
GRUDZIEŃ 2019

Rusza trzeci etap przebudowy ka-
nalizacji deszczowej w Nowogrodź-
cu. Umowa została podpisana na 
realizację kolejnego etapu przy uli-
cy Robotniczej. 

Inwestycja zostanie wykonana 
przez Przedsiębiorstwo Konserwacji 
Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych 
„MELIOBUD” Sp. z o.o. Planowany 
termin zakończenia robót to połowa 
grudnia br. 

Kolejnym etapem będzie budo-
wa zbiornika retencyjnego, który 

zmagazynuje część wód opadowych 
podczas intensywnego deszczu,  
a następnie stopniowo odprowadzi 
je do leżącego poniżej kanału w ulicy 

Robotniczej. Celem inwestycji jest za-
pewnienie odbioru wód opadowych  
i zapobieżenie zalewania mieszkań-
ców podczas gwałtownych ulew.

6 grudnia Nowogrodziec odwie-
dził sam Święty Mikołaj. Na no-
wogrodzieckim rynku rozdawał 
mieszkańcom słodkości oraz mi-
kołajkowe czapeczki. 

Każdy, kto otrzymał od Świętego 

Mikołaja czapeczkę i przyjdzie 19 
grudnia na Nowogrodziecką Kolę-
dę, która odbędzie się w Centrum 
Kultury i Sztuki „Muza”, weźmie 
udział w losowaniu atrakcyjnej nie-
spodzianki. 

ul. Robotnicza: kolejny etap 
przebudowy kanalizacji 

Święty Mikołaj  
na nowogrodzieckim Rynku! 

Poprzednie dwa etapy obejmowały budowę 
wylotu do Młynówki oraz odcinka kanalizacji 
przy „boisku bocznym” i przejściem przez 
skrzyżowanie ulicy Wesołej i Robotniczej  
w kierunku torów kolejowych. 

	 	WCZEŚNIEJSZE	PRACE

Drodzy Mieszkańcy  
Gminy i Miasta Nowogrodziec!

Święta Bożego Narodzenia to piękna tradycja, czas radości, pojednania  
i oczekiwania. Czekamy z nadzieją, że Boży Syn przychodząc na świat,  

przyniesie do naszych domów pokój, miłość i wzajemne wybaczenie.

Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym,  
co minęło i nad tym, co nas czeka. Tak wiec dużo optymizmu i wiary  

dla nas wszystkich w pogodne jutro!

W imieniu własnym oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu  
pragnę złożyć Państwu życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,  

uwolnionych od niepokoju i codziennego pośpiechu. 

Życzę Państwu dobrego zdrowia, uśmiechu, szczęścia osobistego, pogody ducha,  
przemyślanych decyzji, wzajemnej życzliwości oraz przeżycia niepowtarzalnych  

świątecznych chwil w rodzinnej atmosferze.  

Życzę wszystkim Mieszkańcom Gminy i Miasta Nowogrodziec radosnych  
Świąt pełnych miłości osób najbliższych, Świąt pełnych ciepła i nadziei,  

które wypełnią nasze domy zapachem choinki, a serca pokojem!  

Niech Nowy Rok 2020 przyniesie Państwu spełnienie wszelkich planów i zamierzeń! 

      Z wyrazami głębokiego szacunku
          Burmistrz Nowogrodźca
              Robert Relich 



Przed pomnikiem „Obrońcom 
Ojczyzny” Burmistrz Nowo-
grodźca Robert Relich złożył 

wieńce wraz z Kombatantami Związ-
ku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych w Nowogrodźcu na czele z po-
rucznikiem w stanie spoczynku Jó-
zefem Komarem, przedstawicielami 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, jak 
również przedstawicielami społecz-
ności lokalnej.

Kolejnym punktem uroczystości 
była msza święta w intencji Ojczyzny 
w kościele parafialnym p.w. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Nowogrodź-
cu. O piękną oprawę artystyczną 
mszy świętej zadbał Środowiskowy 
Chór „Harmonia” pod dyrekcją Anto-
niny Zakrzewskiej.

Następna cześć wydarzenia 
odbyła się w Centrum Kultury  

i Sztuki „Muza” w Nowogrodź-
cu. Na początku pod dyrygenturą 
Antoniny Zakrzewskiej wystąpił 
Środowiskowy Chór „Harmonia” 
z Nowogrodźca. W dalszej części 
wszyscy zgromadzeni uczestniczy-
li w przepięknym widowisku sce-
niczno-muzycznym pt. „Droga do 
wolności”, który zaprezentowali 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Bolesława Chrobrego w Nowo-
grodźcu. 

Zwieńczeniem tegorocznego 
Święta Niepodległości był koncert 
poświęcony twórczości wybitnego, 
polskiego kompozytora XIX wieku 
- Stanisława Moniuszki pt. „Mo-
niuszko na jazzowo” w wykonaniu 
zespołu wokalnego a cappella Spi-
rituals Singers Band.

Uroczyste obchody 
Święta Niepodległości 

Liczba  
miesiąca TYLE BĘDĄ WYNOSIĆ PLANOWANE DOCHODY W BUDŻECIE GMINY I MIASTA 

NOWOGRODZIEC NA ROK 2020 

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno  
z najważniejszych świąt państwowych. Tego dnia w Nowogrodźcu w uroczysty 
sposób uczczono 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

71.054.191,88 zł

Pierwsi mieszkańcy otrzymali klucze do nowych lokali mieszkalnych w budynku byłego zakładu  
INCO-VERITAS przy ul. Lubańskiej. 

Mieszkania otrzymali mieszkańcy, 
którzy z racji swojej sytuacji życiowej 
oczekiwali na przydzielenie mieszka-
nia socjalnego. Część z tych rodzin 
zamieszkuje kamienice komunalne, 
których stan techniczny nakazuje 
podjęcie działań naprawczych w po-
staci przeniesienia lokatorów do no-
wych mieszkań.

Pod koniec grudnia 2017 podpisa-
na została umowa o dofinansowanie 
projektu pn. ,,Modernizacja budynku 
przy ul. Lubańskiej 14 w Nowogrodźcu  
w celu adaptacji na mieszkania so-
cjalne”, realizowanego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-
2020, polegającego na przebudowie 
i rozbudowie byłego zakładu INCO-
-VERITAS”.

W ramach projektu wyko-
nano szereg robót budowla-
nych obejmujących komplekso-
wą modernizację obiektu wraz  
z zagospodarowaniem terenu, wy-
konaniem prac instalacyjnych (elek-
trycznych i sanitarnych), działania 
termomodernizacyjne oraz dostoso-
wanie obiektu do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Roboty polegały na 
całkowitej zmianie zagospodarowa-
nia przestrzeni istniejącego budyn-

ku poprzez wyburzenie istniejących 
ścian działowych, wykonanie nowych 
otworów drzwiowych oraz okiennych, 
likwidacji istniejących klatek scho-
dowych niespełniających aktualnych 

wymagań dot. ewakuacji, rozbudowie 
budynku o dwie zewnętrzne klatki 
schodowe, wykonaniu nowych insta-
lacji: elektrycznej, kanalizacyjnej, c.o. 
oraz dociepleniu budynku.

Zakończyła się przebudowa dro-
gi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Nowogrodziec  
– Milików. Inwestycja obejmowała 
przebudowę drogi o długości 714 mb 
oraz szerokości 3 m. 

Droga posiada charakter drogi trans-
portu rolnego, stanowiącej połączenie 
gospodarstw rolnych, jak również sie-
dlisk rolników i innych mieszkańców wsi. 

Przebudowa drogi polegała na wy-
konaniu dwuwarstwowej nawierzchni 

asfaltowej na całej długości wraz ze zjaz-
dami drogowymi oraz oznakowaniem 
drogowym pionowym. Odwodnienie 
drogi zostało zapewnione poprzez wy-
profilowanie spadków poprzecznych 
jezdni.

Pierwsi mieszkańcy w budynku 
po byłym „Veritasie” 

Kolejna inwestycja 
drogowa zakończona

	 	TROCHĘ	HISTORII....

Gmina Nowogrodziec nabyła budynek przy ul. Lubańskiej 14 od byłego zakładu  
INCO-VERITAS w 2015 roku. Budynek znajdował się w złym stanie technicznym, 
funkcjonowało w nim kilka punktów handlowo – usługowych, pozostałe pomieszczenia  
nie nadawały się do użytku. Obiekt włączono do planu rewitalizacji Nowogrodźca z myślą  
o jego odnowieniu, gruntownej modernizacji i nadania mu właściwego znaczenia.  
Ostatecznie zadecydowano, że budynek będzie pełnił trzy funkcje: usługową,  
która pozostanie w części parterowej, komercyjną o charakterze małego ,,inkubatora 
przedsiębiorczości” z wynajmem niskoczynszowych lokali na działalność gospodarczą  
na pierwszym piętrze oraz mieszkaniową, powstało bowiem 16 mieszkań socjalnych  
dla Mieszkańców Gminy na pierwszym i drugim piętrze budynku.

	 	KOSZT	INWESTYCJI

Całkowity koszt zadania wyniósł ok. 260 000 złotych. Na realizację inwestycji pozyskano  
dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach  
finansowania ochrony rekultywacji i poprawy gruntów rolnych w wysokości 149 940,00 zł.
Przebudowę drogi realizowano przede wszystkim z myślą o poprawie bezpieczeństwa  
mieszkańców oraz podniesieniu znacząco funkcjonalności drogi.

...A TAK WYGLĄDA TERAZ

TAK WYGLĄDAŁA
DROGA PRZED REMONTEM...
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3 pytania do... 
Antonina Szelechowicz – sołtys wsi Milików

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich dnia 3 grudnia przedłożył Radzie Miejskiej w Nowogrodźcu 
projekt budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2020 rok. 

NCMAN – to nazwa miejskiej szerokopasmowej sieci teleinformatycznej miasta Nowogrodziec.  
Co ważne jej operatorem jest Gmina Nowogrodziec. 

Plan finansowy jest jednym z naj-
ważniejszych dokumentów sta-
nowiących o kierunkach rozwoju  
i działalności Gminy w poszczegól-
nych działach i zadaniach samorzą-
du lokalnego. 

- Priorytetem jest zagwarantowa-
nie ciągłości funkcjonowania jed-
nostek budżetowych, współpraca z 
jednostkami finansowanymi z bu-
dżetu i realizacja zadań własnych i 
zleconych – mówi Robert	 Relich,  

Burmistrz Nowogrodźca. - Inwestycje 
to zadania kontynuowane przy zna-
czącym udziale środków z Unii Euro-

pejskiej. Zachęcam do zapoznania się  
z planem finansowym Gminy i Miasta 
Nowogrodziec na 2020 rok – dodaje.

Sieć wpisana została do rejestru 
jednostek samorządu terytorial-
nego wykonujących działalność  
w zakresie telekomunikacji pod 
numerem 403. Dzięki nowocze-
snej infrastrukturze teleinforma-
tycznej jednostki gminne będą 
mogły przede wszystkim spraw-
niej komunikować się oraz świad-
czyć usługi na rzecz mieszkańców 
miasta na znacznie wyższym po-
ziomie. 

Światłowodowa sieć informa-
tyczna ma zapewnić jednostkom 
podległym gminie m.in. szeroko-
pasmowe łącze internetowe, co  
w głównej mierze przyczyni się do 
polepszenia warunków życia miesz-
kańców i podniesienia konkuren-
cyjności miasta. 

 Z nowej sieci korzystają już 
m.in.: Przedszkole Publiczne w No-
wogrodźcu, Zespół Obsługi Szkół  

w Nowogrodźcu czy Miejsko Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej. 
Gmina nie wyklucza, że w przyszło-
ści usługę związaną z dostępem do 
światłowodowej sieci teleinforma-

tycznej udostępni indywidualnym 
mieszkańcom. 
Więcej	 informacji	 na	 stronie	

internetowej	 www.ncman.nowo-
grodziec.pl.	

Burmistrz przedłożył projekt budżetu na 2020 rok

Innowacyjne miasto 

• planowane dochody: 71.054.191,88 zł
• planowane wydatki: 79.446.491,88 zł
• deficyt budżetowy: 8.392.300,00 zł 

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami z tytułu;1)z tytułu wolnych środków,  
o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 w kwocie 8.392.300,00 zł. 

	 BUDŻET	NA	2020	ROK	(W	SKRÓCIE)

1. Koniec roku to dobry czas na pierwsze 
podsumowania. Jaki Pani zdaniem był 
ten rok dla Nowogrodźca?

Rok 2019 dla Naszej Gminy, jak i dla jej 
mieszkańców był rokiem bogatym w inwesty-
cje. Pozwolę przytoczyć kilka z nich:

• oddanie do użytku nowo wyremontowanego 
budynku dawnego szpitala przy ulicy Cichej, 

• wyremontowanie i oddanie do użytku  
budynków po byłym zakładzie Veritas, 

• rewitalizacja płyty Rynku i ulicy Kościuszki,
• otwarcie sali wielofunkcyjnej Centrum Kultury 

i Sztuki „Muza” w Nowogrodźcu.
• uzupełnienie oświetlenia,
• przebudowa i remonty dróg gminnych.

Jako mieszkańcy Gminy Nowogrodziec 
uczestniczyliśmy w wielu imprezach kultural-
nych, dla przykładu: Jarmark Garncarski, Pie-
cenica, Święto Chleba, Święto Kwiatów i Świę-
to Kresowe oraz wiele innych.

Moim zdaniem ten rok był dobrym rokiem 
pełnym sukcesów zarówno na szczeblu lokal-
nym, jak i samorządowym.

2. Działa Pani m.in. w Radzie Miejskiej, 
Kole Gospodyń Wiejskich oraz jest 

sołtysem Milikowa, która z tych funkcji 
wymaga najwięcej pracy, a która daje 
najwięcej satysfakcji?

Sołtysem wsi Milików jestem od 2006 roku. 
Obecnie jest to moja czwarta kadencja oraz 
trzecia bycia Radną Rady. Satysfakcję jako 

Sołtysa i Radnej  dają mi wszystkie inwestycje 
wykonane podczas mojej kadencji. Najwięk-
sze osiągnięcia dla wsi Milików:
• melioracja rzeki Iwnicy,
• budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego,
• remonty i budowa dróg,
• uzupełnienie oświetlenia,
• remont świetlicy wiejskiej

Bardzo lubię i szanuję Nasz zespół folklory-
styczny „Milikowianki”. Zdobywają nagrody  
i osiągniecia zarówno w Polsce jak i za granicą. 
Uważam, że swoim zaangażowaniem i śpie-
wem podtrzymują tradycję, ponieważ większość 
mieszkańców pochodzi z byłej Jugosławii.

Bardzo ważnym wydarzeniem był dla mnie 
wyjazd do Gminy Gorzyca (była Galicja) skąd 
Nasi pradziadowie wyemigrowali za chlebem. 
Koło się zamyka, ponieważ Nasi dziadkowie  
i rodzice po 1949 roku wrócili do Polski i większość 
z nich mieszka w Milikowie, Gościszowie, Zebrzy-
dowej, Parzycach oraz w innych sąsiednich wio-
skach.

Większość mojej pracy jest to praca spo-
łeczna. Nie narzekam, ja to po prostu lubię. 
Dziękuje mieszkańcom wsi, mojej rodzinie,  
w szczególności mężowi za wsparcie i pomoc  
w trudnych chwilach.

3. Przed nami wyjątkowy okres Świąt 
Bożego Narodzenia. Jak będą wyglądały 
u Pani tegoroczne święta?

Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia 
będą wyglądały jak co roku.  Wigilię spożywamy  
u mnie w domu rodzinnym. Przy wigilijnym 
stole zasiada 20 osób razem z mężem, dziećmi  
i wnukami. Na stole opłatek wigilijny, sianko, 
świeca, barszcz biały z ziemniakami, groch  
z kapustą, barszcz czerwony na zakwasie, karp 
smażony, karp w galarecie, pierogi z kapustą  
i grzybami, uszka z pieczarkami, gołąbki  
z kaszą i pieczarkami, grzyby suszone – sma-
żone, śledzie i kompot z suszonych owoców. 
Oczywiście dodatkowe nakrycie stołu dla 
niezapowiedzianego gościa.

Przy tym modlitwa, życzenia, śmiech 
dzieci, wnuków, wspólne kolędowanie i pa-
sterka.

Wszystkim	moim	bliskim	oraz	
mieszkańcom	Naszej	Gminy	życzę:	
Zdrowych	,	pogodnych	i	spokojnych	 

Świąt	Bożego	Narodzenia.	 
Niech	Dzieciątko	Boże	Raduje	 

i	Jednoczy	Serca	Nas	Wszystkich.

- Nowogrodziec stawia  
na innowacje. Utworzenie tego 
typu nowoczesnej infrastruktury 

teleinformatycznej z jednej strony 
usprawni przepływ informacji 

i zwiększy funkcjonalność 
e-administracji. Natomiast  

z drugiej strony liczymy na to,  
że Nowogrodziec stanie się bardziej 

atrakcyjnym miejscem dla inwestorów 
wykorzystujących nowoczesne 

technologie np.  
z branży finansowej czy branży IT.

Robert	Relich,	Burmistrz	
Nowogrodźca

BURMISTRZ 
NOWOGRODŹCA

	 	HISTORIA	BUDOWY	SIECI	TELEINFORMATYCZNEJ	 
W	GMINIE	NOWOGRODZIEC

Inwestycja realizowana została w ramach rządowego Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, I Oś POPC: „Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Inwestycja dotycząca 
zapewnienia szerokopasmowego Internetu w miejscowościach Gminy Nowogrodziec 
stanowi kontynuację projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego  
i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”, przeprowadzonego w latach 2012-2015  
przez Województwo Dolnośląskie w partnerstwie z wybranymi gminami na terenie 
województwa. Rozwój sieci został sfinansowany ze środków własnych gminy. 
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POZIOMO: 
3) błyskawiczny w kurtce,
7) zabarwienie wód glonami,
8) linia pochyła,
9) surowa dyscyplina,
10) bezpowrotne zgubienie czegoś,
11) mąż córki,
12) imię z hitu „Budki suflera”,
13) punkt centralny,
14) mglista tkanina,
17) myśliwski bicz na psy,
19) futrzana czapka Kozaków,
22) taniec XX wieku,
23) widowisko bożonarodzeniowe,
24) ozdoba karty tytułowej,
25) świątecznie przystrojone drzewko.

PIONOWO: 
1) nocna msza odprawiana 24 grudnia,
2) podarunek spod choinki,
3) forma protestu pracowników,
4) uroczysta wieczerza z 12 daniami,
5) zadymka,
6) wigilijna pieśń,
15) dzieli się nim przy życzeniach,
16) balkon w teatrze,
17) deser z kaszy manny rodem z Indii,
18) powieść o miłości,
19) wesołek na sznurku, zabawka,
20) urzędowy list,
21) kir turyński.

KrzyżówkaUszka wigilijne z pieczarkami  
od Pani Antoniny Szelechowicz
Przepyszny świąteczny przepis na porcję uszek wigilijnych. I od razu 
zrobiło się świątecznie :)  

	 GMINNY	KĄCIK	KULINARNY

SKŁADNIKI: 

WYKONANIE: 

Pieczarki umyć i obrać. Następnie obraną i umytą  
cebulę oraz pieczarki drobno posiekać. Cebulę usma-
żyć na delikatny złoty kolor. Dodać pieczarki do cebuli.
Smażyć razem, aż ciecz wyparuje.  
Dodać sól i pieprz do smaku.
Zagnieść dowolne ciasto na pierogi. Osobiście wolę 
elastyczne, gładkie ciasto z mąki,  wody i oleju roślinne-
go: 2 szklanki mąki pszennej, 4 łyżki oleju, 3/4 szklanki 
gorącej wody, szczypta soli. Zrobić ciasto i odstawić  
go na 15-20 minut przykryte czystą ściereczką. Następ-
nie rozwałkować cienko ciasto i wyciąć kieliszkiem  
kółeczka. Na każdym kółeczku rozłożyć farsz pieczar-
kowy. Sklejać małe uszka, nadając im tradycyjny kształt.
Gotować uszka 3 minuty od momentu wypłynięcia na 
powierzchnię, za pomocą łyżki cedzakowej przekładać 
do naczynia z zimną wodą na 2 minuty, wyjmować 
uszka na talerz. Podawać uszka z wcześniej  
przygotowanym barszczem.

Fundusz 
sołecki 2020 
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich przedstawił 
zestawienie wydatków budżetowych zaplanowanych 
do realizacji Funduszu sołeckiego w 2020 roku.  
W tym roku na Fundusz sołecki przeznaczona 
zostanie kwota 432 285,59 zł. 

Jest to inicjatywa Sołtysów, Rad 
Sołeckich i Mieszkańców, którzy 
uczestniczyli w zebraniach wiej-

skich w naszej gminie. Kilkadziesiąt 
zadań o różnym charakterze ma od-
powiadać na rzeczywiste potrzeby 
społeczności – mówi Robert Relich, 
Burmistrz Nowogrodźca. 

Celowość, rodzaj i sposób reali-
zacji zadań funduszu sołeckiego 

jest odzwierciedleniem różnych 
form aktywności samorządu so-
łeckiego. Fundusz sołecki jest 
mini budżetem każdego sołec-
twa w gminie, o którym warto 
wiedzieć więcej, gdyż nie zawsze 
mieszkańcy mogą z uwagi na licz-
ne obowiązki współdecydować  
o realizacji celów, które fundusz 
ma wspierać.

W Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Gościszowie, na podwórku 
szkolnym, stanęła nowa wiata rowe-
rowa oraz ławeczki, które będą słu-
żyły uczniom, nauczycielom i lokalnej 
społeczności. Szkoła pozyskała środki 
na ich zakup w grantowym konkursie 
„WzMOCnij swoje otoczenie” zorga-
nizowanym przez Polskie Sieci Elek-
troenergetyczne.

Ławeczki, które zostały zamontowa-
ne na terenie placu szkolnego, służą 
uczniom podczas przerw międzylek-
cyjnych, ale korzystają z nich również 
rodzice przychodzący z małymi dzieć-
mi na plac zabaw znajdujący się przy 
szkole.

Zbudowanie wiaty rowerowej przy-
czyniło się z kolei do wzrostu aktywno-
ści fizycznej wśród młodzieży szkolnej. 
Zauważalny jest wzrost liczby uczniów 
dojeżdżających na lekcje rowerami. 

Popołudniami korzystają z niej również 
osoby, które spędzają wolny czas na 
boisku „Orlik”.

Dzięki wsparciu finansowemu Pol-
skich Sieci Energetycznych otoczenie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Gościszowie wzbogaciło się o nowe 
elementy małej architektury, które po-
zwolą młodzieży i mieszkańcom Go-

ściszowa bardziej komfortowo i w lep-
szych warunkach spędzać czas wolny.

Konkurs „WzMOCnij swoje otocze-
nie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektro-
energetycznych - krajowego operatora 
systemu przesyłowego. Jego celem 
było wyłonienie najlepszych projektów 
związanych z rozwojem lokalnej infra-
struktury, aktywizacją życia społecz-
nego i kulturalnego oraz finansowe 
wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, 
na terenie których jest zlokalizowana 
lub budowana infrastruktura przesy-
łowa. 

Na terenie gminy Nowogrodziec 
PSE realizują projekty inwestycyjne 
budowy dwóch linii 400 kV: relacji 
Mikułowa-Czarna oraz Mikułowa-
-Świebodzice, które są niezbędne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa dostaw 
energii elektrycznej do odbiorców  
w południowo-zachodniej Polsce.

Gościszów: Nowa wiata rowerowa i ławeczki

Nauczyciele z Nowogrodźca wyróżnieni!

Została uhonorowana Medalem Komisji Edukacji Narodowej, najwyższym odznaczeniem 
w oświacie za wieloletnią, wzorową pracę. Będąc nauczycielem wychowania fizycznego, 
wdrażała uczniów do aktywnych form wypoczynku i zdrowego stylu życia. Uczniowie, 
trenujący pod jej okiem, osiągali znaczące sukcesy w zawodach sportowych. Jako pedagog 
wspierała pomocą nie tylko dzieci, ale całe rodziny.

Została nagrodzona Nagrodą Ministra 
Edukacji. Jako nauczycielka historii  
i opiekunka koła historycznego,  
jest autorką oraz koordynatorką wielu 
projektów o tematyce historycznej  
i regionalnej, do których włącza całą 
społeczność szkolną, nauczycieli  
i rodziców, często też samorząd lokalny 
i inne instytucje. Były to m.in. projekt 
edukacyjny MEN „Godność. Wolność. 
Niepodległość.”, projekty historyczne 
„Archiwum Rodzinne Ziem Zachodnich” 
oraz „Wrota historii rodzinnej” 
przeprowadzone we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Solidarni Razem” pod 
opieką merytoryczną Instytutu Kształcenia 
Ustawicznego w Szczecinie. Rozwija 
zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 
osiągając liczne sukcesy w konkursach. 
Od kilkunastu lat przygotowuje 
uczniów do ogólnopolskich konkursów 
historycznych, w których uczniowie szkoły 
są laureatami na szczeblu powiatowym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim.

	 BARBARA	RUSZEL	

	 SYLWIA	PARADA	

Czerna  – 41 000,00 zł
Gierałtów  – 41 073,32 zł 
Godzieszów  – 31 103,24 zł
Gościszów  – 41 073,32 zł
Kierżno  – 19 715,19 zł 
Milików  - 41 073,32 zł

Nowa Wieś  – 32 447,92 zł
Nowogrodziec  – 41 073,32 zł
Parzyce  – 38 732,00 zł
Wykroty  – 41 073,32 zł 
Zabłocie  – 20 084,85 zł
Zagajnik  – 12 102,79 zł 

	 JAKIE	KWOTY	TRAFIĄ	DO	POSZCZEGÓLNYCH	SOŁECTW?

Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu, Barbara Ruszel  
i Sylwia Parada, zostały wyróżnione za wkład pracy włożony w nauczanie u wychowanie młodego 
pokolenia. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu. 

• Mąka pszenna - 130 g
• Woda - 90 ml
• Olej roślinny - 1 łyżka. 
• Sól - 1 szczypta.

• Pieczarki - 350 g
• Cebula - 1 szt.
• Olej roślinny do smażenia.

Życzymy	pomyślności	i	wielu	sukcesów	zarówno 
w	życiu	prywatnym,	jak	i	zawodowym!


