
cówka znajdować się będzie na parterze, 
na pierwszym i drugim piętrze budynku. 
Wszystkie sale dla pensjonariuszy i inne po-
mieszczenia Domu Pomocy Społecznej będą 
spełniać wymagane standardy techniczne 
i jakościowe. 

Dom Opieki Specjalistycznej będzie 
przeznaczony dla 30 osób niesamodziel-
nych, wymagających opieki ze względu na 
niepełnosprawność i chorobę. Znajdować 
się będzie na pierwszym i drugim piętrze. 
Wszystkie sale i pomieszczenia będą speł-
niać normy sanitarne w zakresie wyposa-
żenia oraz rozwiązań technicznych dla tego 
typu instytucji. 

Zakład Rehabilitacji Leczniczej dla osób 
o specyficznych problemach zdrowotnych, 
a niewymagających stałej opieki specjali-
stycznej będzie się znajdował na parterze 
budynku. Znajdą tu pomoc osoby poszuku-
jące pomocy od specjalistów z zakresu prze-
wlekłych chorób oraz przywracania spraw-
ności po przebytych schorzeniach. 

Bezpośrednimi odbiorcami projektów 
będą mieszkańcy gminy i miasta, którzy 
z racji swojej sytuacji zdrowotnej będą mo-
gli zostać objęci opieką w ramach placówek. 
Będą to osoby, które ze względu na stopień 
niepełnosprawności lub stopień zaawan-
sowania choroby są niesamodzielne, wy-
magają opieki i są samotne lub ich rodziny 
z różnych względów (brak odpowiednich 
warunków domowych, praca poza Nowo-
grodźcem) nie są w stanie podjąć się pełnej 
opieki nad bliską osobą.

Projekty są urzeczywistnieniem wiel-
kiego wysiłku władz samorządowych No-
wogrodźca w zakresie zagospodarowania 
obiektu byłego zakładu opieki hospicyjnej 
i paliatywnej przy ul. Cichej w Nowogrodź-

cu, są odpowiedzią na współczesne potrze-
by społeczne i wyzwania dla mieszkańców. 
Ponadto kompleksowo realizują założenia 
rewitalizacji, zapewniając rozwiązanie prob-
lemów społecznych z połączeniem moderni-
zacji infrastruktury miejskiej. 

Dotychczas mieszkańcy zgłaszające po-
trzebę przyznania miejsca w placówce opie-
kuńczej, zapewniającej całodobową opiekę 
nad osobą niesamodzielną, mogli otrzymać 
miejsce poza Nowogrodźcem, co utrudnia-
ło wielokrotnie kontakty z rodziną, a tym 
samym wpływało na izolację społeczną. 
Placówki, które powstaną w wyniku reali-
zacji projektów pomogą podnieść standard 
życia, zapewniając korzystniejsze warunki 
korzystania przez samych mieszkańców, zaś 

inwestycja znacząco poprawi stan technicz-
ny budynku.

Starania Burmistrza Roberta Relicha 
o środki europejskie, czynione od początku 
2017 roku, znalazły ostatecznie uznanie In-
stytucji Zarządzającej RPO WD, czego efek-
tem są zawarte umowy o dofinansowanie, 
których wartość opiewa łącznie na kwotę 
ponad 2 mln. zł. (829,3 tys. zł. – DOS i 1 
173,4 tys. zł. – DPS i ZRL). Niezbędny udział 
środków własnych będący podstawą reali-
zacji zadania został zapewniony w budżecie 
Gminy i Miasta oraz wieloletniej prognozie 
finansowej.

     
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

W dniu 13 lutego 2018 roku Burmistrz 
Nowogrodźca Robert Relich podpisał 
umowę z Marszałkiem Województwa Dol-
nośląskiego Cezarym Przybylskim o do-
finansowanie projektu pn. ,,Przebudowa 
i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 
w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowa-
niem terenu na potrzeby utworzenia Domu 
Opieki Specjalistycznej” realizowanego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020. 

Podpisanie umowy dotyczącej utworze-
nia Domu Opieki Specjalistycznej zamyka 
etap przygotowań do realizacji inwestycji 
polegającej na modernizacji zabytkowego 
obiektu dawnego szpitala św. Józefa w No-
wogrodźcu przy ul. Cichej. 

Dwa tygodnie wcześniej, tj. 31 stycz-
nia 2018 roku, Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich podpisał pierwszą z dwóch 
umów o dofinansowanie obejmującą 
swym zakresem zmianę funkcji budynku 
pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budyn-
ku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz 
z zagospodarowaniem terenu na potrze-
by utworzenia Domu Opieki Społecznej 
oraz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej”. 
Dwa projekty z dofinansowaniem ze środ-
ków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego będą 
polegać na przebudowie i rozbudowie ist-
niejącego obiektu dawnego Szpitala św. 
Józefa w Nowogrodźcu przy ul. Cichej 4 
w Nowogrodźcu w celu przystosowania 
obiektu do nowych funkcji. W wyniku pod-

jętych działań w budynku powstaną trzy 
niezależne od siebie (organizacyjnie, funk-
cjonalnie i przestrzennie) placówki zwią-
zane ze świadczeniem usług społecznych 
dla mieszkańców. Będą to: Dom Pomocy 
Społecznej dla osób starszych, Dom Opieki 
Specjalistycznej(w strukturze SPZOZ) oraz 
Zakład Rehabilitacji Leczniczej(w struktu-
rze SPZOZ). 

Utworzenie i wyposażenie tych pla-
cówek są przedmiotem jednego wniosku 
o dofinansowanie, natomiast utworzenie 
i wyposażenie Domu Opieki Specjalistycz-
nej - odrębnego wniosku ze względu na wy-
stępowanie pomocy publicznej.

Oddanie do użytkowania trzech nowych 
placówek infrastruktury społecznej w No-
wogrodźcu planowane jest na trzeci kwartał 
2019 roku.

W ramach działań projektowych do-
tyczących utworzenia Domu Pomocy Spo-
łecznej dla osób starszych, Zakładu Re-
habilitacji Leczniczej oraz Domu Opieki 
Specjalistycznej przewidziano m.in. wyko-
nanie szeregu robót budowlanych obejmu-
jących kompleksową modernizację zabytko-
wego budynku wraz z zagospodarowaniem 
terenu, wykonanie prac instalacyjnych 
(elektrycznych i sanitarnych), działania ter-
momodernizacyjne, zakup wyposażenia dla 
trzech placówek oraz dostosowanie obiek-
tu do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
W Domu Pomocy Społecznej znajdzie miej-
sce 30 osób niesamodzielnych, wymagają-
cych opieki ze względu na zaawansowany 
wiek i potrzebę całodobowej opieki. Pla-

Styczeń - Luty 2018
Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

DAR SERCA OD GMINY

Od 2007 roku Robert Relich, Bur-
mistrz Nowogrodźca, dążył do zde-
finiowania współpracy z przedsię-
biorcami prowadzącymi działalność 
gospodarczą w strefie ekonomicznej 
na nowych zasadach. Na podstawie 
uchwały Rady Gminy i Miasta w No-
wogrodźcu w 2002 roku zachętą inwe-
stycyjną dla firm było zwolnienie z po-
datku od nieruchomości na cały okres 
funkcjonowania strefy ekonomicznej.  
Dziś strefy ekonomiczne w Polsce 
obowiązują do 2026 roku. Wielkość 
pomocy przez Gminę Nowogrodziec 
dla firm, a w konsekwencji mniejsze 
dochody z podatków, to kilkadziesiąt 
milionów złotych. Powstały pytania 
dla przyszłości Gminy, czy to pomoc 
na którą Gminę stać? Czy pomoc jest 
zgodna z prawem Unii Europejskiej po 
1 maja 2004 roku?

Spór o podatki trwał blisko 10 lat. 
Wiele osób poddało się już na początku 
i krytykowało działania Burmistrza No-
wogrodźca Roberta Relicha wieszcząc 
dramatyczne skutki dla Gminy. Mieli-
śmy w perspektywie problemy związa-
ne z niskimi wpływami podatkowymi 
dla Gminy, a jednocześnie koniecz-

ne inwestycje w zakresie budowania 
praktycznie od podstaw wodociągów, 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu, 
dróg gminnych i strefowych, oświetle-
nia ulicznego, m.in. aby również strefa 
ekonomiczna mogła sprawnie funkcjo-
nować i rozwijać się gospodarczo.

Dzięki rozsądnemu planowi rozwo-
ju Gminy rozwiązaliśmy palące proble-
my, a firmy działające w strefie mogły 
stabilnie rozbudować zakłady, inwe-
stując w nowe hale produkcyjne i ciągi 
technologiczne. Strategiczną decyzją 
dla rozwoju strefy była w 2008 roku 
inwestycja firmy Toyota Boshoku. Ko-
lejnym sukcesem i zwrotem w planach 
inwestycyjnych w Gminie było rozsze-
rzenie strefy ekonomicznej w pierw-
szym etapie o 30 hektarów, a następnie 
aż o 160 ha. Tutaj też nastąpiła ważna 
zmiana. Przed 2006 roku powołano do 
życia w Gminie Nowogrodziec spółkę 
Business Park Nowogrodziec, która 
miała na celu pozyskać inwestorów. 
W spółce Gmina Nowogrodziec była 
jedynie mniejszościowym właścicie-
lem, a dochód ze sprzedaży wtedy nie 
byłby zyskiem gminy, tylko spółki. Ale 

O podatkach w strefie ekonomicznej słów kilka
na szczęście tak się nie stało. Zachowa-
liśmy własność gruntów, a w najbliż-
szych miesiącach stoi przed Gminą 
szansa na pozyskanie inwestorów zna-
nych na całym świecie. 

Ile nas to kosztowało? Spór sądo-
wy to są nie małe pieniądze. Sprawa 
miała swój finał w sądzie w Warsza-
wie. Zdobyliśmy popierające nas i na-
sze racje prawne stanowisko Komisji 
Europejskiej w Brukseli. Uzyskane 
wpływy przekroczyły 32 mln zł za lata 
2009-2017. Koszty dochodzenia i pro-
cesów sądowych wyniosły około 1,0 % 
kosztów do dochodów już uzyskanych 
i przyszłych do 2026 roku, albowiem 
firmy, które pierwotnie planowały ko-
rzystać ze zwolnień podatkowych do 
2026 roku, niezależnie od zapłaty za-
ległych podatków wpłacają już na bie-
żąco należne kwoty do budżetu gminy.

„Teraz z perspektywy upływu cza-
su (podobnie zresztą, jak od początku 
moich działań w tej kwestii) - oceniam, 
że warto jest dążyć do prawidłowego 
i sprawiedliwego społecznie dla Miesz-
kańców, ukształtowania współpracy 
z firmami w strefie ekonomicznej” 
– zaznacza Burmistrz Robert Relich. 

Ważną zachętą dla firm jest pomoc 
publiczna Polski w formie zwolnienia 
z podatku dochodowego i jej intensyw-
ność. Ale to nie tylko to. Sukces firm to 
współpraca z Gminą, dynamicznie się 
rozwijającą i obopólna satysfakcja dla 
firm - gospodarcza, dla Mieszkańców 
- społeczna, albowiem wpływy należ-
nych podatków wprost przekładają się 
na wzrost jakości życia w naszej Gmi-

nie. „Osobom, które wspierały mnie 
w tej długoletniej batalii z całego serca 
bardzo dziękuję, a osoby, które życzyły 
mi porażki, zachęcam do refleksji nad 
swoim postępowaniem, które nie słu-
żyło ani Gminie, ani jej Mieszkańcom” 
- podkreśla Gospodarz gminy Robert 
Relich.
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Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego



Władze samorządowe Gmi-
ny Nowogrodziec podjęły decyzję 
o udzielanie dotacji celowych oso-
bom fizycznym oraz wspólnotom 
mieszkaniowym ze środków bu-
dżetu Gminy i Miasta Nowogro-
dziec na zadanie służące ograni-
czeniu niskiej emisji, polegające na 
zmianie systemu ogrzewania.

W terminie do dnia 20 grudnia 
2017 roku do Urzędu Miejskie-
go w Nowogrodźcu  wpłynęło 191 
wniosków Mieszkańców gminy 
o dofinansowanie zadania służą-
cego ograniczeniu niskiej emisji, 
polegającego na zmianie systemu 
ogrzewania w ramach programu 
„Ograniczenie niskiej emisji na 
obszarze województwa dolnoślą-
skiego” przy wsparciu finansowym 
Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu. Wartość zada-
nia w oparciu o przyjęte wnioski 
wynosi 3.760.728,00 złotych, na-
tomiast wielkości dofinansowania, 
o jakie Gmina Nowogrodziec bę-
dzie wnioskować z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu, to 1.682.104,00 złotych.  

Z uwagi na bardzo duże zainte-

resowanie Mieszkańców wymianą 
nieekologicznych pieców, Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Re-
lich zwiększył wartość dotacji, jaka 
została zaplanowana w Budżecie 
Gminy i Miasta Nowogrodziec na 
rok 2018, z kwoty 250.000,00 zło-
tych na 1.682.104,00 złotych. 

Dotacja na wymianę lokalnych 
źródeł ciepła, zasilanych paliwami 
stałymi lub biomasą na ekologicz-
ne źródła ciepła, będzie udzielona 
Mieszkańcom, których wnioski 
spełniły wymagania formalne oraz 
w przypadku otrzymania środków 
finansowych z WFOŚiGW.

Realizacja zadania przyczyni 
się do poprawy jakości powietrza 
atmosferycznego na terenie Gmi-
ny i Miasta Nowogrodziec, w tym 
komfortu życia Mieszkańców 
oraz poprawy ich stanu zdrowia, 
zmniejszenia emisji zanieczysz-
czeń z procesu energetycznego 
spalania pyłów PM2,5 i PM10 oraz 
zwiększenia udziału odnawialnych 
źródeł energii w wytwarzaniu ener-
gii cieplnej na potrzeby centralne-
go ogrzewania oraz ciepłej wody 
użytkowej.
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WALKA ZE SMOGIEM
W dniach 14-15 lutego 2018 

roku w Urzędzie Miejskim w No-
wogrodźcu odbyło się szkolenie 
stanowiskowe z zakresu tematycz-
nego: gospodarka przestrzenna 
i ortofotomapa w ramach realiza-
cji projektu dotyczącego systemu 
informacji przestrzennej, współ-
finansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego na lata 
2014-2020.

 
System wdrażany jest w ra-

mach projektu „Budowa Systemu 
Informacji Przestrzennej oraz roz-
wój e-usług publicznych i elektro-

nicznych usług administracyjnych 
w północno-zachodniej części wo-
jewództwa dolnośląskiego”.

 
Realizacja systemu umożli-

wi rozwiązania dostępne poprzez 
przeglądarkę internetową zarówno 
z poziomu urządzeń mobilnych, 
jak i komputerów stacjonarnych 
oraz oprogramowania dziedzino-
wego usprawniającego obsługę in-
teresantów wewnątrz Urzędu.

 
Szkolenie to jest pierwszym 

z całej serii szkoleń prowadzo-
nych przez Wykonawcę Systemu 

Samorządowej Platformy Danych 
Przestrzennych - firmę GIAP. 
W projekcie biorą udział: Gmina 
Nowogrodziec, Gmina Bolesła-
wiec, Gmina Miejska Bolesławiec, 
Gmina Gromadka, Gmina i Miasto 
Lwówek Śląski, Gmina Zagrod-
no i Gmina Warta Bolesławiecka. 
Szkolenia będą realizowane cy-
klicznie w ramach wdrażanego 
projektu i odbywać się będą do 
końca 2018 roku.
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SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Dnia 3 stycznia 2018 roku w sali 
konferencyjnej Domu Kultury 
„PROMYK” obyła się XLVII Sesja 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, 
której głównym punktem porząd-
ku obrad było rozpatrzenie i pod-
jęcie uchwały w sprawie budżetu 
Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Oprócz Radnych Rady Miej-
skiej w Nowogrodźcu, Burmistrza 
Nowogrodźca Roberta Relicha na 
XLVII Sesję Rady Miejskiej przy-
byli również dyrektorzy placówek 
oświatowych, kierownicy jedno-

stek organizacyjnych oraz sołtysi.

Po odczytaniu projektu uchwa-
ły, pozytywnych opinii Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
i Regionalnej Izby Obrachunko-
wej we Wrocławiu oraz stanowiska 
Burmistrza Nowogrodźca w spra-
wie opinii Komisji Rozwoju Gospo-
darczego i Budżetu, Radni Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu zdecy-
dowali o przyjęciu budżetu na 2018 
rok, podejmując uchwałę budżeto-
wą. Radni Rady Miejskiej w Nowo-
grodźcu większością głosów (13 za, 

2 przeciw) zdecydowali o przyjęciu 
budżetu na 2018 rok.

Planowane dochody gminy 
w 2018 roku wyniosą 62.522.572,90 
złotych, natomiast wydatki osiągną 
wysokość 80.172.572,90 zł.             

Podczas sesji Burmistrz No-
wogrodźca Robert Relich omówił 
najważniejsze zadania, jakie będą 
realizowane w 2018 roku. Zapla-
nowano wydatki związane z inwe-
stycjami, a także uwzględniono 
wydatki na finansowanie projek-

BUDŻETOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ 
W NOWOGRODŹCU

Wysokość opłaty za gospo-
darowanie odpadami komu-
nalnymi w roku 2018 nie ulega 
zmianie i jest płatna BEZ  WE-
ZWANIA do 15 dnia każde-
go miesiąca następującego po 
miesiącu, którego obowiązek  
ponoszenia opłaty dotyczy.  
W związku z powyższym obowią-
zują następujące terminy płatno-
ści:

1. Za styczeń - do 15 lutego
2. Za luty - do 15 marca
3. Za marzec - do 15 kwietnia
4. Za kwiecień - do 15 maja
5. Za maj - do 15 czerwca
6. Za czerwiec - do 15 lipca
7. Za lipiec - do 15 sierpnia
8. Za sierpień - do 15 września
9. Za wrzesień - do 15 paź-

dziernika
10.Za październik - do 15 listo-

pada
11.Za listopad - do 15 grudnia
12.Za grudzień - do 15 stycznia 

następnego roku

Harmonogram wywozu od-
padów oraz numery rachunków 
bankowych również pozostają bez 
zmian.
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DRODZY 
MIESZKAŃCY !

tów z udziałem środków Unii Euro-
pejskiej. Dużą część stanowią także 
wydatki na oświatę oraz zadania 
zlecone z zakresu pomocy społecz-
nej.

Na zakończenie Burmistrz Ro-
bert Relich podziękował Radnym za 
udział w sesji oraz podjęcie uchwały 
budżetowej.
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Również Mieszkańcy Gierałtowa 
i Czernej od wielu lat zabiegali o naprawę 
powiatowej drogi relacji Gierałtów - Czer-
na. Modernizacja niniejszego odcinka dro-
gi od dłuższego czasu stanowiła priorytet 
w dążeniach Burmistrza Nowogrodźca 
do poprawy stanu dróg powiatowych na 
terenie gminy Nowogrodziec. Przebudo-
wa drogi została podzielona na trzy etapy. 
Pierwszy etap rozpoczął się w 2017 roku 
i obejmował odcinek 773 mb. 31 stycz-
nia 2018 roku została podpisana umo-
wa pomiędzy Powiatem Bolesławieckim 
a Burmistrzem Nowogrodźca Robertem 
Relichem, który zadeklarował pokry-
cie połowy kosztów wykonania zadania 
w łącznej kwocie 140 tys. złotych w formie 
dotacji celowej. 16 lutego w ramach prze-
prowadzonego przez Powiat Bolesławiecki 
postępowania przetargowego, wyłoniony 
został wykonawca robót Budowlanych – 
Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych z siedzibą w Jeleniej Górze. Przebu-
dowa dotyczyć będzie długości około 664 
mb, na której przewiduje się wykonanie 
następujących prac: ułożenie warstwy 
wiążącej, ułożenie warstwy ścieralnej 
asfaltowej, uzupełnianie poboczy, odmu-
lenie rowów odwadniających, odnowa ist-
niejących przepustów pod zjazdami.

Odcinek drogi relacji Gierałtów - Czer-
na stanowi kluczowe połączenie z siecią 
dróg regionalnych i krajowych dla Miesz-
kańców północnej części Gminy Nowogro-
dziec. W ostatnich latach stan techniczny 
tej drogi uległ drastycznemu pogorszeniu. 

Droga będzie służyć Mieszkańcom 
gminy, a w szczególności Czernej, w bez-
piecznym dojeździe do Nowogrodźca.
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profilowanie rowów. 
Tego samego dnia, 8 stycznia 2018 

roku, została podpisana kolejna umowa 
pomiędzy Burmistrzem Nowogrodźca Ro-
bertem Relichem a Powiatem Bolesławie-
ckim, dotycząca zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2279D polegającej 
na budowie chodnika – ul. Słowackie-
go w Nowogrodźcu – etap I”. Inwestycja 
znacznie poprawi bezpieczeństwo na dro-
dze powiatowej, biegnącej ulicą Słowa-
ckiego w kierunku Gierałtowa. 

16 stycznia 2018 roku w ramach pro-
wadzonego postępowania przetargowego, 
wyłoniony został wykonawca robót bu-
dowlanych, a mianowicie MG-TECH In-
żynieria Lądowa z siedzibą w Jeżowie Su-
deckim. Przedmiot zamówienia obejmuje 
przebudowę drogi nr 2279D polegającą 
na budowie chodnika – ul. Słowackiego 
w Nowogrodźcu, na działce nr 63 obręb 
Nowogrodziec. Długość chodnika - ok. 
239,00 m.

Przewiduje się wykonanie, m.in. na-
stępujących robót budowlanych: odmu-
lenie istniejących rowów, korytowanie 
pod nowy chodnik, ustawienie krawęż-
ników, ustawienie obrzeży, wykonanie 
nawierzchni z kostki brukowej. Burmistrz 
Robert Relich zadeklarował również po-
krycie połowy kosztów wykonania zadania 
w kwocie 86 tys. zł. w formie dotacji celo-
wej. 

Informator Samorządowy Gminy i Miasta Nowogrodziec
Wydawca: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Skład: Karolina Janowiec-Baran    
Druk: Media Kraków

Dnia 8 grudnia 2017 roku Bur-
mistrz Nowogrodźca Robert Relich 
podpisał umowę na wykonanie mo-
dernizacji budynku Wiejskiego Domu 
Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Czernej. Wykonawcą inwestycji 
jest firma Mieczysław Żuraw Usługi 
Ogólnobudowlane „ŻURAW”. Dnia 13 
grudnia br. plac budowy został przeka-
zany wykonawcy.

W ramach zadania wykonana zo-
stanie termomodernizacja całego bu-
dynku, odwodnienie dachu, wymienio-
ne zostaną parapety. Stare, drewniane 
okna będą wymienione na nowe, z PCV. 
Zostaną zamontowane nowe bramy ga-
rażowe w części, którą użytkuje OSP. 
Wymienione będą również drewnia-
ne drzwi. W całym budynku wymie-
niona zostanie instalacja centralnego 
ogrzewania oraz zamontowane nowe 
grzejniki. W kotłowni zamontowany 
zostanie nowy kocioł na ekogroszek 
z podajnikiem.

W części budynku, gdzie znajduje 
się Wiejski Dom Kultury, będzie prze-
prowadzony gruntowny remont in-
stalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektrycznej. Zamontowane zostaną 
nowe oprawy oświetleniowe. Zapla-
nowano również wykonanie instalacji 
wentylacji mechanicznej pomieszcze-
nia sali tanecznej oraz wentylacji me-
chanicznej okresowej w pomieszczeniu 
do podgrzewania posiłków gotowych. 
Pomieszczenia Wiejskiego Domu Kul-
tury zostaną pomalowane, zaś ściany 
i posadzki obłożone płytkami cera-
micznymi. Podłogi drewniane z parkie-
tu będą wycyklinowane i polakierowa-
ne.

Zakończenie inwestycji planowa-
ne jest pod koniec czerwca 2018 roku. 
Budynek jednak będzie użytkowany 
dopiero po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie. Wartość inwestycji opie-
wa na kwotę niemal 840 000,00 zł.

Kilka dni przed końcem minionego 
roku Burmistrz Robert Relich podpisał 
umowę na realizację kolejnej inwesty-
cji pn. „Budowa boiska wielofunkcyj-
nego w Czernej”. Wykonawcą zadania 
jest firma ALE Sp. z o.o. Sp.k. z sie-
dzibą w Pisarzowicach. Wartość pod-
pisanej umowy opiewa na kwotę 369 

741,38 zł brutto.
29 grudnia 2017 roku został prze-

kazany Wykonawcy plac budowy. 
W ramach inwestycji powstanie wie-
lofunkcyjne boisko sportowe o wymia-
rach 18,1 m x 30,1 m z nawierzchnią 
poliuretanowo-gumową typu 2S. Boi-
sko chronione będzie ogrodzeniem pa-
nelowym o wysokości 4 m, w ogrodze-
niu zamontowane zostaną dwie furtki 
oraz brama wjazdowa. Za bramkami 
znajdować się będą piłkochwyty o wys. 
6 m. Utworzony zostanie ciąg komuni-
kacyjny z kostki betonowej, jak również 
zostaną zbudowane schody terenowe.

Boisko wyposażone będzie w dwa 
zestawy do koszykówki, dwa zestawy 
bramek do piłki ręcznej/nożnej oraz 
zestaw wielofunkcyjny (siatkówka, 
tenis, badminton). Ponadto zamonto-

wane zostaną urządzenia małej archi-
tektury oraz trybuny zewnętrzne. Prze-
widziano również oświetlenie boiska.

Boisko zlokalizowane będzie w oko-
licy Szkoły Podstawowej im. Górników 
Surowców Mineralnych w Czernej. 
Nowe boisko będzie służyć nie tylko 
zajęciom szkolnym, lecz będzie obiek-
tem ogólnodostępnym dla wszystkich 
Mieszkańców.

Wyrażamy nadzieję, że nowy obiekt 
sportowy na terenie naszej gminy przy-
czyni się do poprawy jakości życia oraz 
wzrostu aktywności lokalnej społecz-
ności i będzie w pełni wykorzystywany 
do spędzania czasu wolnego.

Wszelkie prace związane z budową 
boiska powinny zostać zakończone do 
dnia 10 czerwca 2018 roku.
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Inwestycje w Czernej

Rozpoczyna się projektowa-
nie kanalizacji sanitarnej w Wy-
krotach w Gminie Nowogrodziec. 
Inwestorem zastępczym Gminy 
i Miasta Nowogrodziec jest spółka 
komunalna Hydro-Tech w Nowo-
grodźcu. Ona realizuje zadanie pn. 
„Rozwiązanie gospodarki wodno-
-ściekowej w Gminie Nowogro-
dziec – etap II”, w ramach którego 
buduje kanalizację w miejscowoś-
ciach: Czerna, Nowa Wieś, Zebrzy-
dowa, Godzieszów, rozszerzając 
zakres o budowę kanalizacji sani-
tarnej w Wykrotach. Przystąpiono 
do opracowania dokumentacji pro-
jektowej wraz z uzyskaniem zezwo-
lenia budowlanego. „W Wykrotach 
planowana jest budowa kanalizacji 
sanitarnej o długości około 16km, 
z której będzie mogło skorzystać 
około 1200 Mieszkańców Wykrot. 
Inwestycja ta jest bardzo istotna 
z punktu widzenia ochrony środo-

wiska i zdrowia Mieszkańców Wy-
krot. Na tym nam, jako samorzą-
dowi Gminy, zależy” – podkreśla 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich. 

24 stycznia 2018 roku Hydro-
-Tech Sp. z o. o. zawarł umowę 
z Biurem Usług Projektowych Eko-
projekt Jacek Rydz z Wrocławia na 
wykonanie między innymi projek-
tów budowlanych dla: 

zadania nr 1 - Budowa kanaliza-
cji sanitarnej w Wykrotach, 

zadania nr 2 - Budowa przyłą-
czy kanalizacji sanitarnej w Wy-
krotach. 

Należy się spodziewać, że przed-
stawiciele firmy Ekoprojekt Jacek 
Rydz z Wrocławia będą się kontak-
tować z Mieszkańcami z Wykrot 
w sprawie wyrażenia zgody w for-
mie oświadczeń na zaprojektowa-
nie przyłączy do ich posesji.

Koszt wykonania powyższych 
projektów to 258 300,00 zł. Sza-
cunkowa wartość inwestycji to 
około 13 milionów zł (netto). In-
westycja zakończyć się ma w 2020 
roku. Po tej inwestycji w ramach 
aglomeracji będzie skanalizowane 
około 90% gminy.
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Kanalizacja w Wykrotach

Wspólne inwestycje na drogach po-
wiatowych na terenie naszej gminy prze-
prowadzi Gmina Nowogrodziec i Powiat 
Bolesławiecki. Inwestycje poprawią na 
pewno bezpieczeństwo na drogach i służyć 
będą naszym Mieszkańcom.

Mieszkańcy zarówno Parzyc, jak 
i Kierżna, od wielu lat czynnie zabiegali 
o naprawę drogi powiatowej nr 2281D 
relacji Parzyce – Kierzno. Na mocy umo-
wy z dnia 8 stycznia 2018 roku pomiędzy 
Burmistrzem Nowogrodźca Robertem 
Relichem a Powiatem Bolesławieckim 
będzie realizowana inwestycja drogowa. 
Burmistrz Robert Relich zadeklarował po-
krycie połowy kosztów wykonania zadania 
w łącznej kwocie 73 tys. złotych w formie 
dotacji celowej. Dnia 30 stycznia 2018 
roku w ramach przeprowadzonego postę-
powania przetargowego, wyłoniony został 
wykonawca robót budowlanych – Sude-
ckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze. Prze-
budowa dotyczyć będzie długości około 
450 mb wraz z odnową odwodnienia na 
działce nr 517 obręb Parzyce (począwszy 
od numeru posesji 140a Parzyce). Prze-
widuje się wykonanie, m.in. następu-
jących robót budowlanych: frezowanie 
nawierzchni bitumicznej, wymiana kon-
strukcji, ułożenie warstwy wiążącej, ułoże-
nie warstwy ścieralnej asfaltowej grubości 
4 cm, uzupełnianie poboczy. Dodatkowo 
przeprowadzone będzie czyszczenie i wy-

Wspólne działanie gminy i powiatu

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich podpisał z wykonawcą – firmą 
Tomasz Chwirot z siedzibą w Bogatyni, 
umowę na budowę budynku socjalne-
go. Wykonawca wyłoniony został w try-
bie przetargu nieograniczonego.

Zaprojektowany został parterowy 
budynek na rzucie prostokąta, w tech-
nologii tradycyjnej. Budynek posado-
wiony będzie na płycie fundamentowej. 
Konstrukcja dachu wykonana zostanie 
z wiązarów dachowych, dach pokryty 
dachówką. Ściany zostaną wzniesio-
ne z betonu komórkowego o grubości 
24 cm i ocieplone warstwą styropianu 
o grubości 15 cm. Wykonane zostaną: 
wszelkie niezbędne przyłącza oraz we-
wnętrzne instalacje, okładziny ścienne 
i podłogowe, zamontowane oprawy 
oświetleniowe.

W budynku zaprojektowano sześć 

mieszkań: dwa mieszkania 3-pokojowe 
i cztery mieszkania 2-pokojowe. Po-
wierzchnia użytkowa budynku wynie-
sie niemal 240 m2.

Budynek zlokalizowany zostanie na 
dz. nr 313 przy ul. Jodłowej w Nowo-
grodźcu. W ramach zadania zostanie 
zagospodarowany teren przy budynku 
socjalnym. Wartość podpisanej umowy 
opiewa na kwotę 1.428.684,09 złotych 
brutto. Gmina Nowogrodziec otrzy-
mała dofinansowanie na realizację 
zadania w kwocie niemal 500.000,00 
złotych z Funduszu Dopłat Banku Go-
spodarstwa Krajowego. Zgodnie z pod-
pisaną umową wszelkie prace powinny 
zostać zakończone do dnia 17 listopada 
2018 roku.
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Będą nowe mieszkania 
socjalne!



Po II wojnie światowej zniszczone 
w dużej części miasto Nowogrodziec 
zasiedlili Polacy przybyli z jugosło-
wiańskiej Bośni, Kresów Wschodnich 
oraz centralnej Polski. Wśród nich, 
w nieco późniejszym czasie - Alojzy 
Swiniarski, który 1 września 1939 roku 
był jednym z pracowników Poczty Pol-
skiej w Gdańsku, zaatakowanej przez 
hitlerowców. 

Obrona głównego budynku Poczty 
Polskiej w Gdańsku przeszła do histo-
rii, jako wielkie bohaterstwo polskich 
pocztowców. Co prawda Alojzy Swi-
niarski nie brał bezpośrednio udziału 
w obronie tego budynku, ale po kapi-
tulacji jego załogi, został aresztowany 
przez Niemców, spędził wiele czasu 
w niemieckich obozach koncentracyj-
nych. 

Alojzy Swiniarski – gdański poczto-
wiec, działacz polonijny, urodził się 15 
grudnia 1908 roku w Brzeźnie, powiat 
Starogard Gdański. Posiadał obywa-
telstwo gdańskie. Był członkiem Gmi-

ny Polskiej Związku Polaków w Wol-
nym Mieście Gdańsku – organizacji 
powstałej 23 maja 1937 roku z połą-
czenia Gminy Polskiej (istniejącej od 
1921) i Związku Polaków (powstałego 
w 1933). Głównym celem połącze-
nia było zakończenie rozbicia Polonii 
gdańskiej. Pan Swiniarski był rów-
nież działaczem Związku Zawodowego 
Niższych Pracowników Pocztowych, 
Związku b. Wojaków i Powstańców, 
należał do Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Męskiej, został też człon-
kiem Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” oraz Pocztowego Klubu Spor-
towego i Klubu Sportowego Kaszubia. 
Mieszkał w Gdański przy ul. Wallgasse 
21a. 

W chwili wybuchu II wojny świato-
wej, 1 września 1939 roku był w Urzę-
dzie Pocztowym Gdańsk 2, przy dwor-
cu kolejowym. Został aresztowany 
o godzinie szóstej rano wraz z kole-
gami z poczty. Przeszedł gehennę od 
aresztu śledczego, poprzez obozy kon-

„O nas będzie mówiła historia” 
- wspomnienie o Alojzym Swiniarskim

Gmina Nowogrodziec została part-
nerem projektu „675-lecie Großdubrau 
oraz 20-lecie partnerstwa z Gminą No-
wogrodziec”.

Realizując postanowienia umo-
wy o współpracy z gminą Großdubrau 
(Niemcy) Burmistrzowie miast part-

nerskich Robert Relich oraz Lutz Mör-
be spotkali się w dniu 15 lutego w no-
wogrodzieckim Ratuszu, aby wspólnie 
podpisać wniosek o dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Fun-
duszu Małych Projektów Polska – Sak-

sonia 2014-2020, za pośrednictwem 
Euroregionu Nysa.

Projekt pod nazwą „675-lecie 
Großdubrau oraz 20-lecie partnerstwa 
z Gminą Nowogrodziec” będzie doty-
czył uroczystości związanych z obcho-
dami 675–lecia miasta Großdubrau 
oraz 20-lecia partnerstwa z Gminą 
Nowogrodziec. Do udziału w projekcie 
zaproszeni zostaną uczniowie i nauczy-
ciele, grupy sportowe oraz członkowie 
straży pożarnych.

Planowana jest wspólna wymiana 
młodzieży: w maju - w Nowogrodźcu, 
a w czerwcu - w Großdubrau. Głów-
ne uroczystości związane z obcho-
dami 675 – lecia miasta odbędą się 
w Großdubrau.

W ramach wydarzenia planowane 
są zawody sportowe oraz prezentacja 
polskiej kultury. Realizacja wspólnego 
projektu pozwoli wzmocnić i pogłębić 
partnerską współpracę, jak również 
lepiej poznać kulturę i mentalność obu 
krajów.
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Współpraca z partnerską gminą Großdubrau

centracyjne. Był bity kijami, pasami, 
kolbami przez ustawionych w szpaler 
szturmowców. Następnie wszystkich 
aresztowanych przewieziono na poste-
runek policji, gdzie znów brutalnie ich 
bito, katowano podczas wielogodzin-
nych przesłuchań. 

Alojzy Swiniarski był przesłuchiwa-
ny i bity do nieprzytomności. Trzeciego 
września został osadzony na Biskupiej 
Górce. Był więziony w Stutthofie, Sach-
senhausen, Ravensbruck i Oświęcimiu. 

Po wojnie pracował w Urzędzie 
Pocztowym w Gdańsku, Tolkmicku 
i Mysłakowicach. Później przez wiele 
lat pracował w Urzędzie Pocztowym 
w Nowogrodźcu. Pan Alojzy był naczel-
nikiem Poczty Polskiej w Nowogrodźcu 
w latach 1967-73. Urząd ten przejął od 
asystentki Pani Stanisławy Kowalskiej. 
Starsi mieszkańcy Nowogrodźca z pew-
nością pamiętają Pana Swiniarskiego. 

Pan Alojzy zmarł 30 września 1988 
roku. Został pochowany w Nowogrodź-
cu.  Jego grób, przedwojennego obywa-
tela Wolnego Miasta Gdańska, znajduje 
się na cmentarzu komunalnym przy 
ul. Sienkiewicza obok murów dawnego 
kościoła Najświętszej Maryi Panny. 

Cześć Jego Pamięci! 

Książka autorstwa Brunona Zwar-
ra pt. „Gdańsk 1939” podaje w dużym 
wyborze autoryzowane, oryginalne re-
lacje z przeżyć polskich mieszkańców 
Gdańska w chwili wybuchu drugiej woj-
ny światowej i w dniach bezpośrednio 
poprzedzających rozpoczęcie działań 
wojennych. Wspomnienia te stanowią 
dużą wartość naukowo-historyczną 
jako zbiór autentycznych relacji. Pan 
Alojzy Swiniarski pozostawił podobne 
wspomnienia o ostatnich miesiącach 
przed wybuchem wojny oraz z okre-
su aresztu pocztowców, które pomogą 
nam przybliżyć sylwetkę Bohatera. Za-
chęcamy do przeczytania książki. A oto 
kilka fragmentów wspomnień:

„Ostatnie dni przed wojną odzna-
czały się ogromnym wzrostem napięcia 
w Gdańsku. Było coraz mniej przesy-
łek pocztowych i listów. W mundurach 
pocztowych chodziliśmy tylko w czasie 
służby. Wtedy otrzymałem od kolegi 
Flisykowskiego rozkaz, by oddać mu 
dwa z posiadanych pistoletów wraz 
z odpowiednią amunicją. Pozostałe dwa 
pistolety zatrzymałem u siebie w urzę-
dzie pocztowym Gdańsk 2 przy dwor-

cu. Od kilku bowiem dni nocowałem 
w gmachu tego urzędu.” (Alojzy Swi-
niarski, str. 257)

… Flisykowski uspokajał nas po-
dobnymi słowami: - Koledzy, w obec-
nej sytuacji nie możemy liczyć na żadną 
pomoc. O nas będzie mówiła historia, 
a teraz zachowajmy godność Polaka aż 
do końca. Spełniliśmy nasz obowiązek, 
zrobiliśmy wszystko na co nas było 
stać. Widzicie przecież, że Niemcy się 
nas boją, więc nie pokażmy im, że boi-
my się śmierci. Koledzy się uspokoili 
...” (Alojzy Swiniarski, str. 261)
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Biogram Alojzego Swiniarskiego 
napisany został w celu upamiętnie-
nia człowieka zasłużonego dla obro-
ny Poczty Polskiej w Gdańsku w 1939 
roku, wieloletniego Mieszkańca No-
wogrodźca, na podstawie relacji Pana 
Czesława Urbana, Pana Piotra Nierat-
ki, Pana Krzysztofa Stefana oraz dzię-
ki pomocy Naczelnika Poczty Polskiej 
w Nowogrodźcu Pani Joanny Gardul-
skiej. 

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich dziękuje serdecznie wszystkim 
Mieszkańcom gminy, którzy przyczy-
nili się do dzieła upamiętnienia zasłu-
żonego Polaka Alojzego Swiniarskiego. 

Miejsce spoczynku Alojzego Swiniarskiego na starym cmentarzu komunalnym w Nowo-
grodźcu

J a r m a r k 
Wielkanocny

24 marca 2018 r.
Plac, przy Gminnym Centrum Kultury 

i Sportu w Nowogrodźcu 
ul. Lubańska 42A

świąteczny kiermasz produktów 
Rękodzielników, Kół Gospodyń Wiejskich, 

Sołectw Gminy Nowogrodziec, 
oraz degustacja potraw regionalnych

Z a p r a s z a m y
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia 

godz. 10.00 - 14.00 

XXIV Międzynarodowy Przegląd 
Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych 
„Kolęda 2018” - Konkurs Tradycji miał 
miejsce 27 stycznia 2018 roku w Boga-
tyńskim Ośrodku Kultury. Uczestnicy 
Konkursu Tradycji przedstawili boga-
ctwo i różnorodność form zwyczajów 
i obrzędów okresu Świąt Bożego Na-
rodzenia. Konkurs stanowi zwyczajo-
we zakończenie okresu kolędowania 
i przedstawia stan zachowania trady-
cji w wioskach, z których przyjeżdżają 
uczestnicy. Jest to jedna z nielicznych 
okazji, by zapoznać się z różnorodnoś-
cią tradycji obecnych w dolnośląskich 
osadach.

Zgodnie z regulaminem Przeglądu 
wyłoniono laureatów nagród.

Nagroda główna „Złoty Smak”: 
- potrawa wigilijna - dla Pani Urszuli 
Anioł

Prezentacje sceniczne:  
- nagroda główna - dla zespołu „He-
rody” 
- I nagroda - dla zespołu „Gościszo-
wianki” z Kapelą 
- wyróżnienie - dla zespołu „Mali 
Gościszowianie” 
- nagroda indywidualna - dla Wojcie-
cha Omiatacz za wygłoszenie tradycyj-
nej oracji

Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu

Talenty z Gościszowa 
docenione!


