład Komi-
sji wchodzą osoby przeszkolone 
w zakresie profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych.

Komisja zbiera się na posie-
dzeniach, związanych z rozpa-
trywaniem spraw dotyczących 
realizacji programu. 31 stycznia 
bieżącego roku odbyło się kolejne 
spotkanie, na którym rozpatrzo-
nych zostało 17 wniosków.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w Nowogrodźcu

Gminna Komisja  
Rozwiązywania  
Problemów  
Alkoholowych  
w Nowogrodźcu

1

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują 
ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet 

w ciąży i rodzin „Za życiem”
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Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny nieuleczalnie chorego dziecka. 
Dowiesz się, jakie przysługują ci:

Potrzebne informacje otrzymasz:

prawa,
badania,
rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

w przychodni,
w szpitalu,
w ośrodkach pomocy społecznej
od asystenta rodziny.

kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych, 
kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: 

rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie,
albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

poronienia,
urodzenia dziecka martwego,
urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach

Kto może skorzystać z uprawnień:
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Jeśli jesteś rodzicem dziecka niepełnosprawnego z orzeczoną niepełnosprawnością

Zwróć się bezpośrednio do realizatorów wsparcia. Są to właściwe ze względu na twoje miejsce zamieszkania:

Ze środków PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) możesz uzyskać 
dofinansowanie : 
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3.

centra pomocy rodzinie,
ośrodki pomocy rodzinie,
ośrodki pomocy społecznej.

na likwidację barier: 

na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych - na zlecenie 
lekarza prowadzącego,

do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,

Komu przysługuje
Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 

Kiedy złożyć wniosek
Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony 
po tym terminie nie zostanie rozpatrzony. 

Jakie warunki musisz spełniać
Aby otrzymać oświadczenie, matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia 
ciąży do porodu.

opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna 
w warunkach domowych lub stacjonarnych),
kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne, 
inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł
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jest to zorganizowana forma rehabilitacji połączona z wypoczynkiem. Jej celem jest poprawa 
psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników. 
dofinansowanie przysługuje osobie niepełnosprawnej, która:

architektonicznych – zlikwidowanie utrudnień w budynku lub mieszkaniu oraz w jego najbliższej 
okolicy. Może to być np. dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, budowa pod-
jazdu lub windy dla wózkowicza, likwidacja progów czy montaż uchwytów.
w komunikowaniu się – zlikwidowanie ograniczeń, które uniemożliwiają lub utrudniają swobodne 
porozumiewanie się lub przekazywanie informacji. Pomoc może polegać np. na zakupie syntezatora 
mowy.
technicznych – zastosowanie przedmiotów lub sprzętów odpowiednich dla osoby niepełnospraw-
nej. Likwidacja tej bariery ma pomóc sprawniej funkcjonować i działać w społeczeństwie. Dofinan-
sowanie możesz uzyskać, np. na zakup roweru trójkołowego.

sprzęt rehabilitacyjny – wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium dochodowego,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze -  wsparcie możesz uzyskać po spełnieniu kryterium 
dochodowego. Są to m.in.: aparaty ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn, obuwie ortopedyczne, 
kule, laski, wózki, materace przeciwodleżynowe, pasy przepuklinowe, aparaty słuchowe, sprzęt sto-
mijny, cewniki, inhalatory, szkła okularowe, pieluchomajtki i inne.

ma skierowanie od lekarza prowadzącego,
spełnia kryterium dochodowe*.
nie spełnia kryterium dochodowego - dofinansowanie jest wtedy pomniejszone o kwotę 
przekroczenia kryterium. Jeśli osoba niepełnosprawna jest w trudnej sytuacji materialnej 
lub losowej, dofinansowanie może być przyznane w pełnej wysokości.
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Jak skorzystać z uprawnień

Co zrobić, aby skorzystać z uprawnień

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne 
upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej 
w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza: 

Wystarczy, że zgłosisz się do asystenta rodziny zatrudnionego przez ośrodek pomocy społecznej. Asystent 
nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł 
załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach.

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa 
Zdrowia  „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” 
– „Zdrowie matki i dziecka”.
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ubezpieczenia zdrowotnego,
posiadającego specjalizację II stopnia,
posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,

pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,

pomoc psychologiczna dla rodziców,

rehabilitacja lecznicza,

wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy - na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,

zakup leków poza kolejnością,

opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz 
opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:

badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),

od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem ( tzw. wizyty patronażowe) oraz większa 
ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przy-
gotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, 
połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,

poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) - zgodnie ze 
wskazaniami lekarskimi,

koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu 
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Okres okołoporodowy

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

●
●
●
●
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przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego.
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● na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to potrzeby wynika-
jące z niepełnosprawności osoby.

Inne świadczenia

Podstawa prawna

Pamiętaj, że możesz również skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Przyznaje je ośrodek pomocy 
społecznej właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Świadczenie może mieć formę pieniężną lub 
niepieniężną.

Szczegóły dotyczące przyznawania wspomnianych świadczeń znajdziesz stronie internetowej Minister-
stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-
-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne

* Kryterium dochodowe, tzn. osiągnięcie przeciętnego miesięcznego dochodu, który nie przekracza 50% przeciętnego wyna-
grodzenia, przypadającego na osobę żyjącą we wspólnym gospodarstwie domowym (w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych). Dochód dzielony jest przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym i obliczany 
za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. 

Świadczenia pieniężne:

Świadczenia niepieniężne:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

zasiłek stały, 

zasiłek okresowy,  

zasiłek celowy,

specjalny zasiłek celowy.

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.  U.  z  2016  r. poz. 930, z późń. zm.)

praca socjalna,

poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne) dla osób i rodzin, które mają trudności 
w rozwiązywaniu problemów życiowych lub potrzebują wsparcia,

usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna zalecona 
przez lekarza),

specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym, np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów i  pedagogów),

mieszkania chronione,

ośrodki wsparcia.
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W Urzędzie Miejskim w Nowo-
grodźcu zakończono kolejną wy-
stawę - prezentację rękodzielni-
czych wyrobów świątecznych. Swój 
kunszt prezentowali twórcy ludowi, 
Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, 
uczniowie i nauczyciele placówek 
oświatowych oraz lokalni artyści 
z terenu gminy Nowogrodziec: Se-
niorzy Domu Dziennego Pobytu 
w Nowogrodźcu, Pani Francisz-
ka Szewczyk, Pani Urszula Anioł, 
Pani Helena Rojewska, Pani Kinga 
Morgaś-Szwichtenberg, uczniowie 
i nauczyciele: Szkoły Podstawowej 
im. Bolesława Chrobrego w Nowo-
grodźcu, Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Gierałtowie, Szko-
ły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Gościszowie, Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Wykro-
tach. Wszyscy uczestnicy wystawy 
otrzymali podziękowania i dyplomy 
uznania Burmistrza Nowogrodźca.

Kolejną wystawą autorską w No-
wogrodzieckim Ratuszu jest zbiór 
prac mieszkanki gminy Nowogro-
dziec - Pani Bożeny Mazurkiewicz, 
Artystki o szerokim wachlarzu za-
interesowań i umiejętności profe-
sjonalnych. Pani Bożena jest absol-
wentką Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Ukończyła studia na 
kierunku Edukacja Artystyczna w za-
kresie Sztuk Plastycznych. Uzyskała 
dyplom - Pedagogika Sztuki, Rysu-
nek w pracowni Joanny Imielskiej 
oraz aneks do dyplomu w Pracowni 
Rzeźby Jacka Jagielskiego. Artystka 

ma na swoim koncie wiele wystaw 
indywidualnych i zbiorowych, w kra-
ju i za granicą. Jej dorobek artystycz-
ny i niezaprzeczalny talent nie pozo-
stawiają widza obojętnym. 

Pani Bożena Mazurkiewicz jed-
nak ciągle tworzy nowe prace, które 
łączą się ze sobą i stanowią jedną ca-
łość. W Nowogrodzieckim Ratuszu 
prezentowane są rzeźby, składające 
się z kolorowych drewnianych klo-
cków, gdzie każdy kolor i wielkość 
ma swój sens oraz odpowiednik 
w polskim alfabecie. Rzeźby ekspo-
nowane są z legendą objaśniającą. 

Wyjątkowość, kreatywność, po-
mysł twórczy, niestandardowa wizja, 
ciekawa technika tworzenia! Mamy 
wielką przyjemność zaprezentować 
Państwu twórczość Pani Bożeny Ma-
zurkiewicz - zapraszamy do Ratusza!

Artystka ma na swoim koncie 
wiele wystaw: 

• Galeria ARS, Poznań - wystawa 
w ramach IX Poznańskiego Festi-
walu Nauki i Sztuki, 

• Galeria w Ratuszu, Leszno - wy-
stawa prac autorskich,

• Galeria VICTUS, Poznań - prezen-
tacja prac w I Pracowni Rysunku, 

• Galeria 7 niebo, Rynek – Sukien-
nice, prezentacja prac,

• Galeria Concordia, Bolesławiec - 
udział w Projekcie Kulturalnym 
„Ona i On”, 

• Galeria Długa, BOK, Bolesławiec - 

wystawa rzeźby: „Cztery pory roku 
Vivaldiego”,

• Muzeum Ceramiki, Bolesławiec - 
„Artyści Ziemi Bolesławieckiej”, 

• Miejski Dom Kultury, Zgorzelec 
- wystawa fotografii z cyklu „Ta-
jemnica”, 

• Il Bracolo Arte contemporanea 
Via dei Quattro Cantoni, Rzym 
(Włochy) - „Sztuka - spojrzenie 
z północy”,

• MOKSiAL, Klub „Jazgot”, Szklar-
ska Poręba - wystawa fotografii, 

• Galeria Promocje, ODK, Jelenia 
Góra - wystawa fotografii,

• Neisse Galerie,Görlitz (Niemcy) - 
wystawa fotografii,

• Galeria BOC-MCC, Bolesławiec - 
wystawa malarstwa „Artyści dla 
Bolesławca”, 

• Volksbank Raiffeisenbank Nie-
derschlesien eG, Görlitz (Niemcy) 
- wystawa fotografii, 

• Staedtisches Klinikum Görlitz 
gGmbH, Girbigsdorfer, Görlitz 
(Niemcy) - wystawa fotografii, 

• Galeria pod Atlantami, Wałbrzych 
- wystawa fotografii,

• wiele innych wystaw, prezentacji 
i wernisaży.

Zachęcamy gorąco do udziału 
w cyklicznych wystawach w Ratuszu, 
do zaprezentowania swoich talen-
tów, do promocji olbrzymiego poten-
cjału twórczego Mieszkańców Gminy 
i Miasta Nowogrodziec!

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Honor i odwaga
W dniu 11 lutego 2017 roku na za-

proszenie Zarządu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowogrodźcu, Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich uczestni-
czył w walnym zebraniu sprawozdaw-
czym jednostki. Walne Zebranie OSP 
Nowogrodziec prowadził i mu prze-
wodniczył Pan Andrzej Dutkowski – 
Prezes Jednostki.

Podczas zebrania Zarząd Ochot-
niczej Straży Pożarnej przedstawił 
sprawozdanie z działalności jednost-
ki, a także sprawozdanie finansowe. 
Omówione zostały również bieżące 
sprawy funkcjonowania OSP Nowo-
grodziec, które opisał Pan Ryszard 
Kalus – Naczelnik OSP w Nowo-
grodźcu. Jednym z punktów w oma-
wianym sprawozdaniu była prenume-
rata czasopisma Strażak.

Ochotnicza Straż Pożarna w No-
wogrodźcu otrzymała z  budżetu Gmi-
ny i Miasta Nowogrodziec 97.665,69 
złotych, co stanowi blisko połowę 
środków pieniężnych przeznaczonych 
na poprawę bezpieczeństwa. Warto 
podkreślić, że przy zaangażowaniu 
Strażaków jednostka osiąga na mie-
niu gminy własne dochody, które słu-
żą wspieraniu działalności statutowej 
w kwocie od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu tysięcy złotych. 

We współpracy ze Strażakami 
OSP w Nowogrodźcu sfinansowali-
śmy w budynku: wymianę oświet-
lenia wraz z wykonaniem instalacji 
elektrycznej w części garażowej oraz 
warsztatowej budynku OSP Nowo-
grodziec, co w dużej mierze przyczy-
niło się do poprawy bezpieczeństwa 
i komfortu pracy Strażaków. Wyko-
nana została również wymiana okien, 
w których zastosowano rozwiązania 
antywłamaniowe. W roku bieżącym 
przystąpimy do wymiany drzwi wej-

ściowych.
W związku z jubileuszem 70-lecia 

OSP przed Domem Strażaka w Nowo-
grodźcu na podstawie Uchwały Rady 
Miejskiej nr XXVII/194/16 z dnia 30 
sierpnia 2016 roku wzniesiono po-
mnik w postaci tablicy pamiątkowej. 
Rada Miejska w Nowogrodźcu pod-
jęła uchwałę o ustanowieniu pomni-
ka wyrażając uznanie dla pokoleń 
Strażaków za ofiarną służbę na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa lokalnej 
społeczności. Wykonanie pomnika 
poprzedzono opracowaniem doku-
mentacji projektowej i budowalnej, 
uzyskano stosowne pozwolenie bu-
dowlane. Zadanie także zostało sfi-
nansowane w znacznej mierze ze 
środków publicznych Gminy.

Strażacy opiekują się budynkiem 
wykonując wiele prac społecznie, 
które są widoczne. Stanowi to bardzo 
dobry przykład troski o mienie stano-
wiące własność Gminy i godny przy-
kład do naśladowania. 

Robert Relich, Burmistrz No-
wogrodźca podziękował i wyraził 
w okolicznościowym wystąpieniu 
uznanie dla Strażaków Ochotników. 
Przekazał podziękowania Mieszkań-
ców, które odbiera bezpośrednio, za 

bardzo dobrą współpracę pomiędzy 
Gminą a OSP na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa. Poinformował o nowych 
inicjatywach: budowie parkingu przy 
OSP w Nowogrodźcu na podstawie 
Uchwały budżetowej podjętej przez 
Radę Miejską w Nowogrodźcu, współ-
finansowaniu remontu samochodu 
pożarniczego z drabiną na kwotę 12 
tysięcy złotych, po remoncie silnika, 
który już został wykonany. Przedsta-
wił nowy planowany projekt inwesty-
cyjny dla OSP w Nowogrodźcu pod 
nazwą utworzenia Międzynarodo-
wego Centrum Szkolenia Młodzieżo-
wych Drużyn Pożarniczych w Nowo-
grodźcu. Realizacja projektu pozwoli 
na stworzenie ośrodka szkolenia przy 
jednoczesnym planowanym remon-
cie budynku Domu Strażaka w No-
wogrodźcu. Burmistrz Robert Relich 
zaprosił młodzież z Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej w Nowogrodźcu 
do wzięcia udziału w oficjalnej dele-
gacji w ramach współpracy z Gminą 
Srbac w Republice Serbskiej Bośni 
i Hercegowiny. Na koniec na ręce Pre-
zesa OSP w Nowogrodźcu wręczył list 
gratulacyjny oraz nagrodę dla Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej w No-
wogrodźcu.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Zaadoptuj zwierzaka i stwórz mu nowy dom
Schronisko dla zwierząt bez-

domnych w Przylasku działa już od 
półtora roku. 

Gmina Nowogrodziec, jako czło-
nek Związku Gmin „KWISA”, po-
czyniła wszelkie starania, by takie 
schronisko zostało uruchomione, co 
też stało się 30 września 2014 roku. 
Wówczas odbyło się uroczyste ot-
warcie Schroniska dla Bezdomnych 
Małych Zwierząt w Przylasku.

Problem z bezdomnością zwie-
rząt, zwłaszcza psów i kotów, w wie-
lu gminach powraca dość często. 
Dzieje się tak m.in. dlatego, że 
niejednokrotnie są one przez lu-
dzi traktowane jak zabawka, którą 
w każdej chwili można wyrzucić za 
drzwi i o niej zapomnieć. I wtedy 
powstaje problem, któremu z mocy 
prawa musi zaradzić lokalny samo-
rząd. Stąd właśnie już w 2012 roku 
pojawił się projekt, by poczynić sta-
rania w sprawie utworzenia takiego 
ośrodka.

W przedsięwzięciu uczestniczyły 
członkowie Związku Gmin Kwisa: 
Nowogrodziec, Olszyna, Siekier-
czyn, Osiecznica, Leśna, Platerów-
ka, Mirsk, Gryfów Śląski, Lwówek 
Śląski, Lubomierz, Warta Bolesła-
wiecka, gmina wiejska Lubań, mia-
sto Bolesławiec oraz gmina wiejska 
Bolesławiec. Zarządcą obiektu jest 
firma IZERY z Lubomierza. 

Schronisko Związku Gmin Kwisa 
dla Bezdomnych Małych Zwierząt 
w Przylasku w gminie Platerówka 
to kompleks obejmujący budynek 
wielofunkcyjny z pomieszczeniem 
kuchennym, zapleczem i biurami, 
częścią sanitarną dla personelu i po-
mieszczeniem wydawania zwierząt 
do adopcji. Poza tym znajduje się tu 
też pawilon z kojcami ogrzewanymi 
dla psów chorych i zwierząt po za-
biegach. Na placu znajduje się kilka 
długich rzędów czystych, zadbanych 
kojców dla psów i jeden podwójny 
dla kotów wraz z budami. Poza tym 
w kompleksie są także obiekty ma-
gazynowe oraz kojce kwarantanny, 
a więc miejsce, gdzie zwierzęta za-
raz po przywiezieniu są poddawane 
obserwacji. 

Nie bez znaczenia jest też spe-
cjalny wybieg, na którym zwierzęta 
będą mogły sobie także spokojnie 
pobiegać. Schronisko jest bardzo 
dobrze wyposażone. 

Zgodnie z regulaminem schroni-
ska, zwierzęta mogą trafiać do niego 
wyłącznie z gmin, które uczestniczy-
ły w realizacji przedsięwzięcia oraz 
za ich wiedzą.

Schronisko potrzebuje wolonta-
riuszy. 

Znaleźć też możemy tam za-
dbane psy i koty, które czekają na  
adopcję. 

Jak zostać wolontariuszem i jak 
adoptować  psa?

„Wolontariat nie pełni roli za-
stępczej dla personelu.  Jego celem 
jest przystosowanie psa do życia 
wśród ludzi, jest to lista rzeczy, któ-
re każdy pies powinien umieć bądź 
być do nich przyzwyczajony. Szcze-
niak musi nauczyć się chodzić na 
spacery, musi przyzwyczaić się do 
ludzkiego dotyku, poznawać obce 
osoby, bawić się, chodzić po scho-

dach itp. Ta lista wcale nie jest krót-
ka”, - powiedział Pan Wiesław Gie-
rus, Prezes firmy „Izery”.

Wolontariat to nie tylko praca 
ze szczeniakami, wiele zwierząt to 
stworzenia po przejściach. Okazanie 
im serca i poświęcenie czasu zaowo-
cuje ich oswojeniem i nabraniem 
zaufania do człowieka. Dlatego też 
schronisko potrzebuje wolontariu-
szy, bowiem personel podstawowy 
nie jest  w stanie sprostać tym wy-
zwaniom.

Schronisko potrzebuje osób 
z charyzmą i ogromnym zaanga-
żowaniem. Osoby zainteresowane 
wolontariatem przede wszystkim 
powinny być pełnoletnie, cechować 
się nie tylko miłością do zwierząt, 
ale również kreatywnością i otwar-
tością na pracę zespołową.

Kolejnym etapem, do którego 
właśnie wolontariusze przygotowu-
ją psa, jest adopcja. Można wybrać 
zwierzaka na portalu Facebook. 
Pracownicy na profilu schroniska 
wystawiają zdjęcia psów i kotów. 
Po wybraniu zwierzaka przez In-
ternet można do schroniska przy-
jechać i poznać go osobiście.  Dla-
tego też zachęcamy do polubienia 
Facebookowego profilu schroniska  
www.facebook.com/schronisko-
przylasek i udostępniania zdjęć 
czworonogów, pomagając w ten 
sposób znaleźć im nowy dom. 
Adres strony internetowej schro-
niska w Przylasku: www.przylasek.
eschronisko.pl .

Godziny otwarcia 
i wydawania zwierząt:  

codziennie od 11.00 do 17.00

Adres: Przylasek 18  
(okolice ulicy Sybiraków w Luba-

niu), 59-816 Platerówka,  
tel. 511 984 512

Zasady adopcji w Schronisku dla 
Bezdomnych Zwierząt:

1. Adoptując psa lub kota pamiętaj, 
że posiadanie zwierzaka to nie 
tylko przyjemności, ale przede 
wszystkim obowiązek - codzien-
ne spacery, karmienie oraz wizyty 
w prywatnych gabinetach wete-
rynaryjnych. Wybór podopiecz-
nego – pomoże w nim pracownik 
adopcji lub wolontariusze.

2. Wszystkie psy wydawane do  
adopcji są odrobaczone, odpchlo-
ne, zaszczepione oraz posiadają 
chip. Wszystkim dojrzałym płcio-
wo zwierzętom zapewniono ste-
rylizację.

3. Formalności adopcyjne:

• podpisanie umowy adopcyj-
nej,

• wniesienie opłaty adopcyjnej 
według cennika. 

Cennik adopcji:

• mały piesek – 20 zł,

• duży piesek – 30 zł,

• kot – 10 zł.

Aby usprawnić proces adop-
cji proszono zabrać ze sobą dowód 
osobisty (ewent. paszport), smycz, 
obrożę, a w przypadku kotów, kar-
tonik lub klatkę transportówkę.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Barwnie w Ratuszu - Teksty pisane kolorami

fot. Telewizja Dami



Tradycyjnie w pierwszą nie-
dzielę lutego rozegrano już po raz 
19-ty Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza Nowogrodź-
ca. W zawodach wzięły udział kluby 
piłkarskie z terenu gminy Nowogro-
dziec, a miejscem rywalizacji była 
hala sportowa przy Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Nowogrodź-
cu. Uroczystego otwarcia Turnieju 
dokonał Gospodarz zawodów - Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich.

W Turnieju wystartowało sześć 
drużyn z Nowogrodźca, Zebrzydo-
wej, Gierałtowa, Gościszowa, Parzyc 
i Wykrot, które zostały w wyniku lo-
sowania podzielone na dwie grupy. 
Rywalizowano systemem „każdy 
z każdym”. Po meczach grupowych 
odbyły się spotkania półfinałowe, 
gdzie drużyny z pierwszych lokat 
w grupach rywalizowały z zespoła-
mi z drugich miejsc w grupach. Po 
meczach półfinałowych odbyła się 
główna część Turnieju o końcowe 
lokaty w zawodach.

Zwycięska drużyna KS „Piast” 
Wykroty wystąpiła w składzie: Kon-
rad Skóra, Paweł Urbaniak, Łukasz 
Majka, Daniel Gola, Adam Turko, 
Gabriel Wolski, Grzegorz Staniów, 
Daniel Ziółkowski, Ernest Arsiuta, 
Piotr Kojder.

Przyznano również trzy na-
grody indywidualne. Najlepszym 
bramkarzem został uznany Kacper 
Różnicki (Chrobry Nowogrodziec). 
Najlepszym strzelcem został Adam 
Turko (Piast Wykroty). Najlepszym 
zawodnikiem uznano Pawła Urba-
niaka (Piast Wykroty).

Pamiątkowe puchary, dyplomy, 
piłki nożne oraz nagrody finanso-
we i indywidualne wręczył Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
wspólnie z Dyrektorem Gminnego 
Centrum Kultury i Sporty w Nowo-
grodźcu Elizą Szwed.

Przybyli kibice oraz zawodnicy 
mogli w przygotowanej kawiarence 
w przerwach rywalizacji kosztować 
domowych wypieków oraz wypić 
smaczną kawę i herbatę.

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu

Piast Wykroty zdobywcą Pucharu Burmistrza Nowogrodźca

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 miesiącu styczniu 2017 roku 
przeprowadzono następujące in-
terwencje: 

• wykroczenia z art. 77 Kodeksu 
wykroczeń (puszczanie psa lu-
zem poza posesją) – 4 poucze-
nia, 1 mandat karny,

• zgłoszono prośbę do schro-
niska dla zwierząt o zabranie 
bezpańskich 14 psów/kotów 
z terenu gminy Nowogrodziec,

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

• zabezpieczenie porządku pub-
licznego podczas uroczystości, 
wydarzeń gminnych,

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

• inne interwencje porządkowe,
• dnia 15.01.2017r. zapewniano 

bezpieczeństwo wolontariuszy 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy na terenie Miasta 
i Gminy Nowogrodziec,

• w związku w niskimi tem-
peraturami monitorowano  
miejsca, w których przebywa-
ją osoby bezdomne, samotne 
w okolicznościach zagrożenia 
utraty ich zdrowia i życia, 

• powiadamiano Pogotowie Ra-
tunkowe o osobach potrzebu-
jących pomocy medycznej.
Wspólnie z pracownikami 

Wydziału Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu  pro-
wadzono  kontrole  posesji na te-
renie gminy Nowogrodziec w za-
kresie prowadzenia prawidłowej 
segregacji odpadów komunal-
nych, przydomowych kotłowni 
(spalanie w piecach odpadów).

W dniu 03.01.2017r. otrzyma-
no informację, że w toalecie na 
Cmentarzu Komunalnym w No-
wogrodźcu wyrzucone zostały 
5 szczeniaków, które to  Straż 
Miejska umieściła w schronisku 
dla zwierząt bezdomnych w Przy-
lasku. Następnie dokonano roze-
znania, w wyniku którego usta-
lono właściciela wyrzuconych 

szczeniaków. Powiadomiono Po-
licję w Nowogrodźcu o zaistnia-
łym zdarzeniu.

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. Lubańska 20,  
59-730 Nowogrodziec,  

tel.  757316419, 601983351,  
e-mail:  

straz.miejska@nowogrodziec.pl

Straż Miejska w Nowogrodźcu

Z NOTATNIK A 
STR A ŻNIK A

Komendant Straży Miejskiej w Nowogrodźcu,
Edward Widuch

W etapie grupowym uzyskano następujące wyniki:
Grupa A

Grupa B

Etap pucharowy
Półfinały: Piast Wykroty - Sparta Zebrzydowa  7:0
   Chrobry Nowogrodziec – TS Parzyce  2:0

o miejsce 5: Granit Gierałtów – Orzeł Gościszów  1:3

o miejsce 3: Sparta Zebrzydowa - TS Parzyce   1:4

Finał:
   Chrobry Nowogrodziec – Piast Wykroty  1:2

Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. KS „Piast” Wykroty
2. MKS „Chrobry” Nowogrodziec
3. TS Parzyce
4. LKS „Sparta” Zebrzydowa
5. KS „Orzeł” Gościszów
6. KS „Granit” Gierałtów

 

Piast Wykroty zdobywcą Pucharu Burmistrza Nowogrodźca

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę lutego rozegrano już po raz 19-ty Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca. W zawodach wzięły udział kluby piłkarskie z 
terenu gminy Nowogrodziec, a miejscem rywalizacji była hala sportowa przy Gimnazjum im. 
Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu. Uroczystego otwarcia Turnieju dokonał gospodarz 
zawodów Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich.

W Turnieju wystartowało sześć drużyn z Nowogrodźca, Zebrzydowej, Gierałtowa, 
Gościszowa, Parzyc i Wykrot, które zostały w wyniku losowania podzielone na dwie grupy. 
Rywalizowano systemem „każdy z każdym”. Po meczach grupowych odbyły się spotkania 
półfinałowe, gdzie drużyny z pierwszych lokat w grupach rywalizowały z zespołami z 
drugich miejsc w grupach. Po meczach półfinałowych odbyła się główna część Turnieju o 
końcowe lokaty w zawodach.

W etapie grupowym uzyskano następujące wyniki:

Grupa A 

 
Piast Wykroty Orzeł Gościszów TS Parzyce Bramki Punkty 

Piast Wykroty 
 

4:0 2:0 6:0 6 

Orzeł Gościszów 0:4 
 

0:2 0:6 0 

TS Parzyce 0:2 2:0 
 

2:2 3 

 Grupa B 

 
Granit Gierałtów Sparta Zebrzydowa Chrobry Nowogrodziec Bramki Punkty 

Granit Gierałtów 
 

1:1 0:4 1:4 1 

Sparta Zebrzydowa 1:1 
 

0:1 1:2 1 

Chrobry Nowogrodziec 4:0 1:0 
 

5:1 6 

Etap pucharowy

Półfinały:
Piast Wykroty - Sparta Zebrzydowa 7:0
Chrobry Nowogrodziec – TS Parzyce 2:0

o miejsce 5:
Granit Gierałtów – Orzeł Gościszów 1:3

o miejsce 3:
Sparta Zebrzydowa - TS Parzyce 1:4

Finał:
Chrobry Nowogrodziec – Piast Wykroty 1:2

Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. KS „Piast” Wykroty
2. MKS „Chrobry” Nowogrodziec.
3. TS Parzyce.
4. LKS „Sparta” Zebrzydowa.
5. KS „Orzeł Gościszów.
6. KS „Granit” Gierałtów.

Zwycięska drużyna KS „Piast” Wykroty wystąpiła w składzie: Konrad Skóra, Paweł 
Urbaniak, Łukasz Majka, Daniel Gola, Adam Turko, Gabriel Wolski, Grzegorz Staniów, 
Daniel Ziółkowski, Ernest Arsiuta, Piotr Kojder.

Przyznano również trzy nagrody indywidualne. Najlepszym bramkarzem został uznany 
Kacper Różnicki (Chrobry Nowogrodziec). Najlepszym strzelcem został Adam Turko (Piast 
Wykroty). Najlepszym zawodnikiem uznano Pawła Urbaniaka (Piast Wykroty).

Pamiątkowe puchary, dyplomy, piłki nożne oraz nagrody finansowe i indywidualne wręczył 
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wspólnie z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i 
Sporty w Nowogrodźcu Elizą Szwed.

Przybyli kibice oraz zawodnicy mogli w przygotowanej kawiarence w przerwach rywalizacji 
kosztować domowych wypieków oraz wypić smaczną kawę i herbatę.

Gminne Centrum Kultury i Sporty w Nowogrodźcu

         

Tegoroczny XXII Międzynaro-
dowy Przegląd Zespołów Kolędni-
czych i Śpiewaczych „Kolęda 2017” 
- Konkurs Tradycji, miał miejsce 4 
lutego 2017 roku w Bogatyńskim 
Ośrodku Kultury. Uczestnicy Kon-
kursu Tradycji przedstawili bo-
gactwo i różnorodność form zwy-
czajów i obrzędów okresu Świąt 
Bożego Narodzenia oraz czasu za-
pustów czyli karnawału.

W Przeglądzie Zespołów Ko-
lędniczych i Śpiewaczych wzięło 
udział 10 zespołów, a wśród nich 

nasi Gościszowianie i Czernianie. 
Zgodnie z regulaminem Przeglądu 
wyłoniono laureatów nagród finan-
sowych i rzeczowych.

Nagrody w kategorii „Potrawy 
wigiljne i zapustne” otrzymali:
• Pani Anna Płoczek z Czernej - za 

wigilijny susz,
• Pani Aleksandra Łaniocha 

z Gościszowa - za potrawę „Ku-
ciawa”.
 I nagrodę w kategorii „Prezen-

tacje sceniczne” otrzymali Gości-
szowianie, którzy również otrzy-
mali główną nagrodę za widowisko 
w wykonaniu HERODÓW. Ponad-
to Gościszowianie zostali wytypo-
wani do reprezentowania Dolnego 
Śląska podczas tegorocznego Festi-
walu w Kazimierzu Dolnym.

Gminne Centrum Kultury i Sportu  
w Nowogrodźcu

Mają się czym  
szczycić  
- „Gościszowianie”  
najlepsi!


