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Sukces Pracowni Orange w naszej Bibliotece 

 



Podstawy elektroniki i lutowania 

13 stycznia w nowogardzkiej Pracowni Orange odbyły się innowacyjne i twórcze warsztaty z 

elektroniki i podstaw lutowania. W trakcie warsztatów uczestnicy uczyli się lutowania 

ogólnego kabli, złączy i pinów. Warsztaty poprowadzili instruktorzy pan Marcin oraz pan 

Cyryl ze Stowarzyszenia FabLab Gdańsk.  

 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki  

17 stycznia w MBP odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie DKK. Omawianą lekturą była 

książka Moniki Jaruzelskiej pt „Oddech”.  



Dzień Kubusia Puchatka 

18 stycznia obchodziliśmy Dzień Kubusia Puchatka. Święto ukochanego niedźwiadka 

wszystkich dzieci, które przypada w rocznicę urodzin Alana A. Milne - pisarza, który 

stworzył misia o małym rozumku. Na spotkanie przybyli uczniowie kl II SP 2 oraz kl Ib SP 

 

 



Wystawa Historii Pisma Świętego 

Od 7 do 17 stycznia b.r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie miała miejsce 

niepowtarzalna i unikatowa wystawa historii Pisma Świętego. W tych dniach mury MBP 

odwiedziło wielu uczniów szkół i mieszkańców Nowogardu i okolic. Łącznie przez dwa 

tygodnie ekspozycję obejrzało ponad 300 osób. Dziękujemy wszystkim za tak liczne 

odwiedzanie Biblioteki i cieszymy się, że wystawa zbudziła takie zainteresowanie. 

Szczególnie podziękowania należą się Panu Tytusowi Gudzowskiemu -organizatorowi 

wystawy. Dodatkowo przez cały czas trwania ekspozycji Pan Tytus oprowadzał wycieczki, a 

ciekawie opowiadana przez niego historia Pisma Świętego wzbudzała zainteresowanie 

wśród  słuchaczy. 

 

„Sekrety Herbacianych Zakupów” 

22 stycznia 2019 r., w  Miejskiej Bibliotece Publicznej  mieszkańcy Gminy Nowogard 

wysłuchali prelekcji o skuteczności naturalnych metod w leczeniu  oraz  profilaktyce zdrowia. 

Prelekcję   przygotowali  specjaliści ds. marketingu  Zakładu Zielarskiego KAWON –HURT 

Nowak  sp. j. z Gostynia Pani Bernadeta Staśkiewicz oraz Pan Tomasz Biskupski. W czasie 

prelekcji odpowiadali między innymi na pytania: Jak z szerokiego asortymentu herbat 

znajdujących się na rynku wybrać  rzeczywiście zdrowy i dobry produkt? Czy każda herbata 

ziołowa jest lekiem? Dlaczego większość herbatek ziołowych smakuje tak samo?. Ponadto 

zebrani zapoznali się z procesem wyrobu herbaty. Podsumowując spotkanie Pan Tomasz – 

„oprowadził” słuchaczy po Gostyniu i okolicy zachęcając do odwiedzenia Zakładu 

Zielarskiego KAWON i innych ciekawych miejsc. Dziękujemy za ciekawy wykład i 

zapraszamy na kolejne spotkania. 



Debata Społeczna  

„Sytuacja zwierząt - prawo a rzeczywistość”  

23 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie, odbyła się debata społeczna – 

„Sytuacja zwierząt - prawo a rzeczywistość”. Organizatorami spotkania byli funkcjonariusze 

Komisariatu Policji w Nowogardzie na czele z kom. Dorotą Zając. Debatę uroczyście 

otworzyła dyrektor MBP – Pani Aneta Wysoszyńska, po czym oddała głos moderatorce 

spotkania Pani Jadwidze Cicheckiej – wiceprezes nowogardzkiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. W spotkaniu wzięli również udział Pani Monika Kukiełka (Wydział Gospodarki 

Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska UM), Pani Karina Mazur –inspektor w 

OTOZ Animals, lek. wet. Zdzisław Czerwiński – powiatowy lekarz weterynarii, Pani Marta 

Tysiąc – Stępień - kierownik Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w 

Sosnowicach, Pani Ewa Grabowska - Inspektor ds. Ochrony Zwierząt OTOZ Animals. 

Podczas dyskusji przedstawiciele przypomnieli o podstawowej wiedzy na temat praw 

zwierząt. W trakcie debaty omówiono również kroki jakie należy podjąć by zgłosić akt 

przemocy wobec zwierzęcia. Zgromadzeni zadawali mnóstwo pytań, dzielili się swoimi 

doświadczeniami. W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób, co jest ogromnym sukcesem. 

Cieszymy się, że los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny dla tak wielu osób. Dziękujemy 

wszystkim za przybycie i zapraszamy do udziału w innych prozwierzęcych akcjach w naszej 

Bibliotece. 



''Ocalić od zapomnienia" 

30 stycznia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie odbyło się pierwsze w tym 

roku spotkanie z cyklu: ''Ocalić od zapomnienia". Bohaterem dwunastego już spotkania był 

ks. Bronisław Pisarek. Wśród gości był także ks. Grzegorz Legutko – obecny proboszcz 

Parafii WNMP, były Poseł na Sejm – Pan Marian Jeż, który bardzo ciekawie opowiadał 

historię budowy domu parafialnego przy kościele, a także związanych z tym relacji z 

nieżyjącym proboszczem oraz pan Jan Kozakowski – były mieszkaniec Nowogardu, który 

wzbogacił spotkanie o prezentację na temat ks. Stanisława Woronowicza. Wspominano 

również innych księży, którzy pełnili posługę w tej parafii. Życiorys omawianej postaci 

przedstawiła moderatorka spotkań - Pani Kazimiera Fecak. Następnie Pan Franciszek 

Karolewski zaprezentował obszerną galerię zdjęć. Następnie uczestnicy spotkania zabierali 

kolejno głos i dzielili się swoimi wspomnieniami o Bronisławie Pisarku. Jak zwykle dyskusji 

nie było końca. Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy na kolejne spotkania. 

 

 

 

 

 

 

 



Spotkania cykliczne: 

Poniedziałki:  15:30 – Pierwszy poniedziałek miesiąca  

             spotkanie Koła Diabetyków 

Wtorki:  12:00 – „Poranki malucha” 

 16:00 – Gry planszowe dla dzieci i młodzieży 

Środy:  13:00 – 15:00 - Uniwersytet Trzeciego Wieku (Biuro) 

 16:00 – Klub Świerszczyka (Dział dla Dzieci) 

 17:00 – J. angielski dla dorosłych 

Czwartki:  16:00 – Spotkania koła szachowego 

Piątki:    17:00 – J. angielski dla dzieci 

 

Godziny otwarcia 

Poniedziałek-piątek              8.00-19.00 

Sobota                                  9.00-14.00 

 
 
 

 


