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Gmina Nowogrodziec

Gmina Nowogrodziec położona jest w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Zajmuje
powierzchnię 176,3 km2, administracyjnie składa się z miasta Nowogrodziec i 12 miejscowości wiejskich.

Gmina charakteryzuje się dużymi zasobami kopalin użytecznych i różnorodnością wstępowania surowców
mineralnych. Najważniejszym dla gospodarki jest surowiec ilasty jako glinka ceramiki szlachetnej, kamionkowa,
ogniotrwała oraz gliny ceramiki budowlanej. Na bazie tych surowców rozwinął się przemysł wydobywczy i
przetwórczy surowców ceramicznych oraz materiałów budowlanych. Dzięki początkom garncarstwa Nowogrodziec
stał się „Miastem dobrego garnka”. W roku 1933, 24-letni Jerzy Buchwald, syn garncarza wykonał garniec o
wysokości 3,34 metra i objętości 8702 litrów. Wielki Garniec został zniszczony w 1945 r. W 2013 roku została
zrealizowana inwestycja - budowa Fontanny GARNIEC na Rynku w Nowogrodźcu. Fontanna (wodotrysk) posiada
system oświetlenia. Podstawowym przeznaczeniem inwestycji jest promocja Nowogrodźca jako miasta i gminy o
bogatych tradycjach produkcji ceramiki.

ATRAKCJE TURYSTYCZNE NOWOGRODŹCA:
●
●
●
●
●
●
●
●

Ruiny Klasztoru
Kościół parafialny p.w. św. Piotra i Pawła
Kościół p.w. św. Mikołaja
Rynek miejski - Ratusz
Rynek miejski – figura św. Jana Nepomucena
Wieża widokowa
Mury obronne
Słup milowy poczty saskiej

NAJWIĘKSZE ATRAKCJE KULTURALNE GMINY NOWOGRODZIEC:

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY „MUZYKA U JÓZEFA IGNACEGO SCHNABLA“
Coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Muzyka u Józefa Ignacego Schnabla“ w Nowogrodźcu, mieście w
którym 24 maja 1767 roku urodził się wielki kompozytor J.I. Schnabl, nazywany - dolnośląskiHaydn. Podczas
festiwalu miasto gości światowej sławy wykonawców muzyki klasycznej oraz najlepsze światowe orkiestry.

DNI GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
Nawiązując do historii i tradycji związanej z garncarstwem oraz dorobku kulturowego osadników, co roku podczas
iprezy prezentowane są poszczególne miejscowości gminy przybliżając ich walory, tradycję, kulturę, folklor,
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tradycyjne potrawy regionalne, dawne zawody, rzemiosła ludowe i artystyczne.

PIECZENICA
Odbywa się co roku od 12 lat w miejscowości Gościszów, zamieszkałą prawie w całości przez repatriantów z gminy
Srbac (Republika Serbska Bośni i Hercegowiny). Przywieźli ze sobą i pielęgnują do dziś tradycje i obrzędy, których
przejawem jest właśnie Pieczenica, czyli pieczony prosiak.

ŚWIĘTO CHLEBA
Święto wspaniałych wypieków chlebowych, które organizowane jest cyklicznie w miejscowości Milików.

NOWOGRODZIEC ZAPRASZA!
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