
Mieszkańców. Kolędy i pastorałki 
zaprezentowali Nowogrodziecka 
Orkiestra Dęta, dzieci z Przed-
szkola Publicznego w Nowogrodź-
cu, Gminny Zespół Pieśni i Tańca 
Nowogrodziec, Zespół Folklory-
styczny „Milikowianki” z Kapelą, 
Zespół Folklorystyczny „Czernian-
ki”, uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Józefa Piłsudskiego z Nowej 
Wsi, uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Górników Surowców Mi-
neralnych w Czernej, Sekcja Dęta 
GCKiS Nowogrodziec, Zespół Śpie-
waczy „Zagajnik-Wykroty” z Ka-
pelą,  Sekcja Akordeonistów przy 
Społecznym Ognisku Muzycznym 
im. J.I. Schnabla w Nowogrodź-

cu, uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Bolesława Chrobrego w No-
wogrodźcu, Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Gierałtowie 
oraz Szkoły Podstawowej im. Ta-
deusza Kościuszki w Wykrotach, 
Zespół „Mali Gościszowiani” ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pa-
wła II w Gościszowie, Chór Środo-
wiskowy „Harmonia”, jak również 
„Herody” z Gościszowa i „Gości-
szowianki” z Kapelą z Gościszowa. 
Program artystyczny zakończono 
występem Kabaretu „Grosik” z No-
wogrodźca. Wielką atrakcją były: 
szopka Bożonarodzeniowa, kier-
masz świąteczny, wystawa stroi-
ków Bożonarodzeniowych, degu-

stacja świątecznych potraw oraz 
pięknie udekorowana choinka.

 
Nastroju świątecznego dopełnia-
ła kolorowa iluminacja świetlna. 
Pogoda również dopisała i wraz 
z rozgrzewającą muzyką sprawi-
ła, że wszystkie występy cieszyły 
się szerokim gronem odbiorców. 
Święta Bożego Narodzenia to 
szczególny okres, w którym ludzie 
jednoczą się, napełnieni serdecz-
nością i radością – taki właśnie 
klimat panował podczas wspólnej 
Kolędy w Nowogrodźcu!
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14 grudnia 2017 roku w Nowo-
grodźcu panowała Bożonarodze-
niowa atmosfera. Mieszkańcy i Go-
ście naszej gminy zebrali się przy 
Gminnym Centrum Kultury i Spor-
tu w Nowogrodźcu, aby wspólnie 
kolędować. Słowami pięknych ży-
czeń serdecznie powitali wszyst-
kich zgromadzonych Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich, Prze-
wodnicząca Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu Antonina Szelechowicz 
oraz Ksiądz Artur Węgiel, wika-
riusz parafii Św. Apostołów Pio-

tra i Pawła z Nowogrodźca, życząc 
wszystkim zebranym zdrowych 
i pogodnych Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz dzieląc się opłatkiem. 

W części artystycznej boga-
ctwo kolęd polskich, ich żywotność 
w tradycji ludowej i narodowej za-
prezentowali Mieszkańcy Gminy 
Nowogrodziec. Jesteśmy gminą 
rozśpiewaną, dowodem tego był 
piękny wieczór w Nowogrodźcu, 
kiedy radosny kolędniczy śpiew roz-
brzmiewał w wykonaniu naszych 
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Hej kolęda, kolęda!



Okres zimowy i znaczne spadki 
temperatur stwarzają potencjalne za-
grożenie dla życia i zdrowia osób bez-
domnych, samotnych oraz będących 
w podeszłym wieku. Zagrożenie utraty 
życia dotyczy w tym okresie także osób 
nietrzeźwych, które znajdują się na wol-
nym powietrzu, bądź w pomieszcze-
niach opuszczonych i nieogrzewanych. 
Będziemy sprawdzać miejsca, w których 

mogą gromadzić się osoby bez dachu nad 
głową. Liczymy również na sygnały od 
Mieszkańców. Noc spędzona w pustosta-
nie lub na ławce może bowiem skończyć 
się tragicznie.

 
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich 
apeluje do wszystkich Mieszkańców 
Gminy i Miasta Nowogrodziec, by nie 
przechodzić obojętnie wobec osób prze-

bywających na mrozie, zwłaszcza osób, 
które nieraz wydają się nam nietrzeźwe, o 
informowanie odpowiednich służb o każ-
dej zauważonej osobie leżącej lub siedzą-
cej na ziemi, ławkach, przystankach, w 
altanach ogrodowych, która mogłaby być 
narażona na wyziębienie. Pamiętajmy, że 
nasz telefon do służb może uratować ko-
muś życie!

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

 
Informacje można przekazywać na bez-
płatny numer całodobowego telefonu 
informacyjnego - 987, pogotowia policyj-
nego - 997, na numer alarmowy - 112 lub 
numer Straży Miejskiej w Nowogrodźcu 
– 601 983 351.

Nie bądźmy obojętni!

APEL BURMISTRZA NOWOGRODŹCA 
- UWAGA NA POTRZEBUJĄCYCH POMOCY!

W ramach zadania pn.: „Usuwanie 
i unieszkodliwianie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu Gminy i Mia-
sta Nowogrodziec” dofinansowanego 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu, z terenu Gminy Nowogro-
dziec usunięto 59,26 ton materiałów 
zawierających niebezpieczny dla zdro-
wia i życia azbest. 

Łączna wartość przedsięwzięcia 
wyniosła 28 070,35 zł, z czego dotacja 

z WFOŚiGW we Wrocławiu wyniosła 
85% , natomiast Gmina poniosła 15% 
kosztów.

Wyroby zawierające azbest usu-
nięto z 50 nieruchomości z terenu 
Gminy, zakres zadania obejmował: 
- demontaż, transport na składowisko 
i unieszkodliwianie wyrobów zawiera-
jących azbest z pokryć dachowych,

- zabezpieczenie, załadunek, trans-
port na składowisko i unieszkodliwie-

nie materiałów zawierających azbest 
zmagazynowanych na nieruchomoś-
ciach.

Dziękujemy Mieszkańcom za za-
angażowanie oraz za udział w tego-
rocznej edycji, a chętnych zapraszamy 
do udziału w kolejnych latach trwania 
programu.
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DBAMY O EKOLOGIĘ!

W dniu 6 listopada 2017 r. w sali 
„PROMYK” w Nowogrodźcu odbyła się 
konferencja „RODZINA BEZ PRZEMO-
CY”, zorganizowana przez Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowo-
grodźcu.

W konferencji uczestniczył Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich, a także za-
proszeni goście i prelegenci. Przybyłych 
gości przywitał serdecznie Gospodarz 
gminy Robert Relich.

Spośród prelegentów i gości wystą-
pili: Wojewódzki Koordynator Realizacji 
Krajowego  Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie z Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
Pani Marta Waniszewska („Działania na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie”), Pani Katarzyna Witwicka - Kurator 
Zawodowy z Sądu Rejonowego w Bole-
sławcu („Działania kuratora sądowego 
w profilaktyce przemocy w rodzinie”), 
Pani Lidia Kowalczyk, pedagog i Pani 
Oliwia Kalka, psycholog z Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej w Bolesławcu 
(„Sytuacja dziecka w rodzinie z przemo-
cą”), Pani Sylwia Czuchajda-Chołost, Pani 
Agnieszka Wiśniewska i Pani Paulina 
Ambroży z Powiatowego Centrum Pomo-

cy Rodzinie w Bolesławcu („Interwencja 
kryzysowa na przykładzie PCPR”), Dziel-
nicowa z Komisariatu Policji w Nowo-
grodźcu - Pani Barbara Jurasik („Dzia-
łania profilaktyczne Policji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”), 
Przewodnicząca Zespołu Interdyscypli-
narnego przy MGOPS w Nowogrodźcu 
Pani Helena Sienkiewicz („Informacje nt. 
Funkcjonowania Zespołu Interdyscypli-
narnego przy MGOPS”). 

Liczną grupę uczestników konfe-
rencji stanowili Dyrektorzy, pedagodzy, 
przedstawiciele Rady Rodziców ze szkół, 
przedszkola z terenu Gminy Nowogro-
dziec, członkowie Zespołu Interdyscypli-
narnego, przedstawiciele służby zdrowia 
Gminy Nowogrodziec oraz przedstawi-
ciele Domu Dziennego Pobytu w Nowo-
grodźcu.

Po przedstawieniu prezentacji oraz 
wystąpień odbyła się dyskusja w wiodą-
cym temacie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu

KONFERENCJA „RODZINA BEZ 
PRZEMOCY”

W dniu 30 października Rada Miej-
ska w Nowogrodźcu podjęła uchwa-
łę w sprawie przyjęcia regulaminu 
udzielania dotacji celowych osobom 
fizycznym oraz wspólnotom mieszka-
niowym ze środków budżetu Gminy 
i Miasta Nowogrodziec na zadanie słu-
żące ograniczeniu niskiej emisji, pole-
gające na zmianie systemu ogrzewania 
w ramach programu „Ograniczenie 
niskiej emisji na obszarze wojewódz-
twa dolnośląskiego” przy wsparciu 
finansowym Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu.

Złożone przez mieszkańców dekla-
racje będą podstawą do wystąpienia 
przez Gminę Nowogrodziec  do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej we Wroc-
ławiu o udzielenie pożyczki celowej na 
pokrycie części kosztów wymiany pie-
ców wynikających z programu.

Udzielenie mieszkańcom dotacji 
na wymianę pieców i kotłów starej ge-
neracji na ogrzewanie ekologiczne bę-
dzie możliwe w przypadku otrzymania 
przez Gminę Nowogrodziec dofinanso-
wania z WFOŚiGW. Ilość wymienio-
nych urządzeń będzie zależna od ilości 
posiadanych przez Gminę środków fi-
nansowych oraz charakteru wyposaża-
nej nieruchomości.

Poniżej przedstawiamy kilka nie-
zbędnych informacji dotyczących do-
tacji.

Czego dotyczy dotacja ?

Dotacją objęta jest wymiana lo-
kalnych źródeł ciepła zasilanych 
paliwami stałymi lub biomasą na 
nowoczesne źródła ciepła, takie jak:
• kotły gazowe;
• kotły na lekki olej opałowy;
• piece zasilane prądem elektrycznym;
• kotły na paliwa stałe lub biomasę 
charakteryzujące się parametrami co 
najmniej jak dla kotłów 5 klasy (wg. 
normy PN-EN 303-5:2012).

Dotacją objęte są również odna-
wialne źródła energii (OZE), takie jak:
• kolektory słoneczne;
• pompy ciepła;
• panele fotowoltaiczne;
• przydomowe elektrownie wiatrowe.

Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe 
lub mieszane (PV - wiatrowe) mogą 
być dotowane tylko w przypadku wy-
korzystania ich do zasilania nowego 
źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE 
nie może przekraczać 40kW.

Dotacją objęta jest również likwi-
dacja lokalnych źródeł ciepła zasila-
nych paliwami stałymi lub biomasą 
poprzez podłączenie budynków do 
miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wszystkie urządzenia muszą być 
fabrycznie nowe i posiadać certyfikaty 
zgodności CE.

Warunkiem niezbędnym do 

uzyskania dotacji jest likwidacja 
wszystkich dotychczasowych 
źródeł ciepła na nieruchomości, 
zasilanych paliwami stałymi lub 
biomasą, za wyjątkiem:
• pieców kaflowych akumulacyjnych, 
stosowanych przy ogrzewaniu elek-
trycznym;
• pieców przedstawiających wysokie 
walory estetyczne;
• pieców objętych ochroną konserwa-
torską;

pod warunkiem odłączenia ich od 
przewodu kominowego.

Dotacją objęte będą wyłącznie 
zadania zrealizowane od 1 stycz-
nia 2017 roku do dnia 30 listopa-
da 2018 roku.

Kto może ubiegać się o dotację ?
• osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne, 
prowadzące działalność gospodarczą 
lub rolniczą w budynku/lokalu miesz-
kalnym zgłoszonym do dofinansowa-
nia;
• wspólnoty mieszkaniowe, których 
członkowie korzystają z ciepła wytwo-
rzonego we wspólnej kotłowni (dla po-
jedynczego budynku lub kilku budyn-
ków);
• w odniesieniu do osób fizycznych - 
właściciele, współwłaściciele i najemcy 
nieruchomości mieszkalnych.

Jaka jest wysokość dotacji ?

Dotacja stanowić będzie do 50% 
wartości kosztów kwalifikowa-
nych zadania, jednak nie więcej 
niż:
• 10 000,00 zł - dla domu jednorodzin-
nego;
• 7 000,00 zł - dla mieszkania w bloku 
wielorodzinnym;
• w przypadku kotłowni zasilającej 
w ciepło budynek wielorodzinny li-
mit kosztów kwalifikowanych przed-
sięwzięcia inwestycyjnego określony 
będzie w oparciu o liczbę obsługiwa-
nych mieszkań – jako iloczyn tej liczby 
i kwoty 4 000,00 zł.

Do kosztów kwalifikowanych zali-
cza się:
• koszt przygotowania dokumentacji 
technicznej, w tym geologicznej, ko-
niecznej do realizacji zadania;
• koszt demontażu starego źródła cie-
pła zasilanego paliwem stałym lub bio-
masą (wyłącznie w przypadku likwida-
cji wszystkich źródeł w nieruchomości 
objętej zgłoszeniem);
• koszt zakupu i montażu nowego źród-
ła ciepła;
• koszt zakupu i montażu węzła ciep-
lnego wraz z przyłączem, niezbęd-
ną aparaturą kontrolno-pomiarową 
i elektryczną;
• koszt przyłączy gazowych i energe-
tycznych;
• koszt zakupu i montażu nowej in-
stalacji technologicznej kotłowni wraz 
z niezbędną aparaturą kontrolno-po-

STARE PIECE NA ZŁOM miarową, instalacją elektryczną w ob-
rębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo 
oraz systemem odprowadzania spalin 
- w przypadku kotłowni zasilających 
w ciepło budynki wielorodzinne;
• koszt zakupu i montażu źródła energii 
z OZE (fotowoltaika oraz energia wia-
trowa),
• koszt zakupu i montażu wewnętrz-
nej instalacji: gazowej (za licznikiem), 
elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz 
c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji 
starego źródła ciepła zasilanego pali-
wem stałym (dotyczy likwidacji wszyst-
kich źródeł w nieruchomości objętej 
zgłoszeniem);
• koszt zakupu i montażu zbiornika na 
ciepłą wodę użytkową;
• koszt zakupu i montażu wkładów ko-
minowych;
• koszt wykonania odwiertów w przy-
padku gruntowych pomp ciepła;
• podatek od towarów i usług VAT jeże-
li Beneficjent końcowy nie ma prawnej 
możliwości jego odliczenia (wymagane 
oświadczenie).

Do kosztów kwalifikowanych nie 
można zaliczyć m.in. takich elementów 
jak:
• koszt nadzoru nad realizacją;
• zmiana konstrukcji dachu i pokrycia 
dachowego;
• koszt robót wykonanych siłami włas-
nymi przez Beneficjenta.

Okres kwalifikowalności kosztów 
rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2017 
roku. Za datę poniesienia kosztu uzna-
je się datę wystawienia faktury, ra-
chunku lub równoważnego dokumentu 
księgowego.

Jakim nieruchomościom dotacja 
nie zostanie udzielona ?

Dotacja nie dotyczy nieruchomo-
ści wykorzystywanych sezonowo, np.: 
domów letniskowych oraz budynków 
w budowie.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
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16 listopada br. w Urzędzie Miejskim 
w Nowogrodźcu Burmistrz Robert Relich 
gościł 50-osobową grupę przedszkola-
ków wraz z Nauczycielkami: Panią Da-
nutą Burdyną, Panią Izabelą Żukowską-
-Maziarz, Panią Magdą Parzyńską, Panią 
Jadwigą Mudrak i Panią Moniką Turbak 
z Przedszkola Publicznego w Nowogrodź-
cu. Spotkania mieszkańców z Burmi-
strzem Nowogrodźca stały się już dobrą 
tradycją – uczniowie, seniorzy, mieszkań-
cy sołectw, przedszkolaki, przedsiębiorcy 
regularnie spotykają się z Gospodarzem 
naszej gminy.

W czerwcu tego roku Robert Re-
lich, Burmistrz Nowogrodźca, odwiedził 
przedszkole w Nowogrodźcu. Jak sam 
powiedział, nie zawitał tu na inspekcję, ale 
żeby... poczytać dzieciom książki. Spotka-
nie było tak ciepłe i radosne, że nasi milu-
sińscy obiecali koniecznie przyjść do Pana 
Burmistrza z rewizytą.

Okazja się nadarzyła. Dzieci pod 
opieką Pań Nauczycielek przygotowały 
specjalny program dotyczący Narodowe-
go Święta Niepodległości. Do gabinetu 
Burmistrza przedszkolaki weszły w oko-

licznościowych strojach, z flagą i godłem 
Polski oraz pięknym i donośnym śpie-
wem żołnierskiej piosenki „Serce w pleca-
ku”. Następnie dzieci, stojąc na baczność, 
zaśpiewały wraz z Panem Burmistrzem 
hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. 
Dużo wierszy i pięknych piosenek, m.in. 
„Katechizm polskiego dziecka”, piosen-
ki „W domu ojczystym” i „Polska” roz-
brzmiewały w tym dniu w nowogrodzie-
ckim ratuszu.

Gospodarz Gminy ze wzruszeniem 
i ciepłem podziękował najmłodszym 
mieszkańcom naszej gminy za piękny 
koncert: „Jak wspaniałych i mądrych 
mamy Przedszkolaków! Jeśli dzieci są tak 
wychowywane: w duchu patriotycznym, 
w miłości do swojej Ojczyzny, swojego 
miasta, swojego otoczenia, możemy być 
spokojni o przyszłość naszej gminy i kraju. 
Dla dziecka najbliższy świat to jego dom, 
przedszkole oraz miejscowość, w której 
mieszka. Cieszę się, że nasze dzieci chcą 
poznawać i szanować ten świat. Z całego 
serca dziękuję!”

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Przedszkolaki w Ratuszu!

Zespoły folklorystyczne z partner-
skich Gmin z Ukrainy i Republiki Serb-
skiej Bośni i Hercegowiny na zaproszenie 
Zespołu Motajicki Vuk oraz Naczelnika 
Srbac Mladjana Dragosavljević spotkali 
się na wspólnym wydarzeniu artystycz-
nym - Międzynarodowym Festiwalu 
Folkloru i Sztuki w Srbac. Organizato-
rem festiwalu, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele pięciu państw, był Zespół 
Folklorystyczny „Motajički vuk” z Sitneši. 
Członkowie tego zespołu są dobrze znani 
mieszkańcom Gminy i Miasta Nowo-
grodziec, gdyż kilkakrotnie prezentowali 
swoje talenty i umiejętności podczas na-
szych wydarzeń gminnych.

Zespoły artystyczne „Dywostruny” 
i „Gałyczanki” z partnerskiego powia-
tu Przemyślany zaprezentowały piękne 
ukraińskie tańce i śpiew ludowy podczas 
Międzynarodowego Festiwalu Folklo-
ru i Sztuki w Srbac. Jak poinformowała 
Pani Natalia Parylak, Dyrektor Szkoły 
Muzycznej w Przemyślanach, Serbowie 

bardzo ciepło i radośnie przyjęli ukraiń-
ską delegację. Wszyscy zostali zakwatero-
wani w gościnnych serbskich rodzinach. 
„Przyjaźń i wdzięczność przepełnia nasze 
serca” - mówi Pani Natalia Parylak. Ukra-
ińska delegacja została przyjęta przez 
włodarza Gminy Srbac Pana Mladjana 
Dragosavljević. Specjalnie dla naszych 
ukraińskich partnerów została zorgani-
zowana wycieczka do Banja Luki oraz wy-
cieczka w góry do wodospadu.

Cieszy nas, że inicjatywa współpra-
cy łączy w ważnym przedsięwzięciu, 
gdzie ludzie z różnych krajów spotykają 
się i wymieniają swoimi różnorodnymi 
doświadczeniami. To buduje wzajemne 
zrozumienie, zaufanie, przyjaźń i świado-
mość wspólnych interesów - buduje do-
bro wspólne, naszą wspólną Europę.
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Przyjaciele u przyjaciół

W dniu 7 listopada 2017 roku w Dol-
nośląskim Centrum Filmowym we Wroc-
ławiu odbyła się uroczysta gala z okazji 
przyznania nagród w plebiscycie na Sołty-
sa i Sołectwo Roku 2017 organizowanym 
przez Gazetę Wrocławską i portal gazeta-
wroclawska.pl.

Wyróżnienia są przyznawane Sołty-
som z Dolnego Śląska za ich działalność 
i osiągnięcia w takich obszarach jak: 
zaangażowanie w sprawy społeczne, or-
ganizację inicjatyw związanych z aktywi-
zacją mieszkańców, działalność na rzecz 
wsparcia kultury i miejscowego folkloru. 
Przyznano również wyróżnienie Sołectwo 
roku 2017.

Wśród wyróżnionych Sołtysów, 
którzy w tym dniu otrzymali DYPLOM 
SOŁTYSA ROKU 2017 znalazł się Sołtys 
Godzieszowa Piotr Tutak. Zostało wyróż-
nione również sołectwo Gminy Nowogro-
dziec – Godzieszów.

„Jest to moja Ojcowizna i dołożę 
wszelkich starań, by nasi mieszkańcy byli 
dumni ze swojej Małej Ojczyzny. Zawsze 

podkreślam, że sukces to współpraca 
wielu osób, zatem dziękuję z całego serca 
Burmistrzowi Robertowi Relichowi, który 
wspiera nas i pomaga. Dziękuję wszyst-

kim mieszkańcom Godzieszowa, którzy 
aktywnie angażują się w życie sołectwa, 
wspierając tym samym pracę sołtysa” – 
powiedział Pan Piotr Tutak, Sołtys miej-
scowości Godzieszów. 
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Sołtys nowego pokolenia

11 listopada 2017 roku w Nowo-
grodźcu uroczyście obchodzono 99. 
rocznicę Narodowego Święta Niepod-
ległości.

Uroczystość rozpoczęła się przed 
pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny” 
w Nowogrodźcu z udziałem władz sa-
morządowych na czele z Burmistrzem 
Nowogrodźca Robertem Relichem, 
Przewodniczącej Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu Antoniny Szelechowicz, 
przedstawicieli Związku Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych na czele z poruczni-
kiem w stanie spoczynku Józefem Ko-
marem, przedstawicieli Hufca Związku 
Harcerstwa Polskiego im. Szarych 
Szeregów w Bolesławcu – delegacja III 
Szczepu Harcerskiego „Hubal”, przed-
stawicieli Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Nowogrodźcu, przedstawicieli 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowo-
grodźcu i Gierałtowie, przedstawicie-
li Koła Pszczelarzy w Nowogrodźcu, 
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowogrodźcu, Seniorów 
z Domu Dziennego Pobytu w Nowo-
grodźcu, przedstawicieli Przedszkola 
Publicznego w Nowogrodźcu, Szkoły 
Podstawowej im. Bolesława Chrobrego 
w Nowogrodźcu, Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Gierałtowie, Szko-
ły Podstawowej im. Józefa Piłsudskie-
go w Nowej Wsi, Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach, 
przedstawicieli miejscowości Czerna 
oraz miejscowości Gościszów, przed-
stawicieli jednostek organizacyjnych 
Gminy Nowogrodziec.

Wszyscy zgromadzeni przy akom-
paniamencie Nowogrodzieckiej Orkie-
stry Dętej odśpiewali oficjalny Hymn 
Polski – Mazurek Dąbrowskiego. Po 
krótkim koncercie Nowogrodzieckiej 

Orkiestry Dętej został odczytany Apel 
Poległych w wykonaniu przedstawicieli 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowo-
grodźcu.

W okolicznościowym przemówie-
niu Robert Relich, Burmistrz Nowo-
grodźca, powitał uczestników uroczy-
stych obchodów Narodowego Święta 
Niepodległości Polski słowami poety:

Ojczyzna! – o dzięki wam dzięki
Za znak życia nowego! – póki stanie 

ręki,
Ręka do niej należy – póki myśli 

stanie,
Myśli jej niechaj będą! …

Każda myśl moja będzie jako hymn 
pobożna,

Język mój ustom słowa samej czci 
poduszczy,

W modłach noce przepłaczę, 
dni przemęczę w trudzie,

Tylko niech kraj mój wolnym 
– wolni będą ludzie.

Burmistrz Robert Relich przypo-
mniał, że jesienią 1918 roku spełniło się 
marzenie wielu pokoleń Polaków. Pod-
kreślił, że Polska odzyskała wolność 
dzięki wielkiemu poświęceniu Pola-

ków, dzięki geniuszowi Józefa Piłsud-
skiego, apel którego o zjednoczenie jest 
nadal aktualny. Budowa wspólnoty, 
zaufania, wsparcia i wzajemnego zro-
zumienia to podstawowe zadanie także 
na czas obecny i na przyszłość.

Po uroczystym złożeniu kwiatów 
pod pomnikiem „Obrońcom Ojczyzny” 
uczestnicy wydarzenia udali się do 
kościoła parafialnego p.w. św. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu na 
mszę świętą w intencji naszej Ojczyzny. 
O piękną oprawę artystyczną mszy za-
dbał Chór „Harmonia” pod dyrekcją 
Pani Antoniny Zakrzewskiej. Po za-
kończeniu nabożeństwa zgromadzeni 
Mieszkańcy naszej gminy wysłuchali 
koncertu pieśni patriotycznej w wyko-
naniu Zespołu MELIZMAT oraz Chóru 
ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława 
Chrobrego w Nowogrodźcu.

Uroczystości w Gminie Nowogro-
dziec, które odbyły się w patriotycznej 
i wzniosłej atmosferze, były hołdem dla 
tych, dzięki którym mamy możliwość 
żyć w niepodległym państwie.
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w Nowogrodźcu

Uchwała Nr XLIII/290/17 Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu z dnia 30 października 

2017 r. w sprawie określenia stawek podat-
ku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy 
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 
ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 ze 
zm. i M. P. z 2017 r. poz. 800) Rada Miejska 
w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się następujące stawki podatku od 
nieruchomości:
1) od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej – 0,70 zł, 
b. związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – 21,60 zł,
c. zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej – 10,80 zł,
d. związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 
powierzchni użytkowej – 4,57 zł,
e. pozostałych w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego od 1 m2 powierzchni użytko-
wej – 5,88 zł, za wyjątkiem obór, szop, sto-
dół, garaży wykorzystywanych wyłącznie na 
zaspokojenie potrzeb własnych podatnika 
związanych z prowadzeniem gospodarstwa 
domowego, w części nie zajętej na prowa-
dzenie działalności gospodarczej i na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego, do których stosuje się stawkę 
od 1m2 powierzchni użytkowej – 3,84 zł, 
2) od gruntów: 

a. związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków od 1 m2 powierzchni – 0,82 zł,
b. pod wodami powierzchniowymi stojący-
mi lub wodami powierzchniowymi płyną-
cymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha 
powierzchni – 4,38 zł,
c. pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – od 1m2 powierzchni – 0,27 zł,
d. niezabudowanych objętych obszarem re-
witalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. 
U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudo-
wy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 
od 1m2 ustala się stawkę – 2,99 zł, 
3) od budowli – ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych – 2 %.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Nowogrodźca.
§ 3
Traci moc uchwała nr XXIX/208/16  Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 07 listopa-
da 2016  roku w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej 
jednak niż z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Antonina Szelechowicz

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie 
określenia podatku 
od nieruchomości na rok 2018



„Jeśli chcesz cieszyć się długim ży-
ciem, nie rozleniwiaj się po przejściu na 
emeryturę. Dołącz do grona innych senio-
rów, rozpocznij naukę na uniwersytecie 
trzeciego wieku, szkol się, zaangażuj się 
w wolontariat” – radzi dr Niklas Steffens 
z University of Queensland.

Tak właśnie czyni Pan Józef Jawor-
ski, Mieszkaniec Nowogrodźca. Uczy się, 
szkoli się, pracuje, prowadzi aktywne 
życie towarzyskie - jest podopiecznym 
Domu Dziennego Pobytu w Nowogrodź-
cu.

Pan Józef Jaworski postanowił w wie-
ku 75. lat zdobyć prawo jazdy! Pierwszym 
napotkanym problemem był brak umie-
jętności w zakresie obsługi komputera. 
Tym problemem Pan Józef podzielił się 
z Opiekunem Domu Dziennego Pobytu 
Panem Krzysztofem Kawałko, który oso-
biście podjął się przeprowadzić szkolenie 
dla Pana Józefa. Po otrzymaniu niezbęd-
nej wiedzy komputerowej oraz doświad-
czenia Panowie rozpoczęli naukę testów 
na prawo jazdy. Wszyscy wiemy, że eg-
zamin teoretyczny na prawo jazdy staje 
się z roku na rok coraz większym wyzwa-
niem. Przed reformą egzaminu na prawo 
jazdy liczba pytań wynosiła 500, teraz jest 

ich znacznie więcej. Obecna baza pytań 
liczy kilka tysięcy. To może odstraszyć, 
ale nie Pana Jaworskiego - kilka miesięcy 
nauki i ...

Z żartobliwych relacji Pana Józefa 
wiemy, że przyjście dostojnego Seniora 
na salę egzaminacyjną wywołało ogromne 
zdziwienie: „Może elektryk coś naprawiać 
będzie?” Pan Józef znalazł się w otoczeniu 
młodych panów, którzy patrzyli na niego 
z wielkim niedowierzaniem.

Tego dnia,19 lipca 2017 roku, Pan 
Józef Jaworski, jako jedyny (szkoda mło-
dych panów!), zdał egzamin teoretyczny. 
Po teorii przyszła pora na egzamin z jaz-
dy. Po wykupieniu kilku godzin jazdy Pan 
Józef w dniu 03 sierpnia 2017 roku zdał 
jazdę za pierwszym razem!

Przykład Pana Józefa Jaworskiego 
pokazuje, że w każdym wieku można osią-
gać wyznaczone sobie cele.

Gorąco gratulujemy determinacji 
i tak wspaniałego sukcesu - świetnych wy-
ników w nauce i zdobycia upragnionego 
prawa jazdy!
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Nasz Senior zdobył 
prawo jazdy!

Już po raz szósty w Bibliotece Miej-
skiej w Nowogrodźcu został zorganizowa-
ny Gminny Konkurs Wiedzy pod hasłem 
„Życie i Działalność Świętej Jadwigi Ślą-
skiej”. Głównym celem tego konkursu jest 
rozbudzenie zainteresowań osobą Świętej 
Jadwigi Śląskiej oraz wzbogacenie wie-
dzy o Patronce Gminy i Miasta Nowo-
grodziec. W zmaganiach wzięło udział 
21 uczniów ze szkół podstawowych oraz 
oddziałów gimnazjalnych z terenu gminy 
Nowogrodziec.

Uczniowie musieli zmierzyć się 
z testem składającym się z 35 pytań za-
mkniętych i otwartych, za które można 
było zdobyć maksymalnie 60 punktów. 
Na udzielenie odpowiedzi przeznaczo-
ne było 30 minut, a nad prawidłowym 
przebiegiem konkursu czuwała Komisja 
Konkursowa w składzie: Siostra Magda-

lena Sporys, Pani Grażyna Kądziela, Pani 
Antonina Zakrzewska oraz Pani Renata 
Turbak. Po zakończeniu części testowej 
komisja sprawdziła prace i wyłoniła na-
stępujących laureatów:

 
Kategoria I – szkoły podstawowe klasy 
VI – VII
I m. – Natalia Oleśków, Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Pawła II w Gierałtowie.
II m. – Marcelina Szwed, Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie.
III m. – Amelia Skiba, Szkoła Podstawo-
wa im. Jana Pawła II w Gierałtowie.
Wyróżnienia – Magdalena Pikuła i Wik-
toria Rdzanek ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Gościszowie oraz Oliwia 
Dul i Zuzanna Zakrzewska ze Szkoły Pod-
stawowej im. J. Piłsudskiego w Nowej 
Wsi.

Kategoria II – oddziały gimnazjalne klasy 
II – III
I m. – Mariusz Szabla – Szkoła Podstawo-
wa im. J. Piłsudskiego w Nowej Wsi.
II m. – Nikola Ciesielska – Szkoła Podsta-
wowa im. J. Piłsudskiego w Nowej Wsi.
III m. – Justyna Maksymowicz – Szkoła 
Podstawowa im. B. Chrobrego w Nowo-
grodźcu.
Wyróżnienie – Szymon Herbut – Szkoła 
Podstawowa im. J. Piłsudskiego w Nowej 
Wsi.

Laureaci otrzymali ufundowane przez 
Burmistrza Nowogrodźca nagrody książ-
kowe i dyplomy, pozostali uczestnicy - 
drobne upominki oraz dyplomy udziału 
w konkursie.

Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu

Konkurs wiedzy o naszej Patronce 
- Świętej Jadwidze Śląskiej

Gmina Nowogrodziec, znana z do-
brego rozwoju gospodarczego, dobrego 
klimatu dla przedsiębiorców oraz prowa-
dzonych inwestycji infrastrukturalnych, 
stwarza również możliwość realizacji 
własnych pasji i zainteresowań dla miesz-
kańców i odwiedzających ją gości. Przy-
kładem tego jest szeroko rozumiany sport 
i rekreacja, pozwalające aktywnie spędzić 
czas, zrelaksować się i wypocząć, jak rów-
nież dostarczające wiele emocji kibicom 
i sympatykom różne dyscypliny sportu.

Od wielu lat władze Gminy Nowogro-
dziec dostrzegają potrzebę realizacji dzia-
łań i przedsięwzięć o tematyce sportowej. 
Nie tylko dostrzegają, ale co za tym idzie, 
czynnie je wspierają i finansują w ramach 
posiadanych środków. Wiodącą dyscypli-
ną jest tu piłka nożna mająca rzesze wiel-
bicieli i sympatyków, pragnących w wol-
nej chwili aktywnie realizować własne 
pasje. Obecnie w Gminie Nowogrodziec 
działa 7 drużyn piłkarskich skupiających 
nie tylko zespoły seniorskie, ale co najważ-
niejsze - dziecięce i młodzieżowe. Działal-
ność tych stowarzyszeń finansowana jest 
w głównej mierze z budżetu gminy dzięki 
czemu łącznie 7 drużyn seniorskich oraz 
6 drużyn dziecięcych i młodzieżowych 
może w sposób stabilny funkcjonować 
i uczestniczyć w rozgrywkach ligowych. 

Wspominając o drużynach dziecię-
cych i młodzieżowych nie sposób nie 
wymienić głównego animatora sportu 
w gminie, którym jest Gminne Centrum 
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Po-
wstała Gminna Akademia Piłkarska sku-
piająca 8 drużyn dziecięcych, począwszy 
od przedszkolaków, a na młodzieży gim-
nazjalnej kończąc. W Akademii Piłkar-
skiej obecnie czynnie trenuje około 100 
osób z terenu gminy. Udzielone wsparcie 
finansowe pozwala szkolić najmłodszych 
adeptów piłkarskich na wysokim po-
ziomie organizacyjnym. Dyplomowani 
trenerzy, odbywający staże w klubach 
piłkarskich w Europie, zakup 5 pełnych 
zestawów kompletów strojów piłkarskich, 
zakup nowych bramek, zakup sprzętu tre-
ningowego i kilkudziesięciu piłek - to tyl-
ko inwestycje z ostatnich miesięcy, poka-
zujące jak dużą wagę przywiązują władze 
Gminy Nowogrodziec do Gminnej Aka-
demii Piłkarskiej oraz do szkolenia dzieci 
i młodzieży z całej gminy. 

Łącznie na terenie gminy funkcjonu-
je aktualnie 7 drużyn seniorskich oraz 15 

zespołów dziecięcych i młodzieżowych. 
Godnym zauważenia jest fakt, iż obecnie 
w Klasie Okręgowej, najwyższych roz-
grywkach ligowych prowadzonych przez 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jele-
niej Górze, Gmina Nowogrodziec, jako 
jedyna z okręgu jeleniogórskiego, ma 
aż trzech przedstawicieli. Są to zespo-
ły z Wykrot, Parzyc oraz Zebrzydowej. 
Takie wyniki nie mogły by mieć miejsca 
bez dobrego klimatu dla sportu w gminie 
oraz dobrej współpracy władz miejskich 
z działaczami klubowymi. 

Żeby aktywnie rozwijać pasje piłkar-
skie nie wystarczy otrzymywać dotację 
na bieżącą działalność, trzeba również 
posiadać obiekty, na których można je 
realizować. Również na tym polu Gmina 
Nowogrodziec staje na wysokości zada-
nia. W każdej miejscowości zlokalizowa-
ne są boiska piłkarskie, posiadające dzięki 
wsparciu finansowemu Gminy, coraz lep-
szą i dostosowaną do aktualnych potrzeb 
infrastrukturę. Na pierwszy plan wysuwa-
ją się boiska w Wykrotach i Zebrzydowej 
mające murowane szatnie i trybuny z sie-
dziskami oraz kameralny Stadion Miejski 
w Nowogrodźcu z miejscami siedzącymi 
dla niemal 1000 osób. Już dzisiaj obiekty 
w Wykrotach oraz w Nowogrodźcu speł-
niają wymogi do gry na poziomie IV ligi. 
Nie zapomniano również o zespołach wy-
stępujących w niższych klasach rozgryw-
kowych. Każda miejscowość, w której 
prężnie działa klub piłkarski, ma zakupio-
ną modułową szatnię kontenerową, aby 
zawodnicy i sędziowie rozgrywali spotka-
nia ligowe w dobrych warunkach. 

Sport w gminie Nowogrodziec to jed-
nak nie tylko sport milionów Polaków, 
jakim bez wątpienia jest piłka nożna, ale 
również inne dyscypliny. W Nowogrodź-
cu działa już od ponad 20 lat Gminny 
Szkolny Związek Sportowy, skupiający 
dzieci i młodzież ze szkół podstawowych 
oraz roczniki gimnazjalne. Od kilku lat 
ukierunkowany on jest na tworzenie 
i prowadzenie zespołów rugby zarówno 
w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. Do-
datkowo Gminny Szkolny Związek Spor-
towy organizuje dwa razy w roku, w zimie 
i w lecie, obozy sportowe nad morzem 
oraz w górach. I tu również, dzięki wspar-
ciu i życzliwości władz, działalność sto-
warzyszenia finansowana jest z pieniędzy 
Gminy. To nie jedyne możliwości realizo-
wania zainteresowań przez najmłodszych 
mieszkańców nowogrodzieckiej gminy. 

Przy szkołach funkcjonują Szkolne Związ-
ki Sportowe organizujące zajęcia pozalek-
cyjne.

Czy to już wszystko? A co z rekreacją? 
Czy na tym kończy się sport w Gminie 
Nowogrodziec? Otóż nie. Bogatą ofertę 
imprez i wydarzeń sportowych posia-
da działające od 25 lat w Nowogrodźcu 
i wspomniane wcześniej przy okazji dru-
żyn piłkarskich Gminne Centrum Kul-
tury i Sportu. Zakres tematyczny imprez 
i wydarzeń sportowych oferowanych 
w przeciągu roku dla mieszkańców oraz 
gości jest bardzo bogaty i zróżnicowany. 
Miłośnicy szachów odnajdą tu turnieje 
i zawody szachowe, w których biorą udział 
nie tylko mieszkańcy gminy, ale i sza-
chiści z ościennych powiatów. Z myślą 
o paniach odbywają się maratony zumby 
cieszące się bardzo dużym zainteresowa-
niem i z roku na rok coraz większą fre-
kwencją. Miłośnicy biegania mają swoje 
święto w czerwcu, kiedy to organizowany 
jest bieg uliczny „Nowogrodziecka Dzie-
siątka”, impreza znana już nie tylko na 
Dolnym Śląsku, ale z udziałem biegaczy 
z całej Polski oraz z zagranicy. Nowością 
jest turniej piłkarski firm i zakładów pra-
cy, mający od początku za zadanie inte-
grację pracowników w lokalnych firmach 
inwestujących na terenie gminy. 

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu to nie tylko imprezy i wy-
darzenia sportowe, to również  wieczorne 
zajęcia rekreacyjne. Obecnie funkcjonują 
trzy grupy sportowe dla dorosłych, a mia-
nowicie: zumba, pilates oraz crossfit. 
Każdy, kto odczuwa potrzebę ruchu oraz 
aktywnego spędzenia popołudnia, może 
przyjść na jedne z zajęć, gdzie są one zróż-
nicowane pod względem intensywności 
ćwiczeń oraz obciążeń treningowych. 

W Gminie Nowogrodziec dostrzega 
się nie tylko potrzebę spotkań sportowych 
dla grup zorganizowanych. W kolejnych 
miejscowościach powstają finansowane 
przez lokalne władze plenerowe siłownie 
zewnętrzne. Każdy mieszkaniec w wolnej 
chwili może skorzystać z takiej sposob-
ności i samodzielnie poćwiczyć na łonie 
natury. Również kajakarze odnajdą w No-
wogrodźcu coś dla siebie. Na rzece Kwisa 
obok Stadionu Miejskiego zbudowano 
przystań kajakową. Miłośnicy kajaków 
mogą rozpoczynać stąd spływy pięknym 
i malowniczym szlakiem wodnym. 

Gmina Nowogrodziec nie tylko wydat-
kuje własne środki na sport, ale również 
czynnie stara się pozyskiwać fundusze po-
zabudżetowe na budowę i modernizację 
obiektów. Przykładem tego jest kompleks 
sportowy „Orlik” w Nowogrodźcu oraz 
mini orliki w Gościszowie i Gierałtowie. 
Sale sportowe to kolejny przykład uda-
nych inwestycji lokalnych. Hala sportowa 
przy Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu 
jest nowoczesnym obiektem, udostępnia-
nym popołudniami i wieczorem również 
mieszkańcom i amatorom sportu. Rów-
nież na wsiach przy szkołach podstawo-
wych w Gierałtowie, Gościszowie, Wykro-
tach,  Czernej i Nowej Wsi wybudowane 
są sale sportowe w zupełności spełniające 
oczekiwania lokalnej społeczności oraz 
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny  
dzieci i młodzieży. 

Sport w Gminie Nowogrodziec 
– pasja, przyjaźń, współpraca

Drużyna Orlików Gminnego Centrum 
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, działa-
jąca w ramach Gminnej Akademii Piłkar-
skiej, wzięła udział w bardzo prestiżowym 
turnieju Zdolny Śląsk we Wrocławiu, 
w którym uczestniczyły czołowe drużyny 
z naszego regionu. Miejscem zawodów 
był Olimpijski FC, sztuczne boisko pod 
balonem. Organizatorem zawodów była 
Akademia Piłkarska Olympic Wrocław 
trenerów Krzysztofa Wołczka i Dariusza 
Sztylki, byłych zawodników Śląska Wroc-
ław.

W meczach grupowych nasza druży-
na zmierzyła się z takimi zespołami, jak 
Olympic Wrocław IV, KS Ślęza Wrocław, 
AP Reissa Poznań, AP Duda Wrocław 
i UKS Lechia Dzierżoniów, uzyskując na-
stępujące wyniki:
GAP GCKiS Nowogrodziec - Olympic IV 
1:0
Ślęza Wrocław - GAP GCKiS Nowogro-
dziec 2:1
AP Reissa Poznań - GAP GCKiS Nowo-
grodziec 2:2
AP Duda Wrocław - GAP GCKiS Nowo-
grodziec 1:0
GAP GCKiS Nowogrodziec - Lechia 
Dzierżoniów 1:2

W drugiej fazie turnieju trafiliśmy na 
AP Champions Wrocław, Olympic Wroc-
ław II, Korona Wschowa, Łużyce Lubań. 
Tu nasi młodzi piłkarze osiągnęli nastę-
pujące rezultaty:
GAP GCKiS Nowogrodziec - AP Cham-
pions Wrocław 2:0
GAP GCKiS Nowogrodziec – Olympic II 
Wrocław 2:2

Korona Wschowa - GAP GCKiS Nowo-
grodziec 2:0
Łużyce Lubań - GAP GCKiS Nowogro-
dziec 2:4
Olympic II- GAP GCKiS Nowogrodziec 
1:4

Turniej był bardzo udany. W każ-
dym meczu nasza drużyna nawiązywała 
wyrównaną walkę z bardzo mocnymi ze-
społami, ostatecznie zajmując 13 miejsce 
na 24 uczestniczące zespoły. Osiągnięty 
wynik jest godny uwagi i daje wiele mo-
tywacji do dalszych treningów. Trenerem 
drużyny jest Pan Michał Sudoł.

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu

Godnie zaprezentowali Gminę

To nie wszystkie plany lokalnych 
władz związane ze sportem. Obecnie re-
alizowana jest inwestycja budowy ska-
teparku, który już niebawem zostanie 
otwarty specjalnie dla młodzieży, a w ko-
lejce czekają pomysły na kolejne miejsca 
„przyjazne” sportowo mieszkańcom Gmi-
ny Nowogrodziec. 

Jedno jest pewne, w Gminie Nowo-

grodziec nie można narzekać na brak 
ofert i atrakcji sportowych. Każdy, kto 
tylko wykaże minimum zainteresowania, 
na pewno odnajdzie tu coś dla siebie i dla 
realizacji swojej pasji sportowej.

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu


