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Klub Zdrowia w Bibliotece 

Suplementy... Zażywać czy, też nie ? Odpowiedź na to pytanie otrzymali uczestnicy prelekcji 

Pana Gabriela Chmielewskiego w naszej Bibliotece.  

Suplementacja w tych czasach jest koniecznością. Warzywa i owoce mają często nawet  

o 70% mniej witamin i innych składników odżywczych niż jeszcze 15 lat temu. Ludzie  

w większości jedzą, ale nie odżywiają swoich komórek, co jest podstawom do prawidłowego 

funkcjonowania organizmu.Podczas wykładu prelegent poruszył temat bio żywności.  

Czy rzeczywiście jest "zdrowsza" ? - Tak 

Pan Gabriel zapewniał, że etykiety informujące o bio żywności to nie tylko chwyt 

marketingowy, ale fakt który potwierdza szereg badań. 

Czekamy na kolejny wykład, który ma być kontynuacją tematu suplementacji.  
 



„Jeżycjada” 

W czasie trwania akcji udział w zajęciach wzięli uczniowie szkół podstawowych z terenu 

gminy Nowogard. Odbywały się liczne spotkania zarówno w bibliotece głównej oraz  

w filiach na terenach wiejskich i na terenie naszego miasta. Cieszyły się one bardzo dużym 

zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Łącznie w akcji promującej 

czytelnictwo wzięło udział blisko 500 uczniów gminy Nowogard. Spotkania w trakcie 

których chętni uczniowie, nauczyciele oraz bibliotekarze czytali wybrane fragmenty książek 

Małgorzaty Musierowicz urozmaicane były układaniem rozsypanek obrazkowych i słownych 

związanych z twórczością oraz biografią autorki. Dziękujemy bardzo za tak liczny udział  

w tym wspaniałym przedsięwzięciu zarówno dyrektorom szkół, jak i nauczycielom oraz 

oczywiście adresatom czyli uczniom. Na kolejną przygodę czytelniczą z „Jeżycjadą” 

zapraszamy w przyszłym roku. 

 

 

 

 



Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci  

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci obchodzony jest 2 kwietnia w dzień urodzin 

duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Z tej okazji w MBP odbyły się 

spotkania promujące literaturę dziecięcą dla blisko 100 dzieci z Przedszkola nr 4  

oraz Zielonego Przedszkola. 

 

Pszczoły naszą nadzieją 

Pszczoły - małe żyjątka, a trzymają cały ekosystem w równowadze - brzmi groteskowo, ale 

takie są fakty. Pszczoły miodne zapylają rośliny przy okazji zdobywania nektaru i pyłku. 

Dzięki ich pracy, np. warzywa i owoce nie tylko wydają więcej plonów, lecz również 

wydawane przez roślinę owoce są większe i ładniejsze. Pszczoły zapewniają żywność nie 

tylko nam, lecz dzięki nim paszę mają również zwierzęta. Przykład jeden wielu. Jeśli 

populacja pszczół i innych owadów zapylających wciąż będzie się zmniejszać nie pozostanie 

to bez przykrych dla nas konsekwencji. O tym jak ważne dla człowieka są pszczoły 

przekonywał nas Pan Eugeniusz Tworek - Mistrz Pszczelarski. Ponadto podczas wykładu 

mogliśmy zapoznać się z pracą pszczelarza od kuchni - nie jest to łatwe zajęcie. Dziękujemy 

za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkania w naszej Bibliotece. 



Pchła Szachrajka 

11 kwietnia do biblioteki z wizytą przybyła "Pchła Szachrajka". Bardzo liczna grupa 

przedszkolaków doskonale bawiła się na przedstawieniu Teatru GWITAJCIE ze Szczecina. 

Było to niezwykle żywiołowe i kolorowe. 

 

„Wiosenne zioła wokół nas” 

12 kwietnia (piątek) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowogardzie mieliśmy 

przyjemność gościć Panią Danutę Piaścik z prelekcją „ Wiosenne zioła wokół nas”. Podczas 

wykładu zebrani dowiedzieli się jak przygotować przetwory z ziół i owoców. Poza nalewkami 

dużym zainteresowaniem cieszyły się octy oraz oleje, które jak się okazało mają ogrom 

czynników prozdrowotnych. Zgodnie z życzeniem gości, Pani Danuta jesienią poprowadzi 

warsztaty, gdzie zaprezentuje swoją wiedzę w praktyce. 



Następnie zebrani mieli okazję wysłuchać wykładu Pani Katarzyny Świątkowskiej 

połączonego z promocją książki jej autorstwa – „Mity medyczne, które mogą zabić” cz. 2. 

Pani Katarzyna to skarbnica wiedzy, w tematyce szeroko rozumianego zdrowia i higieny 

osobistej. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się ile cm w pasie dzieli nas od nowotworu, 

czym różni się sól biała od himalajskiej oraz czy pojemniki plastikowe mają wpływ na 

opakowaną żywność. Po wykładzie zebrani mogli zakupić książkę z podpisem Pani prelegent, 

kto nie miał okazji, zapraszamy do wypożyczalni dla dorosłych. Wkrótce ukaże się kolejna 

książka Pani Katarzyny. Mamy nadzieję że wtedy spotkamy się po raz kolejny w Bibliotece. 

 

Dzień Czekolady 

12 kwietnia obchodziliśmy Dzień Czekolady! Z tej okazji dla dzieci z Artystycznego 

Przedszkola "Kraina Fantazji" odbyło się słodkie czytanie książki. 

 



Dyskusyjny Klub Książki 

23 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w naszej Bibliotece. 

Omawiana była książka autorstwa Wiesława Adamczyka pt:”Kiedy Bóg odwrócił wzrok”. To 

przejmująca relacja i zapis wspomnień człowieka, który w dzieciństwie przeżył wojnę i był 

świadkiem niewyobrażalnego okrucieństwa, jakie się z nią nierozerwalnie łączy. Podobny los 

spotkał jedną z członkiń naszego klubu – Panią Franciszkę Kobylińską. Jest ona żywym 

świadkiem historii. Jako dziecko przeżyła zsyłkę na Sybir. Pani Franciszka w ciekawy sposób 

podzieliła się swoimi przeżyciami. Były to niezwykle poruszające chwile. Dziękujemy 

wszystkim zebranym, za przybycie i zapraszamy na kolejne spotkanie, gdzie omawiana 

będzie książka autorstwa Joyce Carol Oates pt: „Córka grabarza”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 
 

 


