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Drodzy Mieszkańcy!
Miło mi Państwa poinformować, 

że w Gminie Nowogrodziec będzie 
wydawany miesięczny Informator 
Gminny „Kurier Nowogrodźca”, 
w którym chcemy rzetelnie infor-
mować Państwa o wydarzeniach 
interesujących dla życia naszej 
społeczności. Celem Informatora 
Gminnego „Kurier Nowogrodź-
ca”, jest przedstawienie walorów 
gospodarczych, społecznych, kul-
turalnych i turystycznych Gminy 
i Miasta Nowogrodziec. W infor-
matorze publikowane będą istot-
ne dla wspólnoty samorządowej 
artykuły prezentujące ważne dla 

Inwestycje gminne

Rewitalizacja ciągu pieszo – jezdnego 
przy ul. Bolesławieckiej w Nowogrodźcu

W dniu 17 stycznia 2014 r. 
w imieniu Gminy Nowogrodziec 
Burmistrz Robert Relich podpi-
sał umowę z Wykonawcą zadania 
inwestycyjnego w zakresie prze-
budowy ciągu pieszo – jezdnego 
przy ul. Bolesławieckiej w Nowo-
grodźcu - firmą SPHINX Sp. z o.o. 
z Leszna. W tym samym dniu na-
stąpiło przekazanie placu budo-
wy. W przekazaniu terenu budo-
wy wzięli udział: przedstawiciel 
Wykonawcy Sebastian Kurpisz, 
inspektor nadzoru inwestycyjne-
go Krzysztof Ałykow, pracownicy 
Urzędu Miejskiego oraz Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej INCO 
Tadeusz Łukaszuk. 

Zakres inwestycji obejmuje: 
roboty ziemne, wykonanie no-
wych krawężników, chodników, 
położenie nawierzchni z kostki ka-
miennej rzędowej, budowę kana-
lizacji deszczowej oraz rozbudowę 
oświetlenia ulicznego obejmują-
cego montaż 3 słupów oświetle-
niowych wraz z oprawami.

Wartość realizowanej inwe-
stycji opiewa na kwotę ponad 120 

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich

tysięcy złotych, a przewidywany 
termin jej zakończenia zaplano-
wano na koniec maja 2014 r. 

Realizacja zadania przyczyni 
się to do poprawy funkcjonalności 
i estetyki krajobrazu miasta w ob-
rębie murów obronnych. Poprawi 
bezpieczeństwo ruchu użytkowni-

ków, podwyższy jakość ruchu ko-
łowego oraz stworzy komfort dla 
ruchu pieszych.

Henryk Buźniak

Mieszkańców Gminy Nowogro-
dziec informacje, problemy oraz 
wydarzenia gminne - społeczne, 
kulturalne i gospodarcze. „Kurier 
Nowogrodźca” w szczególności 
informować będzie o działalności 
organów gminy, Urzędu Miejskie-
go w Nowogrodźcu, gminnych jed-
nostek organizacyjnych i sołectw, 
o inwestycjach dokonywanych na 
terenie gminy oraz upowszechniać 
będzie ideę samorządową oraz 
działalność kulturalną, turystycz-
ną i edukacyjną na terenie gminy. 
„Kurier Nowogrodźca” będzie bez-
płatnie dostarczany do Państwa.

Fot. Henryk BuŸniak

Biblioteka Miejska w Nowogrodźcu 
czynna jest również w soboty!

Biblioteka Miejska w Nowo-
grodźcu serdecznie zaprasza 
wszystkich Mieszkańców Gminy 
i Miasta Nowogrodziec do korzy-
stania z zasobów biblioteki rów-
nież w soboty.

Biblioteka, jako instytucja 
publiczna, powinna w jak naj-
większym stopniu odpowiadać 

na potrzeby społeczności, dlatego 
też dostosowując się do potrzeb 
naszych Mieszkańców, informu-
jemy Państwa, iż od miesiąca 
stycznia 2014 roku Biblioteka 
Miejska w Nowogrodźcu czynna 
jest również w soboty od godz. 
9.00 do godz. 13.00.

Zapraszamy serdecznie do ko-

rzystania z usług Biblioteki Miej-
skiej w Nowogrodźcu!

Elżbieta Ostańska

Harmonogram stałych dyżurów
Radnych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

na rok 2014

Dyżury pełnią Radni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu
sala posiedzeń (parter),

w każdy poniedziałek w godz. 14:30-15:30.

Data Imię i nazwisko
13 stycznia
20 stycznia
27 stycznia
3 lutego 
10 lutego
17 lutego
24 lutego
3 marca
10 marca
17 marca
24 marca
31 marca
7 kwietnia
14 kwietnia
28 kwietnia
5 maja
12 maja
19 maja
26 maja
2 czerwca
9 czerwca
16 czerwca
23 czerwca
30 czerwca
7 lipca
14 lipca
21 lipca
28 lipca
4 sierpnia
11 sierpnia
18 sierpnia
25 sierpnia
1 września
8 września
15 września
22 września
29 września
6 października
13 października
20 października
27 października

Krzysztof Sadowski
Antonina Szelechowicz
Zenon Szynka
Barbara Wójtowicz
Dariusz Zdunek
Kazimierz Czerniak
Andrzej Drąg
Tomasz Filistyński
Michał Jurewicz
Ryszard Kalus
Bronisław Kopeć
Arkadiusz Kosior
Henryka Pilna
Józef Potyszka
Krzysztof Sadowski
Antonina Szelechowicz
Zenon Szynka
Barbara Wójtowicz
Dariusz Zdunek
Kazimierz Czerniak
Andrzej Drąg
Tomasz Filistyński
Michał Jurewicz
Ryszard Kalus
Bronisław Kopeć
Arkadiusz Kosior
Henryka Pilna
Józef Potyszka
Krzysztof Sadowski
Antonina Szelechowicz
Zenon Szynka
Barbara Wójtowicz
Dariusz Zdunek
Kazimierz Czerniak
Andrzej Drąg
Tomasz Filistyński
Michał Jurkiewicz
Ryszard Kalus
Bronisław Kopeć
Arkadiusz Kosior
Henryka Pilna

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodźcu przyjmuje w sprawach skarg
i wniosków w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu, pokój nr 7, w każdą środę

w godz. 13:45 - 15:45

Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 



Finanse publiczne
NASZ BUDŻET NA ROK 2014 
W PLANACH I LICZBACH

Pomoc spo³eczna

Ochrona zdrowia w gminie

Rok wyzwań 

W grudniu zakończyły się prace 
nad tegorocznym budżetem, któ-
re zostały sfinalizowane w dniu 20 
grudnia 2013r. uchwałą Rady Miej-
skiej w Nowogrodźcu w sprawie bu-
dżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec 
na 2014 rok. W budżecie zostały ujęte 
dochody gminy na poziomie 36 170 
376,00 zł oraz wydatki, które mają 
osiągnąć wysokość 41 342 611,90 zł.

W naszej Gminie rok 2014 będzie 
okresem dalszego rozwoju i inwe-
stycji. Kontynuowane będą zadania 
rozpoczęte w latach poprzednich, 
wśród nich: kolejny etap kanalizacji 
Gminy Nowogrodziec w miejscowoś-
ciach Milików, Gościszów, Parzyce i 
Zebrzydowa, budowa  dróg gmin-
nych w Nowogrodźcu, Milikowie 
i Gierałtowie, przebudowa Szkoły 
Podstawowej w Wykrotach, budowa 
sali gimnastycznej przy Szkole Pod-

stawowej w Gierałtowie i Wykrotach 
i inne. Nowe zadania, które zostały 
zaplanowane w budżecie na 2014 rok 
to między innymi: przebudowa sieci 
kanalizacji deszczowej przy ulicach 
A. Mickiewicza i Kolejowej w Nowo-
grodźcu, zakup szatni kontenerowej 
na boisko w Milikowie, Gierałtowie 
i Parzycach, budowa placu zabaw 
dla dzieci w Kierżnie, zakup samo-
chodu pożarniczego dla OSP Czerna, 
adaptacja pomieszczeń na potrzeby 
SPZZOZ w Nowogrodźcu. W tego-
rocznym budżecie dużą część stano-
wią wydatki na oświatę oraz zadania 
zlecone i własne z zakresu pomocy 
społecznej. Po raz pierwszy w budże-
cie znalazły się zadania, które reali-
zowane będą w ramach Funduszu 
Sołeckiego.

Anna Jaworska

Opieka zdrowotna w Polsce jest 
krytykowana za kolejki, limity i inne 
ograniczenia w dostępie do usług 
medycznych. Powszechna opinia 
na temat złej sytuacji polskich szpi-
tali stoi w sprzeczności do przyję-
tej przez resort zdrowia strategii 
poprawy jakości ochrony zdrowia 
w naszym kraju. 

Już za trzy lata wszystkie pla-
cówki lecznicze będą musiały 
spełniać rygorystyczne wymogi lo-
kalowe. Placówki, które nie speł-
niają wymagań określonych przez 
Ministra Zdrowia, będą musiały 
dostosować swoje pomieszczenia, 
w innym przypadku jednostki te nie 
będą mogły prowadzić działalno-
ści leczniczej. Dla polskich pacjen-
tów oznacza to sytuację, w której 
warunki pobytu w szpitalach będą 
identyczne, jak w Niemczech. 

Innym aspektem strategii jest 
zwiększenie w obszarze działal-
ności leczniczej dostępności usług 
elektronicznych dla pacjentów. Już 
od sierpnia bieżącego roku zakłady 
opieki zdrowotnej będą miały obo-
wiązek prowadzenia dokumentacji 
medycznej w formie elektronicznej 
oraz udostępnienie jej pacjentom.

Przed wyżej wymienionymi wy-
zwaniami stoi również Samodzielny 
Publiczny Zespół Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej w Nowogrodźcu, 
dlatego w IV kwartale 2013 roku 
wykonano analizę możliwych wa-
riantów dostosowania pomieszczeń 
jednostki do wymagań lokalowych 
w oparciu o opinię rzeczoznawcy 
w zakresie infrastruktury placó-
wek leczniczych. Rozważane były 
trzy podstawowe warianty: dosto-
sowanie eksploatowanego budyn-
ku, budowa nowego budynku oraz 
adaptacja nowego budynku na 
działalność statutową. Za najbar-
dziej optymalny wariant uznano 
pomysł adaptacji nowego budynku, 

ze względu na wysokość nakładów 
inwestycyjnych (dwukrotnie niższe 
od budowy nowego budynku) oraz 
większą elastyczność w planowaniu 
pomieszczeń niż dostosowanie bu-
dynku przy ulicy Cichej. 

Po dokonaniu rozpoznania lo-
kalnego rynku nieruchomości 
uznano, że najbardziej korzystnym 
rozwiązaniem była oferta sprzeda-
ży budynku należącego do GRUPY 
INCO S.A. przy ulicy Lubańskiej 
13/14. Za cenę 180 000 zł (sto 
osiemdziesiąt tysięcy złotych) Gmi-
na nabyła trzy działki o łącznej po-
wierzchni ponad 0,5 ha w centrum 
Nowogrodźca oraz budynek o po-
wierzchni użytkowej ponad 1,3 tys. 
m2. Stan techniczny budynku oraz 
jego rozwiązanie konstrukcyjne 
pozwala na realizację planowanej 
adaptacji i uzyskanie oczekiwanych 
rezultatów. Budynek zlokalizowany 
jest w otoczeniu przemysłowo-han-
dlowym, grunty wchodzące w skład 
nieruchomości zostaną przezna-
czone na wykonanie terenów zielo-
nych, żeby stworzyć najkorzystniej-
sze warunki pobytu dla pacjentów. 
Obecnie Urząd Miejski wystąpił 
z wnioskiem o wydanie warunków 
uzyskania samodzielnego zjazdu 
z ulicy Lubańskiej do nieruchomo-
ści. Rozpoczęcie prac budowlano-
montażowych planowane jest na II 
półrocze tego roku, a ich ukończe-
nie - w II kwartale 2015 roku.

Równocześnie jednostka przy-
gotowuje się do procesu wdrożenia 
systemu informatycznego, który po-
zwoli na prowadzenie dokumentacji 
medycznej w wer-
sji elektronicznej. 
W celu uzyskania 
wsparcia ze stro-
ny Regionalnego 
Programu Opera-
cyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 
SPZZOZ przystąpił 
we wrześniu ubie-
głego roku do kon-
sorcjum realizacji 
projektu pod nazwą 

„Zintegrowana platforma dostępu 
do dokumentacji medycznej dla pa-
cjentów z terenu powiatu zgorzele-
ckiego i bolesławieckiego”. Liderem 
Konsorcjum jest Wielospecjali-
styczny Szpital - Samodzielny Pub-
liczny Zespól Opieki Zdrowotnej 
w Zgorzelcu, drugim partnerem jest 
SP ZOZ w Nowogrodźcu przy uli-
cy Asnyka. Konsorcjum w dniu 14 
października 2013 r. złożyło wnio-
sek o dofinansowanie w ramach 
Priorytetu 2 Rozwój społeczeństwa 
informacyjnego na Dolnym Śląsku 
(„Społeczeństwo Informacyjne”) 
- nabór 69/K/2.2/2013. Wniosek 
został pozytywnie oceniony pod 
względem formalnym oraz rzeczo-
wym, obecnie oczekuje na ocenę 
strategiczną dokonywaną przez Za-
rząd Województwa Dolnośląskiego.

Robert Adaszewski

Nowe świadczenie będzie sta-
nowiło częściową rekompensatę 
kosztów ponoszonych z tytułu 
opłat za energię elektryczną.

Dodatek energetyczny będzie 
przyznawany i wypłacany zgod-
nie z przepisami Ustawy z dnia 
26 lipca 2013 r. o zmianie usta-
wy – Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 984).

Aby otrzymać dodatek ener-
getyczny, należy spełnić 3 wa-
runki:

1. Być odbiorcą wrażliwym 
energii elektrycznej czyli oso-
bą, której przyznano dodatek 
mieszkaniowy w rozumieniu art. 
2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszka-
niowych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 
966 z późn. zm.);

2. Być stroną umowy kom-
pleksowej lub umowy sprzeda-
ży energii elektrycznej zawartej 
z przedsiębiorstwem energe-

Dodatek energetyczny
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w No-

wogrodźcu informuje, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, 
które pobierają dodatek mieszkaniowy, mogą ubie-
gać się o przyznanie nowego świadczenia – zryczał-
towanego dodatku energetycznego.

tycznym;
3. Zamieszkiwać w miejscu do-

starczania energii elektrycznej.
Odbiorcy wrażliwemu energii 

elektrycznej przysługuje zryczał-
towany dodatek energetyczny, 
który wynosi rocznie nie więcej 
niż 30% iloczynu limitu zużycia 
energii elektrycznej oraz średniej 
ceny energii elektrycznej dla od-
biorcy energii elektrycznej w go-
spodarstwie domowym.

Wysokość limitu, wynosi:
1. 900 kWh w roku kalendarzo-

wym – dla gospodarstwa domo-
wego prowadzonego przez osobę 
samotną;

2. 1250 kWh w roku kalenda-
rzowym – dla gospodarstwa do-
mowego składającego się z 2 do 4 
osób;

3. 1500 kWh w roku kalenda-
rzowym – dla gospodarstwa do-
mowego składającego się z co naj-
mniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wynosić 

będzie miesięcznie 1/12 kwoty 
rocznej dodatku energetycznego 
ogłaszanej przez ministra właś-
ciwego do spraw gospodarki.

Zgodnie z Obwieszczeniem 
Ministra Gospodarki z dnia 
28 listopada 2013 r. wysokość 
dodatku energetycznego obo-
wiązującego w okresie od dnia 
1 stycznia 2014 r. do dnia 30 
kwietnia 2014 r. dla gospodar-
stwa domowego:

1. prowadzonego przez osobę 
samotną wynosi - 11,36 zł mie-
sięcznie,

2. składającego się z 2 do 4 
osób wynosi - 15,77 zł miesięcz-
nie,

3. składającego się z co naj-
mniej 5 osób wynosi - 18,93 zł 
miesięcznie.

Dodatek będzie wypłacany 
do dnia 10 każdego miesiąca 
z góry.

Wniosek o dodatek ener-
getyczny można pobrać 
w Miejsko Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w No-
wogrodźcu w pokoju nr 6, 
przy ul. Asnyka 53, w każdy 
poniedziałek w godzinach: 
od 7.15 do 15.00.

Kamila Kruszelnicka

Dodatkowe świadczenia dla osób uprawnionych 
do świadczenia pielęgnacyjnego

Rządowy program wspierania 
osób uprawnionych do świadcze-
nia pielęgnacyjnego - osoby ma-
jące w styczniu, lutym lub marcu 
2014 r. ustalone prawo do świad-
czenia pielęgnacyjnego otrzyma-
ją dodatkowe świadczenie w wy-
sokości 200 zł miesięcznie.

31 grudnia 2013 r. w Moni-
torze Polskim opublikowano 

Uchwałę Nr 230 Rady Ministrów 
w sprawie ustanowienia rządo-
wego programu wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia 
pielęgnacyjnego oraz w Dzienniku 
Ustaw rozporządzenie Rady Mi-
nistrów z dnia 24 grudnia 2013 r. 
w sprawie szczegółowych warun-
ków realizacji rządowego progra-
mu wspierania osób uprawnionych 

do świadczenia pielęgnacyjnego.

Kamila Kruszelnicka

Nowy Dyrektor SPZZOZ 
w Nowogrodźcu

Dnia 03 stycznia 2014 r. w Sa-
modzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w No-
wogrodźcu odbyło się spotkanie, 
na którym Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich podziękował Karolo-
wi Łapotowi za długoletnią, pełną 
zaangażowania pracę na stanowi-
sku Dyrektora jednostki.

W obecności pracowników Szpi-
tala oraz Księdza Dziekana Krzysz-
tofa Słabickiego został jednocześ-
nie przedstawiony i powitany 
Robert Adaszewski, który z dniem 
01.01.2014 r. objął stanowisko Dy-
rektora Samodzielnego Publiczne-
go Zespołu Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Nowogrodźcu.

 Pan Robert Adaszewski został 
wyłoniony w drodze konkursu na 
stanowisko dyrektora , który został 
ogłoszony, podany do publicznej 
wiadomości i zakończony w dniu 
20.12.2013r. Do prac związanych 
z powołaniem nowego Dyrektora 
została powołana Komisja w skła-
dzie: Robert Relich, Jacek Ruchała, 
Wilhelm Tomczuk, Arkadiusz Ko-
sior i Marcin Krzywdziński.

 Nowy Dyrektor Samodzielne-
go Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu 
przywitał pracowników przedstawia-

jąc strategię zarządzania jednostką 
od strony organizacyjnej i finanso-
wej. Podkreślił rolę organu założy-
cielskiego, tj. Gminy Nowogrodziec, 
która decyzją Rady Miejskiej zdecy-
dowała o zakupie i adaptacji nowe-
go budynku na rzecz Samodzielne-
go Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich wyjaśnił, że decyzja o dofi-
nansowaniu jednostki wynikła z no-
wych przepisów, które nakładają 
między innymi obowiązek dostoso-
wania obecnych warunków do wy-
magań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia podmiotu wykonu-
jącego działalność leczniczą. Inwe-
stycja, której termin zakończenia 
zaplanowany jest na I kw. 2015r. 
przyczyni się do rozwoju działalno-
ści i utrzymania miejsc pracy.

Ewa Zasańska

Robert Adaszewski

Rolniku - Paliwo!
W miesiącu lutym w Urzędzie 

Miejskim przyjmowane będą wnio-
ski o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. Rolnicy w celu uzyskania 
powyższego zwrotu powinni złożyć 

odpowiedni wniosek wraz z faktu-
rami dotyczącymi zakupu paliwa 
do celów rolniczych. Formularze 
wniosków są dostępne w siedzibie 
Urzędu. Termin składania wnio-
sków upływa 28 lutego b.r.

Anna Jaworska

Więcej informacji - MGOPS w Nowogrodźcu, tel. 757 316 379

Fot. Robert Adaszewski



Wieœci ze szkó³

Ochrona œrodowiska / Sprawy komunalne
Wzorcowe oczyszczanie 
ścieków komunalnych 
w Gminie Nowogrodziec

Dolnośląski Wojewódzki Inspek-
tor Ochrony Środowiska umorzył 
kary nałożone na Gminę Nowogro-
dziec w latach 2003, 2004 i 2005 
za odprowadzanie ścieków z oczysz-
czalni komunalnej w Nowogrodźcu 
do rzeki Kwisy z przekroczeniem 
norm wynikających z pozwole-
nia wodnoprawnego, w wysokości 
685 292 zł plus należne odsetki. 
Termin zapłaty kar był odraczany 
pod warunkiem realizacji zadania 
proekologicznego pn. „Rozwiąza-
nie gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Nowogrodziec – etap I”, 
które obejmowało likwidację starej 
i budowę nowej oczyszczalni ście-
ków w Nowogrodźcu oraz budowę 
15 km kanalizacji sanitarnej i 17 
km wodociągów. Dopiero realizacja 
przedsięwzięcia począwszy od 2008 
roku, dzięki zaangażowaniu Burmi-
strza Nowogrodźca Roberta Reli-
cha oraz bardzo dobrej współpracy 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, 
umożliwiła umorzenie kar Gmi-

nie Nowogrodziec oraz 
podwyższonych opłat za 
korzystanie ze środowi-
ska spółce Hydro-Tech 
za lata 2006 - 2012. 
Burmistrz Nowogrodźca 
kierował zespołem, który 
opracował wszystkie do-
kumenty formalno - prawne w tym 
dokumentację budowlaną oraz 
nadzoruje, jako właściciel, komu-
nalną spółkę Hydro-Tech, realizu-
jącą projekt z udziałem ogromnych 
środków finansowych z najwięk-
szego europejskiego programu po-
mocowego – Funduszu Spójności. 
Za zgodą Ministra Gospodarki po-
wierzono funkcję Pełnomocnika 
ds. Realizacji Projektu Prezesowi 
Zarządu Spółki Hydro-Tech Jacko-
wi Ruchała, natomiast z ramienia 
Urzędu Miejskiego w Nowogrodź-
cu zastępcą Pełnomocnika został 
Dariusz Jancelewicz, Naczelnik 
Wydziału Komunalnego. Całkowi-
ty koszt realizacji pierwszego etapu 
inwestycji przekroczył 30 mln zło-
tych. Obecnie realizowane są prace 
budowlane w ramach następnego 
etapu wyposażania Gminy Nowo-

grodziec w system kanalizacji sa-
nitarnej o łącznej długości 35 km, 
realizowane w rejonach miejscowo-
ści: Parzyce, Zebrzydowa, Milików, 
Gościszów i Nowogrodziec. War-
tość tych robót to ponad 30 mln. zł, 
w ramach których zostaną podłą-
czone nieruchomości zamieszkane 
przez ponad 3000 mieszkańców. 
Równolegle trwają prace projekto-
we dla miejscowości Gierałtów oraz 
nieskanalizowanych w I etapie czę-
ści obszarów miejscowości Gości-
szów i Nowogrodziec. Pozwolą one 
wyposażyć w kanalizację sanitarną 
nieruchomości zamieszkałe przez 
blisko 2000 mieszkańców gminy. 
Przewidywany termin rozpoczęcia 
robót budowlanych dla następnego 
etapu to koniec roku 2015.

Dariusz Jancelewicz  

Co starego – nowego 
w oświacie

„Ustawa rekrutacyjna”
Rozpoczął się nowy rok kalenda-

rzowy, i budżetowy, a ustawodawca 
zafundował organom prowadzącym 
placówki oświatowe – gminom, po-
wiatom, województwom – kolejną 
zmianę ustawy o systemie oświaty.

W dniu 18 stycznia 2014 roku we-
szła w życie ustawa z dnia 06 grudnia 
2013 roku o zmianie ustawy o syste-
mie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2014r., poz. 7), zwana 
powszechnie „ustawą rekrutacyjną”. 
Jest ona realizacją wyroku Trybuna-
łu Konstytucyjnego z dnia 08 stycz-
nia 2013 roku, w którym uznano za 
niekonstytucyjne uregulowanie re-
krutacji do publicznych przedszkoli 
i szkół w rozporządzeniu i wewnętrz-
nych przepisach poszczególnych 
placówek oświatowych. Sędziowie 
orzekli, że kryteria naboru uczniów 
decydują o faktycznej powszechności 
prawa do nauki i mają wpływ na sfe-
rę praw i wolności jednostki, dlatego 
powinny być uregulowane w akcie 
rangi ustawowej. 

Do ustawy o systemie oświaty 
wprowadzony został nowy rozdział 
2a zatytułowany „Przyjmowanie 
do publicznych przedszkoli, pub-
licznych innych form wychowania 
przedszkolnego, publicznych szkół 
i publicznych placówek”. W prze-

pisach art. 20a-20zh zostały okre-
ślone szczegółowe zasady rekrutacji 
do publicznych przedszkoli i szkół, 
w tym trzy grupy kryteriów, którymi 
należy się kierować w procesie re-
krutacji. Kryteria te będą brane pod 
uwagę w różnym zakresie i w różnej 
kolejności w zależności od typu i ro-
dzaju jednostki systemu oświaty, do 
której przeprowadzana jest rekruta-
cja. 

A co w rzeczywistości niosą 
ze sobą zmiany ustawy?

„Ustawa rekrutacyjna” (zmiana 
ustawy o systemie oświaty) to przede 
wszystkim bardziej przejrzyste i jed-
nolite, korzystniejsze dla rodziców 
zasady rekrutacji do przedszkoli. 

Na poziomie ustawowym zostały 
określone kryteria rekrutacji do pla-
cówek przedszkolnych: 

1) w pierwszej kolejności będą 
przyjmowane dzieci mieszkańców 
danej gminy,

2) w przypadku większej ilości 
kandydatów z gminy niż liczba do-
stępnych miejsc, przeprowadzone 
zostanie postępowanie rekrutacyjne, 
według kryteriów:

a) w pierwszej kolejności przyję-
te zostaną te dzieci, które potrzebu-
ją szczególnego wsparcia państwa: 
niepełnosprawne, mające niepeł-
nosprawnego rodzica lub rodziców, 
z niepełnosprawnym rodzeństwem, 
z rodzin wielodzietnych (minimum 
troje dzieci), objętych pieczą zastęp-
czą oraz rodziców samotnie wycho-
wujących dzieci,

W roku 2014 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowo-
grodźcu serdecznie zaprasza Mieszkańców i Gości Gminy 
Nowogrodziec do wzięcia udziału w licznych imprezach 
i wydarzeniach o charakterze kulturalnym i sportowym. 
Przed nami jeszcze 11 miesięcy pełnych wrażeń!

W okresie FERII (17-28. II) zapraszamy dzieci i młodzież szkolną 
do uczestniczenia w ciekawych zajęciach rekreacyjnych na terenie na-
szej gminy. W programie zajęcia sportowe, artystyczne, seanse filmo-
we, zabawy edukacyjne zorganizowane przez biblioteki oraz Turecki 
Teatr Cieni! 

Kalendarz imprez na dalsze miesiące podajemy w postaci tabela-
rycznej:

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu zaprasza również 
do Domu Kultury PROMYK na cykl Niedzielnych Wieczorów, pod-
czas których zaprezentowane zostaną różne formy aktywności twór-
czej mieszkańców naszej gminy. Kalendarz spotkań oraz informacje o 
tematyce będą ogłaszane na bieżąco. Zachęcamy także do odwiedzania 
Biblioteki Miejskiej w Nowogrodźcu oraz oddziałów filialnych, które 
posiadają bogaty program dla czytelników.
Szczegóły dotyczące organizacji planowanych przedsięwzięć umiesz-
czane będą na bieżąco na plakatach oraz na naszej stronie interneto-
wej: www.gckis.nowogrodziec.pl . Zachęcamy również do śledzenia 
naszych relacji na profilu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w No-
wogrodźcu na portalu społecznościowym facebook.

Mariusz Urban

Wydarzenie
Kulturalne/sportowe Termin Miejsce imprezy

Warsztaty rękodzielnicze oraz 
Gminne Konkursy Wielka-
nocne

11-12 kwietnia
Gminne Centrum 
Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu

Festyn Kwiatowy w Wykro-
tach 17 maja Plac przy świetlicy wiejskiej 

w Wykrotach

VI edycja Międzynarodowego 
Festiwalu Muzycznego „Mu-
zyka u J.I. Schnabla” 

22 – 25 maja

Kościół pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Nowogrodź-
cu
Kościół pw. Św. Mikołaja w 
Nowogrodźcu

Przegląd Piosenki Religijnej 31 maja Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Gościszowie

Dzień Dziecka 1 czerwiec
Plac przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Nowogrodźcu

Festyn w Nowej Wsi 7 czerwca Zespół Szkół w Nowej Wsi

XVI edycja Biegu Ulicznego 
„Nowogrodziecka 10-tka” 15 czerwca Rynek Nowogrodziec 

Święto Kresowe w Gierałto-
wie 21 czerwca Plac przy OSP w Gierałtowie

Turniej Piłki Nożnej Firm i 
Zakładów Pracy 29 czerwca Kompleks sportowy „Orlik” w 

Nowogrodźcu

Turniej Piłki Nożnej „Oldbo-
jów” 29 czerwca Kompleks sportowy „Orlik” w 

Nowogrodźcu

„Święto Pieczenicy” w Goś-
ciszowie 5 - 6 lipca Park w Gościszowie

Festyn „Postaw na rodzinę” w 
Kierżnie 19 lipca Kierżno

Otwarte Zawody Szachowe o 
Puchar Dyrektora GCKiS 15 sierpnia Sala konferencyjna GCKiS 

Nowogrodziec

Dni Gminy Nowogrodziec 
2014, II Jarmark Garncarski
Wielki Garniec z Nowogrodź-
ca nad Kwisą

16 – 17 sierpnia Miasto Nowogrodziec

Turniej Piłkarski „Orlików” 17 sierpnia Stadion Miejski w Nowo-
grodźcu

Dożynki Gminne w Nowo-
grodźcu 31 sierpnia Nowogrodziec

Święto Chleba  – XIX edycja 
konkursu na tradycyjne wy-
pieki chlebowe

14 lub 21 
września

Plac i świetlica wiejska w Mi-
likowie

Otwarte Szachowe Mistrzo-
stwa Gminy Nowogrodziec 12 października Wiejski Dom Kultury w Wy-

krotach

Święto Niepodległości 11 listopada

Kościół pw. św. Piotra i Pawła 
w Nowogrodźcu  oraz plac 
przy pomniku „Obrońcom Oj-
czyzny”

Bożonarodzeniowy Nowogro-
dziecki Jarmark Ceramiczny 
zakończony Kolędą na Nowo-
grodzieckim Rynku

17 grudnia Rynek w Nowogrodźcu

Sylwestrowy Halowy Turniej 
Piłki Nożnej Oldbojów 28 grudnia Hala sportowa przy Gimna-

zjum w Nowogrodźcu

b) na pozostałe miejsca dzieci 
przyjmowane będą zgodnie z do-
datkowymi kryteriami określonymi 
przez gminy,

3) jeśli po przyjęciu dzieci z tere-
nu gminy pozostaną wolne miejsca, 
placówka będzie mogła przyjąć dzie-
ci zamieszkałe poza terenem gminy, 
posługując się zasadami rekrutacji, 
jak dla dzieci ze swojego terenu.

Ustawa określa także zasady 
przeprowadzania rekrutacji:

1) do publicznych szkół podsta-
wowych i gimnazjów,

2) do publicznych szkól ponad-
gimnazjalnych,

3) do publicznych szkół: police-
alnych, sportowych i mistrzostwa 
sportowego, dwujęzycznych, dla do-
rosłych, artystycznych oraz oddzia-
łów międzynarodowych,

4) do publicznych placówek za-
pewniających opiekę i wychowanie 
uczniom w okresie pobierania nauki 
poza miejscem stałego zamieszka-
nia,

5) na zajęcia rozwijające zaintere-
sowania i uzdolnienia, organizowane 
w publicznych placówkach oświato-
wo-wychowawczych,

6) na kwalifikacyjne kursy zawo-
dowe prowadzone przez publiczne 
szkoły, placówki i ośrodki,

7) na kształcenie ustawiczne rea-
lizowane w formach pozaszkolnych 
przez publiczne placówki i ośrodki.

Marta Kołodziejska                      

OGŁOSZENIE
Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. 

opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi uiszczane są miesięcznie „z dołu” 
do 15 dnia każdego miesiąca, następującego 
po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia 
opłaty dotyczy:
1) za miesiąc styczeń do 15 lutego,
2) za miesiąc luty do 15 marca,
3) za miesiąc marzec do 15 kwietnia,
4) za miesiąc kwiecień do 15 maja,
5) za miesiąc maj do 15 czerwca,
6) za miesiąc czerwiec do 15 lipca,
7) za miesiąc lipiec do 15 sierpnia,
8) za miesiąc sierpień do 15 września,
9) za miesiąc wrzesień do 15 października,
10) za miesiąc październik do 15 listopada,
11) za miesiąc listopad do 15 grudnia,
12) za miesiąc grudzień do 15 stycznia 

2015 roku.
Opłat dokonuje się na wskazane Miesz-

kańcom indywidualne konta bankowe.
Gmina wspiera inwestycje w za-

kresie przetwarzania odpadów ko-
munalnych

Obecnie Centrum Utylizacji Odpadów 
Gmin Łużyckich w Lubaniu, gdzie trafiają 
odpady komunalne z terenu Gminy i Miasta 
Nowogrodziec, realizuje inwestycje pn. „Bu-
dowa instalacji do kompostowania oraz po-
zostałych budowli związanych z prowadzo-

nym systemem wykorzystywania odpadów 
pochodzenia biologicznego w Centrum Utyli-
zacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu”.

Rozbudowa Regionalnej Instalacji Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych w Luba-
niu jest możliwa dzięki wspólnej inicjatywie 
14 samorządów Zachodniego Regionu Go-
spodarki Odpadami Komunalnymi Woje-

wództwa Dolnośląskiego w tym Gminy i 
Miasta Nowogrodziec. 

W tym celu samorządy: Gmina i Mia-
sto Nowogrodziec, Miasto Lubań, Miasto i 
Gmina Gryfów Śląski, Miasto i Gmina Leś-
na, Gmina Lubań, Gmina Olszyna, Miasto 
i Gmina Pieńsk, Gmina Platerówka, Gmi-
na Siekierczyn, Gmina Sulików, Miasto i 
Gmina Węgliniec, Miasto Zawidów, Gmina 
Zgorzelec oraz Miasto Zgorzelec podpisały 
porozumienia międzygminne w sprawie 
współfinansowania budowy kompostowni 
tunelowej oraz pozostałych budowli zwią-
zanych z prowadzonym systemem wyko-
rzystywania odpadów pochodzenia biolo-
gicznego. 

Realizacja inwestycji pozwoli spełnić 
szereg obowiązków z zakresu gospodarki 
odpadami komunalnymi jakimi zostały 
obarczone samorządy, a przede wszystkim 
przyczyni się do poprawy stanu środowi-
ska naturalnego i jakości życia Mieszkań-
ców naszych regionów.

Dariusz Jancerewicz

Fot. Adrian Kowalski



Ochotnicze Stra¿e Po¿arne Sport

Stra¿ Miejska informuje

Remont garażu OSP w Zebrzydowej
W dniu 31 grudnia 2013 roku 

Burmistrz Nowogrodźca Robert Re-
lich podpisał umowę z Firmą „JAR-
BUD” z Lubania na wykonanie re-
montu garażu OSP w Zebrzydowej.

Remont polega, między innymi, 
na wykonaniu następujących prac:

- zbiciu i wykonaniu nowych 
tynków w miejscach, gdzie tynk 
uległ uszkodzeniu, odwarstwieniu 
itp. wraz z ich ponownym malowa-
niem,

- rozbiórce i wykonaniu nowych 
instalacji elektrycznych z wymianą 
sprzętu instalacyjnego (przełącz-
niki, gniazda, lampy oświetlenia 
wewnętrznego oraz wykonanie 
oświetlenia zewnętrznego z czujką 
ruchu),

- rozbiórce i wykonaniu nowego 
pokrycia z pap termozgrzewalnych 
na podłożach betonowych wraz 
z rozbiórką i montażem nowych 
obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych,

- wymianie bramy wjazdowej na 
bramę segmentową ocieplaną o gru-
bości płaszcza 40 mm, podnoszoną 
mechanicznie (z przekładnią łań-
cuchową, wyposażoną w uchwyty, 
zamki z klamką, kratkę wentylacji 
nawiewnej, malowaną zewnętrznie 
w kolorze, kompletną),

- rozbiórce i wykonaniu nowej 
opaski wokół budynku, wraz z częś-

ciową izolacją przeciwwilgociową 
fundamentów.

Zgodnie z umową Firma „JAR-
BUD” z Lubania zobowiązana jest 
wykonać wszystkie prace w termi-
nie do 16 maja 2014 roku. Mamy 
nadzieję, że remont zostanie wyko-
nany wcześniej, aby na Święto Stra-
żaka, które przypada 4 maja, Stra-
żacy mogli już w pełni korzystać 
z odremontowanego garażu.

Stanisław Żółtański

Dnia 15 stycznia 2014 roku od-
były się Mistrzostwa Gminy No-
wogrodziec Szkół Podstawowych 
w Piłce Ręcznej. W imprezie spor-
towej udział wzięły Szkoły Pod-
stawowe z Nowogrodźca, Czernej 
i Gierałtowa.

W kategorii dziewcząt spotkały 
się szczypiornistki z Czernej i Nowo-
grodźca. Lepsze okazały się uczen-
nice z Nowogrodźca wygrywając 
15:5. Szkołę Podstawową z Nowo-
grodźca reprezentowały: Karolina 
Zbęk (1 bramka), Gabriela Dzioba 
(8 bramek), Sandra Jereminowicz 
(5 bramek), Klaudia Wołoszyn, Ka-
rolina Nowak, Daria Jadach, Sara 
Malinowska, Paulina Ciecielska, 
Wiktoria Zubko, Dominika Pil-
na, Paulina Janiec. Skład druży-
ny dziewcząt Szkoły Podstawowej 
z Czernej: Kinga Anioł (2 bramki), 
Wiktoria Bancer (1 bramka), Alek-
sandra Hrycaj, Gabriela Kaśków (1 
bramka), Angelika Sądaj, Aleksan-
dra Stupiec (1 bramka), Vanessa 
Szyszło, Aleksandra Twardowska, 
Wiktoria Twardowska, Martyna 
Grabarz.

Wśród chłopców rywalizacja wy-
dawała się przesądzona przed rozpo-
częciem meczy, gdyż chłopcy z Nowo-
grodźca mieli wielką przewagę fizyczną 
nad zespołami z Czernej i Gościszowa. 
W składzie Gościszowa zagrali głów-

Mistrzostwa Gminy Nowogrodziec 
Szkół Podstawowych w Piłce Ręcznej

nie czwartoklasiści. Wyniki poszcze-
gólnych meczy przedstawiały się na-
stępująco:

SP Czerna - SP Gościszów 9:3
SP Gościszów - SP Nowogro-

dziec 1:17
SP Czerna - SP Nowogrodziec 3:21

Szkołę Podstawową z Nowo-

grodźca reprezentowali: Jakub Ma-
zur, Bartosz Jasiński (2 bramki), 
Mateusz Dziwisz, Marcel Broński 
(1 bramka), Maksymilian Trębacz 
(2 bramki), Jakub Wójtowicz (12 
bramek), Karol Siedlewski (2 bram-
ki), Paweł Wielogórski (12 bramek), 
Jacek Kozioł, Damian Szewczyk 
(1 bramka), Maciej Filistyński (1 
bramka). Opiekun – Pan Wojciech 
Jasiński. Skład drużyny chłopców 
Szkoły Podstawowej z Czernej: 
Kacper Drąg, Adam Kopeć, Dawid 
Kubica (1 bramka), Szymon Miler 
(3 bramki), Miłosz Rejdych, Arnold 
Anioł, August Anioł, Miłosz Boche-
nek, Łukasz Drąg, Martin Rutyna, 
Gabriel Wiśniewski (6 bramek), 
Łukasz Kędzia. Opiekun – Pan Fa-
bian Fink. Skład drużyny chłopców 
Szkoły Podstawowej z Gościszo-
wa: Paweł Hyjek, Sebastian Zelik, 
Gracjan Wanacki, Maciej Jadach 
(2 bramki), Oliwier Torba, Oskar 

Straż Miejska w Nowogrodźcu została powołana dnia 
01.06.1995 Zarządzeniem Nr 23/95 Burmistra Gminy i Miasta 
Nowogrodziec. Działalność straży oparta jest na przepisach Usta-
wy o strażach gminnych (Dz.U.2013.1383). Podstawowe zadania 
straży określa art.11 ustawy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku 
(Dz.U.2003.208.2026 ) strażnicy uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego za wykroczenia określone w § 2.

Staż Miejska w Nowogrodźcu w 2013 roku podjeła 964 interwencji porzadkowych. 
W wyniku podejmowanych interwencji ujawniono 187 wykroczeń:

– Wykroczenia przeciwko porzadkowi i spokojowi publicznemu - 8, w tym 5 osobom 
udzielono pouczenia i 3 sprawców ukarano mandatem karnym,
– Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia - 61, w tym 54 osobom 
udzielono pouczenia i 7 sprawców ukarano mandatem karnym,
– Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porzadkowi w komunikacji – 13, w tym 
11 osobom udzielono pouczenia i 2 sprawców ukarano mandatem karnym,
– Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej – 6, w tym 6 sprawców ukarano 
mandatem karnym,
– Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 5, w tym 1 osobie 
udzielono pouczenia i 4 sprawców ukarano mandatem karnym,
– Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe – 1, w tym 1 sprawcę ukarano mandatem 
karnym,
– Wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi – 14, w tym 4 osobom udzielono pouczenia i 10 sprawców ukarano manda-
tem karnym,
– Wykroczenia z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 71, w tym 
55 osobom udzielono pouczenia i 16 sprawców ukarano mandatem karnym,
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W związku z okresem zimowym Straż Miejska przypomina o obowiązku odśnieżania 
przez właścicieli nieruchomości chodników położonych wzdłuż posesji. Niedopełnienie 
obowiązu odśnieżania zagrożone jest mantaem karnym w wysokości 100 zł.

 Edward Widuch

Konicki, Mikołaj Górny, Jakub Po-
tocki, Jakub Pędlowski (3 bramki), 
Maximilian Dąbal (1 bramka), Ka-
mil Misiewicz, Piotr Hyjek, Woj-
ciech Górak, Leon Wilk, Wiktor 
Pikuła. Opiekun – Pani Monika 
Pędlowska.

1 miejsce - Szkoła Podstawowa 
z Nowogrodźca

2 miejsce - Szkoła Podstawowa 
z Czernej

3 miejsce - Szkoła Podstawowa 
z Gościszowa

Organizatorem Mistrzostw Gmi-
ny Nowogrodziec Szkół Podstawo-

wych w Piłce Ręcznej był Gminny 
Szkolny Związek Sportowy w No-
wogrodźcu.

Dariusz Marek

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich gratuluje sukcesów młodym 
Szczypiornistkom i Szczypiorni-
stom Gminy Nowogrodziec wraz 
z Opiekunami i życzy wszystkim 
dobrego zdrowia, jak najlepszych 
wyników w nauce oraz wielu kolej-
nych sukcesów w sporcie!

Fot. Dariusz Marek

Fot. Dariusz Marek

Sport
Halowy Turniej 
Piłki Nożnej 
o Puchar Burmistrza 
Nowogrodźca 

Dnia 2 lutego 2014 roku w hali 
sportowej przy Gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza w Nowogrodźcu 
odbył się XVII Halowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Burmistrza Nowo-

grodźca. W zawodach wzięło udział 
7 klubów piłkarskich z terenu gminy 
Nowogrodziec.

Drużyny zostały podzielone na 
dwie grupy, w których rywalizowały 
grając „każdy z każdym”.

Dwie najlepsze drużyny z obu 
grup  przechodziły do półfinałów, 
a drużyny z trzecich lokat rywali-
zowały w meczu o miejsce trzecie. 
Zwycięzcy półfinałów wystąpili 
w wielkim finale, natomiast pokona-
ni w meczu - o miejsce trzecie.

Zwycięska drużyna wystąpi-

ła w składzie: Konrad Skóra, Piotr 
Herdzik, Mateusz Dul, Mariusz Pie-
traszyn, Paweł Klecha, Paweł Wilk, 
Krzysztof Jochna, Przemysław Her-
dzik, Wojciech Ostrowski, Patryk 
Kumoś, Marcin Skrok, Ernest Skó-
ra. Zwycięzcy otrzymali z rąk Burmi-
strza Nowogrodźca Roberta Relicha 
puchar przechodni. Trzy najlepsze 
drużyny zostały uhonorowane na-
grodami finansowymi. Wszystkim 
drużynom Burmistrz Nowogrodźca 
wręczył pamiątkowe puchary, dyplo-
my oraz sprzęt sportowy w postaci 
piłek nożnych. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali z rąk Burmistrza gadżety 
i upominki sportowe.

Dodatkowo zostały przyznane 
trzy nagrody indywidualne.

Najlepszym zawodnikiem turnie-
ju uznano Adama Turko z „Piasta” 
Wykroty.

Najlepszym bramkarzem został 
Paweł Jadach z „Orła” Gościszów.

Najlepszym strzelcem został Pa-
weł Wilk ze „Sparty” Zebrzydowa.

Zawodnicy zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi statuetkami oraz 
sprzętem sportowym w postaci piłek 
nożnych.

Dla kibiców w holu Sali sporto-
wej została przygotowana kawia-
renka z domowymi wypiekami oraz 
kawą i herbatą. Dzieci mogły z ko-
lei skorzystać z zajęć artystycznych 
przygotowanych specjalnie dla nich. 
Organizatorem turnieju było Gmin-
ne Centrum Kultury i Sportu w No-
wogrodźcu.

Maciej Felczyński

Fot. Stanis³aw  ¯ó³tañski

Fot. Mariusz Urban

Fot. Dariusz Marek

Fot. Stanis³aw  ¯ó³tañski

Informator Samorządowy Gminy i Miasta Nowogrodziec
Wydawca: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Skład i druk: Drukarnia Kraków, ul. Romanowicza 4
www.drukarniakrakow.pl

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich oraz Dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury i Sportu w No-
wogrodźcu Eliza Szwed gratulują 
drużynom udziału i zajętych miejsc 

LKS „Sparta” Zebrzydowa z Pucharem Burmistrza Nowogrodźca

Dnia 2 lutego 2014 roku w hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu 
odbył się XVII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nowogrodźca. W zawodach 
wzięło udział 7 klubów piłkarskich z terenu gminy Nowogrodziec.
Drużyny zostały podzielone na dwie grupy, w których rywalizowały grając „każdy z każdym”. 
Dwie najlepsze drużyny z obu grup  przechodziły do półfinałów, a drużyny z trzecich lokat 
rywalizowały w meczu o miejsce trzecie. Zwycięzcy półfinałów wystąpili w wielkim finale,
natomiast pokonani w meczu - o miejsce trzecie. 

Wyniki spotkań grupowych:

Grupa A 

 Grupa B 

Półfinały:
MKS „Chrobry” Nowogrodziec – KS „Orzeł” Gościszów 2:0
LKS „Sparta”  Zebrzydowa – KS „Piast”  Wykroty 3:2 
Mecz o 5 miejsce: 
KS „Granit” Gierałtów – TS Parzyce 3:2 
Mecz o 3 miejsce: 
KS „Piast”  Wykroty - KS „Orzeł” Gościszów 4:0
Finał:
LKS „Sparta”  Zebrzydowa - MKS „Chrobry” Nowogrodziec 2:0

Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Konrad Skóra, Piotr Herdzik, Mateusz Dul, Mariusz 
Pietraszyn, Paweł Klecha, Paweł Wilk, Krzysztof Jochna, Przemysław Herdzik, Wojciech Ostrowski, 

Lp. Z E S P Ó Ł 1. 2. 3. bramki punkty

1.
KS „Piast” 

Wykroty 0:1 3:0 3:1 3

2.
MKS „Chrobry”
Nowogrodziec 1:0 2:0 3:0 6

3.
KS „Granit
Gierałtów 0:3 1:2 0:5 0

Lp. Z E S P Ó Ł 1. 2. 3. 4. bramki punkty

1.
LKS „Sparta” 

Zebrzydowa 3:1 2:0 2:1 7:2 9

2.
TS Parzyce

1:3 0:1 1:0 2:4 3

3.
KS „Orzeł”
Gościszów 0:2 1:0 1:1 2:3 4

4.
LZS „Cosmos”
Milików 1:2 0:1 1:1 2:4 1

w zawodach jak i sportowej rywali-
zacji oraz dziękują kibicom za liczne 
przybycie i kulturalny doping. 
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Grupa A

Grupa B

LKS „Sparta” Zebrzydowa z Pucharem Burmistrza Nowogrodźca

Półfinały:
MKS „Chrobry” Nowogro-
dziec – KS „Orzeł” Gości-
szów 2:0
LKS „Sparta”  Zebrzydowa 
– KS „Piast”  Wykroty 3:2
Mecz o 5 miejsce:
KS „Granit” Gierałtów – TS 
Parzyce 3:2
Mecz o 3 miejsce:
KS „Piast”  Wykroty - KS 
„Orzeł” Gościszów 4:0
Finał:
LKS „Sparta”  Zebrzydowa 
- MKS „Chrobry” Nowo-
grodziec 2:0
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