
17 maja (środa) godz. 19.00
kościół pw. św. Mikołaja w Nowogrodźcu 

ORGANOWA UCZTA
Mateusz Rzewuski – organy (Polska)

18 maja (czwartek) godz. 19.00
kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu 

PERŁY MUZYKI OBOJOWEJ
Valentin Ghita – obój (Rumunia)
Katarzyna Neugebauer – fortepian (Polska)

19 maja (piątek) godz. 19.00
kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu

TATARSKA PIEŚŃ O WIOŚNIE
Yazcite (Polska)

20 maja (sobota) godz.19.30
kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu 

GWIAZDA CZESKIEJ SCENY OPEROWEJ
Ester Pavlů – mezzosopran (Czechy)
Ahmad Hedar – fortepian (Syria)

21 maja (niedziela) godz.19.30 
kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu 

PRASKA SERENADA
Orkiestra Kameralna im. Józefa Suka (Czechy) 
Martin Kos – koncertmistrz 

IX MIĘDZYNARODOWY 
FESTIWAL MUZYCZNY

MUZYKA U J. I. SCHNABLA
17-21.05.2017  

NOWOGRODZIEC 

DYREKTOR FESTIWALU:  
ELIZA SZWED

DYREKTOR ARTYSTYCZNY:  
ALEKSANDRA PIJAROWSKA

PRELEKCJE:  
MIŁOSZ KULA

WSTĘP WOLNY
P A T R O N A T:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

IMPREZA TOWARZYSZĄCA:
20-21 maja 2017
Polsko-Czeska Konferencja Naukowa „Józef Schnabel i jego epoka” 
w 250. rocznicę urodzin kompozytora.

Parafia Rzymskokatolicka   
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła  
w Nowogrodźcu

P A R T N E R :O R G A N I Z A T O R : WSPÓŁORGAN I ZATOR :

WSPÓŁF I NANSOWAN I E :

Burmistrz Nowogrodźca 
ROBERT RELICH

JM Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  
prof. dr hab. GRZEGORZ KURZYŃSKI

Jego Ekscelencja Ksiądz  
dr hab. Zbigniew Kiernikowski

Maj 2017Informator Samorz¹dowy Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Serdecznie zapraszamy 
na IX edycję Międzynarodo-
wego Festiwalu Muzycznego 
„Muzyka u Józefa Ignacego 
Schnabla” , który odbędzie się 
w dniach 17-21 maja 2017r. 
w kościołach pw. św. Miko-
łaja i św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Nowogrodźcu. 
Wydarzenie będzie okazją 
do spotkania wybitnych ar-
tystów z Polski i zagranicy, 
którzy reprezentują wysoki 
poziom artystyczny.

Wstęp na wszystkie kon-
certy jest bezpłatny!



Kim był Józef Ignacy Schnabel – 
sylwetkę Muzyka przybliża miesz-
kaniec Nowogrodźca Pan Mariusz 
Urban.

Schnabel i Magdalenki - o duchowym 
wymiarze muzyki wrocławskiego kapelmi-
strza.

Przenieśmy się w czasie do roku 1775 
i wyobraźmy sobie niewielkie śląskie mia-
steczko leżące na granicy pruskiego impe-
rium. Naumburg nad rzeką Kwisą dźwig-
nął się szybko po straszliwym pożarze 
w 1766 roku, zdołano odbudować klasztor, 
szkołę oraz ratusz. Zaczęto stawiać muro-
wane domy. Pewnego letniego popołudnia 
Pani Anna Maria Schnabel, z domu Girbig, 
żona miejscowego nauczyciela i kantora 
pojawiła się zatroskana na furcie nowogro-
dzieckiego klasztoru. Stało się nieszczęście 
- podczas rodzinnej wycieczki ich pierwo-
rodny, ośmioletni syn Józef pośliznął się 
na kamieniu i upadł do wartkiego potoku. 
Chłopcu udało się przywrócić przytomność, 
jednak jego stan jest bardzo niepewny, 
dziecko jest w szoku i straciło słuch. Matka 
prosi o modlitewne wstawiennictwo sióstr, 
gdyż wie, jak dużą siłę posiada modlitwa 
zanoszona przez „białe panny”. Rodzina 
zamówiła również intencję u księdza pro-
boszcza Ignacego Kindlera - mszę odpra-
wiono jeszcze tego samego nieszczęsnego 
dnia w parafialnym kościele, nieco mniej-
szym od obecnego, ze spalonym poszyciem 
dachu i wieży, co było skutkiem niedawne-
go uderzenia pioruna. 

I stał się cud - nie rokujący nadziei na 
wyleczenie stan zdrowia chłopca uległ 
wkrótce znacznej poprawie, a słuch wrócił. 
Kilka lat później rozpoczęto wielką budowę 
obecnego kościoła.

Komu wówczas przywrócono zdro-
wie, a być może i życie, kim miał zostać 
ów ośmioletni wówczas człowiek, syn 
tego miasta, tej ziemi, tej parafii? Aby to 
zrozumieć, musimy odbyć drugą podróż 
w czasie i przestrzeni, tak aby znaleźć się 
w stolicy Dolnego Śląska - Wrocławiu - ów-
czesnym pruskim mieście Breslau - w dniu 
18 czerwca 1831 roku. Wówczas to o go-
dzinie 16 w kościele św. Krzyża rozpoczęły 
się uroczystości pogrzebowe jednego z naj-
większych, jeśli nie największego w owych 
czasach człowieka tworzącego kulturę tego 
miasta, a zarazem oddanego w służbie ka-
pelmistrza wrocławskiej Katedry - Józefa 
Ignacego Schnabla.

Kondukt pogrzebowy na cmentarz 
przy kościele św. Michała prowadzili ka-
nonicy katedralni Neander i Schonger. 
Przed trumną zmarłego niesiono podusz-
kę ozdobioną lirą z białych róż i wieńcem 
laurowym, na której spoczywała batuta 
kapelmistrza. Ulice wzdłuż trasy konduktu 
wypełnione były licznie przybyłymi miesz-
kańcami, którzy tak szczerze i serdecznie 
żegnali 64-letniego muzyka. Śmierć Schna-
bla odbiła się głośnym echem w życiu Wroc-
ławia. W 6 głównych kościołach katolickich 
miasta odprawiono uroczyste nabożeństwa 
połączone z koncertami. Wykonano Re-
quiem Mozarta, Schnabla, Cherubiniego, 
Wintera, Elmricha oraz Jomellego. Słucha-
jąc tego wszystkiego, zastanówmy się, kim 
musiałby być dzisiejszy mieszkaniec Wroc-
ławia, aby żegnano go w podobny sposób? 

Należał do ludzi nieprzeciętnych, wy-
różniających się szczególnymi przymio-
tami umysłu i serca. Już za życia cieszył 

się niezwykłym szacunkiem i przyjaźnią 
wielu osób. Inskrypcja wyryta na jego na-
grobku głosi, iż był człowiekiem szlachet-
nym, wiernym Bogu, zaś jego serce bogate 
było w przyjaźń i miłość współczesnych. 
Schnabel był bardzo popularną osobą we 
Wrocławiu. Jego talent oraz uprzejmość 
i życzliwość uczyniły go bardzo szybko 
ulubieńcem wrocławskiej publiczności. 
Przez wiele lat brał czynny udział w życiu 
muzycznym miasta. Największym uhono-
rowaniem działalności Schnabla było przy-
znanie mu przez Uniwersytet Wrocławski 
doktoratu honoris causa w roku 1823.

Z dotychczasowych słów wiemy, że był 
najważniejszym muzykiem kościelnym we 
Wrocławiu, piastował bowiem zaszczytne 
stanowisko Katedralnego Kapelmistrza. 
Funkcję tę pełnił 26 lat, od 1805 roku aż 
do śmierci. Do jego obowiązków należało 
przede wszystkim komponowanie muzy-
ki liturgicznej, a więc części stałych mszy, 
offertoriów, graduałów, litanii, hymnów do 
wykonywania w katedrze przez chór, orkie-
strę i organy. Jaka była ta muzyka? Czym 
się wyróżniała spośród utworów zmarłego 
w 1791 roku Mozarta, starzejącego sie już, 
ale niezwykle cenionego Józefa Haydna czy 
też coraz bardziej rozpoznawalnego w Eu-
ropie Beethovena? 

Przede wszystkim była to muzyka prze-
pełniona wiarą. Duchowy wymiar utworów 
religijnych – czy nie jest to stwierdzenie 
truizmem? Przecież muzyka religijna musi 
być bardziej uduchowiona od muzyki świe-
ckiej. Dobrym przykładem ilustrującym 
stan muzyki religijnej w XVIII wieku jest 
Msza Koronacyjna Mozarta, dzieło wy-
bitne, piękne i doskonałe. Ale muzyka do 
Kyrie została zaczerpnięta z arii wcześ-
niejszej opery Wesele Figara, zostały tyl-
ko podmienione słowa. To tak, jakbyśmy 
dziś wykonywali podczas mszy Panie zmi-
łuj się nad nami do melodii jakiejś po-
pularnej piosenki. W owych czasach styl 
muzyki kościelnej odbiegał zasadniczo 
od wskazań, jakie wydał papież Benedykt 
XIV w encyklice Annus qui - podczas mszy 
wykonywano bowiem utwory niewiele się 
różniące w formie od arii operowych, czy 
też teatralnych pompatycznych chórów. 
Dopiero ruch cecyliański rozkwitły w ko-
lejnym wieku wpłynął na odnowę muzyki 
kościelnej i zapoczątkował powrót do cho-
rału gregoriańskiego. Jednak pierwszym 
kompozytorem, który zerwał z ogólnie 
przyjętą tradycją swobody w muzyce litur-
gicznej - był Schnabel. W jego utworach 
pierwiastek duchowy ma pierwszorzędne 
znaczenie. Jak się to wyraża w samych nu-
tach?  Przede wszystkim tekst liturgiczny 
przedstawiony jest na pierwszym miejscu, 
w sposób czytelny i prosty, bez popisowych 
efektów wokalistów, nie zagłuszany ferwo-
rem instrumentów. Dalej - harmonia jest 
doskonale dobrana do treści muzyki, zaś 
obsada utworów, ich tempo i faktura prze-
pełnione są godnością, powagą i nabożnym 
skupieniem. Przez odrzucenie elementów 
wirtuozerii utwory Schnabla wcale nie sta-
ły się uboższe od kompozycji Mozarta czy 
Haydna - jest to wciąż muzyka pełna nie-
zwykłego piękna i wdzięku. 

Co sprawiło, że Schnabel pozostawił po 
sobie około 200 kompozycji o takiej wy-
mowie, dziś czekających wciąż na ponowne 
odkrycie? Jakim był człowiekiem? Mimo 
swego niewątpliwego muzycznego talentu 
i popularności był bardzo skromny. Suro-

wy i twardy dla siebie, okazywał niezwykłą 
wyrozumiałość innym. Jeżeli kiedykolwiek 
wypowiadał surowe sądy o jakimś człowie-
ku, robił to zawsze w dobrej wierze, kieru-
jąc się miłością bliźniego. Nie żywił urazy 
względem osób, które wyrządziły mu jakąś 
przykrość.

Był człowiekiem niezwykle religij-
nym. Przy całej swojej aktywności pierw-
szeństwo dawał zawsze modlitwie. Je-
den z biografów kompozytora podaje, że 
Schnabel od Sanctus dyrygował mszami 
na kolanach. Fakty te zasługują na szcze-
gólną uwagę, gdyż indyferentyzm religijny 
społeczeństwa w owych czasach był bardzo 
wielki, a wyższe sfery ludzi świeckich na 
Śląsku odznaczały się religijnością raczej 
pozorną. Schnabel mimo swojej ogromnej 
religijności i całkowitego oddania Kościo-
łowi katolickiemu był bardzo tolerancyjny. 
nie kierował sie żadnymi uprzedzeniami 
wyznaniowymi. Był szanowany, lubiany 
i dobrze wspominany przez wrocławskich 
protestantów. Był bowiem nie tylko wiel-
kim artystą, ale również prawym czło-
wiekiem i przykładnym chrześcijaninem. 
W zachowanej do dziś na piśmie mowie po-
grzebowej nad grobem zmarłego ks. Karol 
Dittersdorf mówi: „Stoi teraz przy tym gro-
bie wielu, którym on służył pomocą, radą 
i doświadczeniem. I wielu nieznajomych 
przyjął ze szlachetnym sercem i otwartymi 
ramionami. Z ich licznych serc popłynie do 
niebios modlitwa: Nie zapomnij mu tam 
Panie tego, co on tu uczynił”. Dziś wiemy 
bardzo dobrze, że wśród ludzi przyjętych 
przez Schnabla z otwartymi ramionami był 
i nasz wielki rodak, młody Fryderyk Cho-
pin, zaś Ludwig van Beethowen żywił nie-
zwykłą wdzięczność Schnablowi za rozsła-
wienie jego utworów we Wrocławiu.

Tymczasem życie osobiste doświadczy-
ło Schnabla bardzo ciężko. Z jego biogra-
fii wiemy, że śmierć była nader częstym 
gościem w jego rodzinie. 21 razy żegnał 
nad grobem swe dzieci, ojca przeżyła tyl-
ko czwórka. Za swego życia utracił kolejno 
dwie żony. Ale to nie wszystkie nieszczęś-
cia - rok po objęciu posady kapelmistrza 
przeżył wyjątkowo trudny czas - oblężenie 
i ostrzał Wrocławia przez wojska napo-
leońskie. Wraz z całą rodziną chronił sie 
wówczas, wśród tłumu innych mieszkań-
ców - w podziemiach Kościoła św. Krzyża. 
Trwało to 30 dni. Wyrazem tych pełnych 
niepokoju dni jest mroczna ostatnia część 
mszy As-dur - nazwanej potem mszą oblę-
żenia - Agnus Dei. Tak ciężkie doświadcze-
nia życiowe mogą w człowieku ukształto-
wać głęboką wiarę, ale nie muszą. Potrzeba 
jeszcze potrafić je przyjmować jako część 
niezrozumiałego planu Bożego. 

Cechy charakteru Schnabla, jego sil-
na osobowość i szlachetne postępowanie 
względem innych kształtowały się od naj-
wcześniejszych lat właśnie tutaj - w Nowo-
grodźcu. Jego rodzina od pokoleń związana 
była zawodowo ze służbą w kościele - wuj 
Ignacy Leopold był organistą i dzwonni-
kiem w tutejszej świątyni, malował również 
religijne obrazy, które po części przetrwa-
ły do naszych czasów. Ojciec Józef Wiktor 
pełnił z kolei funkcję kantora i nauczyciela 
w przykościelnej nowej, murowanej szko-
le. Młody Józef Ignacy miał więc aż nazbyt 
wiele powo-
dów, aby czyn-
nie uczestniczyć 
w życiu parafii, 

aby korzystać z bliskości Kościoła. Ale nie 
tylko dzwony z zachowanej jeszcze sta-
rej, przysadzistej wieży budziły rodzinę 
Schnablów. Z okien swego mieszkania wi-
dzieli przecież dachy wielkiego kompleksu 
klasztornego magdalenek. Wśród tych gru-
bych murów siostry od pokuty mieszkały 
już ponad 500 lat. Źródła historyczne wiele 
nam przekazują na temat gospodarczych, 
a nawet – w pewnym sensie – politycz-
nych dziejów klasztoru. Znamy z imienia 
i nazwiska przeorysze konwentu, inicja-
tywy podejmowane przez nie dla ludności 
naszego miasta i okolic, działalność cha-
rytatywną w okresach klęsk żywiołowych. 
Mało natomiast wiemy o najważniejszym 
wymiarze obecności magdalenek w No-
wogrodźcu, o duchowych owocach ich ży-
cia. Był to przecież zakon kontemplacyjny, 
a modlitwa osób żyjących w odosobnieniu, 
ubóstwie, ascezie i milczeniu jest potężną 
bronią, siłą niewidoczną wprost, ale roz-
poznawalną po owocach. Historia naszego 
miasta, choć znaczona pożarami i klęskami 
suszy, zarazy i najazdów nie zdołała złamać 
wiary jego mieszkańców. Schnabel miał 
to szczęście urodzić się i dojrzewać w cie-
niu klasztoru jeszcze przed jego sekulary-
zacją w 1810 roku przez władze państwa 
pruskiego. On słyszał w tym kościele ich 
śpiew, modlitwy wynagradzające za ludzką 
niesprawiedliwość wobec Boga i bliźniego. 
W nowym kościele parafialnym od roku 
1793 ich głos rozbrzmiewał z oratorium 
nad zakrystią, do którego posiadały osobne 
wejście i gdzie pozostawały niewidoczne. 
Schnabel nie był wówczas osobą anonimo-
wą – wraz z uzdolnioną młodzieżą wyko-
nywał dzieła Mozarta i Haydna, występu-
jąc nie tylko w Nowogrodźcu, ale również 
w okolicznych pałacach i zamkach. Jego 
pierwsze kompozycje powstawały tutaj; 
z pewnością wykonywała je kościelna ka-
pela, gdyż zachowały się na to dowody. 

Magdalenki widziały w nim nie tyl-
ko człowieka uzdolnionego, ale przede 
wszystkim kogoś, kto został powołany do 
służby Bogu – poprzez muzykę, pracę dla 
Kościoła. Dlatego też przeorysza Jadwi-
ga von Stensch objęła go swoja protekcją 
i dzięki posiadanym kontaktom umożliwiła 
mu uzyskanie posady organisty w kościele 
św. Klary we Wrocławiu. Choć w roku 1797 
młody Józef Ignacy na zawsze opuścił no-
wogrodziecką ziemię, pozostał nieustannie 
pod wpływem wstawienniczej modlitwy 
magdalenek. Późniejsze lata jego życia aż 
do starości są tego jasnym potwierdzeniem.

Nowogrodziec wydał wielkiego człowie-
ka, Bóg obdarzył go niezwykłym talentem, 
ale nie wolno nam zapomnieć, że tutaj, za 
milczącymi murami nowogrodzieckiego 
konwentu otrzymywał nieustannie ducho-
we wsparcie i łaski wyproszone za wsta-
wiennictwem „białych panien”.

Niech na zakończenie tej historii wol-
no mi będzie przywołać wymowne słowa 
z Księgi Syracha:

„…wyprowadził z niego człowieka mi-
łosiernego, który w oczach wszystkich 
znalazł łaskę, umiłowanego przez Boga 
i ludzi, którego pamięć niech będzie błogo-
sławiona.”

       Mariusz Urban

Sylwetka Wielkiego Mistrza z Nowogrodźca Józefa Ignacego Schnabla  
scala tradycje muzyczne tego miasta.  

Dzięki Międzynarodowemu Festiwalowi Muzycznemu  
„Muzyka u J.I. Schnabla”, który w roku 2018 będzie obchodził  

jubileusz 10-lecia, Miasto Nowogrodziec zaistniało  
we wszystkich światowych encyklopediach muzycznych!

Informator Samorządowy Gminy i Miasta Nowogrodziec
Wydawca: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Skład: Piotr Domański    Druk: Drukarnia Kraków, ul. Płk. Dąbka 10
www.drukarniakrakow.pl



Dnia 29 kwietnia br. odbyło 
się gminne wydarzenie kultural-
ne - uroczyste obchody Jubileuszu 
35 - lecia działalności artystycznej 
Ludowego Zespołu Śpiewaczego 
„Gościszowianki”.

Wielu dostojnych gości skorzy-
stało z możliwości złożenia gratu-
lacji i gorących życzeń członkom 
zespołu.  Uroczystości rozpoczęto 
powitaniem przybyłych gości przez 
Panią Dorotę Omiatacz oraz Iwonę 
Omiatacz, wieloletnią opiekunkę 
Zespołu, która przedstawiła naj-
ważniejsze fakty i osiągnięcia, jakie 
miały miejsce w czasie 35 lat jego 
działalności. „Gościszowianiki” 
uświetniły wydarzenie tradycyjnie 
pięknym śpiewem ludowych pieś-
ni. Podczas obchodów jubileuszu 
wręczono dyplomy, nagrody, wy-
różnienia i kwiaty. Nie zabrakło 
licznych listów gratulacyjnych i po-
dziękowań dla Pań za ich dorobek 
kulturalny. W części oficjalnej Od-
znakę Honorową „Zasłużony dla 

Kultury Polskiej”, przyznaną przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej - Piotra Glińskiego, wręczono 
Pani Marii Kida. Nagroda Marszał-
ka Województwa Dolnośląskiego 
przypadła Pani Małgorzacie Poto-
ckiej. Dyplom uznania wręczono 
dla Pani Zofii Ludziak.

Na przestrzeni 35 lat istnie-
nia Zespół „Gościszowianki” brał 
udział w wielu wydarzeniach arty-
stycznych o charakterze lokalnym, 
powiatowym, wojewódzkim oraz 
krajowym, a jego długoletnia dzia-
łalność jest wspaniałym dowodem 
na to, jak silną więź tworzy wspól-
ne śpiewanie. W swojej twórczości 
uczestnicy zespołu nawiązują do 
wartości chrześcijańskich, przy-
wiązania do tradycji, ziemi rodzin-
nej, poczucia więzi i kultywowania 
dawnych obrzędów i zwyczajów 
wsi. 

Gminne Centrum  
Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Gościszowianki z nami już 35 lat!
W Miejsko Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Nowogrodź-
cu odbyło się spotkanie, w którym 
uczestniczyli: dyrektor Powiato-
wego Urzędu Pracy w Bolesławcu  
Anna Zug, Przewodnicząca Rady 
Domu Dziennego Pobytu w No-
wogrodźcu Matylda Smusz, oso-
by skierowane do prac społecznie 
użytecznych, pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu i pra-
cownicy Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. Spotkanie prowadziła Kierow-
nik MGOPS Anna Lityńska. Celem 
spotkania było omówienie realiza-
cji zadania w roku bieżącym. Na-
stępnie przeprowadzone zostało 
szkolenie z zakresu BHP.

 Miejsko Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nowogrodźcu 
już po raz dziesiąty organizuje pra-
ce społecznie użyteczne. Na prze-
strzeni lat, tj. od 2008 roku w wy-
konywaniu ich uczestniczyło ponad 
200 osób. Obecnie prace wykony-
wane będą w okresie od 01 marca 
do 30 listopada br. przez 18 osób 
z miejscowości: Nowogrodziec  
(4 osoby), Zebrzydowa (3 oso-
by), Wykroty (3 osoby), Gierałtów  
(2 osoby), Gościszów (2 osoby), 
Milików (1 osoba), Czerna (1 oso-
ba), Godzieszów (1 osoba), Zabło-
cie (1 osoba).

Środki finansowe przeznaczo-
ne na realizację zadania wynoszą  
64 000 zł, w tym: z Urzędu Pracy 
- 60%, czyli 36 000 zł, z budżetu 
Gminy Nowogrodzie  - 40%, czyli 
24 000 zł.

Dodatkowo Gmina Nowogro-
dziec ponosi koszt związany z za-
kupem kamizelek ochronnych, 

rękawic, podstawowych narzędzi 
oraz zapewnia napoje w upalne 
dni.

Liczba godzin wykonywanych 
prac wynosi 6480. Osoba skie-
rowana do prac może je wykony-
wać przez okres sześciu miesięcy. 
Rodzaje wykonywanych prac to: 
sprzątanie parków, dzikich wysy-
pisk, porządki wokół ludmerów, 
usługi opiekuńcze.

Prace wykonywane są przez 10 
godzin w tygodniu, czyli 40 godzin 
w miesiącu. Miesięczne wynagro-
dzenie wynosi 324 zł.

Z informacji Dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy w Bolesław-
cu  Anny Zug wynika, że w tym 
roku prace społecznie użyteczne 
będą realizowane jeszcze przez 
MOPS w Bolesławcu. Przez wiele 
lat Miejsko Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nowogrodźcu 
był jedynym Ośrodkiem w powie-
cie zajmującym się koordynacją 
prac na terenie całej gminy Nowo-
grodziec.

Prace Społecznie Użyteczne  to 
prace organizowane przez gminę 
w jednostkach organizacyjnych po-
mocy społecznej lub instytucjach 
statutowo zajmujących się pomocą 
charytatywną na rzecz społeczno-
ści lokalnej, które wykonywane są 
przez bezrobotnych bez prawa do 
zasiłku korzystających ze świad-
czeń z pomocy społecznej.

Do wykonywania prac społecz-
nie użytecznych mogą być również 
kierowane osoby uczestniczące 
w kontrakcie socjalnym, indywidu-
alnym programie usamodzielnia-

nia, lokalnym programie pomocy 
społecznej lub indywidualnym pro-
gramie zatrudnienia socjalnego, 
jeżeli podjęły uczestnictwo w tych 
formach w wyniku skierowania 
PUP na podstawie art. 50 ust.2.

Osoba bezrobotna wykonująca 
prace społecznie użyteczne:

1. zachowuje status osoby bezro-
botnej, a tym samym ma prawo 
do ubezpieczenia zdrowotnego,

2. ma prawo do ubezpieczenia 
wypadkowego zgodnie z art.2 
ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 
października 2002 roku o za-
opatrzeniu z tytułu wypadków 
lub chorób zawodowych po-
wstałych w szczególnych oko-
licznościach,

3. prace społecznie użyteczne wy-
konuje w wymiarze do 10 go-
dzin tygodniowo,

4. prace społecznie użyteczne wy-
konuje na terenie gminy, w któ-
rej zamieszkuje lub przebywa,

5. otrzymuje świadczenie w wy-
sokości nie niższej niż 8,10 zł za 
każdą godzinę wykonywania 
tych prac (świadczenie podlega 
waloryzacji) - od świadczenia 
pieniężnego nie jest odprowa-
dzana składka na ubezpiecze-
nie społeczne, wypadkowe ani 
zdrowotne,

6. nie otrzymuje świadczenia za 
czas niewykonywania pracy, 
w tym za okres udokumentowa-
nej niezdolności do pracy,

7. nie odprowadza podatku do-
chodowego od osób fizycznych 
od środków otrzymanych za 
wykonywanie prac społecz-
nie użytecznych (zaniecha-
nie podatku ma zastosowanie 
do dochodów uzyskanych od 
01.11.2005 r.)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 
2004 roku o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z  
2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 22 lip-
ca 2011 r. w sprawie organizowania 
prac społecznie użytecznych (Dz. 
U. z 2011r. Poz. 921)

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej  w Nowogrodźcu

Praca poprzez społeczną współpracę

W terminie od 4 do 18 marca 
2017 roku członkowie Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Nowogrodziec wzięli udział 
w szkoleniu dowódców Ochotni-
czych Straży Pożarnych, przepro-
wadzonym przez funkcjonariuszy 
Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Bolesławcu.

W szkoleniu brali udział druho-
wie z OSP Czerna, OSP Nowogro-
dziec, OSP Nowogrodziec Osiedle 
oraz OSP Gościszów. Łącznie pię-
ciu strażaków uzyskało wiedzę teo-
retyczną oraz praktyczną z zakresu 
kierowania działaniem ratowni-
czym. 

W dniu 19 marca 2017 roku, 
miał miejsce egzamin, który dru-
howie zdali pozytywnie. 

Ponadto w roku bieżącym pię-
ciu druhów z OSP Czerna oraz OSP 
Wykroty wzięło udział w szkoleniu 
recertyfikującym ratowników kwa-
lifikowanej pierwszej pomocy.

Obecnie trwa również szkolenie 
podstawowe strażaków ratowników 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Or-
ganizatorem szkolenia jest Komen-
da Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Bolesławcu. Przedstawi-
ciele Gminy Nowogrodziec również 
biorą udział w szkoleniu, jednostki 
które reprezentują to OSP Gierał-
tów, OSP Nowogrodziec, OSP Czer-
na, OSP Gościszów, OSP Zebrzydo-
wa oraz OSP Wykroty.    

Burmistrz Nowogrodźca Ro-
bert Relich serdecznie gratuluje 
strażakom zaangażowania podczas 
szkoleń oraz pozytywnych wyni-
ków egzaminów, życząc jednocześ-
nie, aby nabyta wiedza sprawnego 
i bezpiecznego wykonywania dzia-
łań ratowniczych stanowiła dalszą 
motywację do pracy i rozwijania 
umiejętności.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Dla naszego  
bezpieczeństwa  
- szkolenia OSP

Utworzenie Zespołu Inter-
dyscyplinarnego ds. przeciw-
działania przemocy w rodzinie 
jest efektem wejścia w życie  
przepisów ustawy o przeciw-
działaniu przemocy w rodzi-
nie oraz towarzyszących jej 
regulacji prawa miejscowego. 
Celem działania Zespołu jest 
szybkie i skuteczne podejmo-
wanie działań zmierzających 
do zapewnienia bezpieczeń-
stwa oraz zatrzymania prze-
mocy w rodzinie.  

Głównym zadaniem zespo-
łu interdyscyplinarnego jest 
integrowanie i koordynowa-
nie działań ośrodka pomocy 
społecznej, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Policji, Oświa-
ty, Ochrony zdrowia, organi-
zacji pozarządowych,  w szcze-
gólności poprzez:
1. diagnozowanie problemu 

przemocy w rodzinie;
2. podejmowanie działań 

w środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie mają-

cych na celu przeciwdziała-
nie temu zjawisku;

3. inicjowanie interwencji 
w środowisku dotkniętym 
przemocą w rodzinie;

4. rozpowszechnianie infor-
macji o instytucjach, oso-
bach i możliwościach udzie-
lenia pomocy w środowisku 
lokalnym;

5. inicjowanie działań w sto-
sunku do osób stosujących 
przemoc w rodzinie.

Pomoc można uzyskać 
m.in. w siedzibie Zespołu In-
terdyscyplinarnego, na Poli-
cji, w szkole.

ZAREAGUJ PRZECIWKO 
PRZEMOCY! JEŻELI  W RO-
DZINIE WYSTĄPIŁY AKTY 
PRZEMOCY WOBEC CIEBIE 
LUB CZŁONKÓW RODZINY 
- NIE POZWÓL, BY SIĘ ONE 
POWTÓRZYŁY! 

Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   

w Nowogrodźcu

ZESPÓŁ INTERDYSC YPLINARNY

Urząd Miejski w Nowogrodźcu 
uprzejmie informuję, że w wyniku 
przeprowadzonego w 2017 roku 
naboru wniosków do konkursu pn.: 
„Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest”, organizowanego przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu w ramach Programu 
Priorytetowego NFOŚiGW p.t. „SY-
STEM – Wsparcia działań ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 
realizowanych przez WFOŚiGW. 
Część 1) Usuwanie wyrobów zawie-
rających azbest” Gmina Nowogro-
dziec otrzymała dotację na dofinan-
sowanie zadania pn.: „Usuwanie i 
unieszkodliwianie wyrobów zawie-
rających azbest z terenu Gminy i 
Miasta Nowogrodziec” w wysokości 
30 192,00 zł. Zgodnie z wytycznymi 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu Gmina musi zrealizo-
wać zadanie do 15 września 2017 r. 
Programem zostaną objęte nieru-
chomości, których właściciele złoży-
li w styczniu bieżącego roku dekla-
rację uczestnictwa w zadaniu pn.: 
„Usuwanie i unieszkodliwianie wy-
robów zawierających azbest z tere-
nu Gminy i Miasta Nowogrodziec”.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

Coraz mniej
AZBESTU 
w gminie

Zmienione  
nazwy ulic

Urząd Miejski w Nowogrodźcu 
uprzejmie informuje, iż uchwałą 
nr XXXV/234/17 Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu z dnia 23 lutego 
2017 roku, podjętą na podstawie 
art. 6 ust. 1 ustawy, z dnia 1 kwiet-
nia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju to-
talitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
744) zostały zmienione nazwy ulic. 
W miejscowości Nowogrodziec:
• ulica „22 Lipca” zmieniła nazwę 

na „Cypriana Kamila Norwida”.
W miejscowości Wykroty:
• ulica „22 Lipca” zmieniła nazwę 

na „Główna”.
• ulica „Hanki Sawickiej” zmieniła 

nazwę na „Kwiatowa”.
Uchwała została opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, rocznik 
2017, poz. 1027, z dnia 1 marca 2017 
roku.

Nowe nazwy ulic obowiązują od 
dnia 16 marca 2017 roku, numery 
porządkowe budynków nie uległy 
zmianie. Zgodnie z art. 5 powyższej 
ustawy zmiana nazwy ulicy nie ma 
wpływu na ważność dokumentów 
zawierających nazwę dotychczaso-
wą, jak również wolne od opłat są 
pisma oraz postępowania sądowe 
i administracyjne w sprawach doty-
czących ujawnienia w księgach wie-
czystych oraz uwzględnienia w reje-
strach, ewidencjach i dokumentach 
urzędowych.

Urząd Miejski w Nowogrodźcu
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   10.00 – Bieg Rodzinny dzieci przedszkolnych na dystansie 300 metrów 
    10.15 – Bieg dzieci klas I-IV szkoły podstawowe na dystansie 300 metrów 
    10.45 – Bieg dzieci klas V-VI szkoły podstawowe na dystansie 2 km 
    10.45 – Bieg młodzieży klas I-III gimnazjum na dystansie 2 km 
    11.30 – Bieg VIP-ów na dystansie 2 km 
    12.00 – BIEG GŁÓWNY na dystansie 10 km 
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Dnia 8 kwietnia 2017 roku 
w Nowogrodźcu odbył się Jarmark 
Wielkanocny. W wydarzeniu wzię-
li udział wystawcy z terenu gminy 
Nowogrodziec, m.in. rękodzielnicy 
z Domu Dziennego Pobytu, KGW 
Zebrzydowa, Sołectwo Godzieszów 
- Beata Miesiąc, Zofia Potoczna 
z Czernej, KGW Czerna, Francisz-
ka Szewczyk z Wykrot, Sołectwo 
Zagajnik, KGW Kierżno, KGW Gie-
rałtów, Marta Sawko z Gościszo-
wa, Stowarzyszenie Kół Gospodyń 
„Kwisa”- Godzieszów. Na stoiskach 
regionalnych wystawców można 
było nabyć wędliny i różnego ro-
dzaju wyroby masarskie, pieczywo, 

soki i konfitury z aronii. Nie zabra-
kło także tradycyjnych ozdób wiel-
kanocnych, były zajączki, palmy, 
pisanki, hafty i stroiczki wielkanoc-
ne. Wystawcy oferowali różne pro-
dukty, klienci mogli zaopatrzyć się 
w wielkanocne pamiątki i ozdoby. 
Celem Jarmarku Wielkanocnego 
było promowanie lokalnych i re-
gionalnych tradycji oraz zwyczajów 
związanych z Wielkanocą. Organi-
zatorem Jarmarku Wielkanocne-
go było Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Nowogrodźcu.

      
Gminne Centrum  

Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

23 kwietnia 2017 roku już po 
raz trzeci w Nowogrodźcu odby-
ła się impreza pod nazwą ZUMBA 
MARATON. Miejscem tego wyda-
rzenia była hala sportowa miesz-
cząca się przy Gimnazjum im. Ada-
ma Mickiewicza w Nowogrodźcu. 
W tym roku wyjątkowość imprezy 
była podwójna, gdyż organizatorzy 
wraz z instruktorami postanowili 
pomóc chorej dziewczynce z No-
wogrodźca Laurze Jadach, cierpią-
cej na dystrofię mięśniową.

Tego dnia około 200 osób ak-
tywnie spędziło niedzielne po-

południe bawiąc się przez ponad 
trzy godziny w rytmach latino pod 
kierunkiem sześciu wspaniałych 
instruktorów, a przy okazji poma-
gając w szczytnym celu.

Dodatkową niespodzianką 
i atrakcją były specjalnie przygoto-
wane dla uczestników vouchery na 
zabiegi kosmetyczne, wizyty w sa-
lonach fryzjerskich, bukiety kwia-
tów w kwiaciarniach oraz słodkości 
w cukierni. Vouchery, z których 
Panie były ogromnie zadowolo-
ne, zostały rozlosowane w trakcie 
imprezy. W tym roku dużą grupę 

uczestników stanowiły dzieci.
W przerwach uczestnicy mogli 

smakować pysznych domowych 
ciast w kawiarence zaaranżowanej 
w holu hali sportowej, przygoto-
wanej przez Szkołę Podstawową 
w Nowogrodźcu.

 Instruktorami prowadzący-
mi Maraton byli: Pani Monika 
Erdmann-Lech, Pani Karolina 
Kozłowska, Pani Karolina Cierlik, 
Pani Izabela Raupis oraz Pan To-
masz Gajewski i Pan Jarosław Fila, 
którzy stworzyli niepowtarzalny 
klimat i wyjątkową atmosferę.

     
Gminne Centrum  

Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

Charytatywny Zumba Maraton  
- mnóstwo pozytywnej energii

 GCKiS Biblioteka Miej-
ska w Nowogrodźcu orga-
nizuje dnia 17 maja 2017 
roku konkurs wiedzy na te-
mat życia Józefa Ignacego 
Schnabla oraz historii Mię-
dzynarodowego Festiwalu 
Muzycznego „Muzyka u J. 
I. Schnabla”. W ten sposób 
chcemy popularyzować 
wiedzę o życiu i twórczości 

J. I. Schnabla, kompozytora 
urodzonego w Nowogrodź-
cu. Konkurs adresowany 
jest do uczniów klas V-VI 
szkół podstawowych oraz 
do uczniów szkół gimnazjal-
nych z terenu Gminy i Mia-
sta Nowogrodziec.

Do udziału w konkursie 
serdecznie zapraszamy!

        
Gminne Centrum Kultury 
i Sportu w Nowogrodźcu

Konkurs wiedzy

Nowogrodziecki Wielkanocny Jarmark
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