
W przeliczeniu na jedne-
go mieszkańca wycho-
dzi 16 421 zł. Co ważne 

w zestawieniu z sąsiednimi gminami 
Nowogrodziec bezsprzecznie pozo-
staje liderem. 

- To największy sukces - mój i mo-
ich współpracowników. Nie zmar-
nowaliśmy ostatnich lat. Jesteśmy 
liderem, to zobowiązuje. Cieszymy 
się, pieniądze które pozyskaliśmy 
służą naszym mieszkańcom w inwe-
stycjach, które wykonaliśmy dla roz-
woju – mówi Robert Marek Relich, 
Burmistrz Nowogrodźca. 

W zestawieniu przygotowanym 
przez Główny Urząd Statystycznym 
przedstawiono szczegółowe zesta-
wienie wartości projektów unijnych 
dla każdej z 2478 gmin w Polsce. 
Łącznie wszystkie gminy pozyskały 
ponad 186,4 mld zł.

Gmina pozyskała  
ponad ćwierć miliarda złotych!
Dokładnie 250 mln 553 tys. złotych – to wartość zawartych umów na realizację projektów unijnych w gminie Nowogrodziec  
w latach 2014-2020. Takie dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny.

Uczniowie po dwumiesięcznej przerwie wakacyjnej wrócili do szkoły kontynuować naukę.  
2 września także przedszkolaki rozpoczęły swoje zajęcia. 

„Realizowane w całym kraju 
projekty to zasługa przede 

wszystkim tych, którzy o unijne 
wsparcie sięgnęli, ich inicjatywy 
i aktywności, ale także dobrze 
przygotowanej oferty wsparcia. 
Kierujemy je bezpośrednio tam, 
gdzie są największe potrzeby”. 

W tym roku pierwszy dzwonek za-
brzmiał w gminie Nowogrodziec  
w sześciu szkołach, w których naukę 
rozpoczęło 1167 uczniów, natomiast  
w przedszkolach 333.  

- To pierwszy rok szkolny po refor-
mie. Szkoły podstawowe będą kształ-
cić nasze najmłodsze dzieci przez 
najbliższych 8 lat samodzielnie. To 
wyzwanie - staram się aby nasz samo-
rząd był gotowy na finansowanie ale 
może zabraknąć pieniędzy. Subwencja 
oświatowa jest za niska a nasze do-
chody nie pozwalają na nowe obcią-
żenia finansowe – mówi Robert Ma-
rek Relich, Burmistrz Nowogrodźca.
 
ROK SZKOLNY 2019/20. 
DNI WOLNE OD SZKOŁY

23-31 grudnia 2019 – zimowa przerwa 
świąteczna 
10-23 lutego 2020 r. - dolnośląskie, ma-
zowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 
9-14 kwietnia 2020 – przerwa świąteczna.

Czas wracać do szkoły!

P o prawie rocznej przerwie oddajemy w ręce mieszkańców nowy 
numer Kuriera Nowogrodźca. Mamy nadzieję, że nasz lokalny 
biuletyn będzie źródłem informacji o naszej pięknej gminie. 

„Kurier to przekaz rzetelnej i prawdziwej  
informacji do mieszkańców, zachęcam do czytania  

i kontaktu abyście państwo mogli mieć wpływ  
na jego redakcję” . 

ROBERT  
MAREK RELICH

BURMISTRZ 
NOWOGRODŹCA

Przedszkole Publiczne w Nowogrodź-
cu - utworzenie i wyposażenie nowego 
oddziału przedszkolnego: 
	 � pomoce dydaktyczne – 3.000,00 zł.,
	 � wyposażenie – 14.700,00 zł.

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsud-
skiego w Nowej Wsi – modernizacja 
kotłowni – na kwotę 27.095,37 zł.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Gościszowie: 
	 �  naprawa mansardy – na kwotę 

17.684,14 zł oraz 
	 �  naprawa daszku nad drzwiami 

wejściowymi – na kwotę 750,00 zł. 
	 �  odwodnienie boiska - na kwotę 

20.049,00 zł. 

W ramach projektu „WzMOCnij swoje oto-
czenie” szkoła otrzymała środki finansowe  
na budowę wiaty rowerowej oraz zakup 
ławek na kwotę 19.999,50 zł. 

Malowanie sal w jednostkach oświato-
wych odbyło się w ramach wydatków 
bieżących. 

gm. Nowogrodziec 16 421 zł
gm. Bolesławiec 1602 zł
miasto Bolesławiec 3670 zł
gm. Osiecznica 3897 zł 

gm. Gromadka 4267 zł
miasto Zgorzelec 2127 zł
miasto Lubań 4547 zł 

	 WAKACYJNE	REMONTY	W	SZKOŁACH	I	PRZEDSZKOLACH

	 POSZCZEGÓLNE	KWOTY	NA	REALIZACJĘ	PROJEKTÓW	UNIJNYCH

KIEDY WAKACJE?
W kalendarzu przygotowanym przez 
MEN wakacje 2020 przewidziano  
na czas od 27 czerwca do 31 sierp-
nia. Ostatni dzień zajęć i tym samym 
zakończenie roku szkolnego 2020 
wypadnie więc w piątek 26 czerwca.

minister inwestycji i rozwoju  
Jerzy	Kwieciński	 

- wypowiedź w rozmowie z PAP

WRZESIEŃ 2019
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C ieszę się, ze spotykamy 
się kolejny raz. Pierwszy 
rok kadencji w innej od-

słonie. Nie ma wśród nas delegacji 
z partnerskich gmin i ograniczono 
liczbę Gości. Jest inaczej, czy lepiej 
- czas pokaże – mówi Robert Ma-
rek Relich, Burmistrz Nowogrodź-
ca. 

Piękne, kolorowe stoiska i  przede 
wszystkim pełne pysznych smako-
łyków i słodkości z różnych stron 
świata to zasługa Pań z poszcze-
gólnych sołectw gminy Nowogro-
dziec. 

Na mieszkańców i turystów cze-
kało wiele atrakcji, jak choćby Mię-
dzynarodowy Koncert Kataryniarzy 
czy występy lokalnych zespołów  
z Młodzieżową Sekcją Dętą na czele. 

W 1000 litrowym kotle Matylda 
Smusz, przy pomocy harcerzy przy-
gotowywała przepyszną zupę-kwa-
śnicę, tak aby nikt z Nowogrodźca 
nie wyjechał głodny.  

Odbył się również konkurs na bicie 
rekordu na Najdłuższą Pitę Bałkan-
ską. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Zebrzydowej zachwyciły umiejętno-
ściami licznie zgromadzonych uczest-

ników imprezy. Pita z Zebrzydowej 
była wykonana po mistrzowsku! 

Nie zabrakło też konkursu dla 
sołectw z terenu gminy pt. Prezen-
tacja ludowego rękodzielnictwa. 

Natomiast przy Centrum Kultury 
i Sztuki Muza odbył się spektakl 
Teatru Akt „Płonące laski 4”, który 
bardzo spodobał się zgromadzonej 
publiczności. 

Po wieczornych występach 
gwiazd polskiej sceny muzycznej 
jak co roku odbył się pokaz sztucz-
nych ogni. Kolejna impreza już za 
rok. 

VII Jarmark Garncarski za nami! 

Liczba  
miesiąca TAKĄ KWOTĘ GMINA POZYSKAŁA  NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW UNIJNYCH W GMINIE 

NOWOGRODZIEC W LATACH 2014-2020

Międzynarodowy koncert kataryniarzy, występy takich gwiazd jak Krzysztof Cugowski, Reni Jusis czy Gromee – to tylko niektóre 
atrakcje jakie czekały na mieszkańców i przybyłych gości podczas VII Jarmarku Garncarskiego w Nowogrodźcu. 

250 MLN 553 TYS. ZŁOTYCH
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1)  Nowy okres świadczeniowy  
– jakie czekają nas zmiany? 

Anna Lityńska: 
Od 1 lipca br. weszła w życie nowe-
lizacja ustawy o pomocy państwa  
w wychowaniu dzieci. 
Celem jej jest rozszerzenie kata-
logu beneficjentów świadczenia 
wychowawczego 500+, czyli obję-
cie świadczeniem wychowawczym 
wszystkie dzieci do 18 roku życia. 
Tym samym uchylone zostały do-
tychczasowe zapisy odnoszące się 
do pierwszego dziecka związane 
z kryterium dochodowym upraw-
niającym do jego otrzymania oraz 
przepisy bezpośrednio odnoszące 
się do dochodu i niepełnospraw-
ności.

2)  Zmiana dotyczy także termi-
nu na złożenie wniosku? 

Zgadza się. W przypadku urodzenia 
dziecka obowiązuje 3 miesięczny 
termin liczony od dnia urodzenia, na 
złożenie wniosku o świadczenie wy-
chowawcze by otrzymać z wyrówna-
niem od dnia narodzin dziecka.

3)  Jakie jeszcze inne zmiany 
wprowadza nowelizacja 
ustawy: 

Nowe przepisy pozwalają na przy-
znanie świadczenia drugiemu ro-
dzicowi z zachowaniem ciągłości 
świadczenia w przypadku śmier-
ci rodzica, któremu świadczenie 
zostało przyznane lub który zło-

żył wniosek o świadczenie i zmarł 
przed rozpatrzeniem wniosku. Ko-
lejną nowością jest zmiana okresu 
świadczeniowego na jaki ustalane 
jest prawo do świadczenia wy-
chowawczego z 1 października  
do 30 września roku na-
stępnego, na 1 czerwca do  
31 maja następnego roku,  
w konsekwencji także 
zmiana terminów składa-
nia wniosków na kolejny 
okres. Obecnie obowią-
zuje okres przejściowy, 
wnioski złożone po 
30 czerwca 2019 r.  
- prawo do świadcze-
nia wychowawczego 
ustala się na okres do 
31 maja 2021r. 

3 pytania do...  
Anny Lityńskiej
kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu. 

NA OBECNY OKRES ZASIŁKOWY 
W RAMACH ŚWIADCZENIA 500+ ZŁOŻONO: 

1073 wnioski elektroniczne oraz 230 wniosków  
papierowych. 
Załatwiono 1006 wniosków w tym 57 przekazano  
do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego.

W RAMACH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZŁOŻONO 
166 WNIOSKÓW W TYM: 

144 papierowe oraz 22 elektroniczne. Wydano  
18 decyzji administracyjnych, 4 sprawy zostały  
przekazane do Dolnośląskiego Urzędu  
Wojewódzkiegowe Wrocławiu celem koordynacji.

Więcej informacji w Miejsko Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu przy  
ul. Adama Asnyka 53 lub pod numerem telefonu 
(75) 731 63 79. Pytania można również kierować  
na adres e-mail mgops@nowogrodziec.pl.

Rusza ostatni etap realizowanego od 2010 r. programu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej 
w Gminie Nowogrodziec”. W Wykrotach powstanie sieć sanitarna o długości 16,5 km. Inwestycja 
kosztować będzie ponad 15,5 mln zł brutto. 

- Dzięki tej inwestycji podłączonych 
do zbiorczej sieci zostanie prawie 
330 nieruchomości czyli jakieś 1200 
mieszkańców – informuje Jacek Ru-
chała, Prezes Hydro-Tech Sp. z o. o. 

Inwestycja realizowana jest w for-
mule zaprojektuj i wybuduj. 

- Obecnie jesteśmy na etapie doku-
mentacji i uzyskania pozwolenia na bu-
dowę. Rozpoczęcie robót planujemy na 
przełomie września i października tego 
roku – mówi Jacek Ruchała, Prezes Hy-
dro-Tech Sp. z o. o.  

Natomiast zakończenie inwestycji 
zaplanowano na koniec 2020 roku.  

- Dzięki tej inwestycji prawie 42 
000 m3 ścieków komunalnych rocz-
nie nie popłynie do Bałtyku – mówi 
Robert Marek Relich, Burmistrz No-
wogrodźca. Zależy mi aby miesz-
kańcy Wykrot, żyli w środowisku 
naturalnym czystym od odpadów,  
a kwiaty na coroczne święto kwiatowe  

w Wykrotach nam się odwdzięczyć 
mogą – dodaje. 

- To inwestycja dla przyszłych poko-
leń. Ostatnia w aglomeracji.  Od po-

czątku do końca to ciężka praca moje-
go zespołu. Mieszkańcy zyskają także 
nowe drogi, gminną i powiatową – in-
formuje burmistrz Robert Marek Relich.  

Po realizacji ostatniej inwestycji  
w Wykrotach, Gmina Nowogrodziec 
będzie wyposażona w zbiorczą sieć 
kanalizacji sanitarnej o długości ponad 
130 km. Z kanalizacji zbiorczej będzie 
korzystać prawie 12 tys. mieszkańców 
miasta i gminy Nowogrodziec. 

PRZYPOMNIJMY
Realizowany program inwestycyjny obej-
mował także budowę oczyszczalni ścieków 
dla całej aglomeracji, zakup specjalistycz-
nego sprzętu, wymianę i rozbudowę 
prawie 36 km wodociągów. 

Łączne nakłady inwestycyjne związane  
z porządkowaniem gospodarki wodno-
-ściekowej w Gminie Nowogrodziec wy-
niosą ponad 153 milionów złotych (brutto) 
w tej kwocie jest prawie 77 milionów 
złotych udało się pozyskać z dotacji. 

Gmina Nowogrodziec pozyskała 
dotację w wysokości 28000 zł na 
realizację programu „Aktywna ta-
blica”. Dzięki temu do Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Gie-
rałtowie i Szkoły Podstawowej im.  
Bolesława Chrobrego w Nowo-
grodźcu trafią nowoczesne, multi-
medialne pomoce dydaktyczne. 

Wsparcie finansowe może być 
udzielone na zakup pomocy dy-
daktycznych niezbędnych do re-
alizacji programów nauczania  
z wykorzystaniem technologii in-

formacy jno-komunikacy jnych .  
W ramach programu szkoły pod-
stawowe zostaną wyposażone  
w tablice interaktywne, projektory, 
głośniki czy interaktywne monito-
ry dotykowe.

Łączny koszt inwestycji wyniesie 
35000 zł, w tym dotacja w wysoko-
ści 28000 zł, wkład własny na re-
alizację programu wynosi 7000 zł. 

„AKTYWNA TABLICA” 
Jest rządowym programem rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji.

Rusza budowa kanalizacji 
sanitarnej w Wykrotach!

„Aktywna tablica”  
po raz drugi 

	 MIEJSKO	GMINNY	OŚRODEK	POMOCY	SPOŁECZNEJ	W	NOWOGRODŹCU
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Aktywnie i z pomysłem
II Gminny Festiwal Sportu za nami 
W ramach obchodów VII Jarmarku Garncarskiego Wielki Garniec z Nowogrodźca nad Kwisą w naszej 
gminie już po raz drugi odbył się Gminny Festiwal Sportu. Impreza odbyła się  na Stadionie Miejskim  
w Nowogrodźcu  i przyciągnęła przede wszystkim dużo młodzieży, ale nie tylko.  

POZIOMO: 
5 używany do depilacji,
7 liczba sołectw gminy Nowogrodziec,
8 ryba hodowlana,
11  figura Świętego na nowogrodzieckim 

rynku,
13  posłaniec, kurier,
14  Piast ..., klub z terenu gminy Nowogro-

dziec, który powstał w 1969 roku,
15  jego modelem jest tipo,
18  tygrys morza,
20  Miasto Dobrego Garnca,
21  początek lotu,
22  gondola pod balonem.
PIONOWO: 

1  powiat na Ukrainie, z którym współpra-
cuje nasza gmina,

2  pakt z diabłem podpisywany krwią,
3  Bartosz, futbolista, reprezent Polski,
4 okrętka lub fastryga,
5 słoik na przetwory,
6 produkt z mleka,
9 pieśń operowa,
10 święto pieczonego prosiaka,
12 osesek,
16 obraz o tematyce religijnej,
17 karty wróżki,
19 ozdoba ucha.

Krzyżówka

„Szkolny Klub 
Sportowy” czyli SKS

PITA od Pani Bożeny z Kierżna
Polecamy ponieważ jest nie tylko 
pyszna, ale i sycąca. Lekkie delikatne 
ciasto – czego chcieć więcej! 

	 GMINNY	KĄCIK	KULINARNY

SKŁADNIKI: 
Ciasto: 
•  1 jajko
•  2 szklanki mąki            
•  szczypta soli
•  1 łyżka oleju 
•  0,5 szklanki mleka
•  dodatkowo 1/3  

margaryny (roztopić)
•  200 ml śmietany 30%
•  cukier waniliowy (lub cynamon)
Farsz:
•  ok. 2kg jabłek
•  cukier wg. uznania
•  cukier waniliowy (lub cynamon)

SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA: 
Ciasto zagnieść ( jak  
na pierogi), odstawić 
aby „odpoczęło”. 
Jabłka obrać  
i zetrzeć, odcisnąć 
sok. Ciasto 
rozwałkować  
na grubość  
ok.3 mm, przełożyć na obrus i rozciągnąć 

palcami by było jak najcieńsze.  
Polać roztopioną margaryną, 

rozłożyć jabłka na całe  
ciasto. Posypać cukrem  
i cukrem waniliowym. Obrus 
podnieść do góry z jednej 

strony, by całość zwinęła się 
w roladę. Przełożyć na blaszkę 

posmarowaną olejem a następnie po 
wierzchu natrzeć olejem. Włożyć do 
piekarnika nagrzanego do 180˚c i na 
ok. 50 min. 15 min przed zakończeniem 
pieczenia polać śmietaną z cukrem.

G ościem specjalnym im-
prezy był wielokrotny re-
prezentant Polski, srebr-

ny medalista Igrzysk Olimpijskich  
z Barcelony oraz były zawodnik m.in. 
francuskiego Olympique Marsylia  
– Piotr Świerczewski. 

- Bardzo fajna impreza, dobrze 
zorganizowana, a zaangażowanie 
dzieci i młodzieży przeszło moje 
oczekiwania – mówił Piotr Świer-
czewski. - Dziękuję za zaproszenie  
– dodał były reprezentant Polski. 

Festiwal Sportu to przede wszystkim 
rywalizacja, dobra zaba-
wa i co najważniejsze 
uśmiech na wielu 
twarzach najmłod-
szych i tych nieco 
starszych adep-
tów sportu. 

Podczas Gminnego Festiwalu Spor-
tu odbył się Turniej Piłkarski Żaków 
o Puchar Burmistrza Nowogrodźca,  
w którym wzięły udział drużyny z No-
wogrodźca, Wykrot, Zawidowa, Bole-
sławca i  Lubania. Zwyciężyła drużyna 
Żaków „Łużyce Lubań”.

Dla dzieci działała Akademia ro-
werowa Jonasza Pakulskiego, uczest-
nika programu telewizyjnego „Mam 
Talent”. Dzieci miały możliwość na-
uczyć się zasad prawidłowego i  bez-
piecznego poruszania się rowerem 
po drogach, czyniąc to pod okiem 
instruktorów.

Nie obeszło się bez Turnieju Sza-
chowego o Puchar Dyrektora GCKiS 
Nowogrodziec dla zawodników  
w wieku od lat 1 do 101. Sędzią 
głównym turnieju był Zbigniew Kaź-

mierski z Bolesławca.
To nie wszystkie atrakcje. Na 

nowogrodzieckim skateparku 
Sebastian Sarysz, mistrz pol-
ski w jeździe na deskorolce, 
zaprezentował zgromadzonej 
publiczności swoje umiejęt-
ności. Następnie poprowadził 
warsztaty jazdy na deskorolce. 

- Sporo środków finanso-
wych przeznaczamy na pił-
karskie szkolenie sportowe. 
Coraz więcej oczekiwań jest 

skierowanych na wyniki spor-
towe, które nie przychodzą łatwo  
i od razu. Może warto zainwestować 
w inne dyscypliny sportu, które są 
ciekawe, przynoszą wiele radości  
a ciągle oczekują w kolejce po pie-
niądze – mówi Robert Marek Re-
lich, Burmistrz Nowogrodźca.  

Gminny Dzień Sportu przyciągnął 
wiele rodzin z dziećmi. Impreza połą-

czyła dobrą zabawę, sportową rywa-
lizację z rodzinną atmosferą. 

Na terenie gminy Nowogrodziec 
realizowany jest projekt pod tytu-
łem „Szkolny Klub Sportowy”. 
W tym roku została zawarta umowa 
na realizację wspomnianego pro-
jektu przez Dolnośląską Federacją 
Sportu, będącego operatorem Wo-
jewódzkim programu Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, reprezentowaną 
przez Arkadiusza Zagrodnika – Pre-
zesa Dolnośląskiej Federacji Sportu 
i Adama Szymczaka – Wicepreze-
sa Dolnośląskiej Federacji Sportu  
a Gminą Nowogrodziec reprezento-
waną przez Roberta Marka Relicha 
- Burmistrza Nowogrodźca. 

Głównym celem programu jest 
umożliwienie podejmowania do-
datkowej aktywności fizycznej 
realizowanej w formie pozalek-
cyjnych zajęć sportowych i rekre-
acyjnych. 

Oczywiście wszystkie zajęcia od-
bywać się będą pod opieką nauczy-
cieli wychowania fizycznego. Głów-
nym założeniem dodatkowych 
zajęć sportowych jest ich różnorod-
ność, dająca możliwość uprawiania 
wielu sportów. Program jest skiero-
wany do uczniów bez względu na 
wiek, płeć i sprawność fizyczną. 

„Szkolny Klub Sportowy” to pro-
gram współfinansowany ze środków 
Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

SZKOŁY Z TERENU GMINY 
NOWOGRODZIEC, KTÓRE  PRZYSTĄPIŁY 
DO REALIZACJI PROGRAMU:

•  Szkoła Podstawowa im. Górników 
Surowców Mineralnych w Czernej, 

•  Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła II w Gierałtowie, 

•  Szkoła Podstawowa  
im. Bolesława Chrobrego w Nowo-
grodźcu, 

•  Szkoła Podstawowa im. Józefa 
Piłsudskiego w Nowej Wsi.


