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Przebudowa sieci 
kanalizacji deszczowej 
w Nowogrodźcu

Gmina Nowogrodziec - Dla Kwisy dla Natury

W trakcie wykonania jest kom-
pleksowa dokumentacja - projek-
towa i przetargowa dla zadania pn. 
„Przebudowa sieci kanalizacji desz-
czowej przy ul. A. Asnyka i ul. Ko-
lejowej w Nowogrodźcu”. Wartość 
umowy stanowi 70 000,00 złotych.

Opracowywana jest koncepcja 
uporządkowania i rozbudowy sy-
stemu odprowadzania wód opado-
wych na terenie miasta Nowogro-
dziec z wykorzystaniem kanalizacji 
ogólnospławnej. Jednocześnie uzy-
skuje się pozwolenie na budowę dla 
zbiornika retencyjnego, separatora 
i wylotu do rzeki dla zlewni ulic 
Mickiewicza, Asnyka, Kolejowej, 
Górników, Parkowej, Kopernika, 
Kwiatowej, Różanej, Miodowej, 
Chopina, Podleśnej, Kusocińskie-
go, Robotniczej.

Celem przedsięwzięcia jest upo-
rządkowanie gospodarki wodami 
opadowymi na terenie miasta No-
wogrodziec poprzez wykorzystanie 
istniejącej kanalizacji ogólnospław-
nej oraz budowę nowej kanalizacji 
deszczowej wraz z niezbędnymi 
urządzeniami w celu poprawy bez-
pieczeństwa Mieszkańców. 

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu

W trosce o naturę Gmina No-
wogrodziec jest współrealizato-
rem projektu pn. „Dla Kwisy dla 
Natury – przygotowanie małej in-
frastruktury turystycznej służącej 
zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed 
nadmierną presją turystów”, do-
finansowanego ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2007-2013 oraz 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. W ramach inwestycji ulegnie 
znacznej poprawie infrastruktura 
turystyczna, która usprawni ruch 

Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

kajakowy po rzece Kwisa na od-
cinku od Nowogrodźca do ujścia 
Bobru w woj. Lubuskim. Opra-
cowane nowe ścieżki edukacyjne 
na trasie szlaku kajakowego będą 
informować o walorach Doliny 
Dolnej Kwisy oraz gminach, po-
łożonych w jej granicach. 

Zachęcamy do aktywnego, ale 
i bezpiecznego wypoczynku nad 
wodą!

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu

Nowogrodziec, intensywny rozwój Gminy!

Dobre efekty współpracy
Zrównoważony rozwój Gmi-

ny Nowogrodziec jest prioryte-
tem działań władz samorządo-
wych Gminy Nowogrodziec, zaś 
największą troską – pomyślność 
Mieszkańców. 

Przedstawiamy krótki zarys 
niektórych przedsięwzięć realizo-
wanych przez naszą gminę.

 
Z wyrazami szacunku

Burmistrz Nowogrodźca
 

 Robert Relich

Przebudowa drogi gminnej  
przy ul. Wrzosowej w Nowogrodźcu

Po wykonaniu sieci wodociągo-
wej i kanalizacji sanitarnej Gmi-
na Nowogrodziec przystąpiła do 
przebudowy drogi gminnej przy 
ul. Wrzosowej w Nowogrodźcu.  
W dniu 4 września tego roku prze-
prowadzono odbiór końcowy inwe-
stycji. Zadanie zostało zrealizowane 
w ramach umowy z panem Józefem 
Michalikiem prowadzącym Usługi 
Remontowo-Budowlane. Wartość 

Przebudowa ulic Morelowej i Wiśniowej w Milikowie
We wrześniu br. zostanie za-

kończona kolejna inwestycja Gmi-
ny Nowogrodziec - Przebudowa ul. 
Morelowej oraz Wiśniowej w miej-
scowości Nowogrodziec obręb 3 - 
Milików. Po przeprowadzeniu prac 
związanych z wykonaniem kana-
lizacji sanitarnej oraz deszczowej, 
wykonano m.in. podbudowę pod 
nawierzchnię z masy mineralno – 
bitumicznej. Podbudowa została 
położona po wykonaniu korytek 
ściekowych z kostki granitowej, sta-
nowiących dodatkowy element od-
wodnienia dróg.  

Umowa z Przedsiębiorstwem 
Robót Drogowych Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Jałowcu na przebudowę 
ulic Morelowej i Wiśniowej została 
podpisana przez Burmistrza Nowo-
grodźca Roberta Relicha 26 maja 
2014 roku. W pasie drogowym jest 
realizowana przebudowa czterech 
odcinków dróg z elementami od-
wodnienia o łącznej długości około 
600 m.b. oraz szerokości jezdni na-
wierzchni z mieszanki mineralno - 
bitumicznej 4 m.

Wartość umowy brutto to 396 
081,64 złotych. Przebudowa ulic 

Morelowej i Wiśnio-
wej jest finansowana 
ze środków własnych 
Gminy Nowogro-
dziec. 

Realizacja zada-
nia przyczyni się do 
dalszego rozwoju  
i zwiększenia efek-
tywności infrastruk-
tury miasta.

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu

inwestycji to 77 400 zł. Zadanie 
zostało sfinansowane ze środków 
własnych Gminy Nowogrodziec. 

Kontynuacja rozbudowy in-
frastruktury jest elementem roz-
budowy osiedla domów jednoro-
dzinnych i tworzenia warunków 
do rozwoju miasta Nowogrodziec.

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu



Bezpiecznie 
dla Mieszkańców 
- budowa chodnika 
w miejscowości  
Nowa Wieś 

Wykonanie oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Czerna

Boisko w Gościszowie

Dla bezpieczeństwa Mieszkańców

Gmina Nowogrodziec reali-
zuje zadanie pn. „Budowa chod-
nika w miejscowości Nowa Wieś 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
357”. Łączna wartość zadania to 
470 240,83 zł, w tym koszt ro-
bót budowlanych - 412 152,83 zł.  
W ramach porozumienia o rea-
lizacji zadania w zakresie wyko-
nania dokumentacji technicznej 
oraz realizacji robót budowlanych 
z Województwem Dolnośląskim, 
Gmina Nowogrodziec zadekla-
rowała pomoc w postaci sfinan-
sowania 50% nakładów oraz za-
stępstwa inwestorskiego podczas 
pełnej realizacji zadania. Chod-
nik zostanie oddany do użytku 
publicznego pod koniec września 
bieżącego roku. 

Już wkrótce dzieci pójdą no-
wym chodnikiem do szkoły.

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu

Na podstawie umowy zawar-
tej z Przedsiębiorstwem Produk-
cyjno  – Usługowo – Handlowym 
„ELEKTROS” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Bolesławcu została zrealizowana 
inwestycja dotycząca wykonania 
oświetlenia ulicznego w miejscowo-
ści Czerna. Prace budowlane wy-
konano na działkach nr 755, 754, 
611/4, 612/2, 613/2. 753, 615/4 oraz 
przy drodze nr 671 (Czerna Cegiel-
nia) przy budynkach nr 230-232. 
Inwestycję zakończono 30 sierpnia 
2014 roku.

Zadanie sfinansowane z fundu-
szu sołeckiego w ramach budżetu 
gminy.

 Jest to jedno z wielu zadań po-
prawiające bezpieczeństwo na dro-
gach dla Mieszkańców.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Na mocy podpisanej umowy  
z panem Maciejem Jagielskim pro-
wadzącym działalność pod nazwą 
„OGROGY Jagielski” z siedzibą  
w Bolesławcu, zrealizowano budo-
wę wielofunkcyjnego boiska spor-
towego o nawierzchni syntetycznej 
przy Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w miejscowości Gościszów. 
W ramach inwestycji zbudowano: 
boisko wielofunkcyjne z poliureta-
nowej nawierzchni wraz z dwoma 
piłkochwytami z furtką, bramą wej-
ściową, ogrodzeniem, utwardzoną 
nawierzchnią w strefie widzów oraz 
siedziskami i 2 lampami oświetlają-

Dzięki środkom przeznaczo-
nym z budżetu Gminy Nowo-
grodziec 28 kwietnia 2014 roku 
zakończony został remont ga-
rażu OSP w Zebrzydowej, zrea-
lizowany przez Firmę JARBUD  
z Lubania. W budynku wyko-
nano następujące prace: nowe 
tynki wraz z malowaniem, nowe 
instalacje elektryczne z wymianą 
sprzętu instalacyjnego (przełącz-
niki, gniazda, lampy oświetlenia 

wewnętrznego oraz wykonanie 
oświetlenia zewnętrznego z czuj-
ką ruchu), nowe pokrycie z pap 
termozgrzewalnych na podłożach 
betonowych wraz z montażem 
nowych obróbek blacharskich, 
rynien i rur spustowych, wymia-
nę bramy wjazdowej na bramę 
segmentową ocieplaną o grubo-
ści płaszcza 40 mm, podnoszoną 
mechanicznie (z przekładnią łań-
cuchową, wyposażoną w uchwyty, 

cymi. Gmina Nowogrodziec otrzy-
mała dofinansowanie w kwocie  
91 600,00 zł z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki. Całkowity koszt zada-
nia wyniósł: 282 234,20 zł.

Zadanie jest przykładem kom-
pleksowej organizacji szkoły. Szkoła 
posiada salę sportową, plac zabaw, 
boisko sportowe, świetlicę szkolną 
i salę przedszkolną. Jest to konse-
kwentne i spójne działanie w zakre-
sie tworzenia bazy oświatowej.

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu

Rewitalizacja ciągu 
pieszo – jezdnego 
przy ul. Bolesławieckiej 
w Nowogrodźcu

W dniu 17 stycznia 2014 r. 
Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich podpisał umowę z Wyko-
nawcą zadania inwestycyjnego w 
zakresie przebudowy ciągu pie-
szo – jezdnego przy ul. Bolesła-
wieckiej w Nowogrodźcu - fir-
mą SPHINX Sp. z o.o. z Leszna. 
Zakres inwestycji obejmował: 
roboty ziemne, wykonanie no-
wych krawężników, chodników, 
położenie nawierzchni z kost-
ki kamiennej rzędowej, budowę 
kanalizacji deszczowej oraz roz-
budowę oświetlenia ulicznego 
obejmującego montaż 3 słupów 

oświetleniowych wraz z opra-
wami. Przebudowę zakończono  
w maju 2014 r. Wartość zreali-
zowanej inwestycji to ponad 130 
tysięcy złotych. 

Inwestycja jest wstępem do 

rewitalizacji miasta w obrębie 
murów obronnych.

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu

zamki z klamką, kratkę wentyla-
cji nawiewnej), opaskę wokół bu-
dynku wraz z częściową izolacją 
przeciwwilgociową fundamen-
tów.

Zadanie jest kolejnym przed-
sięwzięciem w ramach poprawy 
infrastruktury w zakresie bezpie-
czeństwa Mieszkańców.

Ze środków finansowych Gmi-
ny Nowogrodziec został również 
zakupiony wóz pożarniczy dla OSP 
w Czernej. W dniu 09 marca 2014 
roku w miejscowości Czerna od-
była się uroczystość przekazania 
samochodu pożarniczego marki 
RENAULT G270P dla Strażaków 
Czernej. Podczas uroczystości Na-
czelnik OSP Tomasz Majowski  

w imieniu Strażaków powiedział: 
„Dziękuję za przekazany naszej 
OSP samochód. Dołożymy wszel-
kich starań, aby ten samochód był 
sprawny i służył naszej społeczno-
ści lokalnej.” Samochód pożarni-
czy OSP w Czernej otrzymał swoje 
własne imię „Renatka”.

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu



Gmina Nowogrodziec Rozpoczynamy  III etap budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Do 2009 roku Gmina Nowo-
grodziec borykała się z nieczynną 
oczyszczalnią ścieków i praktycznie 
brakiem prawidłowo funkcjonują-
cej kanalizacji sanitarnej.

Od 2009 roku Gmina realizuje 
projekt pn. „Rozwiązanie gospo-
darki wodno-ściekowej w Gmi-
nie Nowogrodziec - Etap Ia” nr 
POIS.01.01.00-00/189/09 ze środ-
ków Unii Europejskiej Funduszu 
Spójności w ramach Programu In-
frastruktura i Środowisko. Plano-
wany całkowity koszt inwestycji to 
90 mln zł, w tym ponad 48 mln zł 

to wsparcie finansowe projektu ze 
środków unijnych, a 21 mln zł to 
pożyczka z WFOŚiGW we Wrocła-
wiu. 

Zakres rzeczowy projektu obej-
muje:
1. budowę oczyszczalni ścieków w 

Nowogrodźcu o przepustowości 
1650 m3/dobę,

2. budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach: Nowogro-
dziec, Milików, Gościszów, Pa-
rzyce, Zebrzydowa i Gierałtów  
o długości 70 km,

3. przebudowę sieci wodociągowej 
w miejscowości Nowogrodziec  
o długości 25 km,

4. budowę magistrali wodocią-
gowej spinającej miejscowości 

Gierałtów i Nowogrodziec o dłu-
gości prawie 3 km,

5. zakup specjalistycznego pojaz-
du do czyszczenia sieci wodno-
-kanalizacyjnej,

6. stworzenie systemu do moni-
torowania i wizualizacji ujęć 
wody, Stacji Uzdatniania Wody 
i układu dystrybucji wody obej-
mujący cały obszar Gminy No-
wogrodziec,

7. budowę automatycznej zlew-
ni ścieków dowożonych oraz 
zbiornika wyrównawczego przy 
oczyszczalni ścieków w Nowo-
grodźcu.

W latach 2009-2012 została 
wybudowana nowa oczyszczalnia 
ścieków w Nowogrodźcu za niemal 
13 mln zł oraz wybudowano 15,1 km 
sieci kanalizacyjnej i 17,7 km sieci 
wodociągowej wraz z 8 km przyłą-
czy za ponad 16 mln zł. Z podłącze-
nia do sieci kanalizacyjnej skorzy-
stało ponad 2000 mieszkańców.

Obecnie jest realizowany II 
etap budowy systemu wodno-
-kanalizacyjnego w Nowogrodźcu, 
Milikowie, Parzycach, Gościszowie  
i Zebrzydowej przez firmę PKUWiM 
MELIOBUD SP. Z O.O. z Nowo-
grodźca. Planowany koszt to ponad 
25 mln zł. Na koniec czerwca 2014 
roku wykonano 29,0 km sieci kana-
lizacji sanitarnej, tj. 83,0% z łącznej 
długości planowanej do realizacji 

oraz 4,1 km sieci wodociągowej, tj. 
100% z łącznej długości planowanej 
do realizacji.

Obecnie wszczęto procedurę 
zamówień publicznych na wybór 
wykonawcy robót budowlanych na 
realizacje III etapu inwestycji, tj. 
na budowę 20 km sieci kanalizacyj-
nej oraz 6 km sieci wodociągowej  
w miejscowościach Gierałtów, Goś-
ciszów i Nowogrodziec. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to 
grudzień 2015 roku. Koszt realizacji 
III etapu to około 20 mln zł.

Liczba osób, które docelowo 
skorzystają z podłączenia do wybu-
dowanej sieci kanalizacji sanitarnej 
w ramach projektu, łącznie wynie-
sie prawie 7000 mieszkańców.

W ramach projektu Spółka za-
kupiła za kwotę 698 tys. zł specja-
listyczny samochód do czyszczenia 
sieci wodno-kanalizacyjnej, znacz-
nie ułatwiający dbanie o rozbudo-
waną sieć wodociągową, systema-
tyczne czyszczenie i udrażnianie 
kanałów kanalizacyjnych oraz usu-
wanie osadów z wpustów ulicznych 
i studzienek kanalizacyjnych.

Po zakończeniu realizacji pro-
jektu oraz zadań własnych Spółka 
będzie eksploatowała:

- 170 km sieci wodociągowej roz-
dzielczej,

- 20 km magistrali wodociągowej,
- 97 km sieci kanalizacyjnej sani-

tarnej,
- 100 szt. przepompowni ścieków 

głównych i przydomowych,
- ok. 3.000 szt. studzienek kanali-

zacyjnych i wpustów ulicznych.

Zarządzanie eksploatacją tak 
dużej sieci wymaga posiadania 
systemu niezbędnego do groma-
dzenia i opracowania danych prze-
strzennych. W ramach otrzymanych 
środków unijnych Spółka wdroży 
system monitorowania i wizuali-
zacji ujęć wody, Stacji Uzdatniania 
Wody i układu dystrybucji wody, co 
da możliwość racjonalnego wyko-
rzystania istniejącej infrastruktury 
oraz pomoże w obniżeniu kosztów 
eksploatacji.

Równolegle do zadania Etap 
IA Spółka rozpoczyna zadanie pn. 
„Rozwiązanie gospodarki wodno-
-ściekowej w Gminie Nowogrodziec 
– Etap IC”. Termin zakończenia 
planowany jest na kwiecień 2015 
rok. Zadanie obejmuje budowę 1,3 
km kanalizacji oraz 0,3 km wo-
dociągu na ul. Lipowej, Sosnowej  
i Jodłowej w Nowogrodźcu oraz na 
ul. Cisowej, Bukowej oraz Dębowej 
w Milikowie. Projekt planowany 
jest do realizacji ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej” objętego PROW na lata 
2007-2013. Wniosek o dofinanso-
wanie przeszedł pozytywną ocenę 
i znajduje się na liście rezerwowej.

W kwietniu 2014 roku Spół-
ka podpisała z firmą MELIOBUD 
umowę na budowę 0,7 km kanali-
zacji deszczowej na ul. Wiśniowej 
i Morelowej w Milikowie oraz na 
remont 0,2 km kanalizacji deszczo-
wej na ul. Zielonej i Leśnej w No-
wogrodźcu. Prace zakończono w II 
kwartale 2014 roku. 

Miejscowość Sieć 
kanalizacyjna

Przyłącza 
kanalizacyjne

Sieć 
wodociągowa

Przyłącza 
wodociągowe

LATA 2009-2012 NOWOGRODZIEC 15,1 km 15,1 km 3,7 km 3,7 km 17,7 km 4,4 km

LATA 2013-2015 NOWOGRODZIEC 4,7 km

34,9 km

1,2 km

10,4 km

4,1 km 0,8 km

MILIKÓW 10,2 km 3,4 km - -

PARZYCE 8,2 km 2,6 km - -

ZEBRZYDOWA 9,6 km 2,8 km - -

GOŚCISZÓW 2,2 km 0,4 km - -

LATA 2014-2015 NOWOGRODZIEC 1,7 km
20,2 km

0,1 km

6,0 km

6,3 km 0,1 km

GOŚCISZÓW 7,0 km 1,7 km - -

GIERAŁTÓW 11,5 km 4,2 km - -

70,2 km 20,1 km 28,1 km 5,3 km

Zmiany zachodzące dzięki in-
westycjom wpływają na podniesie-
nie poziomu życia Mieszkańców. 
Oprócz takich korzyści, jak sieć 
wodociągowa i kanalizacyjna, nowe 
drogi i niskie ceny przyłączy, jest 
także szereg drobniejszych korzy-
ści i usprawnień, które niesie ze 
sobą infrastrukturalna inwestycja 
w Gminie Nowogrodziec. 

Korzyści dla środowiska to:
- zabezpieczenie wód podziem-

nych przed przedostawaniem 
się do nich zanieczyszczeń dzię-
ki budowie kanalizacji sanitar-
nej;

- poprawa jakości wód powierzch-
niowych poprzez zmniejszenie 
ilości zrzutów nie oczyszczonych 
ścieków;

- zapewnienie odpowiedniej ja-
kości wody pitnej, ograniczenie 
strat wody i unowocześnienie 
systemu wodociągowego; 

- podwyższenie klasy czystości 
rzeki Kwisa, co umożliwi odbu-
dowę ekosystemu oraz polepszy 
standard rekreacji i odpoczynku 
nad wodą.

Korzyści dla Mieszkańców to:
- poprawa warunków życia i zdro-

wia Mieszkańców poprzez bu-
dowę kanalizacji sanitarnej oraz 
zmniejszenie uciążliwości zwią-
zanych z eksploatacją oczysz-
czalni ścieków;

- zapewnienie Mieszkańcom No-
wogrodźca wody pitnej dostar-
czanej w sposób ciągły, o para-
metrach jakościowych zgodnych 
z wymogami polskimi i Unii Eu-
ropejskiej;

-     zwiększenie atrakcyjności Gmi-
ny Nowogrodziec, zwłaszcza  
z punktu widzenia przyszłych  

      inwestorów.
               

Hydro-Tech sp. z o.o.  
w Nowogrodźcu 



Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej 
w Nowogrodźcu  
- realizacja wyzwań

Już za trzy lata wszystkie pla-
cówki lecznicze będą musiały 
spełniać rygorystyczne wymogi 
lokalowe. Placówki, które nie 
spełniają wymagań określonych 
przez Ministra Zdrowia będą 
musiały dostosować swoje po-
mieszczenia, w innym przypadku 
jednostki te nie będą mogły pro-
wadzić działalności leczniczej. 
Dla polskich pacjentów oznacza 
to sytuację, w której warunki po-
bytu w szpitalach będą identycz-
ne jak w Niemczech. 

Innym aspektem strategii  
w obszarze opieki zdrowotnej 
jest zwiększenie dostępności 
usług elektronicznych dla pa-
cjentów. 

Samodzielny Publiczny Ze-
spół Zakładów Opieki Zdrowot-
nej, jak setki innych podobnych 
zakładów stoi przed trudnymi 

wyzwaniami sprostania wyma-
ganiom.

Pierwsze wyzwanie - dosto-
sowanie pomieszczeń, jednostka 
realizuje poprzez projekt prze-
niesienia działalności do nowej 
siedziby. Projekt ten zakłada 
przebudowę i wyposażenie bu-
dynku przy ulicy Lubańskiej. 
Nieruchomość na ten cel (trzy 
działki o łącznej powierzchni 
ponad 0,5 ha oraz budynek o po-
wierzchni użytkowej ponad 1,3 
tys. m2) została zakupiona przez 
Gminę Nowogrodziec od GRUPY 
INCO S.A w 2013 roku za cenę 
180 000 zł. 

Podstawowym źródłem fi-
nansowania przedsięwzięcia jest 
dotacja Gminy Nowogrodziec 
w wysokości 1,5 mln złotych, 
udzielona na podstawie umo-
wy podpisanej w marcu b.r. Po-
zostałe źródła finansowania to 
środki własne jednostki oraz do-
tacje celowe. 

W sierpniu, po ukończeniu 
prac projektowych, SPZZOZ 
złożył wniosek o pozwolenie na 
budowę. Na koniec września 
planowane jest wyłonienie ge-
neralnego wykonawcy, któremu 
w połowie października zostanie 
przekazany plac budowy. Zakoń-
czenie procesu przebudowy i wy-
posażenia planowane jest na 31 
lipca 2015 r.

Nowo projektowany budynek 
(na rysunku - wizualizacja) będzie 
spełniał wszystkie wymagania  

w zakresie pomieszczeń zakładu 
leczniczego, będzie posiadał 80 
miejsc łóżkowych oraz niezbęd-
ną infrastrukturę pozwalającą 
na prowadzenie działalności 
leczniczej. 

Drugie wyzwanie - wdroże-
nie systemu informatycznego, 
który pozwoli na prowadzenie 
elektronicznej dokumentacji 
medycznej i udostępnienie tzw. 
„e-usług” dla ludności, jest rea-
lizowane w ramach projektu pt. 
„Zintegrowana platforma dostę-
pu do dokumentacji medycznej 
dla pacjentów z terenu powiatu 
zgorzeleckiego i bolesławieckie-
go”. Projekt realizowany jest 
przez konsorcjum, którego li-
derem jest Wielospecjalistyczny 
Szpital - Samodzielny Publicz-
ny Zespól Opieki Zdrowotnej  
w Zgorzelcu, drugim partnerem 
jest SP ZOZ w Nowogrodźcu przy 
ulicy Asnyka. Powyższy projekt 
uzyskał wsparcie z Regionalne-
go Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013, kwota dotacji 
dla SPZZOZ wynosi 350 tys. zł. 
Dzięki wdrożeniu projektu jed-
nostka będzie w pełni zinforma-
tyzowana i dostępna dla ludności 
poprzez specjalny portal inter-
netowy. Obecnie prowadzone są 
postępowania zakupowe w celu 
wyłonienia dostawców sprzętu 
i oprogramowania, zakończenie 
realizacji całego projektu zapla-
nowano na koniec października.

Wyrażamy nadzieję, że z po-
wodzeniem zrealizujemy wszyst-
kie plany i zamierzenia, a nasze 
działania znajdą uznanie wśród 
Mieszkańców. Liczymy na to, że 
nasz nowy budynek będzie sta-
nowił istotny wkład w rewitali-
zację Nowogrodźca i stanie się 
jedną z wizytówek miasta.
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Informator Samorządowy Gminy i Miasta Nowogrodziec
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Na podstawie umowy zawartej  
w dniu 1 września 2014r. rozpoczęła 
się realizacja inwestycji związanej   
z budową nowej  sali gimnastycznej 
w Wykrotach. Wykonawcą zostało, 
wyłonione w drodze przetargu, Kon-
sorcjum firm:  Zakład Usług Ogól-
nobudowlanych Roman Krawiecki 
z  Zaręby, GREGOR-BUD Zakład 
Budowlany Rychlicki Grzegorz,  
z Radostowa oraz  Przedsiębior-
stwo Produkcyjno – Handlowo – 
Budowlane „EVERBEST” z Zaręby. 
Wartość inwestycji  szacowana jest 
na kwotę ponad 2,1 mln zł. Zakres  
zadania obejmie budowę nowej 
sali gimnastycznej z zapleczem, 
połączonej łącznikiem ze szkołą 
podstawową.  Wraz z salą gimna-
styczną w budynku zaprojektowano 
pomieszczenia pomocnicze: ma-
gazynek sprzętu, toalety, przebie-

ralnie i pokój trenera. Sala będzie 
miała długość 24,05 m i szerokość 
12,45 m., powierzchnia ogółem to 
303 m2 (nie licząc pomieszczeń 
pomocniczych). Sala gimnastyczna 
będzie stanowić funkcję budynku 
przyszkolnego. 

Nowa sala będzie wykorzysty-
wana do uprawiania typowych 
dyscyplin halowych takich jak: ko-
szykówka, siatkówka, piłka ręczna, 
halowa piłka nożna, gimnastyka.  
Okazyjnie przewiduje się organiza-
cję zawodów rangi gminnej, mię-
dzygminnej i powiatowej. Docelo-
wo z  obiektu korzystać będą mogli 
wszyscy zainteresowani mieszkań-
cy Wykrot i Zagajnika, w tym klub 
sportowy PIAST WYKROTY.

Do Szkoły Podstawowej  
w Wykrotach uczęszcza 143 dzieci,  
a w miejscowości i okolicach nie ma 

żadnego tego rodzaju obiektu spor-
towego. Nowa sala gimnastyczna 
będzie nie tylko szansą dla uczniów 
na lepsze osiągnięcia w sferze spor-
towej, poszerzenie oferty w zakresie 
zajęć gimnastyki korekcyjnej dla 
najmłodszych, ale stworzy wiele in-
nych możliwości dla Mieszkańców 
zainteresowanych aktywnym try-
bem życia.

W chwili obecnej trwają dłu-
go wyczekiwane prace związane  
z przebudową szkoły podstawowej.

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu

Nowa  sala gimnastyczna w Wykrotach!

Projekt sali gimnastycznej połączonej łącznikiem ze Szkołą Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach.

Zakup kontenerów 
na boiska w Parzycach, 
Milikowie i Gierałtowie

Nowy plac zabaw 
w Zabłociu

Obecnie trwa procedura prze-
targowa związana z wyłonieniem 
dostawcy kontenerów. Została 
podpisana umowa z irmą P.H.U. 
REM – BUD Przemysław Kotowicz  
z Tomaszowa Bolesławieckiego, 
Raciborowice Górne, na wykonanie 

W centrum wsi Zabłocie po-
wstał nowy plac zabaw dla dzie-
ci. Zakres inwestycji obejmował 
roboty ziemne, wykonanie stref 
bezpiecznych z piasku, obrzeży 
- z granulatu gumowego, a także 
budowę panelowego ogrodzenia  
z furtką. Posadowiono 10 zaba-
wek dobrej jakości oraz urządzeń  
z drewna klejonego, które spra-
wiły wiele radości najmłodszym 

fundamentów pod kontenery.
Zadanie finansowane z budże-

tu gminy przyczyni się do rozwoju 
bazy sportowej dla klubów piłkar-
skich. 

Burmistrz Nowogrodźca Robert 
Relich podkreśla ważną rolę i zna-
czenie wychowania i aktywizacji 
sportowej naszej młodzieży.

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu

Mieszkańcom wsi. W centrum 
placu zabaw zaplanowano miejsce  
z ławeczkami na odpoczynek dla 
rodziców opiekujących się dziećmi. 

Wartość realizowanej inwe-
stycji wyniosła 67 tysięcy zło-
tych. Nowe place zabaw powstają  
w Gminie Nowogrodziec w ra-
mach środków budżetowych prze-
znaczonych na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi. Często place za-
baw współfinansowane są przy 
pomocy funduszy zewnętrznych, 
które pozyskiwane są regularnie 
w strukturach Urzędu Miejskiego 

w Nowogrodźcu. Projekt budowy 
placu zabaw w Zabłociu uczest-
niczy w konkursie „Odnowa Wsi 
Dolnośląskiej”, gdzie ubiega się 
o 75 % refundację kosztów. Idea 
budowy placu zabaw w Zabłociu 
wypłynęła z inicjatywy Sołectwa 
Zabłocie, które wnioskiem Miesz-
kańców wsi umieściło to zadanie 
w priorytetach opracowanej przez 
to sołectwo strategii rozwoju so-
łectwa. Mamy nadzieję, że Rada 

Sołecka będzie dobrym gospoda-
rzem obiektu i będzie on służył 
Mieszkańcom przez wiele lat.

W bieżącym roku Gmina No-
wogrodziec zaplanowała budo-
wę placu zabaw w miejscowości  
Kierżno.

Urząd Miejski 
w Nowogrodźcu


