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19-letni Artur D., sprawca śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych w Kurzętniku, został w dniu dzisiej-
szym przesłuchany przez nowomiejską prokuraturę.

Z informacji uzyskanych z Prokuratury Rejonowej w Nowym Mieście Lubawskim, dzisiaj rano doszło do przesłucha-
nia 19-letniego mieszkańca Nowego Miasta Lubawskiego, który we wtorek 24 października, na przejściu dla pieszych 
w okolicach Rynku w Kurzętniku, śmiertelnie potrącił 55-letnią kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia. Artur D. przyznał 
się do stawianych mu zarzutów spowodowania wypadku śmiertelnego pod wpływem alkoholu i prowadzenia pojaz-
dów pod wpływem.

Według kodeksu karnego górna granica kary za pierwszy stawiany mu zarzut to 12 lat pozbawienia wolności. Pro-
kuratura skieruje teraz wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. 
Badany jest także materiał biologiczny, aby wykluczyć lub potwierdzić zażywanie przez sprawcę narkotyków.

19-letni sprawca wypadku w Kurzętniku przesłu-
chany przez prokuraturę. Będzie wniosek do sądu 
o tymczasowy areszt

Kurzętnik

https://www.facebook.com/NoweMiastoDlaWas
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25 października 2017 w Urzędzie 
Marszałkowskim w Olsztynie Wójt 
Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek 
podpisał umowę z Marszałkiem Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskie-
go Gustawem Markiem Brzezinem 
na projekt „Wsparcie małego dziec-
ka w Gminie Biskupiec”.

Projekt zakłada utworzenie 60 no-
wych miejsc dla dzieci w wieku 
przedszkolnym w nowym ośrodku 
przedszkolnym w Krotoszynach po-
przez adaptację i remont pomiesz-
czeń po byłej szkole, dokupienie wy-
posażenia i zatrudnienie kadry oraz 
organizację dodatkowych zajęć niwe-
lujących deficyt dzieci.

- Po Lipinkach i Szwarcenowie, 
Krotoszyny to kolejna miejscowość 
na mapie gminy, w której tworzymy 
przedszkole publiczne - komentuje 
wójt Dobek. - Jako samorząd gminny, 
intensywnie zabiegamy o środki na 
rozwój edukacji przedszkolnej. Niko-

Brodniccy policjanci pod nadzo-
rem prokuratora, wyjaśniają oko-
liczności śmierci mężczyzny, który 
wczoraj wspólnie z innym mężczy-
zną nurkowali w wodach jeziora 
Zbiczno. Jeden z nurków niestety 
nie wypłynął. Po kilku godzinach 
poszukiwań, strażacy wydobyli cia-
ło 47-latka z wody.

 22.10 około godz. 14.40 brodnicki 
dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w 
miejscowości Rytebłota, dwóch męż-
czyzn nurkowało w wodach jeziora 
Zbiczno i jeden z nich nie wypłynął. 
Policjanci, którzy pojechali na miejsce 
w rozmowie ze świadkami tego zda-
rzenia ustalili, że dwóch mężczyzn 
weszło do wody nurkować. Po kilku 
minutach jeden z nich nie wypłynął. 
Na miejsce zdarzenia przyjechała 
straż pożarna, po czym rozpoczę-

ły się poszukiwania nurka. Po 
kilku godzinach poszukiwań, 

go nie trzeba chyba przekonywać jak 
intensywnie rozwija się dziecko w 
pierwszych latach swego życia, dla-
tego też stawiamy na jak najlepszy 
i największy rozwój najmłodszych 
mieszkańców naszej gminy.

strażacy wyłowili ciało 47-letniego 
brodniczanina. Przybyły na miejsce 
lekarz stwierdził zgon mężczyzny. 

Całkowita wartość tego projektu to 
784 852, 50 zł, a wysokość dofinanso-
wania wynosi 666 852, 50 zł.

DZ

Policjanci pod nadzorem prokuratora 
wyjaśniają okoliczności i przyczyny 
śmierci 47-latka.

Gmina Biskupiec kolejny raz inwestuje w eduka-
cję przedszkolną

Śmierć w jeziorze Zbiczno. Nie żyje 47-latek
Źródło: http://www.brodnica.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

Biskupiec

http://nowemiasto.dlawas.info/
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Dzięki właściwej postawie oficera 
dyżurnego nowomiejskiej komendy 
Policji i szybkiej reakcji policjantów 
z Zespołu Patrolowo-Interwencyj-
nego 23 – latek trafił bezpiecznie do 
domu. Młody mężczyzna znajdując 
się pod działaniem alkoholu zgubił 
się na terenie gminy Nowe Miasto 
Lubawskie i nie wiedział jak trafić 
do swojego domu w sąsiednim po-
wiecie, wtedy to skontaktował no-
womiejską policją.

 W niedzielę nad ranem, ok godz. 
4:45 oficer dyżurny nowomiejskiej 
komendy Policji odebrał telefon od 
mężczyzny, który zgłosił, że zgubił 
się w lesie i potrzebuje pomocy. Z re-
lacji zgłaszającego wynikało, ze prze-
bywał w jednej z dyskotek na terenie 

Nowomiejscy policjanci zatrzymali 
mężczyznę podejrzanego o kradzież 
z włamaniem do zbiornika z pali-
wem. Do zdarzenia doszło w No-
wym Mieście Lubawskim. Sprawca 
usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara 
do 10 lat pozbawienia wolności.

 W minioną niedzielę nowomiej-
scy policjanci zostali powiadomieni 
o kradzieży z włamaniem do zbior-
nika z paliwem naczepy, która była 
zaparkowana na jednym z parkin-
gów w Nowym Mieście Lubawskim. 
Łupem sprawcy padło 30 litrów oleju 
napędowego o wartości 130 złotych. 
W wyniku podjętych bezpośrednio 
po zgłoszeniu czynności, w pościgu 
policjanci Zespołu Patrolowo-Inter-
wencyjnego zatrzymali sprawcę tego 
zuchwałego przestępstwa. Okazał 
się nim 54-letni mieszkaniec gminy 
Nowe Miasto Lubawskie.

Policjanci kryminalni pracujący nad 
tą sprawą ustalili, że to nie jedyne 

przestępstwo, które popełnił 

powiatu nowomiejskiego, gdzie spo-
żywał alkohol. Następnie wyszedł z 
lokalu w kierunku miejscowości Tyli-
ce gubiąc się w pobliskim lesie. Męż-
czyzna nie wiedział gdzie się znajdu-
je i nie potrafił opisać żadnych cech 
szczegółowych swojego otoczenia.

Tej nocy panowały bardzo trudne 
warunki atmosferyczne, wiał silny 
wiatr i padał obfity deszcz. Oficer dy-
żurny natychmiast w pobliże wska-
zanej miejscowości wysłał policyjny 
patrol i przez cały czas utrzymywał 
łączność telefoniczną ze zgłaszają-
cym. Policjanci, którzy przeszukiwa-
li pobliski teren używali sygnałów 
świetlnych i dźwiękowych, by odna-
leźć zagubionego mężczyznę. Funk-
cjonariusze także w patrolu pieszym 

mężczyzna. Na początku paździer-
nika w podobny sposób dokonał tak-
że innej kradzieży z włamaniem do 
zbiornika z paliwem naczepy typu 
chłodnia na terenie naszego miasta. 
Wówczas ukradł 100 litrów oleju na-
pędowego o wartości 400 zł.

sprawdzali pobliski kompleks leśny. 
Dzięki stałej łączności ze zgłaszają-
cym mężczyzna opisywał oficerowi 
dyżurnemu słyszane dźwięki, co po-
zwoliło mundurowym go odnaleźć.

23-latek był przestraszony, wychło-
dzony a jego odzież całkowicie prze-
moczona. Mieszkaniec Brodnicy znaj-
dował się pod działaniem alkoholu. 
Policjanci zapewnili mu komfort ter-
miczny i udzielili pomocy przewożąc 
go do budynku Komendy Powiato-
wej Policji w Nowym Mieście Lubaw-
skim.

Po 2 godzinach poszukiwań dzięki 
właściwej interwencji nowomiejskich 
policjantów mężczyzna w porę trafił 
pod opiekę rodziny.

Mężczyzna usłyszał zarzuty kra-
dzieży z włamaniem.

Za to przestępstwo kodeks karny 
przewiduje karę pozbawienia wolno-
ści do lat 10.

23-latek nie wiedział gdzie jest. O pomoc poprosił 
policję

Zatrzymano złodzieja oleju napędowego. 54-latko-
wi grozi wysoka kara

Źródło: http://nowe-miasto-lubawskie.policja.gov.pl

Źródło: http://nowe-miasto-lubawskie.policja.gov.pl

Tylice

Nowe Miasto Lubawskie

http://nowemiasto.dlawas.info/
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Przed nami Dzień Wszystkich Świętych. To szczególny, pełen zadumy czas, kiedy wspominamy bliskich, którzy 
odeszli. Wiele osób pokona setki kilometrów, by zapalić znicz na grobie bliskich. Tradycyjnie w tym czasie na 
drogach naszego regionu pojawi się więcej policyjnych patroli. W tym roku na terenie działania Komendy Po-
wiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim nie planowane są zmiany dotyczące organizacji ruchu podczas 
działań związanych z akcją ZNICZ 2017.

 Wyznaczone miejsca do parkowania na terenie Nowego Miasta Lubawskiego to:
- parking przy ul. Mickiewicza

- parking ul. Grunwaldzka przy byłym ZOZ
- targowisko miejskie
- parking ul. Rynek

- zaplecze Zespołu Szkół ( na wys. Szpitala)
- parking TESCO

- parking przez Komendą Powiatową Policji

Podczas świąt w najbardziej newralgicznych punktach miasta ruchem będą kierowali ręcznie policjanci. Dodatkowy 
parking, przed komendą policji, będzie otwarty dla odwiedzających groby na cmentarzu miejskim od 31 października 
br. od godz. 16.00 do godz. 6.00 w dniu 2 listopada br.

Policjanci z nowomiejskiej dro-
gówki wspólnie z inspektorem 
transportu drogowego prowadzili 
działania ukierunkowane na kon-
trolę sposobu wykonywania trans-
portu drogowego osób. W trakcie 
działań skontrolowano w sumie 
20 pojazdów. Oprócz reakcji na 
wykroczenia popełniane przez 
kierujących oraz kontroli stanu 
trzeźwości, mundurowi spraw-
dzali wymagane dokumenty, ilość 
przewożonych osób a także stan 
techniczny pojazdów i obowiąz-
kowe wyposażenie.

Podczas nocnych, sobotnich 
wspólnych działań policjantów i 
inspektora transportu drogowego 
funkcjonariusze skontrolowali 20 
pojazdów. Wśród nich było 5 tak-
sówek. Za popełnione wykroczenia 
drogowe mandatami ukaranych 

zostało 11 kierujących. W zdecy-
dowanej większości popeł-

nianych wykroczeń kierowcy prze-
kroczyli dopuszczalną prędkość 
jazdy. Funkcjonariusze zatrzymali 
także jednego kierującego samocho-
dem osobowym, który znajdował 
się pod działaniem alkoholu.

O godz. 20:35 w Mrocznie na tere-
nie gminy Grodziczno policjanci za-
trzymali do kontroli drogowej kie-
rującego volkswagenem golfem. W 
trakcie przeprowadzonego badania 
stanu trzeźwo-
ści okazało się, 
że 19-latek ma w 
organizmie bli-
sko pół promila 
alkoholu. Po-
licjanci zatrzy-
mali jego prawo 
jazdy.

Tej nocy tuż 
przed godzi-

ną 2:00 w Gwiździnach na terenie 
Gminy Nowe Miasto Lubawskie 
policjanci zauważyli pieszego, któ-
ry szedł poza terenem zabudowa-
nym bez wymaganych odblasków. 
Sprawca tego wykroczenia został 
ukarany mandatem karnym.

Mundurowi zapowiadają dalsze 
kontrole, mające przyczynić się do 
poprawy stanu bezpieczeństwa w 
ruchu drogowym.

Wszystkich Świętych w Nowym Mieście Lubaw-
skim. Gdzie zaparkować auto?

Kontrole taksówek w powiecie nowomiejskim. 
Wspólna akcja policji i ITD

Źródło: http://nowe-miasto-lubawskie.policja.gov.pl

Źródło: http://nowe-miasto-lubawskie.policja.gov.pl

Nowe Miasto Lubawskie

Nowe Miasto Lubawskie

http://nowemiasto.dlawas.info/
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Radni bez żadnych uwag przyjęli na komisji projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości. Dzisiaj głosowanie na Sesji Rady Miasta w tej sprawie.

Wczoraj odbyło się posiedzenie komisji wspólnych Rady Miasta, na którym debatowano o projekcie uchwały. Dzi-
siaj radni mają zdecydować o wysokości podatków na 2018 rok na Sesji Rady Miasta. 

Co się zmieni? Podatki zostaną podniesione minimalnie w górę. Minimalnie, bo w większości ustalonych kwot róż-
nice są zazwyczaj dwugroszowe.

Stawki podatków na 2018 rok:

I. Od gruntów

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,86 zł / 1 m2 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych - 4,63 zł / 1 ha

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego - 0,39 zł / 1 m2 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 
rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu miesza-
nym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych  
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,04 
zł / 1 m2 

II. Od budynków lub ich części

a) mieszkalnych - 0,74 zł / 1m2 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 

na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,70 zł od 1 m2 
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 

10,80 zł / 1 m2 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych 

przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł / 1m2 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-

nizacje pożytku publicznego - 7,20 zł / 1 m2 

III. Od budowli

a) rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody oraz służących do odprowadzania i 
oczyszczania ścieków - 1% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych,

b) pozostałych - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

Miejskie podatki minimalnie w górę
Nowe Miasto Lubawskie
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24 października obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Otyłością. Uczniowie z koła naukowego „Dietetyk” 
w ZSZ w Kurzętniku przez cały dzień wspólnie z dietetyk Martą Olak, zupełnie za darmo obliczali BMI, mierzyli 
wagę, wzrost i udzielali porad dietetycznych.

Otyłość nazywana jest chorobą XXI wieku. Musimy jej zapobiegać - by lepiej wyglądać, czuć się lekko, a w 
przyszłości nie chorować - tak brzmiało hasło na plakacie Światowego Dnia Walki z Otyłością, który został zorga-
nizowany w Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku.

Niemal przez cały dzień uczniowie, nauczyciele i pracownicy, a także goście, mogli odwiedzić stanowisko koła 
naukowego „Dietetyk” oraz poradni dietetycznej Marty Olak. Uczniowie obliczali BMI, mierzyli wagę i wzrost, a 
także udzielali porad dietetycznych. Badaniu poddał się nawet sam dyrektor ZSZ w Kurzętniku Mirosław Wodara, 
którego BMI okazało się być w normie. Na badanie „skusiła” się także przedstawicielka Wyższej Szkoły Gospodarki 
w Bydgoszczy.

Walka z otyłością w Zespole Szkół Zawodowych   
w Kurzętniku

Kurzętnik

http://nowemiasto.dlawas.info/
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W odnowionej sali sesyjnej Urzędu Gminy w Mszano-
wie odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 50-lecia i 
60-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu gminy Nowe 
Miasto Lubawskie. Jubilatów przyjął włodarz gminy 
Tomasz Waruszewski.

Pary obchodzące Jubileusz 50-lecia, czyli Złote Gody, 
otrzymały z rąk wójta Waruszewskiego medale przyzna-
ne przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, kwiaty oraz listy 
gratulacyjne od samorządu. Dwie pary, które obchodziły 
Jubileusz 60-lecia związku otrzymały listy gratulacyjne i 
upominki od wójta gminy.

Tomasz Waruszewski mówił o tym, jak ważne jest kulty-
wowanie tradycji rodziny. Dodał, że osoby obecne na sali 
powinny być przykładem dla młodego pokolenia. Na ko-
niec, włodarz gminy pokroił tort przygotowany specjalnie 
na tę okazję.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze. Jubilaci 
opowiedzieli także o tym skąd pochodzą, co w życiu robili 
i jak się poznali.

Jubileusz 50-lecia obchodziły następujące pary:
- Irena i Kazimierz Baranek - Bratian
- Władysława i Czesław Domżalscy - Skarlin
- Barbara i Bronisław Głowaccy - Pacółtowo
- Anna i Michał Miśkiewicz - Mszanowo
- Agnieszka i Zdzisław Sterniccy - Tylice
- Ryszard i Gabriela Szczypscy - Bratian

Jubileusz 60-lecia obchodziły dwie pary z terenu 
gminy:

- Jadwiga i Feliks Szramka - Lekarty
- Eugenia i Kazimierz Śwideccy - Radomno

Obchody Złotych Godów w gminie Nowe Miasto 
Lubawskie

Nowe Miasto Lubawskie

Pełna Galeria zdjęć na portalu NoweMiasto.DlaWas.info

http://nowemiasto.dlawas.info/
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NML: Pijany 24-latek mknął ul. Jagiellońską
Policjanci nieustannie podejmują działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. Niestety wciąż ogromnym zagrożeniem dla wszystkich uczestników ruchu są nietrzeźwi kie-
rowcy. W ten weekend funkcjonariusze wyeliminowali z drogi kolejnego kierującego, który zdecydował 
się jechać na tzw. „podwójnym gazie”

Nowe Miasto Lubawskie

W piątek ok godz. 19:00 na ul. Jagiellońskiej w No-
wym Mieście Lubawskim policjanci z Zespołu Ruchu 
Rogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierują-
cego osobowym fordem. Przeprowadzone badanie 
trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał blisko pro-
mil alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzy-
mali jego prawo jazdy. Za popełnione przestępstwo 
24-letni mieszkaniec gminy Kurzętnik odpowie teraz 
przed sądem.

Policja przypomina!
Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości 

grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz zakaz 
kierowania pojazdami nawet do 15 lat. Dodatkowo 
taka osoba musi się liczyć z dolegliwymi konsekwen-
cjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, 
sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne w 
wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł, w przypadku 
osoby po raz pierwszy dopuszczającej się takiego 
czynu oraz nie mniejszej niż 10 tys. zł, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Afera korupcyjna na jednej ze stacji kontroli pojazdów w powiecie 
nowomiejskim. Akt oskarżenia dla dwóch mężczyzn

Policjanci z zespołu do walki z 
korupcją i przestępczością gospo-
darczą nowomiejskiej komendy 
policji zakończyli właśnie prowa-
dzone pod nadzorem prokuratury 
śledztwo w sprawie poświadcze-
nia nieprawdy i przyjmowania 
korzyści majątkowych przez dia-
gnostów z jednej ze stacji kontro-
li pojazdów na terenie powiatu 
nowomiejskiego. Akt oskarżenia 
w tej sprawie trafił już do sądu.

Kliknij tutaj i przeczytaj 
więcej

Źródło: http://nowe-miasto-lubawskie.policja.gov.pl, zdjęcie ma charakter poglądowy

http://nowemiasto.dlawas.info/
http://nowemiasto.dlawas.info/wiadomosci/afera-korupcyjna-na-jednej-ze-stacji-kontroli-pojazdow-w-powiecie-nowomiejskim-akt-oskarzenia-dla-dwoch-mezczyzn/cid,9743,a
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Gmina Grodziczno podziękowała nauczycielom za ich ciężką pracę
W Restauracji B. J. Kliniccy odbyło się spotkanie zorganizowane przez wójta gminy Grodziczno Tomasza Szcze-

pańskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Gmina Grodziczno

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele szkół z terenu gminy Grodziczno - nauczyciele i pracownicy obsługi, a także 
emerytowani dyrektorzy placówek. Część artystyczną przygotowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mrocznie. 
Następnie przemówił włodarz gminy Tomasz Szczepański. W swoim wystąpieniu mówił o trudach wprowadzenia 
reformy oświatowej, a także złożył życzenia wszystkim pracownikom oświaty z okazji obchodzonego święta. Razem z 
przewodniczącą rady Urszulą Plitt wręczył nagrody wszystkim dyrektorom placówek z terenu gminy oraz nauczycie-
lom za długoletnią pracę. Wzruszającym momentem spotkania były podziękowania dla Haliny Wysockiej, pracownicy 
Urzędu Gminy w Grodzicznie, która niebawem przejdzie na emeryturę.

https://www.facebook.com/NoweMiastoDlaWas
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Czekał na śmierć... Pracownicy OTOZ Animals in-
terweniowali na terenie gminy Biskupiec

Pracownicy inspektoratu OTOZ 
Animals z Iławy od dwóch lat inter-
weniują na terenie regionu w spra-
wie przypadków znęcania się nad 
zwierzętami. W ciągu ostatnich kil-
ku dni przeprowadzili interwencję 
na terenie gminy Biskupiec, gdzie w 
ostatniej chwili uratowali psa przed 
śmiercią.

Relację z interwencji możemy zo-
baczyć na stronie inspektoratu na 
Facebooku.

- W ciągu dwóch lat naszej działalno-
ści widzieliśmy wiele okrucieństwa, 
ale wczorajsza interwencja długo 
zapadnie w naszej pamięci... Powiat 
nowomiejski, gmina Biskupiec. W 
betonowej rurze siedzi ON, przestra-
szony, schowany przed światem. Na 

Gmina Biskupiec

pyszczku rysuje się obraz bólu i ogromnego 
cierpienia, a oczy błagają o pomoc - czytamy 
na stronie inspektoratu. - Psina ma samą skórę i 
kości, już samo siadanie na ziemię sprawia mu 
straszny ból! Znowu pytamy dlaczego? Dlacze-
go na takie okrucieństwo i bestialstwo reagują 
obcy ludzie, a właściciele przyglądają się temu 
bez żadnych emocji, tak jakby ten pies wyglą-
dał dobrze! Dlaczego właściciele uczą swoje 
dzieci od małego, że taki wygląd psa to stan 
normalny! Dlaczego wychowujemy kolejne po-
kolenie potworów, które w tak młodym wieku, 
mając za wzorzec tak wychudzonego psa uwa-
ża, że to normalne! Nie widzą tu rozpaczy i bła-
gania o pomoc! A przecież tego nie da się nie 
zauważyć! Spójrzcie tylko na te zdjęcia! Zdjęcia 
rzeczywiście szokują. Widać, że pies jest zagło-
dzony i od dłuższego czasu nic jadł. W miejscu, 
w którym się znajduje, jest gruzowisko, nie ma 
nawet wokół miski z wodą. Post zyskał dużą 
popularność na Facebooku, internauci są obu-
rzeni jak można do takiego stanu doprowadzić 
zwierzę. W komentarzach zastanawiają się jaka 
kara powinna spotkać właściciela.

                                                    DZ

http://nowemiasto.dlawas.info/
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W Łąkorzu powstanie nowe
boisko wielofunkcyjne

We wtorek 10 października w Urzę-
dzie Gminy w Biskupcu doszło do 
podpisania umowy między

wójtem Arkadiuszem Dobek, a 
przedstawicielem firmy LUBTECH z 
Fijewa. Firma wybuduje w Łąkorzu 
nowe boisko wielofunkcyjne.

Wartość nowej inwestycji to 595 000 
zł, a firma ma dwa miesiące na wyko-
nanie zadania.

Jaki będzie zakres tej inwestycji?
-budowę boiska do gry w piłkę noż-
ną,
-budowę bieżni lekkoatletycznej o 
dystansie 60,00 m,
-budowę bieżni do skoku  w dal  o dy-
stansie 35,00 m,
-budowę bieżni do skoku wzwyż o 
dystansie 21,00 m,
-budowę ogrodzeń zabezpieczają-
cych,
-budowę elementów małej architek-
tury,
-budowę ścieżki pieszej

Niedzielne popołudnie w Bi-
skupcu upłynęło pod znakiem 
festynu charytatywnego zor-
ganizowanego dla mieszkańca 
gminy Biskupiec Patryka Póź-
niaka. Organizatorem tego wy-
darzenia była Szkoła Podstawo-
wa w Biskupcu, Rada Rodziców 
i przyjaciele Patryka.

Organizatorzy stanęli na wy-
sokości zadania i przygotowali 
mnóstwo atrakcji dla publiczno-
ści. Na scenie wystąpili: Sergiej 
Kriuczkow i Riverboat Ramblers 
Swing Orchestra, zespoły Stan-
dard i CI-HO oraz Aldona Cha-
marczuk. Odbyły się także turnie-
je piłki nożnej i tenisa ziemnego.

Dużym powodzeniem cieszyły 
się licytacje oraz losowanie na-
gród. Część osób oddała swoje 
nagrody do wylicytowania, jak 
np. zwycięzcy nagrody głównej, czy-
li telewizora. Przez cały czas trwania 
festynu czynne były stoiska z jedze-
niem i przedmiotami.

Cały dochód został przeznaczony na 
leczenie Patryka Późniaka, który kil-

ka miesięcy temu uległ poważnemu 
wypadkowi, a koszt miesięcznej re-
habilitacji wynosi ok. 12 tys. zł. Po za-
kończeniu festynu organizatorzy za-
brali się za zliczanie zbiórki. Podczas 
imprezy zebrano 18 tysięcy złotych, 
ale to nie koniec. W tym tygodniu zo-
staną także podliczone kwoty z wpłat 

Pomogli „Stanąć na nogi”. Sukces organizacyjny 
festynu charytatywnego w Biskupcu

bankowych, więc kwota jeszcze bar-
dziej wzrośnie!

Gratulujemy organizatorom, a Pa-
trykowi życzymy jak najszybszego 
powrotu do zdrowia!

                                                  DZ

https://www.facebook.com/NoweMiastoDlaWas
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33-letni Tomasz K. z Nowego Mia-
sta Lubawskiego oraz 26-letni Mate-
usz L., mieszkaniec powiatu

tarnowskiego, zostali skazani na 10 
lat pozbawienia wolności za prze-
stępstwa seksualne z udziałem

dziecka. W poniedziałek 9 paź-
dziernika w sprawie, która wstrzą-
snęła całą Polską.

- Za seks płacili dzieciom słodyczami, 
chipsami, obiecywali także pieniądze, ale 
z tego się nie

wywiązywali - relacjonuje sprawę re-
porter TVN24 Marcin Sidorkiewicz.

Finał pedofilskiej afery w Nowym Mieście Lubaw-
skim. Szokujące szczegóły sprawy

Mężczyźni zostali skazani na 10 lat po-
zbawienia wolności, gdzie maksymal-
na kara za przewinienie to

12 lat. Ponadto Sąd zarządził 15-letni 
zakaz zbliżania się do poszkodowa-
nych i zadośćuczynienie w

kwocie 10 tysięcy złotych. Przez kilka 
długich miesięcy mężczyźni mieli mo-
lestować siedmiu chłopców

w wieku od 8 do 13 lat.
Pedofile podczas nagrywania filmów 

z chłopcami, pokazywali kartkę z datą 
i inicjałami, jasnymi tylko

dla innych pedofilów. Można przy-

puszczać, że nagrany film traktowali 
jak swoiste trofeum.

Podczas procesu na sali obecna była 
matka dwóch chłopców poszkodo-
wanych w sprawie. Rozmawiał

z nią reporter TVN24 Marcin Sidor-
kiewicz.

- Matka nie jest w stanie opisać tego sło-
wami. Słyszy się o takich rzeczach, ale nie 
sądziłam, że może

to spotkać moje dzieci - relacjonuje 
przerażona kobieta.

Źródło: zdjęcie: http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl, info: TVN24

https://www.facebook.com/NoweMiastoDlaWas
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Zbliża się finał sezonu czwartej 
serii programu Rolnik Szuka Żony. 
Zbigniew z Sumina (gm. Biskupiec) 
we wczorajszym odcinku progra-
mu odesłał jedną z kandydatek do 
domu. Czy Iwona, która jako jedyna 
pozostała w domu, zostanie z nim na 
dłużej?

Zbigniew do swojego domu zabrał 
dwie kandydatki - Iwonę i Ewę. W 
ostatnim odcinku show odesłał jed-
ną z nich do domu. Tym samym na 
„placu boju” została już tylko jedna 
kandydatka na żonę - Iwona.

Rozstanie Ewy ze Zbyszkiem nie na-
leżało do łatwych. Początkowo kobie-

Na stronie Portalu Samo-
rządowego trwał konkurs 
na najważniejszą inwestycję 
na wschód od Wisły. Drugie 
miejsce w tym zestawieniu 
zajął ośrodek Kurza Góra, 
który przez internautów zo-
stał nazwany mianem „Za-
kopanego Północy”.

Nagrody wręczono pod-
czas Wschodniego Kon-
gresu Gospodarczego w 
Białymstoku. Ośrodek nar-
ciarski szybko zyskał sym-
patię głosujących. Początko-
wo prowadził w rankingu 
i to nawet o kilka tysięcy 
głosów! Ostatecznie mobili-
zacja mieszkańców Lublina 
doprowadziła do zwycięstwa Placu 
Litewskiego, na który zagłosowało 
ponad 10 tysięcy internautów.

Osoby biorące udział w głosowaniu 

Kurza Góra doceniona. Kurzętnicki ośrodek jedną 
z najlepszych inwestycji Polski Wschodniej

Zbyszek wysłał 
do domu jedną 
z kandydatek. 
Czy Iwona zo-
stanie z nim na 
dużej?

ta przyjęła tę wiadomość spokojnie, 
później jednak emocje wzięły górę. 
Zbyszek w rozmowie z Iwoną przy-
znał, że od początku stawiał na nią, a 
z Ewą nic go nie połączyło.

W odcinku poznaliśmy także rodzi-
nę Zbyszka - zarówno siostra Ania, 
jak i najbliższa rodzina poznała kan-
dydatkę Zbigniewa. Wzruszające sło-
wa padły z ust kuzynki Zbigniewa 
- Jagody (realizatorzy błędnie podali 
Joanna).

- Już wielokrotnie chciałam, by po-

znał kogoś, ale niestety jakoś to nie 
wychodziło. Pamiętam powiedział 
kiedyś „No wiesz, jest jeden problem. 
Ja nie mam dłoni” - mówiła Jagoda. - 
Powiedziałam mu wtedy, ze łzami w 
oczach - „Ale masz Zbyszek wielkie 
serce”.

W kolejnym odcinku telewizyjnego 
show dowiemy się, czy Iwona zdecy-
duje się zostać ze Zbyszkiem na dłu-
żej. Kibicujemy i trzymamy kciuki za 
Zbigniewa!                                                    DZ

Źródło: zdjęcie: Rolnik Szuka Żony TVP

Źródło: zdjęcie: Onet.pl

podkreślają, że ośrodek w Kurzętniku 
to „Zakopane Północy” i z pewnością 
odwiedzą miejsce podczas nadcho-
dzącej zimy. Portal Onet.pl zauważa, 

że budowa ośrodka pochłonęła 7 mln 
złotych.

Gratulujemy właścicielom obiektu 
wyróżnienia w plebiscycie!

https://www.facebook.com/NoweMiastoDlaWas
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Niebezpieczne zdarzenie na stacji paliw w Kurzęt-
niku. Nocna akcja strażaków

W piątek 6 października około go-
dziny 20 doszło do niebezpiecznego 
zdarzenia na stacji BP w Kurzętniku. 
Jak poinformował nas kierownik ak-
cji, doszło do wycieku gazu.

Kierowca tankujący gaz na stacji BP 
w Kurzętniku zauważył wyciek, któ-

ry był spowodowany niesprawną in-
stalacją gazu w jego aucie. Na miejsce 
została wezwana straż pożarna, któ-
rej zadaniem było ewakuowanie osób 
znajdujących się na terenie stacji, re-
stauracji oraz zabezpieczenie terenu.

Strażacy prowadzili również czyn-

ności związane z zabezpieczeniem 
dystrybutorów w celu zminimalizo-
wania ryzyka wybuchu. Na szczęście 
nikt nie został poszkodowany, dys-
trybutory nie zostały uszkodzone.

                                                BB

Kurzętnik

https://www.facebook.com/NoweMiastoDlaWas
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W Piątek 20.10 tuż przed godz. 8:00 
doszło do wypadku na trasie Miko-
łajki-Otręba.

Kierująca z nieustalonych przyczyn 
na prostym odcinku drogi zjechała na 
pobocze, gdzie uderzyła w drzewo. 
W przedmiotowej sprawie zostaną 
przeprowadzone czynności, które po-
zwolą na na ustalenie dokładnej przy-
czyny zaistniałego zdarzenia.

Kobieta została przetransportowana 
do szpitala.

Wypadek na trasie Mikołajki-Otręba. Jedna 
osoba trafiła do szpitala

 Źródło: KPP w Nowym Mieście Lubawskim, zdjęcia: OSP Marzęcice

We wtorek 17.10 dzielnicowi z terenu gminy Biskupiec zatrzymali dwóch rowerzystów, którzy narażając siebie i in-
nych wsiedli na jednoślady pomimo tego, że wcześniej pili alkohol. Mężczyźni nie unikną odpowiedzialności za po-
pełnione wykroczenia.

Wieczorem  ok godz. 20:20 naulicy Grudziądzkiej w Biskupcu tamtejsi dzielnicowi zatrzymali do kontroli drogowej 
dwóch rowerzystów. W trakcie wykonywania z nimi czynności okazało się, że obaj wcześniej pili alkohol. 37-letni miesz-
kaniec tej miejscowości miał w organizmie ponad blisko 1,5 promila alkoholu. Badanie trzeźwości jego 27-letniego kolegi 
wykazało, że miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.

Policja przypomina

Od listopada 2013 roku kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości nie jest już przestępstwem, a wykroczeniem. Nie 
oznacza to jednak, że pijani cykliści są bezkarni. Za to wykroczenie grozi kara grzywny w wysokości do 500 zł.

Apelujemy do wszystkich kierujących o rozwagę. Osoby wsiadające na rower w stanie nietrzeźwości, muszą zdawać so-
bie sprawę z tego, że stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego.

BISKUPIEC: Pijani rowerzyści zatrzymani
na ul. Grudziądzkiej

http://nowemiasto.dlawas.info/
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Prelekcja o niewolnictwie w Zespole Szkół 
w Mrocznie

Nowomiejscy policjanci prze-
prowadzili wśród uczniów klas 
gimnazjalnych w Zespole Szkół w 
Mrocznie prelekcję na temat współ-
czesnego niewolnictwa. Spotkanie 
miało celu uświadomienie młodym 
słuchaczom jak wielkim niebez-
pieczeństwem dla poszukujących 
pierwszej pracy za granicą jest han-
del ludźmi.

Handel ludźmi to przestępstwo 
zliczane do jednych z najcięższych 
zbrodni, która godzi nie tylko w 
wolność, ale i ludzką godność. Aby 
ustrzec ludzi przed zagrożeniami, 
które niesie ze sobą ten nielegalny 

proceder, policjanci realizują zadania 
zawarte w Krajowym Planie Działań 
przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 
2016-2018 mające na celu przeciw-
działanie temu zjawisku.

18 października przypada Europej-
ski Dzień Przeciwko Handlowi Ludź-
mi i właśnie tego dnia dzielnicowe 
st. asp. Martyna Roch-Szkutnik i mł. 
asp. Jarmila Mówińska wraz proflak-
tykiem społecznym mł. asp. Lud-
miła Mroczkowską z nowomiejskiej 
komendy Policji spotkały się z mło-
dzieżą z Zespołu Szkół w Mrocznie. 
Spotkanie to dotyczyło potencjalnych 
niebezpieczeństw handlu ludźmi. W 

trakcie spotkania, w którym uczest-
niczyli uczniowie klas gimnazjalnych 
informowano o zagrożeniach związa-
nych z poszukiwaniem pracy za gra-
nicą, a także udzielano cennych wska-
zówek, dzięki którym młodzież może 
zwiększyć swoje bezpieczeństwo. 
Funkcjonariuszki szczególną uwagę 
zwracały na to, aby nie podejmować 
żadnej pracy bez uprzedniego, do-
kładnego sprawdzenia jej legalności.

W trakcie spotkania przekazano 
gimnazjalistom materiały informacyj-
ne oraz zaprezentowano filmy obra-
zujące ten nielegalny proceder.

Mroczno Źródło: http://nowe-miasto-lubawskie.policja.gov.pl

http://nowemiasto.dlawas.info/
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Pół wieku razem. Złote Gody państwa
Dreszler

Szkoła Podstawowa w Grodzicznie wzięła 
udział w akcji głośnego czytania

W środę 18 października 2017 roku 
Burmistrz Józef Blank zaprosił do 
Urzędu Miejskiego w Nowym Mie-
ście Lubawskim Państwa Marię i 
Dionizego Dreszler, aby wraz z Kie-
rownikiem Urzędu Stanu Cywilnego 
Barbarą Kwiatkowską złożyć Jubila-
tom życzenia z okazji 50-tej rocznicy 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czy-
tania obchodzony jest 29 września. 
Święto to ma w naszym kraju już 
16-letnią tradycję, zostało ogłoszone 
w 2001 roku z inicjatywy Polskiej 
Izby Książki. Według psychologów 
dziecko, któremu się czyta, uczy się 
słuchać, rozwija zdolność koncen-
tracji, chęć poznawania świata oraz 
zainteresowania. Tak spędzony czas 
wspólnie z dzieckiem procentuje w 

zawarcia związku małżeńskiego.
Burmistrz udekorował Jubilatów 

Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie nadanymi przez Prezy-
denta RP, odczytał listy gratulacyjne 
(m.in. od Wojewody Warmińsko-Ma-
zurskiego Artura Chojeckiego) oraz 
podarował albumy „Kronika zatrzy-

przyszłości, buduje wzajemne za-
ufanie i pozwala lepiej rozwiązywać 
problemy wieku nastoletniego.

Materiał nadesłany przez SP Gro-
dziczno

W Szkole Podstawowej w Nowym 
Grodzicznie po raz pierwszy przy-
stąpiono do akcji Głośnego Czyta-
nia, podczas którego pani dyrektor, 
wicedyrektor, pedagog, ksiądz oraz 
inni nauczyciele udali się do naj-

manego czasu”, a pani Maria otrzy-
mała również storczyka w doniczce.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosfe-
rze i było okazją do wielu wspomnień 
Jubilatów z ich młodości.

młodszych poczytać. Dzieci z wielką 
uwagą i skupieniem słuchały bajek, 
jak również chętnie odpowiadały na 
pytania.

Była to świetna okazja do wprowa-
dzenia najmłodszych w magiczny 
świat bajek, opowiadań i wierszy. W 
klasach starszych na lekcjach języka 
polskiego odbyło się głośne czytanie 
lektur.

NML

Grodziczno

Źródło: zdjęcie i info: umnowemiasto.pl

Źródło: SP Grodziczno

https://www.facebook.com/NoweMiastoDlaWas
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Szokująco niska kara za zamrożenie własnych 
dzieci. Prawomocny wyrok w sprawie Lucyny D.

Wczoraj (19 października) zapadł 
prawomocny wyrok w sprawie Lu-
cyny D. z Lubawy, która dopuści-
ła się zabójstwa trzech synów. Sąd 
Apelacyjny w Gdańsku odrzucił 
apelację i utrzymał w mocy wyrok 
Sądu Okręgowego w Elblągu, który 
skazał kobietę na 15 lat więzienia.

Uprawomocnił się wyrok 15 lat po-
zbawienia wolności dla Lucyny D. 
Sąd uzasadniał, że kobieta ukrywała 
swoje wszystkie ciąże i celowo plano-
wała zabójstwa.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w 
Elblągu z dnia 26 kwietnia 2017 
r. Lucyna D. została uznana za 
winną zarzucanych jej czynów i 
skazana na łączną karę 15 lat po-
zbawienia wolności z jednocze-
snym zastrzeżeniem, że o warun-
kowe przedterminowe zwolnienie 
z odbycia reszty kary będzie mogła 
się ubiegać najwcześniej po upły-
wie 12 lat. Apelację od wyroku 
wywiódł obrońca oskarżonej - tak 

brzmi komunikat Sądu Apelacyjnego 
w Gdańsku.

Przypominamy, że Lucyna D. za-
mordowała trójkę swoich dzieci - Hu-
berta, Antoniego i Andrzeja. Kobieta 
za każdym razem rodziła na muszli 
klozetowej wypełnioną wodą, a na-
stępnie dusiła swoje dzieci. Zwłoki 
jej synów zostały znalezione w zam-
rażarce.

NML Źródło: zdjęcie: TVP Info

http://nowemiasto.dlawas.info/
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PIŁKARSKI WEEKEND: Remis Drwęcy, odwołane me-
cze Ossy i Radomna, wygrana Zamku i Mszanowa

W weekend swoje mecze rozegrały drużyny z powiatu nowomiejskiego. Nie wszystkim jednak dane było zagrać. 
Mecze Ossy Biskupiec i Radomniaka Radomno zostały odwołane z powodu złego stanu boiska.

III LIGA: Remisowe starcie biało-niebieskich na własnym boisku. 
Nowy lider rozgrywek

Na stadionie przy Jagiellońskiej nowomiejska Drwęca podejmowała klub 
Huragan Morąg. Mecz ten był niezwykle ważny dla układu sił w tabeli - 
Huragan był tuż za Finishparkietem. Starcie nowomieszczan z piłkarzami 
z Morągu nie było widowiskiem, które kibice zapamiętają w pamięci. W 
meczu padł remis 1:1, a jedyną bramkę dla biało-niebieskich strzelił z rzutu 
karnego w 71. minucie Marcin Kajca. Drwęca przegrywała od 40. minuty 
po bramce Piotra Łysiaka.

Podopieczni trenera Zajączkowskiego zachowali czwarte miejsce w tabeli, 
Huragan został wyprzedzony przez Victorię Sulejówek. Wpadkę zaliczył 
lider - Sokół Aleksandrów Łódzki, który przegrał u siebie z Ursusem War-
szawa aż 0:2. Widzew Łódź co prawda zremisował z Polonią Warszawa 
1:1, ale dzięki porażce Sokoła, to łodzianie zajęli fotel lidera rozgrywek. 
Pierwszą wygraną w sezonie zanotował za to GKS Wikielec, który pokonał 
Legię II Warszawa aż 3:0.

KS Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie - Huragan Morąg 1:1
Bramki: 71’ (k) Marcin Kajca - 40’ Piotr Łysiak

A KLASA: Gmina Kozłowo mistrzem jesieni

Ossa Biskupiec na zakończenie rundy jesiennej musi jeszcze poczekać. Mecz z Grunwaldem Gietrzwałd odwołano z 
powodu złego stanu boiska. Jednak wiemy już, która z drużyn została mistrzem rundy jesiennej. Gmina Kozłowo roz-
gromiła Avistę Łążyn aż 9:0 i fotel lidera utrzyma aż do rozpoczęcia rundy wiosennej.

W meczu Zamek Kurzętnik - KS Mroczno padł wynik 2:1. Drużyna z Mroczna pozostaje w strefie spadkowej, a kurzęt-
nicki zamek zajmuje obecnie 7. pozycję w tabeli. Niebywałych emocji dostarczyli swoim kibicom piłkarze z Mszanowa 
i Gwiździn. W meczu padło łącznie 7 bramek, a zwycięsko z tego starcia wyszło LZS Msznowo pokonując KS Wicher 
Gwiździny 4:3.

GKS Ossa Biskupiec - Grunwald Gietrzwałd - MECZ ODWOŁANY
Zamek Kurzętnik - KS Mroczno 2:1
LZS Mszanowo - KS Wicher Gwiździny 4:3

KLASA OKRĘGOWA: Mecz Radomna odwołany

Piłkarze Radomniaka Radomno, podobnie jak gracze z Biskupca, nie zagrali w ten weekend z powodu złego stanu 
boiska. Mecz z Polonią Iłowo został odwołany.

http://nowemiasto.dlawas.info/
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Nazwa Mecze Pkt. +/-

1  Widzew Łódź 14 31 29-10

2  Sokół Aleksandrów Łódzki 13 31 22-7

3  Lechia Tomaszów Mazowiecki 14 27 23-17

4  Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 14 27 24-20

5  Victoria Sulejówek 14 24 27-22

6  Huragan Morąg 14 24 19-15

7 Ursus Warszawa 14 21 14-16

8 Legia II Warszawa 14 20 26-17

9 Polonia Warszawa 14 20 21-13

10 Pelikan Łowicz 13 18 31-24

11 Olimpia Zambrów 14 18 17-21

12 Świt Nowy Dwór Mazowiecki 14 16 25-26

13 Warta Sieradz 14 15 19-23

14  MKS Ełk 13 15 11-13

15 ŁKS 1926 Łomża 14 15 12-19

16 Sokół Ostróda 13 14 16-20

17 GKS Wikielec 14 6 13-27

18 Tur Bielsk Podlaski 14 5 5-44

TABELA III LIGI

https://www.facebook.com/NoweMiastoDlaWas
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Nazwa Me-
cze

Pkt. +/-

1 Znicz Biała Piska 12 32 33-6

2 Rominta Gołdap 12 29 28-10

3 Tęcza Biskupiec 13 27 39-13

4 Unia Susz 13 27 28-13

5  Concordia Elbląg 13 23 17-14

6 Motor Lubawa 13 22 25-13

7  Mrągowia Mrągowo 13 21 13-10

8 Pisa Barczewo 13 17 16-25

9 Mamry Giżycko 13 16 24-17

10 Błękitni Pasym 13 16 25-38
11 Tęcza Miłomłyn 13 14 13-21
12 MKS Korsze 13 13 18-31

13 Orlęta Reszel 13 11 14-21

14 Granica Kętrzyn 13 10 15-29
15 Zatoka Braniewo 13 9 11-30

16 Błękitni Orneta 13 4 5-33

Nazwa Me-
cze

Pkt. +/-

1 Gmina Kozłowo 11 22 26-12

2 Ossa Biskupiec
Pomorski

10 19 22-20

3 Wel Lidzbark 11 19 23-12

4 Start Nidzica 11 17 29-18

5  Wicher Gwiździny 11 16 25-29

6 LZS Mszanowo 11 15 21-24

7 Zamek Kurzętnik 11 14 21-21

8 Iskra Narzym 11 14 34-26

9 Lider Złotowo 11 12 19-26

10 Grunwald Gierzwałd 10 11 16-20
11 Avista Łążyn 11 10 16-37

12 KS Mroczno 11 9 15-22

Nazwa Me-
cze

Pkt. +/-

1 LZS Frednowy 8 21 47-11

2 Olimpia Kisielice 8 18 25-12

3 Żak Jamielnik 8 17 20-11

4 Iskra Smykówko 8 16 22-18

5  Jordan Kazanice 8 15 25-13

6 GKS LZS Szymbark 8 7 14-25

7 LZS Fijewo 8 6 13-24

8 Mewa Smykowo 8 5 11-30

9  Wel Bratian 8 0 3-36

Tabela IV Ligi Tabela A-klasy

Tabela B-klasy

http://nowemiasto.dlawas.info/
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Dobry start młodych sztangistów w Nidzicy

Dragacz górą w turnieju siatkówki w Łąkorzu. 
Przyjaciele uczcili pamięć zmarłego kolegi [NASZ 
PATRONAT]

W dniach 7-8.10.2017 r. w Nidzicy 
odbyło się Międzynarodowe Grand 
Prix Juniorów w Podnoszeniu Cię-
żarów. Na nowoczesnych obiektach 
sportowych w Nidzicy w międzyna-
rodowym gronie, udanie wystarto-
wało sześciu młodych kurzętnickich 
sztangistów.

W rywalizacji „na technikę” bar-
dzo dobrze zaprezentował się Niko-
dem Kowalczyk, który za swój pokaz 
otrzymał puchar, medal i nagrodę 
rzeczową. Równie dobrze zapre-
zentowali się pozostali zawodnicy. 
W drużynie znalazło się dwóch de-
biutantów Dawid Lewalski, który w 
rwaniu osiągnął 36 kg i w podrzucie 
45 kg, co dało mu 81 kg w dwuboju, 
kolejny to Szymon Łukaszewski z 
wynikiem 68 kg (31+37), który zali-
czył wszystkie sześć podejść. Udany 

strat zaliczyli także Kamil Kłosowski 
121 kg (56+65), Rafał Luliński 160 kg 
(70+90) i najlepszy w drużynie Jakub 
Rochewicz 185 kg (82+103). Młodzi 
podopieczni trenera Andrzeja Kowal-

czyka w mocnym międzynarodowym 
towarzystwie zajęli dobre 10 miejsce 
w klasyfikacji drużynowej.

Źródło: www.zamekkurzetnik.pl

i
PEŁNA GALERIA ZDJĘĆ I OPIS NA NASZYM PORTALU
NoweMiasto.DlaWas.info
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WYDARZENIA



‚Botoks’ w nowomiejskim kinie! Kiedy seans? 
Sprawdź cenę biletu

Data wydarzenia: 07.11.2017 16:15 - 07.11.2017 22:00
Miejsce wydarzenia: Kino Harmonia w Nowym Mieście Lubawskim 

7 listopada w nowomiejskim Kinie Harmonia będziemy mieli okazję obejrzeć trzy projekcje. 
Kto nie miał szansy obejrzeć jeszcze filmowego hitu Patryka Vegi „Botoks”, będzie miał okazję 

do nadrobienia zaległości!

W dniu 7 listopada (wtorek) wyemitowane zostaną trzy filmy:
- godz. 16:15 - „Emotki. Film”
- godz. 18:00 - „Dwie korony”

- godz. 19:45 - „Botoks”

Ceny biletów - normalny 15 zł, ulgowy 13 zł, bilet grupowy 12 zł. Bilety można zakupić przed 
seansem!
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Automaty wypłacające pieniądze za butelki poja-
wią się w supermarketach

Bardzo dobra informacja dla 
wszystkich osób, które lubią porzą-
dek i znają się na recyklingu. Już

niedługo w Polsce skorzystamy z 
automatów, które zwracają pienią-
dze za zużyte butelki. Takie

rozwiązanie praktykowane są 
w krajach Europy Zachodniej. Co 
prawda koszt każdego napoju

wzrośnie proporcjonalnie do nali-
czonej opłaty jednak przez to ludzie 
nie będą śmiecić. Resztę

zapewne zbiorą zbieracze butelek i 
puszek.

Polska idzie śladem Niemiec, Czech 
i Skandynawii. Już na początku 2018 
roku w naszym kraju pojawią

się automaty wypłacające pieniądze 
za zużyte butelki. Na początek będzie 
je można znaleźć w

większych supermarketach, możli-
we jednak, że z czasem zagoszczą też 
w mniejszych placówkach.

Żeby dostać zwrot za butelki nie 

trzeba będzie okazywać paragonu, po 
prostu w sklepie zapłacimy

więcej za napoje, a następnie obo-
wiązkowa kaucja będzie nam zwraca-
na z automatu w gotówce.

Ministerstwo Środowiska podjęło 
już prace nad projektem w tej spra-
wie. Niecierpliwie czekamy na

efekty.                                          RI

http://nowemiasto.dlawas.info/
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Od przyszłego roku nowe święto państwowe!
Będzie wolne od pracy?

W piątek 13 października prezydent Andrzej Duda podpisał się pod ustawą, która z rokiem 2018 wyznacza nowe 
święto państwowe - Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłosze-
nia. Nowe święto obchodzić będziemy 12 lipca. Niestety, nie będzie to dzień wolny od pracy...

Dzień ten został ustanowiony w hołdzie mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej – za 
pomoc udzielaną uciekinierom, osobom ukrywającym się przed prześladowaniami i wysiedlanym, walkę w oddziałach partyzanc-
kich, za żywienie mieszkańców miast i żołnierzy podziemnego państwa polskiego oraz z szacunkiem dla ogromu ofiar poniesionych 
przez mieszkańców wsi – rozstrzeliwanych, wyrzucanych z domostw, pozbawianych dobytku, wywożonych do sowieckich łagrów i 
niemieckich obozów koncentracyjnych oraz na przymusowe roboty - informuje Kancelaria Prezydenta.

W myśl Ustawy, 12 lipca będzie świętem państwowym.

Wieś polska mimo grożących represji i prześladowań wykazywała się patriotyczną postawą przez cały okres wojny. Jej mieszkańcy 
wchodzili w skład wielu ugrupowań konspiracyjnych. Wieś żywiła mieszkańców miast i oddziały partyzanckie, udzieliła schronie-
nia Polakom wysiedlonym ze swoich siedzib przez okupanta, przechowywała ukrywających się Żydów. Za tą patriotyczną postawę 
zapłaciła ogromną cenę - tak brzmi uzasadnienie ustawy.

Zgodnie z założeniem ustawy, Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej nie będzie dniem wolnym od pracy.

https://www.facebook.com/NoweMiastoDlaWas
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Citibank rozdaje pieniądze na zakupy w Biedron-
ce. Sprawdź jak łatwo otrzymać 400 zł!

W zamian za przetestowanie zupełnie darmowej karty, Citibank wręczy Ci 400 zł na zakupy w Biedronce. 

Citibank ruszył z kolejną świetną promocją!
W zamian za przetestowanie darmowej karty Citi Simplicity otrzymamy zupełnie za darmo voucher do Biedronki o 

wartości 400 zł.
Warunki promocji jeszcze nigdy nie były tak proste (w poprzednich edycjach trzeba było wydać kartą od 1000 zł do 

3000 zł!), teraz wystarczy przez dwa miesiące wykonać po 5 płatności do dowolną kwotę.

Promocja trwa do 10 listopada 2017 roku.

400 zł do sklepów Biedronka

W ramach nowej promocji Citibank otrzymamy gwarantowany voucher o wartości 400 zł do sklepów Biedronka.
Wystarczy złożyć wniosek o kartę na dedykowanej stronie promocji, zalogować się w bankowości elektronicznej i 

wykonać po 5 płatności nowo wydaną kartą przez dwa następujące po sobie miesiące.
Pula nagród jest nieograniczona, czyli każda osoba otrzyma voucher po spełnieniu warunków promocji.
Dla kogo?
Akcja przeznaczona jest dla osób, które nie posiadały karty kredytowej Citibank od 1 stycznia 2015 roku.
Aby otrzymać kartę trzeba dodatkowo spełnić poniższe warunki finansowe:
Wiek: minimum 21 lat
Dochód netto: minimum 1200 zł,
Zatrudnienie w obecnej firmie min. 3 m-ce; 
Osoby prowadzące działalność gospodarczą: wiek  min. 25 lat, min. 2 lata prowadzenia działalności

Jak otrzymać voucher 400 zł do Biedronki?
Do 10 listopada 2017 r. wypełnij formularz na dedykowanej stronie promocji i czekaj na kontakt ze strony banku
Zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Opcjonalnie można też 

zaznaczyć opcję o otrzymywaniu informacji o statusie wniosku
Podczas rozmowy z pracownikiem, złóż wniosek o darmową kartę Citi Simplicity
Do wniosku o kartę, bank może zażądać dołączenia dokumentów dochodowych (w moim wypadku nie było to ko-

nieczne)
Nie później niż do końca drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zawarcia umowy o Kartę 

zaloguj się min. 1 raz w systemie bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej
W pierwszym i drugim miesiącu od daty zawarcia umowy o kartę dokonaj po 5 płatności bezgotówkowych kartą
Pierwszym miesiącem wykonania płatności może być miesiąc podpisania umowy lub kolejny miesiąc.
Wykonane transakcje muszą być transakcjami bezgotówkowymi, czyli nie liczą się przelewy z karty czy wypłaty z 

bankomatów. Nie mogą to być także transakcje zwrócone. Najprościej będzie kupić coś w Biedronce lub innym sklepie 
;-)

Nie później niż do końca miesiąca nastepującego po miesiącu spełnienia powyższych warunków, w systemie banko-
wości elektronicznej otrzymasz wiadomość z voucherem o wartości 400 zł do Biedronki.

Voucher zachowuje ważność do 31.12.2018 r.

→ Odbierz 400 zł do Biedronki w akcji CitibankuŹródło: Citibank

http://nowemiasto.dlawas.info/
http://bit.ly/400zl-do-biedronki-w-promocji-citibank


BIZNES



BIZNES48

www.NoweMiasto.DlaWas.info

Nowy podatek dla palaczy
Podczas ostatniego (17.10) posiedzenia Rada Ministrów zatwierdziła projekt ustawy, która nakłada wysoką akcy-

zę na e-papierosy i płyny do nich. Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. palenie mocno obciąży kieszeń palacza, bez 
względu na to, czy sięga po klasyczny tytoń czy jego elektroniczne substytuty.

Te produkty będą teraz traktowane 
tak samo jak tradycyjne wyroby tyto-
niowe i zostaną objęte obowiązkiem 
banderolowania, który potwierdzi ich 
legalne pochodzenie, a także większą 
kontrolą państwa nad ich produkcją, 
dystrybucją i sprzedażą.

Rząd mówi, że efektem nałożenia 
akcyzy na e-papierosy będzie za-
pewnienie wyższych standardów 
ochrony zdrowia, zwiększenie bez-
pieczeństwa konsumentów oraz za-
pobieganie nielegalnemu przywozo-
wi różnych substancji do Polski. No 
i przy okazji będzie dodatkowym 
przychodem do skarbu państwa.

Używanie płynu do papierosów 
elektronicznych i wyrobów nowator-
skich, które nie są objęte akcyzą, od-
bywa się kosztem konsumpcji obłożo-
nych akcyzą tradycyjnych wyrobów 
tytoniowych. Rząd chce doprowadzić 
do tego, żeby wyroby substytucyjne 
względem tradycyjnych wyrobów ty-
toniowych były traktowane tak samo. 

Dlatego płyn do papierosów elektro-
nicznych i wyroby nowatorskie, tak 
jak tradycyjne wyroby tytoniowe, 
będą oznaczane znakami akcyzy, bo 
to potwierdzi ich legalność. Akcyzą 
będzie objęty płyn do papierosów 
elektronicznych, bez względu na to, 
ile będzie zawierał nikotyny oraz 
wyroby nowatorskie, które są sub-
stytutami tradycyjnych wyrobów ty-
toniowych, które zawierają tytoń do 
palenia. Wyrób nowatorski jest pod-
grzewany przy użyciu specjalnego 
urządzenia w celu uwolnienia aero-
zolu zawierającego nikotynę.

Stawka akcyzy na płyn do papiero-
sów elektronicznych ma wynieść 50 
gr za każdy jego mililitr (wyznaczając 
tę wielkość wzięto pod uwagę poziom 
opodatkowania stosowany przez kra-
je unijne). Z kolei stawka akcyzy na 
wyroby nowatorskie wyniesie 141,29 
zł za każdy ich kilogram i 31,41 proc. 
średniej detalicznej ceny sprzedaży 
tytoniu do palenia.

Wiele krajów europejskich już daw-
no opodatkowało płyn do papierosów 
elektronicznych i wszystkie wyroby 
nowatorskie. Są to m.in. Włochy, Por-
tugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, 
Grecja, Chorwacja, Węgry, Serbia. 
Kolejne państwa rozważają wprowa-
dzenie tego rozwiązania. W stosunku 
do płynu do papierosów elektronicz-
nych i wyrobów nowatorskich będą 
miały zastosowanie przepisy ogólne 
dotyczące akcyzy wyrobów akcyzo-
wych. W przypadku obu produktów 
możliwe będzie zwolnienie z podat-
ku akcyzowego np. wtedy, gdy płyn 
do e-papierosów i wyrobów nowator-
skich będzie przywożony w bagażu 
osobistym podróżnego.

Z jednej strony akcyza na te towary 
powinna przynieść budżetowi pań-
stwa ok. 75 mln zł rocznie. Z drugiej 
strony wprowadzenie podatku na 
płyn do papierosów elektronicz-
nych może zmniejszyć kosztować ich 
użytkowników miesięcznie ok. 40 zł 
(rocznie o ok. 480 zł), przy średnim 
zużyciu płynu do papierosa elektro-
nicznego na poziomie 20 mililitrów 
tygodniowo.

Ponieważ dostosowanie linii pro-
dukcyjnej do oznaczania tych towa-
rów znakami akcyzy wymaga czasu, 
zaproponowano zwolnienie ich pro-
ducentów na jakiś czas z obowiązku 
umieszczania na nich znaków akcy-
zy. Przejściowo, do końca paździer-
nika 2018 r., z obowiązku oznaczania 
znakami akcyzy będzie zwolniony 
płyn do papierosów elektronicznych 
i wyroby nowatorskie. Natomiast do 
końca grudnia 2018 r. z obowiązku 
oznaczania znakami akcyzy zostaną 
zwolnione te produkty, które wpro-
wadzono do sprzedaży detalicznej 
przed 1 listopada 2018 r. Rozwiązanie 
to zapewni producentom płynu do 
papierosów elektronicznych i wyro-
bów nowatorskich czas konieczny na 
przygotowanie się do obowiązkowe-
go oznaczania ich znakami akcyzy.

Redakcja Infostrow
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Zasady zakazu handlu w niedzielę
Zakaz handlu w niedziele w 2018 r. zostanie wprowadzony, ale nie tak jak chce tego Solidarność, we wszystkie nie-

dziele tylko w co drugą. Janusz Śniadek, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. rynku pracy z ramienia Prawa i 
Sprawiedliwości powiedział, że jest polityczna decyzja w tej sprawie. 

Teraz Sejm przyśpieszy prace nad 
ustawą, aby zakaz handlu w niedziele 
wszedł w życie z początkiem 2018 r. 

Odrzucony został pomysł, żeby 
zamiast wolnych niedziel wprowa-
dzić ograniczenie godzinowe np. do 
godz.14,00. Ostatecznie rząd zdecy-
dował na rozwiązanie kompromiso-
we między interesami pracowników, 
a pracodawców.

Wolna od handlu będzie co druga 
niedziela w miesiącu. Sprzeciwia się 
temu Polska Rada Centrów Handlo-
wych, która apelowała o zaprzestanie 
prac nad ustawą. Przedstawiła też 
szczegółowe analizy na temat sytuacji 
branży w krajach, które wprowadziły 
takie ograniczenia i tych, które z nich 
zrezygnowały. „Przykłady krajów, w 
których nastąpiła deregulacja zaka-

zu handlu w niedziele, pokazują, że 
zniesienie zakazu handlu w niedziele 
spowodowało zwiększenie zatrud-
nienia w handlu i rozwój przedsię-
biorczości w tych krajach”.

Ograniczenie handlu w niedziele 
gorąco popiera Kościół katolicki. Me-
tropolita Katowicki Wiktor Skworc 
wielokrotnie mówił o tym, że takie 
rozwiązanie pozytywnie wpłynie na 
polskie rodziny. Podczas pielgrzym-
ki mężczyzn w Piekarach Śląskich 
zwrócił się do obecnego tam prezy-
denta Andrzeja Dudy przypominając, 
że wolną od handlu niedzielę mają: 
Austria, Grecja, Belgia, Francja, Luk-
semburg, Norwegia, Holandia, Wiel-
ka Brytania. - Każde z tych państw 
chroni w ten sposób życie rodzinne i 
prywatne obywateli. - W Niemczech 

niedziela jest chroniona zapisem w 
konstytucji, jako wartość i spoiwo 
wspólnoty narodowej - podkreślił 
hierarcha. 

Polacy w tej sprawie są podzieleni. Z 
badania CBOS wynika, że 61 proc. Po-
laków jest za ograniczeniem handlu, 
ale 46 proc. z nich jednocześnie robi 
w niedziele zakupy. Z kolei badania 
przeprowadzone przez TNS Polska 
na zlecenie Konfederacji Lewiatan 
wykazały, że w Polsce zakupy w nie-
dziele robi aż 76 proc. społeczeństwa, 
z czego 31 proc. robi zakupy przez 
internet.

Redakcja Infostrow
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Nadchodzi nowa sieć dyskontów z niskimi cenami
Nowa zagraniczna sieć dyskontów z produktami niespożywczymi wchodzi na polski rynek i prowadzi rekrutację 

pracowników m.in. w Wałbrzychu i Świdnicy. 

Mowa o holenderskiej sieci Action, 
która szuka miejsca na polskim rynku 
szczególnie w miastach, gdzie nasy-
cenie sklepami Lidl i Biedronka jest 
stosunkowo niskie.

Jak piszą o sobie, Action to szybko 
rozwijający się międzynarodowy dys-
kont z produktami niespożywczymi, 
w którym zatrudnionych jest już 35 
000 pracowników w ponad 900 skle-
pach w Holandii, Belgii, Niemczech, 
Francji, Luksemburgu, Austrii, a teraz 
również w Polsce. Jego początki się-

gają 1993 roku, a obecnie w jego ofer-
cie jest ok. 6 tys. produktów, głównie 
niespożywczych, z czego większość 
stale się zmienia. W każdym tygo-
dniu w sieci pojawiają się też dziesiąt-
ki nowych produktów. Asortyment 
podzielono na trzynaście działów 
obejmujących m.in. artykuły gospo-
darstwa domowego, artykuły biuro-
we, artykuły dekoracyjne, kosmetyki, 
napoje i przekąski, zabawki, teksty-
lia, wyroby szklane i porcelanę oraz 
przedmioty z kategorii „zrób o sam”.

Pierwszy sklep sieci otwarto w 
ostatnich dniach w Lesznie, pięć ko-
lejnych jest już w przygotowaniu. 
Przedstawiciele firmy wskazują ich 
lokalizację w miastach południowo-
-zachodniej Polski, chodzi o: Gło-
gów, Legnicę, Wałbrzych, Świdnicę 
i Lubań. Na stronie firmy można 
znaleźć informacje o prowadzonym 
naborze sprzedawców oraz na sta-
nowiska kierownicze w Wałbrzychu, 
Świdnicy i Legnicy. 

Redakcja Infostrow
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OGŁOSZENIA

KLIKNIJ TUTAJ I SPRAWDŹ
NAJNOWSZE OGŁOSZENIA

http://nowemiasto.dlawas.info/ogloszenia
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John Sydney zakochał się w dziewczynie z Sumi-
na... Historia jeńców alianckich na terenie Gminy 
Biskupiec

Nawiązaliśmy współpracę z Klubem Miłośników Lokalnej Historii, który działa przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Biskupcu. Na łamach naszego portalu będą pojawiać się artykuły historyczne autorstwa członków Klubu. „Na 
pierwszy ogień” alianci na terenie gminy Biskupiec i historia miłosna z Sumina. Miłej lektury.

Biskupiec Źródło: Klub Miłośników Lokalnej Historii, Henryk Gajewski

W czasie drugiej wojny światowej nie wszyscy alianccy jeńcy byli zamknięci w stalagach. Z powodu braku rąk do 
pracy wielu z nich pracowało w fabrykach i na majątkach. W naszych okolicach, z tego co jest mi znane, miało to miej-
sce w Osówku, Podlasku i Lipinkach. W majątku Osówko, w czasie wojny, pierwszy sezon na roli pracowała zebrana 
grupa chłopaków i dziewczyn z Grudziądza. Sezon trwał od wiosny do jesieni. Robota, tej grupie młodzieży nie szła 
za bardzo, bo nie byli zwyczajni pracy na roli. Kolejny sezon na majątku pracowali młodzi chłopacy i dziewczyny z 
Ukrainy. W następnym sezonie byli jeńcy angielscy, a w ostatnim sezonie pod koniec wojny, kiedy Hitler już wojnę 
przegrywał, pracowali jeńcy rosyjscy. Grupa jeńców składała się z 20 ludzi. Kiedy zbliżał się już front rosyjski, to część 
pracujących na majątku Rosjan zgłosiła się do wojska niemieckiego, bo w przypadku wyzwolenia obawiali się śmierci 
z rąk własnych żołnierzy, gdyż rosyjski żołnierz w niewoli uważany był za zdrajcę. Robotnicy mieszkali w czerwonym 
budynku, zwanym lagrem, stojącym za budynkami majątku w kierunku Tymawy. Budynek był ogrodzony płotem z 
drutu kolczastego, a brama....

Kliknij tutaj i przeczytaj więcej...

CIEKAWOSTKI

http://nowemiasto.dlawas.info/wiadomosci/john-sydney-zakochal-sie-w-dziewczynie-z-sumina-historia-jencow-alianckich-na-terenie-gminy-biskupiec/cid,9742,a
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NIEZBĘDNIK DLA WAS
Harmonogram wywozu odpadów Gmina Nowe Miasto
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Harmonogram wywozu odpadów Kurzętnik
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NIEZBĘDNIK DLA WAS
Harmonogram wywozu odpadów Grodziczno



NIEZBĘDNIK DLA WAS
Harmonogram wywozu odpadów Biskupiec

TO JUŻ

         PRAWIE
KONIEC



DZIĘKUJEMY!
Jeśli dotarłeś do samego końca!

Pracujemy z pasją

DLA WAS!
Jeśli podoba Ci się

nasza nowa gazeta napisz coś miłego
w komentarzu, udostępnuj ją znajomym lub 

podziel się z nami swoją opinią!
Jeśli masz jakieś uwagi lub zastrzeżenia także 

czekamy na twój głos. Pozdrawiamy!
Zespół Nowe Miasto Dla Was


