
Robert Relich, Burmistrz Nowogrodź-
ca, pozyskał dotację z Unii Europejskiej 
oraz z budżetu państwa  w wysokości bli-
sko 3,2 mln zł na rozwój miasta. W dniu 
26 lipca 2018 roku została podpisana 
umowa przez Burmistrza Roberta Relicha 
i Marszałka Województwa Dolnośląskie-
go Cezarego Przybylskiego, dzięki której 
centrum Nowogrodźca stanie się wizy-
tówką miasta. Cały projekt realizowany 
jest na podstawie opracowanego przez 
Gminę Nowogrodziec Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji.

W dniu 20 sierpnia br. nastąpiło ot-
warcie ofert w przetargu na dokończenie 
rewitalizacji płyty Rynku po zejściu z bu-
dowy poprzedniego wykonawcy. „Jest to 
mój priorytet, - mówi Burmistrz Robert 
Relich - Dzisiaj to nasza największa tro-
ska. Zależy nam, aby prace budowlane 
zostały zakończone jak najszybciej. Nie 
możemy pójść drogą na skróty. Dokoń-
czenie rewitalizacji płyty Rynku zostało 
poprzedzone żmudną inwentaryzacją 
wykonanych prac wraz z oceną ich jako-
ści. Inwentaryzacja objęła blisko 1000 
pozycji kosztorysowych oraz inwentary-
zację geodezyjną i geologiczną. Gmina 
Nowogrodziec zobowiązana jest stosować 
prawo zamówień publicznych, a także 
rzetelne rozliczenie z poprzednim wyko-
nawcą oraz rzetelny kosztorys na dokona-
nie robót. Procedura ta została wykonana 
w możliwie najkrótszym czasie.” 

W dniu 27 sierpnia 2018 roku Robert 
Relich podpisał umowę z wyłonionym 

w procedurze przetargowej wykonawcą 
GRANIT – Dariusz Pylak, ul. Aleja Woj-
ska Polskiego 47, Strzegom. 

Po przerwie zostają wznowione roboty 
dotyczące zadania pn. Rewitalizacja płyty 
ul. Rynek i ul. Kościuszki w Nowogrodź-
cu. W ramach projektu przebudowane 
zostaną nawierzchnie drogowe, chodniki, 
place i zaplecza budynków mieszkalnych, 
powstaną parkingi i nowe miejsca posto-
jowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Planowane są też prace związane z prze-
budową instalacji deszczowej i urządzeń 
elektrycznych.

Zakres prac to roboty rozbiórkowe, 
roboty ziemne, konstrukcja placu wokół 
ratusza z bruku klinkierowego, odwod-
nienie liniowe – koryta klinkierowe, kon-
strukcja wokół budynku ratusza z płyt, 
konstrukcja chodnika z płytek klinkie-
rowych – bruk klinkierowy, konstrukcja 
chodnika z płytek betonowych (zaplecze), 
konstrukcja jezdni z kostki cięto – łupa-
nej, konstrukcja jezdni z kostki łupanej 
(zaplecze), konstrukcja parkingów z płyt 
betonowych oraz z kostki klinkierowej 
(rynek), krawężniki i obrzeża, urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie po-
ziome i pionowe, konstrukcja nawierzch-
ni z kostki cięto – łupanej, skrzyżowania 
i zjazdy w obrębie dróg wojewódzkich, jak 
również instalacje elektryczne i sanitarne.

Dziękujemy za wyrozumiałość 
i współpracę.
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Wznowienie prac - 
Rewitalizacja płyty 
ul. Rynek i ul. Kościuszki 
w Nowogrodźcu

„Jest to moje największe osiągnię-
cie społeczne. Planowałem zadanie 
inwestycyjne od wielu lat, spełnia się 
moje zawodowe nie tyle marzenie, ale 
szczególne zaangażowanie pomocy lu-
dziom. Dziękuje ludziom dobrej woli za 
wszelką pomoc i okazaną życzliwość” – 
powiedział Robert Relich, Burmistrz 
Nowogrodźca po podpisaniu umowy 
dotyczącej realizacji wyjątkowej dla 
Mieszkańców gminy Nowogrodziec in-
westycji „Przebudowa i rozbudowa bu-
dynku przy ul. Cichej 4 w Nowogrodź-
cu wraz z zagospodarowaniem terenu 
na potrzeby utworzenia Domu Pomocy 
Społecznej oraz Zakładu Rehabilitacji 
Leczniczej” oraz „Przebudowa i rozbu-
dowa budynku przy ul. Cichej 4 w No-
wogrodźcu wraz z zagospodarowaniem 
terenu na potrzeby utworzenia Domu 
Opieki Specjalistycznej”.

Szpital Świętego Józefa przy ul. Ci-
chej 4 w Nowogrodźcu od zawsze pełnił 
funkcje związane ze zdrowiem miesz-
kańców. Wybudowano szpital w 1899 
roku. Jako pielęgniarki pracowały 
w nim siostry z pobliskiego klasztoru 
należącego do Zakonu św. Magdaleny 
od Pokuty. 

Historia szpitala jest nierozerwal-
nie związana z życiem mieszkańców 
gminy Nowogrodziec, gdyż tutaj się 
rodzili, leczyli i umierali. W szpitalu 
funkcjonował jedyny na tym terenie 
Oddział Pulmonologii. Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych w jego miejsce 
utworzono zakład opiekuńczo - lecz-
niczy. Budynek został przejęty przez 
Gminę Nowogrodziec, zakład stał się 
samodzielnym publicznym zakładem 
opieki zdrowotnej po podziale Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. 
W 2009 roku w strukturze zakładu 

utworzono hospicjum stacjonarne.
W roku 2013 rozpoczęto pracę nad 

analizą dalszego funkcjonowania jed-
nostki, którego efektem była decyzja 
o przeniesieniu działalności do nowego 
budynku. 22 lipca 2016 roku budynek 
został opuszczony. Budynek szpitala, 
poza nakładami na wymianę stolarki 
okiennej, nie był remontowany, ani 
ulepszany od bardzo dawna. Jego stan 
techniczny był dostateczny do prowa-
dzenia działalności leczniczej, bo po-
siadał pozytywne opinie PSSE, a jed-
nocześnie wiadomo było, że bez działań 
naprawczych istniało ryzyko, że dalsza 
w nim działalność będzie niemożliwa.

Władze samorządowe na czele 
z Robertem Relichem, Gospodarzem 
gminy, zdecydowali o przeniesieniu 
działalności z następujących powodów:

-występujące różnice poziomów 

pomiędzy skrzydłami budynku stano-
wiły barierę komunikacyjną,

- drogi ewakuacyjne nie spełniały 
wymogów przeciwpożarowych,

- brak windy w każdym skrzydle 
budynku,

- zabytkowa winda wymagająca 
udziału uprawnionej obsługi,

- nieekologiczne ogrzewanie i goto-
wanie,

- zły stan techniczny pokrycia da-
chowego,

- brak możliwości zwiększenia licz-
by łóżek bez rozbudowy o nowe skrzyd-
ło.

To i wiele innych argumentów prze-
mawiało za wyborem wariantu zmiany 
siedziby i nie realizowaniu prac bu-
dowlano-remontowych podczas nor-
malnej pracy jednostki na tzw. „ruchu”.

Pomoc, opieka, rehabilitacja
29 kwietnia 2016 roku odbyła się 

ceremonia otwarcia nowego hospicjum 
stacjonarnego i zakładu opiekuńczo-
-leczniczego w Nowogrodźcu. Pomimo 
wyprowadzki w 2016 roku z budynku 
przy ul. Cichej 4, stan techniczny bu-
dynku nie uległ degradacji, wystąpi-
ły naturalne efekty braku ogrzewania 
i normalnej eksploatacji. Widać rów-
nież skutki złego stanu pokrycia dacho-
wego. Natomiast budynek oczekiwał na 
swoje „drugie życie”.

Zakres prac dotyczących Przebu-
dowy i rozbudowy istniejącego obiektu 
szpitalnego przy ulicy Cichej 4 w No-
wogrodźcu to rozbudowa o nową klat-
kę schodową, przebudowa istniejących 
pomieszczeń w celu przeznaczenia na 
działalność trzech nowych zakładów, 
wymiana istniejących instalacji, za-
miana kotłowni węglowej na kotłownię 
gazową, wymiana pokrycia dachowe-
go, budowa nowego szybu windowe-
go, zmiana zagospodarowania terenu 
wokół budynku (budowa nowego par-
kingu, rozbiórka istniejących zasiek 
węglowych). W nowym budynku po-
wstanie Dom Opieki Specjalistycznej 
dla 30 pacjentów, prowadzony przez 
SP ZOZ, Dom Pomocy Społecznej dla 
30 podopiecznych jako nowa jednostka 
organizacyjna oraz Zakład Rehabilitacji 
Leczniczej dla podopiecznych obu za-
kładów oraz pacjentów SP ZOZ, który 
będzie prowadził zakład.

Umowa z wykonawcami inwestycji 
została podpisana 3 sierpnia 2018 roku 
z Konsorcjum firm: Zakład Usług Ogól-
nobudowlanych Roman Krawiecki, Za-
ręba, ul. Wyszyńskiego 1/3, Lubań oraz 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Han-
dlowo – Usługowe EVERBEST Jaro-
sław Buryło, Zaręba, ul. Zielona 4, Lu-
bań. Kwota kontraktu: 12 500 000,00 
złotych. Termin wykonania: 31 maja 
2019 roku. Projekty pn. „Przebudowa 
i rozbudowa budynku przy ul. Cichej 4 
w Nowogrodźcu wraz z zagospodaro-
waniem terenu na potrzeby utworzenia 
Domu Pomocy Społecznej oraz Zakładu 
Rehabilitacji Leczniczej” oraz „Prze-
budowa i rozbudowa budynku przy ul. 
Cichej 4 w Nowogrodźcu wraz z zago-
spodarowaniem terenu na potrzeby 
utworzenia Domu Opieki Specjalistycz-
nej” są współfinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020. Wysokość 
dotacji 2 mln złotych, pozostała kwota 
pochodzi z budżetu Gminy Nowogro-
dziec.

Budynek dawnego szpitala św. Jó-
zefa w Nowogrodźcu po zakończeniu 
prac i rozpoczęciu działalności nowych 
zakładów będzie elementem spójnej 
strategii rozwoju i rewitalizacji miasta. 
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Jest to ostatnia z inwestycji w har-
monogramie planu inwestycyjne-
go modernizacji i rozbudowy szkół 
w Gminie Nowogrodziec. Umowa na 
realizację inwestycji pn. „Modernizacja 
budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi” 
została podpisana przez Burmistrza 
Nowogrodźca Roberta Relicha 9 maja 
2018 roku. Wykonawcą inwestycji jest 
firma DRECON Sp. z o.o. ze Szprotawy. 
Wykonawca wyłoniony został w trybie 
przetargu nieograniczonego.

Zakresem inwestycji objęte są 
następujące prace: wymiana stolar-

ki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
ocieplenie budynku metodą BSO sty-
ropianem gr. 15 cm, wykonanie tynków 
akrylowych, ocieplenie stropodachu 
oraz stropu nad częścią parterową, wy-
miana opraw oświetleniowych, prze-
budowa instalacji c.o. wraz z wymianą 
grzejników, wymiana kotła olejowego, 
instalacji zimnej wody i ciepłej wody 
użytkowej oraz barierek przy schodach 
do piwnicy, budowa pochylni dla osób 
niepełnosprawnych, remont scho-

dów zewnętrznych, wykonanie opaski 
z kostki betonowej wokół budynku, re-
mont węzłów sanitarnych z dostosowa-
niem jednego pomieszczenia dla osób 
niepełnosprawnych, wymiana części 
drzwi wewnętrznych, odnowienie par-
kietu na sali gimnastycznej, montaż 
osłon okiennych, remont wszystkich 
pomieszczeń, malowanie ścian oraz 
sufitów.

Wykonawca został zobowiązany do 
wykonywania prac w taki sposób, aby 
nie zakłócać zajęć szkolnych. Teren ro-
bót został zabezpieczony, aby zapewnić 

bezpieczeństwo dzieci. Plac budowy 
został przekazany wykonawcy. Termin 
zakończenia wszystkich prac wewnątrz 
budynku upłynął 24 sierpnia br., nato-
miast prace zewnętrzne muszą zostać 
zrealizowane do dnia 30 września 2018 
r. Wartość podpisanej umowy opiewa 
na kwotę 2 350 000,00 zł brutto. Inwe-
stycja zostanie sfinansowana w całości 
z budżetu Gminy Nowogrodziec.  
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19 sierpnia 2018 roku Mieszkańcy 
i Goście Gminy Nowogrodziec świę-
towali z dwóch powodów. Po pierw-
sze, aby uczcić Dożynki Gminne, po 
wtóre - z okazji XXIII Święta Chleba. 
Gospodarzem wydarzenia było sołe-
ctwo Milików. W wydarzeniu uczest-
niczyli: przedstawiciele władz Gminy 
Nowogrodziec na czele z Burmistrzem 
Nowogrodźca Robertem Relichem, 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu Antonina Szelechowicz, 
Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, 
Sołtysi z terenu gminy Nowogrodziec, 
Rolnicy i rolnicze poczty sztandarowe, 
licznie zgromadzeni Mieszkańcy i Go-
ście Gminy Nowogrodziec.

Uroczystość rozpoczęła się od 
dziękczynnej mszy świętej Dożyn-
kowej, koncelebrowanej przez Ks. 
Dziekana Krzysztofa Słabickiego, Ks. 
Artura Węgla, Ks. Proboszcza Janu-
sza Leszczyńskiego oraz Ks. Janusza 
Wilka. W Misterium Chleba Starosto-
wie Dożynek – Barbara Sądaj i Roman 
Burdyna uroczyście przekazali chleb 
z tegorocznych plonów na ręce Gospo-
darza Gminy Roberta Relicha, który 
następnie dzielił się chlebem z uczest-
nikami wydarzenia.

Od wieków Święto Plonów wpisu-
je się w tradycję ludową. Jest symbo-
lem dorobku, ciężkiej pracy Rolników 
i stanowi wyraz hołdu społeczności 
wiejskiej najściślej związanej z gospo-
darstwem i ziemią. Doceniając ciężką, 

wieloletnią pracę i osiągnięte wyniki 
produkcyjne, Burmistrz Nowogrodźca 
Robert Relich wyróżnił emerytowa-
nych Rolników z Gminy Nowogro-
dziec: Jadwigę i Franciszka Mandziuk 
z Czernej, Tadeusza Burdynę z Mi-
likowa, Genowefę i Rudolfa Kida 
z Gościszowa, Katarzynę i Jana Kurek 
z Kierżna, Emila Puk z Nowogrodźca, 
Rudolfa Skibę z Zebrzydowej, Krystynę 
i Antoniego Staniów z Zagajnika, Leo-
nię i Edwarda Pilnych z Gierałtowa.

Święto Chleba jest jedną z najważ-
niejszych imprez kulinarnych organi-
zowanych w Gminie Nowogrodziec. 
Jej celem jest zachowanie i przekaz 
tradycji żniwnych oraz obrzędów jej 
towarzyszących, a także wzmocnie-
nie poczucia tożsamości regionalnej, 
ochrona dziedzictwa kultury ludowej 
i dziedzictwa niematerialnego. Inter-
aktywny charakter Festiwalu Smaku 
przyciąga co roku coraz większą rze-
szę turystów, którzy przez cały dzień 
mogą degustować tradycyjne wypieki 
chlebowe, sporządzone przez zespoły 
folklorystyczne z terenu województwa 
dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie 
Kobiet Wiejskich Landfrauenkreisve-
rein z Hirschfelde. Podczas tegorocz-
nych obchodów z repertuarem tra-
dycyjnej muzyki ludowej o tematyce 
żniwnej i dożynkowej zaprezentowały 
się takie zespoły jak: „Działoszynianie” 
z Działoszyna, „Łużyczanki” z Pobied-
nej, „Bogdanki” z Mirska, „Jarzębina” 
z Zawidowa, „Gościszowianki z Kape-

lą” z Gościszowa, „Czernianki” z Czer-
nej, „Zagajnik-Wykroty z Kapelą” 
i „Milikowianki z Kapelą” z Milikowa. 
Każdy z zespołów otrzymał atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe oraz finansowe. 
Przyznane zostały również nagrody 
indywidualne. W programie artystycz-
nym zaprezentowała się Nowogrodzie-
cka Orkiestra Dęta z Kapelmistrzem 
Janem Chojnackim na czele.

Wzorem ubiegłych lat Gminne Cen-
trum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu 
zorganizowało konkurs na Przydo-
mowe Ozdoby Dożynkowe, w którym 
główną nagrodę otrzymała Janina 
Szczypta. Decyzją komisji w konkur-
sie na Wieńce Dożynkowe laureatem 
pierwszego miejsca zostało Sołectwo 
Gościszów. Drugą lokatę zajęło Sołe-
ctwo Milików, a trzecie miejsce przy-
padło dla Sołectwa Wykroty. Podczas 
Dożynek odbył się Turniej o Złoty Kłos 
Burmistrza Nowogrodźca, w którym 
do walki stanęły prężnie działające 
Koła Gospodyń Wiejskich z Czernej 
i Wykrot. Po zliczeniu punktów z wy-
nikiem 4:3 zwyciężyło KGW z Czernej.

Na koniec wystąpiła znana grupa 
muzyczna nurtu discopolo - Zespół 
„Skaner”.

Serdecznie zapraszamy za rok do 
Parzyc, gdzie odbędą się kolejne Do-
żynki Gminne! 

Gminne Centrum Kultury i Sportu 
w Nowogrodźcu

Szkoła na 6 +
Modernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Nowej Wsi

Plon niesiemy, plon - Milików świętował

Końcem lipca Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich odebrał wyko-
nanie inwestycji pn. „Modernizacja 
Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Czernej”. Wy-
konawcą inwestycji była firma Mieczy-
sław Żuraw Usługi Ogólnobudowlane 
„ŻURAW” z siedzibą w Tomaszowie 
Bolesławieckim.

W ramach zadania wykonana zo-
stała termomodernizacja całego bu-
dynku, wymienione zostały parapety, 
zrobiono odwodnienie dachu. Wyko-
nana została opaska wokół budynku, 
zaimpregnowana podbitka dachowa, 
zamontowane zostały barierki. Sta-
re, drewniane okna wymieniono na 
nowe - z PCV. Zostały zamontowane 
nowe bramy garażowe w części, którą 
użytkuje OSP. Wymieniono również 
drewniane drzwi. W całym budynku 
wymieniona została instalacja central-
nego ogrzewania, zamontowane nowe 
grzejniki.

W kotłowni zamontowano nowy 
kocioł na ekogroszek z podajnikiem. 

W części budynku, gdzie znajduje się 
Wiejski Dom Kultury przeprowadzo-
ny został gruntowny remont insta-
lacji wodociągowej, kanalizacyjnej, 
elektrycznej. Zamontowano nowe 

oprawy oświetleniowe. Pomieszcze-
nia Wiejskiego Domu Kultury zostały 
pomalowane, w części pomieszczeń 
ściany i posadzki obłożone zostały 
płytkami ceramicznymi. Podłogi drew-
niane z parkietu wycyklinowano i pola-
kierowano.

Wszystkie prace zostały zakończo-
ne, jednak budynek będzie użytkowany 
dopiero po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie. Wyrażamy nadzieję, że 
wyremontowany budynek będzie słu-

żył poprawie jakości życia i zaspokoje-
niu potrzeb społecznych Mieszkańców 
wsi. Obecnie lokalna społeczność może 
w pełni wykorzystać potencjał tego 
miejsca dla wspólnych spotkań. 
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Dla dobra społeczności lokalnej
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich przekazał urządzenia i wyposa-
żenie dla Ochotniczych Straży Pożar-
nych Gminy i Miasta Nowogrodziec, 
zakupiony w ramach programu pn. 
Fundusz Sprawiedliwości dla Ochotni-
czych Straży Pożarnych Gminy i Mia-
sta Nowogrodziec.

 Koszt zakupu urządzeń i wypo-
sażenia stanowił kwotę 20 699,00 zł., 
z czego 20 492,01 to środki pozyskane 
z Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedli-
wości.

 Fundusz Sprawiedliwości re-
alizowany jest ze środków Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Po-
mocy Postpenitencjarnej w ramach 
Programu „ Wsparcie i rozwój syste-
mu instytucjonalnego pomocy oso-
bom pokrzywdzonym przestępstwem 
i świadkom oraz realizacja przez 
jednostki sektora finansów publicz-
nych zadań ustawowych związanych                      
z ochroną interesów osób pokrzywdzo-
nych przestępstwem i świadków oraz 
likwidacja skutków pokrzywdzenia 
przestępstwem”.

 Pozyskane wyposażenie i urzą-
dzenia trafiły do OSP Nowogrodziec, 
OSP Czerna, OSP Gierałtów, OSP Wy-
kroty oraz OSP Zebrzydowa. 

• OSP Nowogrodziec – defibrylator 
oraz skrzynka wewnętrzna na defibry-
lator;

• OSP Czerna – defibrylator;
• OSP Wykroty – szyny Kramera;
• OSP Gierałtów – torba medyczna 

PSP R1;
• OSP Zebrzydowa – nosze podbie-

rakowe aluminiowe.
Realizacja zadania wpłynie na 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 
Mieszkańców Gminy Nowogrodziec. 
Strażacy ratownicy OSP będą mie-
li możliwość niesienia profesjonal-
nej pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem. Skuteczność działań 
i właściwe wykorzystanie urządzeń 
i wyposażenia gwarantuje fakt, iż ra-
townicy OSP są często jako pierwsi na 
miejscu zdarzenia. Ochotnicze Straże 
Pożarne są częścią lokalnego środowi-
ska, ratownicy OSP potrafią tym sa-
mym rozpoznawać zagrożenia i nieść 
skuteczną pomoc. Wszystkie OSP z te-
renu gminy Nowogrodziec, wykonując 
zadania samorządu gminnego, niosą 
natychmiastową pomoc naszym Miesz-
kańcom. 

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich, realizując ustawowe zadania 
Gminy Nowogrodziec, systematycznie 
wyposaża OSP w nowoczesny sprzęt do 
prowadzenia działań ratowniczo-gaś-
niczych, umożliwia szkolenia i badania 
lekarskie, podtrzymując tym samym 
odpowiednio wysoki poziom. 

     
Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
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