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Zderzenie samochodu 
z autobusem
Do zderzenia autobusu i samochodu osobowego do-
szło w Długiem. Jak ustalili policjanci, powodem była 
nadmierna prędkość kierowcy osobówki.

Gmina Wąpielsk

W niedzielę (16.12) po godzi-
nie 16.00 dyżurny policji otrzy-
mał zgłoszenie, że w miejscowo-
ści Długie doszło do zderzenia 
autobusu i samochodu osobo-

wego. Na miejsce natychmiast 
udali się policjanci ruchu drogo-
wego oraz służby ratunkowe.

Dokończenie na str. 8

Włamanie do szkoły
RYPIN  Dwóch 14-latków z Rypina włamało się do jednej ze 
szkół i wyniosło z niej gaśnicę. Policjanci już przedstawili im 
zarzuty

We wtorek (11.12) dyrektor 
jednej z rypińskich szkół po-
wiadomił dyżurnego policji, że 
na terenie jego placówki doszło 
do włamania. Na miejsce zostali 
skierowani policjanci z wydzia-
łu kryminalnego. Na podstawie 
zabezpieczonego monitoringu 
ustalili, że w nocy z 8/9 grudnia 

2018 roku dwie osoby wyłama-
ły okno w budynku, weszły do 
środka i wyniosły gaśnicę. Po-
licjanci szybko ustalili ich dane 
personalne. Byli to dwaj 14-
latkowie z Rypina.

– Już w środę (12.12) kry-
minalni ich zatrzymali i do-
prowadzili do jednostki policji, 

gdzie w obecności opiekunów 
nastolatkowie usłyszeli zarzut 
popełnienia czynu karalnego. 
Po zebraniu całości materiału 
dowodowego przez policjantów 
akta tej sprawy zostaną przesła-
ne do sądu rodzinnego – mówi 
st. asp. Dorota Rupińska z KPP 
Rypin.

Zgodnie z ustawą o postę-
powaniu w sprawach nieletnich 
w przypadku popełnienia czy-
nów karalnych przez osoby nie-
letnie tj. osoby po ukończeniu 
13 lat, ale przed ukończeniem  
17 lat, sąd może zastosować 
wobec tych osób środki wycho-
wawcze lub poprawcze.

(ak)
fot. ilustracyjne
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Wpadli z narkotykami
Rypin  Zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii usłyszało dwóch mieszkańców Rypina, któ-
rych zatrzymali w ubiegły wtorek kryminalni.

O G Ł O S Z E N I E

O G Ł O S Z E N I E

Rypińscy kry-
minalni wyko-
nując czynności 
służbowe na te-
renie miasta, za-
trzymali dwóch 
mężczyzn za po-
siadanie narkoty-
ków. Jeden z nich 
to 32-latek. Męż-

czyzna miał przy sobie prawie 
gram marihuany i rozkruszone 
tabletki ekstazy o wadze pół 
grama, natomiast drugi 34-latek 
ponad gram amfetaminy.

Obaj to mieszkańcy Rypina. 
Jeszcze tego samego dnia usły-
szeli zarzuty posiadania środków 
odurzających i substancji psy-
chotropowych, za co grozi kara 

do 3 lat pozbawienia wolności. 
Teraz zajmie się nimi sąd. Przy-
pomnijmy, że zgodnie z ustawą 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu narkomanii posiadanie 
jakiejkolwiek ilości narkotyków 
jest przestępstwem.

(ak)
fot. ilustarcyjne
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Wigilia na 200 osób
WĄPIELSK  O tych, którzy nie mają rodziny, pomyślał już kilka lat temu wójt Dariusz Górski i wigilia dla 
samotnych stała się gminną tradycją

Przygotowano zaproszenia, 
które zostały dostarczone wszyst-
kim sołtysom, bo oni wiedzą naj-
lepiej komu je wysłać. W świetlicy 
remizy OSP w Długiem ustawiono 
stoły nakryte białymi obrusami, 
ozdobione stroikami i przygotowa-
no wspaniałą wieczerzę. Tę pracę 
powierzono niezawodnym człon-
kiniom Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu gminy. W jaki sposób się 
zorganizowały? Opowiedziała nam 

Zofia Gietka, mieszkanka Długiego.
– Potrawy na wigilię przygo-

towywały panie z kół z różnych 
miejscowości. Wcześniej wspólnie 
ułożyłyśmy jadłospis i ustaliłyśmy, 
co kto robi. Produkty po części do-
stałyśmy z banku żywności, resztę 
trzeba było kupić. My ugotowały-
śmy zupę grzybową, smażyłyśmy 
ryby, przyszykowałyśmy surówki, 
upiekłyśmy rogaliki. Do nas nale-
żało również nakrycie i ozdobienie 

stołów. Pomagały nam osoby, które 
korzystają z banku żywności. Na-
sze koło jest w trakcie powstawa-
nia, ale już teraz postanowiłyśmy 
działać, tym bardziej, że chodziło 
o wigilię dla osób, które nie mają 
rodziny – wyjaśniła Gietka.

W środę 14 grudnia przy sto-
łach w świetlicy zasiadło około 
200 osób, w tym przedstawiciele 
gminnego urzędu, samorządowcy, 
sołtysi, księża. Zebrani obejrzeli ja-
sełka przygotowane przez uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Długiem. 
Podzielono się opłatkiem, składano 
sobie życzenia. Wójt Dariusz Górski 
i przewodniczący wąpielskiej rady 
gminy Tomasz Czajkowski serdecz-
nie się uściskali. Do stołu zaproszo-
no również dzieci, które wystąpiły 
w jasełkach.

– W trakcie moich spotkań 
z mieszkańcami dowiedziałem się 
jak wiele osób w gminie jest sa-

O G Ł O S Z E N I E

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL

motnych. Postanowiłem umilić im 
chociaż święta Bożego Narodzenia, 
wyciągnąć z domów, aby poczuli 
atmosferę tych dni, aby mieli z kim 
podzielić się opłatkiem. Okazało 
się, że jest to im bardzo potrzeb-
ne, podkreślali jak cieszą się z tego 
spotkania. Przy okazji zorganizo-
waliśmy warsztaty kulinarne dla 
podopiecznych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Ci, którzy wy-

razili chęć wzięcia w nich udziału, 
uczyli się jak można z prostych 
produktów wyczarować pyszne 
jedzenie, jak udekorować stół, jak 
rozłożyć naczynia i sztućce. In-
struktorkami były panie z KGW. 
Zaangażowanych w przygotowanie 
wieczerzy było chyba ze 30 osób – 
powiedział nam wójt Dariusz Gór-
ski.

Tekst i fot. (jd)
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Potrącenie pieszej 
na pasach

RYPIN  Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku dro-
gowego, do którego doszło przy ul. Warszawskiej. Kierowca 
forda focusa potrącił pieszą, która przechodziła przez jezd-
nię. Policjanci apelują o ostrożność na drodze, szybko zapa-
dający zmierzch oraz złe warunki pogodowe wpływają na 
słabą widoczność

K A M P A N I A    I N F O R M A C Y J N A

W ubiegły wtorek przed go-
dziną 18.00 do dyżurnego rypiń-
skiej policji dotarła informacja 
o zdarzeniu drogowym w Rypi-
nie, przy ul. Warszawskiej, gdzie 
w okolicy ronda doszło do po-
trącenia pieszej. Na miejsce na-
tychmiast zostali skierowani po-
licjanci oraz służby ratunkowe.

Nowy fragment drogi
Koło dawnej agronomówki wybudowano fragment 
szosy o długości 225 m. We wtorek 11 grudnia nastą-
piło jej symboliczne oddanie do użytku.

Gmina Wąpielsk

Wstęgę przecięli: wójt gminy 
Wąpielsk Dariusz Górski, radna 
ubiegłej kadencji Danuta Duda, 
radny Marcin Suwisz i ksiądz Ja-
cek Dudkiewicz, który inwesty-
cję również poświęcił.

Dlaczego wybudowano tylko 
tak krótki odcinek? Zapytaliśmy 
Dariusz Górskiego.

– Problemem są grunty III 
klasy, które przylegają do dal-
szej części drogi. Mimo tego, 
że rolnicy chcą oddać potrzeb-
ne pasy ziemi, nie mamy jesz-
cze zgody na ich odrolnienie. To 

długotrwała procedura, jeśli ją 
zakończymy, będziemy starali 
się zrealizować dalszy jej frag-
ment. Zdecydowaliśmy się na 
wybudowanie krótkiego odcin-
ka, aby nie niszczyć kanalizacji 
burzowej, która się zamulała. 
Poza tym mieliśmy ponad 40 ty-
sięcy dofinansowania z Fundu-
szu Ochrony Gruntów Rolnych 
i nie chcieliśmy stracić tych pie-
niędzy – wyjaśnił sytuację wójt 
Górski.

Tekst i fot. (jd)

– Ze wstępnych ustaleń po-
licjantów wynika, że kierujący 
fordem focusem 55-letni miesz-
kaniec Rypina zjeżdżając ze skrzy-
żowania z ruchem okrężnym, 
uderzył w pieszą, która prze-
chodziła przez jezdnię w miejscu 
wyznaczonym. Kierowca pojazdu 
był trzeźwy. W wyniku zderzenia 

piesza została przewieziona do 
szpitala. Ostateczne przyczyny 
tego zdarzenia wyjaśni policyjne 
postępowanie – mówi st. asp. 
Dorota Rupińska z KPP Rypin.

Policjanci apelują do kierow-
ców o zachowanie szczególnej 
ostrożności, zwłaszcza w pobliżu 
przejść dla pieszych. O rozwagę 
również prosimy pieszych, aby 
zwracali uwagę na to co dzie-
je się na drodze, nie wchodzili 
na przejście dla pieszych bez-
pośrednio przed nadjeżdżający 
pojazd, gdyż droga hamowania 
samochodu wynosi kilkadziesiąt 
metrów, stosowali się do sygna-
lizacji świetlnej i nie przebiegali 
przez jezdnię.

(ak), fot. KPP Rypin
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Świątecznie u gospodyń
GMINA BRZUZE  Tradycyjnie panie z KGW zorganizowały wi-
gilie w swoim gronie. 17 grudnia w Domu Kultury w Brzuzem 
spotkały się przedstawicielki wszystkich kół. Kilka godzin później 
w Ostrowitem czas spędziły gospodynie z miejscowego koła

R E K L A M A

W poniedziałkowe przed-
południe na uroczystym wigilij-
nym posiłku pojawiły się panie 
z KGW z terenu gminy. Gośćmi 
byli również wójt Jan Koprowski 
oraz pracownicy urzędu. Było 
tradycyjne dzielenie się opłat-
kiem i mnóstwo życzeń. Każdy 
miał czym się częstować, po-
nieważ działaczki przygotowały 

smaczne menu. Na stole można 
było spotkać między innymi ryby 
w różnej postaci, sałatki i różne 
rodzaje ciast.

Podobnie było podczas świą-
tecznego obiadu, który przygo-
towały panie z KGW Ostrowite. 
Każdy mógł złożyć znajomym ży-
czenia przy opłatku i spędzić miło 
czas przy stole. W tej uroczysto-

ści gospodyniom towarzyszył 
proboszcz parafii Ostrowite ks. 
kan. Zbigniew Morawski, wójt Jan 
Koprowski, przewodniczący rady 
gminy Krzysztof Budziński, radni 
Błażej Makuch i Jan Cieszyński 
oraz sołtys Mirosław Kruszewski. 
Na poczęstunek panie przygoto-
wały między innymi zupę grzy-
bową, paszteciki z grzybami i ka-
pustą, ryby różnego rodzaju oraz 
ciasta. Był również tort z okazji 
urodzin jednej z członkiń, pani 
Jędrzejewskiej. Całość spotkania 
poprowadziła przewodnicząca 
Daniela Trędewicz.

– Dziękuję, że mogę spędzić 
z wami miło czas, zamiast sie-
dzieć samotnie. Obyśmy się spo-
tkali za rok w tym samym gronie 
– skomentowała Marianna Do-
mann do zebranych.

Tekst i fot. (dr)

Gmina Wąpielsk

Zderzenie samochodu z autobusem
Dokończenie ze str. 1

– Jak ustalili mundurowi, 
kierujący pojazdem renault la-
guna na śliskiej nawierzchni 
nie dostosował prędkości do 
warunków panujących na dro-
dze, wpadł w poślizg, w wyniku 

czego wjechał na drogę z pierw-
szeństwem przejazdu i zderzył 
się z prawidłowo jadącym auto-
karem – wyjaśnia st. asp. Doro-
ta Rupińska z KPP Rypin.

Do szpitala został prze-
wieziony kierowca samochodu 

osobowego. Autokarem po-
dróżowało 5 osób, na szczęście 
nikomu nic się nie stało. Obaj 
kierowcy byli trzeźwi. Sprawca 
został ukarany mandatem oraz 
otrzymał punkty karne.

(ak), fot. KPP Rypin

R E K L A M A
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Moc orzecha włoskiego
KULINARIA  Sezon bożonarodzeniowy kojarzy się nam z orzechami. O tym czy są zdrowe czy nie, czy 
możemy jadać je do woli oraz co jeszcze można z nich zrobić, piszemy w naszym poradniku

Czas Bożego Narodzenia to 
skojarzenie przede wszystkim 
z orzechami włoskimi. Dodajemy 
je do ciast, kutii i innych potraw. 
Chrupiemy także surowe, rozbi-
jając łupiny świątecznym dziad-
kiem do orzechów. I dobrze, bo 
mimo, że są bardzo kaloryczne 
– pięć orzechów zawiera tyle 
kalorii co jeden pączek – są też 
bardzo zdrowe.

Orzechy na zdrowie
Są one najbogatszym źró-

dłem wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych. Zawierają ich 
aż 40 proc. Co to oznacza? Lista 
zalet tych kwasów jest bardzo 
długa. Są prekursorem cennych 
kwasów Omega-3, niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowa-
nia organizmu. Regulują stęże-
nie cholesterolu we krwi oraz 
jej ciśnienie. Zmniejszają agre-
gację, czyli zlepianie się płytek 
krwi, co za tym idzie działają 
antymiażdżycowo i chronią nas 
przed zawałem. Orzechy wło-
skie wpływają także korzyst-
nie na funkcjonowanie układu 
nerwowego i stan oczu. Mają 
też właściwości przeciwzapalne 
oraz są sposobem na poprawę 
samopoczucia, hamują bowiem 
wydzielanie neurohormonów 
będących przeciwnikami dla se-
rotoniny – naszego hormonu 
szczęścia.

Orzechy włoskie są też cen-
nym źródłem białka, a także 
błonnika pokarmowego. Zawie-
rają także cynk  niezbędny do 
budowania odporności, który 
bierze też udział w metabo-
lizmie węglowodanów, tłusz-
czów, białek i alkoholu, i chroni 
przed wolnymi rodnikami. Mają 
w sobie magnez ważny właśnie 
dla sprawnego funkcjonowania 
wzroku oraz mięśni i nerwów. 
To on chroni nas przed zakrze-
pami w naczyniach krwiono-
śnych oraz skrzepami, a więc 
przed zawałem. Ten przysmak 
zawiera także potas, który od-
powiada za właściwą gospodar-
kę wodną w organizmie oraz 
prawidłowe funkcjonowanie 
nerwów i mięśni. Utrzymuje on 

równowagę kwasowo-zasadową 
i pobudza wydzielanie hormo-
nów. Do tego jest tam też fosfor, 
gwarant mocnych zębów i kości, 
który dba o równowagę kwaso-
wo-zasadową. Orzech zawierają 
też mangan, który odpowiada za 
metabolizm glukozy i kwasów 
tłuszczowych oraz za stan kości 
i skóry. Zapewnia też prawidło-
we funkcjonowanie ośrodkowe-
go układu nerwowego. Miedź 
też jest w orzechach, a uczestni-
czy ona w wytwarzaniu czerwo-
nych krwinek i tworzeniu kości, 
ma wpływ na szybkie gojenie się 
ran oraz wchłanianie żelaza.

Orzechy włoskie to też wi-
taminy. Zawierają witaminę E, 
która jest silnym przeciwutle-
niaczem (chroni przed starze-
niem i nowotworami), zapobie-
ga chorobom układu krążenia, 
wpływa na krzepliwość krwi. 
Jej niedobór prowadzi do pro-
blemów z mięśniami (dystrofie), 
ze skórą (przebarwienia skórne), 
powoduje uczucie zmęczenia, 
osłabienie. Zawierają witami-
nę B1, ważną dla prawidłowe-
go funkcjonowania układu po-
karmowego i układu krążenia, 
a także dla metabolizmu wę-
glowodanów. Sprzyja ona kon-
centracji, wpływa na pogodny 
nastrój. Skutkiem jej niedoboru 
są problemy z mięśniami oraz 
sercem i układem krążenia. Ten 
świąteczny przysmak ma w so-
bie też witaminę B6, ta zaś dzia-
ła krwiotwórczo. Jej niedobór 
może skutkować zmęczeniem, 
rozdrażnieniem, a nawet depre-
sją. No i na koniec kwas folio-
wy, który też w nich znajdziemy. 
Wpływa on pozytywnie na funk-
cjonowanie wątroby, żołądka 
i jelit oraz systemu nerwowego 
i mózgu. Jest ważny dla kondycji 
psychicznej, chroni przed no-
wotworami. Szczególnie ważny 
jest u kobiet w ciąży, pomaga 
bowiem uniknąć wad cewy ner-
wowej u płodu.

Naukowcy wciąż to jeszcze 
badają, ale wiadomo już, że kwa-
sy fenolowy i elagowy, które za-
warte są w orzechach włoskich, 

mają działanie przeciwnowo-
tworowe. Wiążą i unieszkodli-
wiają substancje rakotwórcze.

Orzechy dla urody
Orzechy włoskie wpływają 

korzystnie na stan skóry, pa-
znokci i włosów. Są eliksirem 
młodości, opóźniają bowiem 
procesy starzenia. Pomagają le-
czyć trądzik, egzemę, zakażenia 
skórne. Zatrzymują wypadanie 
włosów, a nawet nadpotliwość. 
Ich właściwości antybakteryj-
ne, ściągające i przeciwgrzybi-
cze wykorzystuje się między 
innymi w maseczkach. Natural-
ny barwnik zawarty w liściach 
i zielonych łupinach dodawany 
jest do kosmetyków brązują-
cych oraz szamponów, odżywek 
i płukanek do ciemnych włosów. 
Rozdrobnione skorupy to bar-
dzo często spotykany element 
peelingów i kremów złuszczają-
cych naskórek.

Orzechy na ozdobę
Orzechy nierozłupane ide-

alnie nadają się do tworzenia 
różnego rodzaju ozdób. Z uży-
ciem kleju na gorąco możemy 
tworzyć z nich wieńce i gwiazdy 
bożonarodzeniowe, choinki. Po-
lakierowane spray’em na złoto 
lub srebrno wyglądają zachwy-
cająco. Pojedyncze orzechy mo-
żemy użyć jako główki krasnali, 
do których doklejamy czapecz-
kę i tułów. Dobrze też wypadają 
w roli pyska renifera czy zawie-
szonej na choince ozdobionej 
orzeszkowej bombce. W łupin-
kach możemy zrobić maleńkie 
świeczki, które będą unosić się 
na wodzie i pięknie zdobić świą-
teczny stół, pływając w szklanej 
misie. Wysypane do szklanych 
mis w całości z dużą świecą wło-
żoną w środek stworzą idealny 
świąteczny stroik, który dodat-
kowo można zjadać. Obrane 
orzechy włoskie ozdobią nam 
pierniczki, pierniki i inne ciasta. 
Nie należy się ich bać dodawać 
do sałatek i ozdabiać nimi mię-
sne półmiski. 

(CR)
Fot. internet

KUtIA z ORzeChAmI włOsKImI
Składniki: 1 szklanka łuskanej pszenicy, 1 szklanka maku, 1 szklanka miodu 
płynnego, 1 szklanka mleka, 200g orzechów włoskich, 100g suszonych moreli, 
2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej, 100g migdałów, 4 łyżki rodzy-
nek.
Pszenicę zalać wodą i odstawić na noc. Następnego dnia mak zalać wrzącym 
mlekiem i mieszając gotować na wolnym ogniu ok. pół godziny. Dwukrotnie 
zemleć i ostudzić. Pszenicę gotować do miękkości (można zmienić wodę). Do-
kładnie osączyć, ostudzić i połączyć z makiem i miodem. Rodzynki, morele, 
skórkę pomarańczową i posiekane orzechy sparzyć (orzechy można obrać ze 
skórki). Osuszyć i połączyć z makiem. Wymieszać. Przed podaniem schłodzić 
w lodówce.

mAsłO ORzeChOwe
(surowe)
Składniki: garść (do 100g) świeżych łuskanych orzechów włoskich, szczypta 
soli, pół łyżeczki brązowego cukru, parę kropel (do pół łyżeczki) neutralnego 
oleju.
Orzechy umieścić z pozostałymi składnikami w malakserze i cierpliwie mikso-
wać, aż całość zamieni się w gładką masę. Jeśli to będzie naprawdę konieczne 
(masa będzie zupełnie sucha a malakser groził przegrzaniem), podlać olejem. 
Zweryfikować smak, ew. doprawić. Przechowywać w lodówce.
(prażone)
Składniki: garść (do 100g) świeżych łuskanych orzechów włoskich, szczypta 
soli, pół łyżeczki brązowego cukru, odrobina oleju do prażenia, parę kropel (do 
pół łyżeczki) neutralnego oleju.
Orzechy namoczyć: albo zalać zimną wodą na co najmniej 5 godzin (lub na noc), 
albo gorącą (świeżo zagotowaną) na 15-20 minut. Wysuszyć, ułożyć w 1 war-
stwie na blaszce i umieścić w piekarniku (180 st.) na ok. 15 minut. Wystudzić 
i postępować jak w przepisie 1.
wygłAdzAjąCA mAseCzKA z ORzeChów
Składniki: kilka sztuk zmielonych orzechów włoskich, 2 łyżki śmietany (słod-
kiej), 1 łyżeczki soku pomarańczowego. 
Połącz wszystkie składniki na gładką masę. Nałóż na twarz (omijając oczy 
i usta) i pozostaw na około 20 min. Następnie zmyj płatkiem kosmetycznym 
nasączonym mlekiem. Dopiero potem spłucz dokładnie wodą.
ORzeChOwy peeLINg
Włoskie orzechy należy obrać dokładnie ze skorupki, ale trzeba pozostawić ich 
brązową skórkę. Następnie rozkruszamy je za pomocą blendera albo tłuczka do 
mięsa (umieszczamy orzechy w folii spożywczej i uderzamy w nie tłuczkiem). 
Pamiętajmy, że powinien to być peeling gruboziarnisty, więc nie przesadźmy 
z rozdrobnieniem orzechów. Przygotujmy naczynie, które będzie służyło do 
wymieszania peelingu. Może to być plastikowe opakowanie po lodach. Wlewa-
my do niego jogurt. Jeśli mamy jogurt bałkański lub grecki, wówczas możemy 
dolać łyżeczkę wody, aby go nieco rozcieńczyć, gdyż jego konsystencja jest 
gęstsza niż konsystencja zwykłego jogurtu. Następnie dodajemy rozkruszone 
orzechy i łyżkę miodu. Całość dokładnie mieszamy. Peeling wykonujemy pod 
prysznicem albo w wannie. Nabieramy odrobinę domowego kosmetyku na 
dłoń, a następnie masujemy nim swoje ciało. Najlepiej przeznaczyć kilka minut 
na jedną partię (np. na brzuch, pośladki, uda), a masaż wykonywać kulisty-
mi ruchami. Następnie spłukujemy z siebie dokładnie ten domowy kosmetyk 
i wklepujemy w ciało ulubiony balsam.

wILgILIjNe pIeROgI z KAszą gRyCzANą I ORzeChAmI
Składniki na ciasto: 2,5 szklanki mąki, 2 łyżki masła, 2 żółtka, ciepła woda do 
zagniecenia i szczypta soli.
Składniki na farsz: 1/2 szklanki kaszy gryczanej, szklanka bulionu wołowego 
z kostki, mała cebula, 5 dag posiekanych orzechów włoskich, 10 dag twardej 
fety, 3 łyżki posiekanej natki pietruszki, 2 łyżki masła, 4 łyżki oleju, majeranek 
i pieprz.
Kaszę gotuj w bulionie wołowym z kostki, aż wchłonie cały płyn. Ostudź. Ce-
bulę posiekaj i przesmaż na maśle. Wymieszaj z kaszą, orzechami, startą na 
tarce fetą i natką. Dopraw pieprzem i majerankiem. Z podanych składników 
zagnieć elastyczne ciasto, cienko rozwałkuj i szklanką wykrój krążki. Kładź po 
łyżeczce farszu, zlep pierogi. Gotuj w osolonym wrzątku 2 minuty od chwili 
wypłynięcia.
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roślinne tatuaże
NowiNki techNiczNe  Na Uniwersytecie Iowa State Univer-
sity trwają prace nad tanimi sensorami opartymi na polskim 
wynalazku – grafenie. Dzięki nim rolnik zyska dostęp do da-
nych na temat tego w jakiej kondycji jest roślina

Sensory są cieniutkie i gięt-
kie. Należy je przykleić do liści 
kukurydzy. Wyglądają na liściach 
niczym tatuaże i zbierają wiele 
danych. Kluczem do wynalazku 
jest wynaleziony w 2004 roku 
w Polsce grafen, czyli bardzo 
cienka warstwa węgla. Grafeno-
we płytki są wtapiane w specjal-

ne taśmy, a te tworzą sensory 
przyklejane na liście kukurydzy. 
Sensor zbiera dane dotyczące 
poziomu wody w roślinie. Dzię-
ki dokładności jest w stanie 
ostrzec rolnika na długo przed 
tym jak zauważy on objawy de-
ficytów wody na własne oczy.

Studenci z USA starali się, 

aby czujniki były bardzo tanie. 
Wydrukowali je na drukarkach 
3D. Pozyskali również grant 
na dalsze badania i wystąpili 
z wnioskiem patentowym. Pro-
dukt ma również znaleźć się na 
rynku.

(pw)

Trzoda chlewna

Poparli prostujących
Pod koniec roku skończyła się cierpliwość rolników. Rozpoczęli protesty. Najbar-
dziej spektakularnym było zablokowanie autostrady pod Warszawą. Kujawsko-
Pomorscy Rolnicy zrzeszeni w Izbie Rolniczej poparli postulaty rolników z Ma-
zowsza.

21 grudnia obradowało Wal-
ne Zgromadzenie Kujawsko-Po-
morskiej Izby Rolniczej. Obecni 
wyrazili solidarność z rolnika-
mi z Mazowsza. Przypomnijmy, 
że protest dotyczył sytuacji na 
rynku trzody chlewnej. Inne po-
stulaty rolników dotyczą upora-
nia się z Afrykańskim Pomorem 
Świń. 

Kujawsko-Pomorska Izba 
Rolnicza również zwracała się do 
ministerstwa z prośbami w obu 
tych kwestiach, ale bezskutecz-
nie:

– „Niestety, poza pisemnymi 
deklaracjami ze strony rządzą-
cych, nasze wnioski i postulaty 
pozostawały niezauważone. Jed-
nocześnie Walne Zgromadzenie 

Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolni-
czej odcina się od jakichkolwiek 
postulatów strajkujących, mają-
cych wymiar polityczny” – czy-
tamy w stanowisku izby.

Na początku grudnia średnia 
cena kilograma żywca wieprzo-
wego w naszym regionie wynio-
sła 3,64 zł.

(pw)

Trzoda chlewna

Świnka z genem
Nie Afrykański Pomór Świń, o którym jest tak głośno, ale mniej znana choroba 
o nazwie PRRS przyczyniła się w latach 80. do największej klęski na rynku wie-
przowiny. Opracowano już pierwsze genetycznie modyfikowane prosięta odpor-
ne na to schorzenie.

PRRS to skrót od Zespołu 
Rozrodczo-Oddechowego Świń. 
W Polsce pierwszy raz został za-

obserwowany 20 lat temu. Na 
świecie wywołał wielkie pro-
blemy na rynku wieprzowiny 

Zmiany tylko 
w czasie kampanii
Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Minister-
stwa Rolnictwa z prośbą o przyjrzenie się funkcjono-
waniu aplikacji eWniosek plus. Przede wszystkim jest 
to kwestia dokonywania zmian we wniosku już po 
zakończeniu kampanii.

Dopłaty

Aplikacja eWniosekPlus, 
mimo pewnych kłopotów prze-
trwałą pierwszą próbę obciążenia 
i pierwszą kampanię składanie 
wniosków o dopłaty bezpośred-
nie niemal wyłącznie przez inter-
net. Aplikacja zawiera także opcję 
dokonywania zmian we wniosku 
nie tylko w terminie składania 
wniosków, ale również w trakcie 
trwania kampanii. Mimo to do 
izb rolniczych trafiły przypadki 
rolników, którzy nie byli w stanie 
dokonać tego typu zmian.

Agencja obiecała, że przyjrzy 
się tym przypadkom. Przypomina 

także, że wniosek rozpatrywa-
ny jest jedynie w takim zakresie, 
w jakim został on prawidłowo 
wypełniony i złożony w terminie 
określonym do składania wnio-
sków, tj. w 2018 r. do dnia 10 lipca 
oraz na podstawie dołączonych 
do niego prawidłowych dokumen-
tów. Natomiast braki we wniosku 
oraz na załącznikach uzupełnione 
po dniu 10 lipca 2018 r., nie będą 
uwzględniane w prowadzonym 
postępowaniu administracyjnym 
w sprawie przyznania płatności.

(pw)

Więcej czasu 
na „Współpracę”
Jeszcze do 14 stycznia rolnicy będą mieli czas na skła-
danie wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Współpraca”.

Dopłaty

Konkurs na przyjmowanie 
wniosków na działanie  „Współ-
praca” został rozpoczęty 3 paź-
dziernika. Pierwotnie zakładano, 
że rolnicy będą składać dokumenty 
do 17 grudnia. Teraz termin wydłu-

żono do 14 stycznia włącznie. Cel 
„Współpracy” jest jeden – stwo-
rzenie grup operacyjnych na rzecz 
innowacji (EPI). EPI mogą stanowić 
co najmniej dwaj rolnicy, dwaj wła-
ściciele lasów, jednostki naukowe, 
przedsiębiorcy i inne firmy branży 
usług dla rolnictwa.

Pomoc można uzyskać na 
budowę lub remont obiektów, za-
kup maszyn, badania naukowe itd. 
Maksymalnie EPI może otrzymać 
5,5 mln zł. W 2017 roku podobny 
program wdrożono pilotażowo. 
Wówczas złożono 90 wniosków 
w całym kraju. Pomoc otrzyma-
ło zaledwie 20. Jak widać, złożenie 
wniosku nie jest prostą sprawą, 
stąd wydłużenie terminu.

(pw), fot. ilustarcyjne

Drób wodny 
nadzieją dla rolników
Nasze województwo może słynąć z gęsiny. 7 grudnia w Minikowie odbyła się kon-
ferencja poświęcona drobiowi wodnemu, a więc także gęsiom.

Zwierzęta

Według nowych danych sta-
tystyczny Polak zjada rocznie 200 
gram gęsiny. To niewiele, ale spoży-
cie rośnie, a branża staje się coraz 
popularniejsza także wśród rol-
ników. Zainteresowanie przetwa-
rzaniem gęsi mają również Koła 
Gospodyń Wiejskich. Po tym jak 
zyskały możliwość zarejestrowania 
swojej działalności, prawdopodob-

nie ilość produktów związanych 
z gęsiną powiększy się.

Kilogram gęsiny w skupie 
kosztuje ok. 8 zł. Za kaczkę lub 
kurę otrzymamy nieco ponad po-
łowę tej kwoty. Jednak hodowcy 
gęsi nie muszą martwić się niskim 
spożyciem tego mięsa w Polsce. 
Od lat zaopatrujemy w gęsinę kra-
je zachodniej Europy np. Francję 

i Niemcy. Co roku Polskę opuszcza 
2 tysiące ton gęsiny. Ostatnio za-
smakowali w niej także mieszkańcy 
Hongkongu. Najchętniej hodowaną 
odmianą gęsi w Polsce jest gęś biała 
kołudzka, która wywodzi się wła-
śnie z naszego województwa.

Rośnie także zainteresowanie 
polskimi kaczkami.

(pw)

w latach 80. Choroba powoduje 
przedwczesne porody, poronie-
nia i rodzenie słabych płodów. 

Występowały także objawy za-
palenia płuc i niewydolność od-
dechowa. Najlepszym jak dotąd 
sposobem walki z wirusem PRRS 
były szczepienia. Niestety wirus 
nie jest łatwy do zwalczenia, po-
nieważ mutuje i 

wirus występujący np. u świń 
w USA jest inny niż ten europej-
ski.

Po 25 latach badań w USA 
wyhodowano pierwsze prosięta 
odporne genetycznie na PRRS. 
Naukowcy wykryli, że za prze-
noszenie wirusa odpowiedzialna 

jest proteina o nazwie CD163. 
Postanowiono więc ją usunąć, 
w efekcie czego narodziły się 
świnie odporne na wirusa. Aktu-
alnie trwają obserwacje zwierząt 
pod kątem wykrycia jakichś ano-
malii. Amerykanie będą dążyć 
do wprowadzania na rynek ta-
kich modyfikowanych genetycz-
nie świń głównie ze względu na 
koszty walki z PRRS. Co roku wy-
dają na to 660 mln dolarów, a są 
to koszty tylko rządowe. Farme-
rzy cierpią jeszcze bardziej.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Od zależności ku samodzielności 

Startuje nowy rządowy program „Od zależności ku samodzielności”, któ-
rego celem jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w przezwy-
ciężeniu ich trudnej sytuacji życiowej. W 2019 roku na realizację programu 
przeznaczono 3 mln zł. O środki mogą się starać: jednostki samorządu 
terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy 
społecznej, organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne 
dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych 
mają trudności w życiu codziennym; podmioty (z art. 25 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej), które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach 
ofert o dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych 
strategii rozwiązywania problemów społecznych. Oferty konkursowe na-
leży składać do 4 stycznia 2019 roku, do Wydziału Polityki Społecznej 
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Nowy Rzecznik Praw Dziecka   

W piątek 14 grudnia Mikołaj Paweł 

Pawlak przed sejmem złożył ślubowa-

nie i objął urząd Rzecznika Praw Dziec-

ka, zastępując na tym stanowisku Mar-

ka Michalaka, który sprawował funkcję 

przez dwie kadencje. Jak podaje oficjalna 

strona RPD, Pawlak to prawnik, inicjator 

i współautor licznych rozwiązań chro-

niących prawa najmłodszych, promotor 

działań edukacyjnych na rzecz dzieci 

i młodzieży, adwokat specjalizujący się 

w prawie rodzinnym.

Od stycznia wchodzą w życie e-Akta

Od stycznia, w związku z wejściem w życie projektu e-Akta, zmienia się 
zakres danych, jakie przedsiębiorca będą przekazywać do ZUS. Zmiany 
oznaczają dla płatników przede wszystkim duże korzyści. Najpierw jednak 
trzeba dostosować do nich programy kadrowo-płacowe. Jeśli przedsię-
biorca lub biuro rachunkowe działające w jego imieniu, korzysta z progra-
mu kadrowo-płacowego, który nie rejestruje danych wymaganych prze-
pisami wchodzącymi w życie już 1 stycznia 2019 r. powinni jak najszybciej 
zaktualizować oprogramowanie. Do zmian w dokumentach przekazywa-
nych do ZUS w związku z projektem e-Akta będzie na bieżąco dostoso-
wany program Płatnik i e-Płatnik. Od 1 stycznia 2019 roku okres prze-
chowywania akt pracowniczych dla wszystkich nowozatrudnionych osób 
będzie wynosił  10 lat, od zakończenia obowiązywania umowy o pracę 
lub umowy zlecenia. Jest to związane z nowym zakresem danych, które 
pracodawcy będą przekazywać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
Nowe dane dotyczą wypłaconych pracownikowi (zleceniobiorcy) w da-
nym miesiącu kwot przychodu oraz okresów wykonywania pracy na-
uczycielskiej. Informacje te będą przesyłane w miesięcznym imiennym 
raporcie o przychodach ubezpieczonego: ZUS RPA.

Ostatni moment 
dla kół gospodyń wiejskich 

Od ponad dwóch tygodni obowiązuje ustawa o ko-łach gospodyń wiejskich. Zakłada ona, że KGW na-były osobowość prawną (powstał Krajowy Rejestr KGW), co skutkuje m.in. możliwością ubiegania się o środki finansowe w ramach konkursów i dotacji (samorządowych, rządowych). Co ważne, tylko do 27 grudnia zgłoszone w rejestrze koła mogą zło-żyć wniosek o wsparcie i otrzymać od 3 do 5 ty-sięcy złotych na swoją działalność i rozwój. Więcej informacji można uzyskać poprzez telefoniczny dyżur koordynatora biura Pełnomocnika Rządu ds. MŚP (22) 273-79-61.

Zrób badanie, zyskaj pewność   

Trwa finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego woje-
wódzki program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów 
jelita grubego, z bezpłatnymi badaniami kolonoskopowymi. Badania 
realizuje 14 wybranych w konkursie o dofinansowanie placówek me-
dycznych w całym regionie. O tym, gdzie można się przebadać, infor-
mujemy w marszałkowskiej infolinii pod numerem telefonu 56 652 18 
73. Rak jelita grubego to jeden z najczęściej występujących nowotworów 
złośliwych. Rozwija się przez kilkanaście lat, długo nie dając uchwytnych 
objawów. Z bezpłatnych przesiewowych badań kolonoskopowych mogą 
skorzystać osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka 
jelita grubego – w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których rodzinach 
stwierdzono wcześniej tego rodzaju schorzenia. 

Decyzje w sprawie importu świń 

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysz-
tof Ardanowski podjął decyzję o wstrzymaniu 
wydawania zezwoleń na import do Polski świń 
i mięsa wieprzowego z obszarów objętych 
ograniczeniami, tzw. stref czerwonych ASF. 
– Minister podejmuje takie działania i zapo-
wiedział, że dalej będzie je podejmował w celu 
ochrony polskich producentów trzody chlewnej, 
którzy mają problemy w związku z trudną sytu-
acją jaka występuje na rynku wieprzowiny – po-
daje resort rolnictwa. 

Bezrobocie wciąż niskie  

W listopadzie stopa bezrobocia wyniosła 5,8% i była o 0,1 
pkt. proc. wyższa niż miesiąc wcześniej, a o 0,7 punktu 
procentowego niższa niż rok temu. Niepracujących było 
niewiele ponad 950 tys. Wzrost bezrobocia w tym okre-
sie nie jest niczym nadzwyczajnym. W ciągu ostatnich 28 
lat spadek w tym miesiącu odnotowano tylko cztery razy, 
w 1994 r. 2006 r., 2007 r. i 2017 r., ale wówczas liczba 
bezrobotnych była znacznie wyższa niż obecnie. Najniż-
sza stopa bezrobocia (na poziomie 3,1%) utrzymuje się 
w województwie wielkopolskim, najwyższa w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim (10,1%). 
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 Golub-Dobrzyń
 Z okazji 30-lecia działalności Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni moż-

na oglądać wystawę poświęconą historii instytucji. Na ekspozycji trwającej do 

końca roku zwiedzający mogą poznać historię Szafarni i szafarskiego dworku, 

a także dowiedzieć się jak na przestrzeni lat zmieniał się Ośrodek. Proces 

przemiany instytucji ukazuje kalendarium oraz archiwalne zdjęcia przedsta-

wiające poprzedni wygląd pomieszczeń i pałacu. Z kolei w bibliotece dostęp-

ne są dawne kroniki ośrodka i księgi pamiątkowe dokumentujące artystów 

oraz osoby odwiedzające Szafarnię w ciągu ostatnich trzech dekad.

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni organizuje I Wojewódzki Konkurs Lite-

racki dla szkół podstawowych pt. „Słowem o Szafarni”. Zgłoszenia są przyj-

mowane do 21 grudnia.  Na konkurs należy przesłać opowiadanie na temat 

„Nieznana przygoda Fryderyka Chopina na wakacjach w Szafarni w 1824 

roku”. Zadaniem uczestników jest opisanie wymyślonego wydarzenia, które 

mogłoby przydarzyć się młodemu kompozytorowi podczas letniego pobytu 

w posiadłości Dziewanowskich. W pracy powinny znaleźć się jednak nawią-

zania do prawdziwych faktów, postaci i wydarzeń z 1824 r.

 Wąbrzeźno
 23 grudnia o godz. 16.00 warto wybrać się do WDK na muzyczne jasełka 

pt. „Nasze Betlejem”. Wykonawcami przedstawienia będą uczniowie wąbrze-

skich szkół i przedszkoli oraz zespół Nefes. Wstęp wolny!

 W piątek 25 stycznia o 19.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury zaśpiewa 

Marek Piekarczyk. Artysta wykona największe przeboje w akustycznych aran-

żacjach Piekarczyk jest znany przede wszystkim jako wokalista zespołu TSA. 

Formacja powstała w 1979 roku i na stałe zapisała się w historii polskiej mu-

zyki oraz rodzimego heavy metalu. Muzycy nagrali kilkanaście albumów, na 

których znalazły się takie utwory jak: „51”, „Trzy zapałki”, „Bez podtekstów” 

czy „Ty, on, ja”. Młodsza cześć publiczności kojarzy artystę z telewizyjnego 

show „The Voice of Poland, w którym pełnił rolę jurora. Wokalista współpra-

cował też z Teatrem Muzycznym w Gdyni, gdzie zagrał rolę Jezusa w rock-

operze „Jesus Christ Superstar”. Przedsprzedaż biletów do 9 stycznia 2019 r. 

w cenie 60 zł/os. i 50 zł grupowy (grupa od 15 osób) do nabycia w kasie WDK 

od pon. do pt. w godz. 12.00-16.00. W przypadku małego zainteresowania 

koncert zostanie odwołany.

 Rypin
 W niedzielę 30 grudnia o 17.00 w Rypińskim Domu Kultury odbędzie się 

koncert świąteczny pt. „Kolędować małemu”. W programie występy Miejskiej 

Orkiestry Dętej, wokalistów RDK oraz rozstrzygnięcie konkursu na szopkę bo-

żonarodzeniową. Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. 

 Sylwestra warto spędzić z RDK. 31 grudnia o 21.30 rozpocznie się re-

transmisja spektaklu z Teatru Bolszoj z Moskwy – „Dziadek do orzechów”. 

Dodatkowe atrakcje: zimny bufet, toast o północy. Bilety kosztują 40 zł. 

 18 stycznia Rypiński Dom Kultury zorganizuje koncert pt. „Już nie zapo-

mnisz mnie…” w wykonaniu Tomasza Stockinger, w duecie z pianistą Ste-

fanem Gąsieńcem. Publiczność usłyszy przede wszystkim polskie piosenki 

z lat dwudziestych i trzydziestych. Koncert odbędzie się w piątek 18 stycznia 

o 19.00 w sali widowiskowej Rypińskiego Domu Kultury przy ul. Warszaw-

skiej 8. Bilety w cenie 30 zł są dostępne w kasie kina „Bałtyk” lub na www.

bilety24.pl.

 3 lutego o 16.00 i 19.00 w rypińskim kinie będzie można obejrzeć spek-

takl „Prywatna klinika”. To inteligentna i prawdziwie śmieszna farsa, w której 

humor rozwija się aż po ostatnią scenę. Lekka treść, wyraziste postaci, zawrot-

ne tempo, zaskakujące zwroty akcji oraz świetna obsada zapewniają rozrywkę 

na wysokim poziomie. Historia Harriet rozwódki mieszkającej w eleganckim 

mieszkaniu w Brighton, która rozwiązuje problemy finansowe dzięki wsparciu 

dwóch żonatych dżentelmenów i perfekcyjnie zorganizowanego kalendarza. 

Kiedy jeden z nich zostaje unieruchomiony w łóżku przez złamaną nogę, 

a w progu mieszkania Harriet pojawia się dawno niewidziana przyjaciółka 

Anna wraz z niestroniącym od alkoholu mężem oraz niczego nieświadome 

zdradzane małżonki, spektakl staje się prawdziwym rollercoasterem emocji, 

pomylonych tożsamości, karykaturalnych sytuacji i arcyśmiesznych dialogów. 

Bilety w cenie 95 zł – parter, 80 zł – balkon.  

oprac. (ToB)

Co? Gdzie? Kiedy?Sukces 
rypińskiej książnicy

biblioteki  „Rzeczpospolita” ogłosiła wyniki ósmej edycji 
Rankingu Bibliotek. Na szóstym miejscu w województwie 
znalazła się rypińska książnica. Jak wypadły pozostałe biblio-
teki z naszego regionu? 

Twórcy rankingu wysłali po-
nad 2300 ankiet do wszystkich 
gmin wiejskich i miejsko-wiej-
skich oraz miast (z wyklucze-
niem miast na prawach powiatu). 
Uzyskali prawie 750 odpowiedzi. 
Ankieta zawierała 26 pytań. Oce-
niano m. in. powierzchnię bi-
blioteki i filii w przeliczeniu na 
1000 mieszkańców oraz średnie 

zatrudnienie w placówce. Wzięto 
pod uwagę czas pracy biblioteki, 
wielkość księgozbioru w prze-
liczeniu na 1000 mieszkańców, 
wielkość księgozbioru nabytego 
w ciągu dziesięciu lat jako pro-
cent całego zbioru oraz zakupio-
ne nowe książki. 

– Przyznawaliśmy punkty 
m.in. za dostępne dla czytelni-

ków tytuły prasowe, dostęp do 
nowych mediów, udogodnienia 
dla osób niepełnosprawnych. 
Punkty można było również uzy-
skać za działające przy bibliotece 
kółka czytelnicze, artystyczne, 
literackie. Oprócz odpowiedzi na 
ankietę wykorzystaliśmy dane 
Głównego Urzędu Statystyczne-
go – informują twórcy rankingu. 

W rankingu zwyciężyła bi-
blioteka w Sianowie (wojewódz-
two zachodniopomorskie), która 
zgromadziła 322,5 pkt. Na drugim 
miejscu znalazła się książnica 
z naszego województwa, z Barci-
na, z wynikiem 314,54 pkt. Szóste 
miejsce w kujawsko-pomorskim, 
a 157. ogółem zajęła Miejsko-
Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Rypinie (222,74 pkt). Pozosta-
łe książnice wypadły dużo go-
rzej. Biblioteka w Lipnie została 
sklasyfikowana na 389. miejscu, 
w Kowalewie Pomorskim – na 
543. miejscu, a w Golubiu-Do-
brzyniu – na 615. miejscu.

(tob)
fot. ilustracyjne

Biblioteki

Pamiętają o patronie
11 grudnia minęła 110. rocznica urodzin Witalisa Szlachcikowskiego, patrona wą-
brzeskiej książnicy. 

Szlachcikowski urodził się 11 
grudnia 1908 r. w Germerslage 
w Niemczech. Dziesięć lat póź-
niej wrócił wraz z rodzicami do 
Polski. Od 1946 roku mieszkał 
w Wąbrzeźnie. Dał się poznać 
jako pasjonat lokalnej historii 
i działacz społeczny.

– Dzięki swojej pracowito-
ści, systematyczności i dokład-

ności potrafił zbierać materia-
ły i dokonywać syntetycznych 
opracowań. Czynił to w latach, 
kiedy nie było kserokopiarek 
i skanerów, a jedynie maszyna 
do pisania i kalka, która pozwa-
lała na kopiowanie. Jeździł po 
archiwach i bibliotekach (bez 
własnego samochodu), wyszuki-
wał dokumenty, sporządzał no-

tatki – przypomina wąbrzeska 
książnica.

W bibliotece w Wąbrzeźnie 
dostępne są bogate zbiory au-
torstwa Szlachcikowskiego. Nie 
brakuje rękopisów, maszynopi-
sów, fotografii i rysunków. Za-
chęcamy czytelników do odwie-
dzenia książnicy. 

(tob), fot. archiwum
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Chatka z piernika
Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 

i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

składniki: 
2 kg mąki pszennej
240 g masła
1 kg miodu
400 g cukru
80 g cukru na karmel
400 ml wody
12 jaj
40 g sody oczyszczonej
80 g przyprawy do piernika
mix suszonych owoców

sposób wykonania:
Mąkę przesiej z sodą, dodaj masło i posiekaj. 

Sporządź karmel i rozpuść go we wrzącej wo-
dzie. Zagotuj miód z cukrem, po rozpuszcze-
niu dodaj przyprawę do pierników. Ostudź. 
Do przygotowanej mąki dodaj schłodzony 
miód, karmel, jaja i wyrób gładkie ciasto. 
Rozwałkuj je na grubość 3-4 mm i wycinaj 
elementy chatki według przygotowanego 
wcześniej wzoru. Następnie ułóż je na blaszce 
wyłożonej papierem i piecz w temperaturze 
200 stopni C. Po upieczeniu przestudź. Spo-
rządź lukier z ubitych białek wymieszanych 
z cukrem pudrem. Upieczone elementy po-
łącz lukrem i udekoruj suszonymi owocami. 

smacznego!

składniki 
na lukier:
2 kg cukru pudru
8 jaj (białka)
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Hej kolęda, kolęda
TRADYCJE  Po wigilii przychodzi czas na pasterkę i wspólne kolędowanie. O tym skąd wzięła się pasterka, 
kolędy i kim są kolędnicy oraz co wróżyło ich nadejście, dowiesz się z naszego artykułu

Po wspólnej wigilijnej wiecze-
rzy, na początku której dzielimy się 
z bliskimi opłatkiem i spożywamy 
tylko postne potrawy, gdy docho-
dzi północ, idziemy do kościoła na 
pasterkę.

Powitanie 
nowo narodzonego
Choć wybieramy się na nią 

późnym wieczorem w dniu wigilii, 
jest to już pierwsza msza święta 
w dzień Bożego Narodzenia. Pa-
sterka to bardzo uroczysta msza 
odprawiana o północy, w nocy z 24 
na 25 grudnia, w niektórych para-
fiach już o 22.00 w wigilijny wie-
czór. Upamiętnia modlitwę i ocze-
kiwanie pasterzy na narodzenie 
Jezusa, którzy jako pierwsi złożyli 
mu hołd. Msza ta rozpoczyna rok 
liturgiczny w kościele katolickim 
oraz obchody Bożego Narodzenia, 
świąt związanych z tajemnicą na-
rodzenia się Jezusa, Syna Bożego, 
w ciele człowieka i przyjęcia przez 
Chrystusa ludzkiej natury.

Z kart historii wiemy, że pierw-
sze wzmianki o świętowaniu na-
rodzin Chrystusa pojawiły się już 
w IV w. Jednak specjalny formularz 
mszy świętej na Boże Narodzenie 
opracowano dopiero w kolejnym 
wieku. Wiadomo, że od VI wieku 
w Rzymie nakazano odprawia-
nie w dzień Bożego Narodzenia aż 
trzech specjalnych mszy świętych: 
pasterki w nocy, mszy o świcie 
i mszy w dzień. Dawniej pasterkę 
odprawiali jedynie papieże, któ-
rzy udawali się do Bazyliki S. Ma-
ria Maggiore najpierw o północy, 
a kolejny raz następnego dnia rano 
i w ciągu dnia. Trzy msze tłuma-
czono jako potrójne narodzenie 
Jezusa: zrodzenie przez Boga Ojca, 
narodzenie w czasie z Maryi oraz 
mistyczne narodzenie się Jezu-
sa w ludzkich sercach. Trzy msze 
święte miały też oznaczać pokłony 
złożone przez aniołów, pasterzy 
i Trzech Mędrców.

Podczas pasterki wierni mają 
okazję wysłuchać opisu narodzenia 
Jezusa według Ewangelii świętego 
Łukasza. Bożonarodzeniowe ka-
zanie zazwyczaj jest dość krótkie. 
Co ważne, pasterka otwiera cykl 
liturgicznych obchodów związa-
nych z tajemnicą Wcielenia, czyli 
przyjścia pana Jezusa na ziemię 
w ludzkiej postaci. Przychodzenie 
na pasterkę całymi rodzinami jest 
jedną z najpiękniejszych tradycji 
świątecznych. Ta radosna i uroczy-
sta msza, w czasie której śpiewa się 
kolędy, choć odprawiana w środku 
nocy, przyciąga wiele osób, często 
nawet tych rzadko pojawiających 
się w kościele w ciągu roku.

Kolędowanie
To właśnie podczas mszy 

pasterskiej po raz pierwszy roz-

brzmiewa kolęda. Jej nazwa pocho-
dzi z łacińskiej nazwy pierwszego 
dnia każdego miesiąca „calendae”. 
Jest to pieśń nawiązująca do Boże-
go Narodzenia, utrzymana w kon-
wencji ściśle religijnej. Wywodzi się 
z tradycji ludowej, potem kompo-
nowana była również przez wielu 
wybitnych kompozytorów. Odmia-
na kolędy o wątkach zaczerpnię-
tych z życia codziennego nazywana 
jest pastorałką, która w odróżnie-
niu od kolędy nie jest wykorzysty-
wana w nabożeństwach religijnych 
ze względu na swój świecki charak-
ter. W liturgii kościoła katolickiego 
kolędy wykonuje się właśnie od 
mszy o północy w święto Bożego 
Narodzenia (noc 24/25 grudnia) do 
święta Chrztu Pańskiego (niedziela 
po 6 stycznia). W polskiej trady-
cji dopuszcza się śpiewanie ich do 
święta Matki Boskiej Gromnicznej 
(2 lutego).

Według legend autorem 
pierwszej kolędy był św. Franci-
szek z Asyżu i była ona śpiewa-
na w zorganizowanej przez niego 
szopce. Najsłynniejszą kolędą jest 
„Cicha Noc”, którą przetłumaczono 
na ponad 300 języków i dialektów. 
Powstała w roku 1818 w małym au-
striackim miasteczku w Alpach. Jej 
autorami byli wikary miejscowego 
kościoła ks. Józef Mohr oraz jego 
organista Franz. Do Polski zwy-
czaj ten dotarł jeszcze w XV wieku, 
a pierwsza spisana kolęda rozpo-
czynała się od słów „Bądź zdrów, 
Królu Anielski” z 1424 r. W niecałe 
sto lat później ukazały się pierw-
sze Kantycjonały Chrześcijańskie, 
będące zbiorami kantyczek – re-
ligijnych pieśni kościelnych, do 
których zaliczono już kolędy. Do 
najbardziej znanych kolęd świata 
należy „Cicha Noc” tłumaczona nie-
mal na wszystkie języki. W Polsce 
rozbrzmiewały przede wszystkim 
pieśni „Dzisiaj W Betlejem”, „Jezus 
Malusieńki”, „Lulajże Jezuniu”, czy 
„Pójdźmy Wszyscy Do Stajenki”. Co 
ciekawsze, Polska liczy sobie naj-
liczniejszy zbiór kolęd na świecie 
– niemal 200 kolęd i niemal 400 
pastorałek, gdy w zachodnich kra-
jach dominują jedynie pastorałki 
i to rzadko kiedy w liczbach prze-
kraczających 200 utworów.

Kolędnicy z nowiną
W niektórych regionach Pol-

ski, szczególnie na wsi, spotykany 
jest jeszcze nawet do dziś, zwyczaj 
kolędowania czyli chodzenia po 
domach grupy kolędników,  prze-
bierańców śpiewających kolędy. 
Wiele z takich grup przygotowywa-
ło również jasełka, które w ramach 
teatralnej sztuki odgrywane były 
przed pełną publicznością. Za twór-
cę przedstawień bożonarodzenio-
wych uważany jest św. Franciszek 

z Asyżu, a treścią ich była, i jest 
nadal, historia narodzenia Jezusa 
w Betlejem jak i spisku Heroda. To 
najprawdopodobniej one właśnie, 
nawiązując do antycznych tradycji 
odwiedzin i pocieszania, dały po-
czątek wędrownym teatrzykom lu-
dowym o świeckim charakterze.

Kolędniczej grupy gospodarz 
mógł się spodziewać do Trzech 
Króli bądź nawet do 2 lutego. Wizy-
ta kolędników miała silny związek 
z zaklinaniem cyklu wegetacyjne-
go, odbierano ją jako dobry znak, 
wróżbę pomyślności i urodzaju 
w nadchodzącym roku. Z tego po-
wodu gospodarz czuł się zobowią-
zany, by wykupić sobie łaski po-
przez datki. Z wizytami dawnych 
kolędników związany był cały bo-
gaty cykl obrzędów. W skład tych 
grup wchodziły różne postacie 
symbolizujące nadchodzący lep-
szy czas. Był gwiazdor dzierżący 
nowo narodzone słońce, zaklinają-
ce urodzaj zwierzęta (turoń, koza 
i konik), zwiastujące wiosnę ptaki 
(żuraw bądź bocian), a także inne 
zwierzęce maszkary (niedźwiedź, 
baran, kogut). Z czasem do grup 
kolędniczych zaczęli dołączać po-
stacie z chrześcijańskich opowieści 
(pastuszkowie, królowie, diabły, 
anioły), przedstawiciele grup za-
wodowych (np. policjant, lekarz, 
kominiarz), a także mniejszości 
etnicznych i religijnych (Żyd, Cy-
gan, Turek). Przyjęło się również, 
że w grupie kolędniczej nie po-
winno zabraknąć dziada i baby jak 
również śmierci przedstawianej 
w stereotypowy sposób w formie 
przywdzianego w czerń kościotru-
pa z kosą w ręku. Stroje kolędników 
to zatem jeden wielki słowiańsko-
chrześcijański miszmasz, żywo 
urozmaicany również przez roz-
maite elementy ludowe.

Kolędników prowadzi zawsze 
jasno święcąca gwiazda, która w tra-
dycji chrześcijańskiej kojarzona jest 
z gwiazdą betlejemską, zaś w sło-
wiańskiej – z nowo narodzonym 
słońcem, słynną płonącą gwiazdą. 
Różny mógł być skład kolędniczej 
grupy, jednak nie mogła ona obyć 
się bez Gwiazdora lub Gwieździcha, 
idącej na przedzie osoby dzierżącej 
gwiazdę w swych rękach. W nie-
których regionach Gwiazdorowi 
przypisywano również dodatkowe 
obowiązki. W Poznańskiem oraz na 
Ziemi Lubuskiej, Kujawach, Kaszu-
bach, Kociewiu, a także części War-
mii jest on osobą odpowiedzialną 
za rozdawanie prezentów.

Podstawą stroju Gwiazdora 
powinna być futrzana czapa oraz 
baranica czyli długi kożuch z bara-
niego futra. Dodatkowo, dla ukry-
cia swej tożsamości nosi on ma-
skę bądź ma wysmarowaną sadzą 

twarz. Szczodry Gwiazdor powinien 
nosić ze sobą wór z podarkami oraz 
rózgi czyli prezenty dla tych nieza-
sługujących na normalny podaru-
nek. Podczas tradycyjnego obcho-
du po wsi Gwiazdor ma w zwyczaju 
wypytywać dzieci o zachowanie 
w ciągu roku, a także odpytywać je 
ze znajomości kolęd, wierszy bądź 
modlitw.

Wśród różnych postaci wystę-
pujących w kolędniczych grupach 
największą postacią był turoń. Jego 
nazwa jest nieprzypadkowa i wy-
wodzi się od tura, wymarłego ssa-
ka z rodziny krętorogich, którego 
w zamierzchłej przeszłości grupy 
kolędnicze ciągały ze sobą w celu 
odprawiania magicznych rytu-
ałów obchodzenia ze zwierzęciem 
gospodarskich pól. Z dzisiejszych 
zwierząt tur najbardziej wyglądem 
zbliżony był do byka bądź żubra. 
Zwierzę to było można spotkać 
w Polsce jeszcze do XVII wieku, lecz 
wraz z jego wymarciem pamięć 
o turze nie zginęła. Kreatywni lu-
dzie na przestrzeni epok obmyślili 
sprawdzony sposób przebrania się 
za to wyjątkowe zwierzę. Na strój 
turonia składały się przeważnie 
dwa istotne elementy, wykona-
na z dwóch drewnianych kloców 
maska oraz długa szara płachta 
(często nazywana derką), pod któ-
rą skrywała się osoba trzymająca 
maskę. Maska składała się z dwóch 
deseczek obłożonych sierścią oraz 
mechanizmu, który pozwalał na 
tzw. kłapanie pyskiem. Ważne 
również było to, by nie zapomnieć 
o zrobieniu turoniowi zębów i języ-
ka. Podania ludowe poświadczają, 
że za jednego turonia przebierały 
się czasem dwie bądź nawet trzy 
osoby. Ważnym rytuałem kolęd-
niczym było tzw. cucenie turonia. 
Zmęczony harcami turoń padał na 
ziemię, zaś zadaniem reszty kolęd-
ników było ocucenie go poprzez 
wypowiedzenie stosownych zaklęć, 
a także poprzez wlanie mu do gar-
dła ozdrowieńczego eliksiru najle-
piej w postaci wódki. Po wykonaniu 
tych czynności, turoń wstawał, po 
to by dalej radośnie pląsać. Rytuał 
ten miał bogatą symbolikę, wiązał 
się z ciągłym odnawianiem się zie-
mi po zimie.

Urodzaj mogły zaklinać też 
inne rozmaite zwierzęce maszkary: 
kozy, koniki, barany bądź też inne 
zwierzęta. Powszechnie wierzono 
w to, że ugryzienie przez bocianie-
go kolędnika zapewniało kobiecie 
płodność i zwiastowało jej rychłe 
zajście w ciążę.

Pozostali kolędnicy dobrze 
dostosowywali się do pląsających 
zwierzęcych maszkar. Każdy kolęd-
nik dbał o to, by w jakiś sposób na-
psocić gospodarzowi. Dziad z babą 

odprawiał niezgrabne tańce, komi-
niarz smarował domowników sa-
dzą, zaś diabeł podkuwał widłami 
ich pośladki. Kolędnicze wybryki 
często miały formę skrupulatnie za-
planowanego spektaklu. Zadaniem 
Żyda było zachwalanie prezentowa-
nej maszkary, próba sprzedaży jej 
gospodarzowi. Postać lekarza mo-
gła być przydatna podczas stawia-
nia diagnozy omdlałej maszkarze, 
przepisywaniu jej ozdrowieńcze-
go – oczywiście – alkoholu. Cygan 
z kolei wykorzystywał wywołane 
przez zwierzę zamieszanie do tego, 
by okraść domowników z jakichś 
cennych przedmiotów, które na-
stępnie mogły być wykupione za 
kolędniczy datek. Powodzeniem 
cieszył się kominiarz, którego każ-
dy chciał pociągnąć za guzik. Ten 
z kolei mógł odpłacić się złośliwo-
ścią poprzez wysmarowanie znaj-
dujących się w domostwie panien 
sadzą. Inscenizacjom tym często 
towarzyszyły tzw. Herody. To ludo-
we przedstawienia bożonarodze-
niowe podobne do jasełek, których 
naczelnym tematem były rozterki 
króla Heroda. Wraz z upływem lat 
skład grup kolędniczych wraz z wy-
konywanymi przez nich obrzędami 
dostosowywał się do otaczającej 
rzeczywistości i aktualnego prze-
kroju społeczeństwa.

Mimo wywoływanego przez 
kolędników rabanu, każdy gospo-
darz uważał za honor zaprosić 
i przyjąć rozhulaną grupę. Starszych 
kolędników wypadało poczęstować 
gorzałką, a zaś młodszych ciastem 
i innymi łakociami. W gwarowych 
opowiastkach często wspomina się, 
że kolędnikami zostawali najwięk-
si andrusy i baciarze, którzy kolę-
dowanie chętnie wykorzystywali 
do bałamucenia znajdujących się 
w domostwie panien. Wraz ze spo-
łecznymi zmianami i stopniowym 
izolowaniem się ludzi zaczęto co-
raz gorzej postrzegać kolędników. 
Zapewne ta zmiana nastawienia 
wpłynęła na to, że z biegiem lat 
grupy kolędnicze zaczęły się wy-
kruszać. Kolędnicy przestali być 
mile widziani w większości domów. 
Przywiązani do spokoju i czystości 
ludzie nieprzychylnie spoglądają 
już dziś na ich głośne i wywołują-
ce bałagan praktyki, przez co dziś 
prawdziwej grupy kolędniczej już 
ze świecą można szukać. W praw-
dzie samych przebierańców śpie-
wających kolędy można jeszcze dziś 
spotkać, lecz na próżno szukać ta-
kich, którzy to do domu wejdą, ży-
czenia powinszują, nabroją, wódkę 
wypiją  i jeszcze scenki odegrają.

(CR)
Na podst. historycznych 

tekstów chrześcijańskich, 
ludowych i słowiańskich.
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Bądź piękna na święta
ZDROWIE I URODA  Świąteczne przygotowania dobiegają końca, przed nami wigilia, czas w gronie naj-
bliższych i dawno niewidzianej rodziny. Jak się jednak ratować, gdy w ferworze przygotowań nie zdążyły-
śmy poprawić swojej urody, a nadmiar świątecznych prac odcisnął na nas oznaki zmęczenia?

Każda z pań wie, ile energii 
i pracy wymaga przygotowanie 
domu oraz potraw na święta. Gdy 
do tego dochodzi bieganie po skle-
pach w ciężkiej zimowej odzieży 
i czapce na głowie w przeddzień 
wigilii okazuje się, że jesteśmy 
zmęczone, co widać na naszej twa-
rzy i włosach. Warto więc poświę-
cić chwilę dla siebie na domowe zi-
mowe spa, by ratować sytuację. Po 
to, by podczas spotkania z rodziną 
wyglądać olśniewająco.

Zacznij od relaksu
Najlepsza na relaks po ciężkich 

świątecznych przygotowaniach 
jest kąpiel. W wieczór przed wigi-
lią zafunduj sobie domowe SPA. 
Możesz pozwolić sobie na godzi-
nę relaksu w wannie, masaż i pe-
eling. Nie zapomnij o zapachowej 
świecy, lampce wina i relaksującej 
muzyce. Powiedz rodzinie, że ta 
godzina jest tylko dla ciebie, żeby ci 
nie przeszkadzali. To pozwoli ci się 
odprężyć. Dla odprężenia właśnie 
najważniejszy jest zapach kąpieli. 
Lawenda, wanilia, ylang-ylang czy 
słodkie nuty kwiatowe uspokaja-
ją i rozluźniają, zapachy owocowe 
pobudzają. Jeśli nie masz gotowego 
olejku do kąpieli, możesz do wody 
wlać dużą ilość mleka i wrzucić kil-
ka lasek wanilii. W nagłych przy-
padkach pomoże także waniliowy 
zapach do ciast. Dodaj do wody 
sól bogatą w naturalne minerały. 
W ciepłej, słonej kąpieli rozluźnią 
się napięte, bolące mięśnie, rozsze-
rzą się pory i skóra łatwiej oczyści 
się z nagromadzonych w niej tok-
syn, a wchłonie odżywcze składniki 
mineralne. Sól pomoże też pozbyć 
się obrzęków i ułatwi walkę z cel-
lulitem.

Zedrzyj zmęczenie
Początkiem wszystkich za-

biegów pielęgnacyjnych powinien 
być peeling. Odpowiednio dobrane 
preparaty peelingujące usuną stary, 
zrogowaciały naskórek, wiec użyte 
potem kosmetyki będą mogły sku-
teczniej zadziałać. Peeling możesz 
zrobić sama z tego co znajdziesz 
w kuchni. Może to być kawa i cyna-

mon. Pół szklanki kawy zmielonej 
i jedną łyżeczkę zmielonego cyna-
monu mieszamy z dwiema łyżki 
śmietany lub jogurtu. Kawę zale-
wamy wrzątkiem i parzymy kilka 
minut pod przykryciem – odle-
wamy wodę, a fusy przesypujemy 
do miseczki. Dodajemy cynamon, 
śmietanę, bądź jogurt. Powstałą 
gęstą papkę wmasowujemy w ciało. 
Może też być solny. Tu pół szklan-
ki soli morskiej i dwie łyżki oliwy 
z oliwek mieszamy z sokiem wyci-
śniętym z ćwiartki cytryny. Papkę 
nakładamy na wilgotną skórę i ma-
sujemy. A jeśli zostały ci migdały, 
to migdałowy – łyżeczkę drobno 
posiekanych migdałów, dwie ły-
żeczki jogurtu naturalnego mie-
szamy z łyżeczką miodu. Następnie 
nakładamy na skórę twarzy. Naszą 
twarz rozświetli i oczyści też po-
marańcza. Potrzebny będzie sok 
z jednej pomarańczy i mąka kuku-
rydziana. Do soku dodajemy mąkę 
kukurydzianą (taka ilość, aby po-
wstała papka). Następnie nakłada-
my ją na skórę twarzy i delikatnie 
masujemy.

Odśwież maseczką
Podczas kąpieli jest doskonały 

moment na położenie maseczki na 
twarz – rozpulchniona pod wpły-
wem ciepła skóra lepiej wchłonie 
cenne składniki aktywne, których 
w takim kosmetyku jest znacznie 
więcej niż w zwykłym kremie. Do-
skonałe będą do tego drożdże, jaj-
ko, miód czy kawa. Drożdże łago-
dzą podrażnienia i stany zapalne, 
lekko osuszają zmiany, oczyszcza-
ją, zmiękczają i wygładzają skórę. 
Jajko doskonale regeneruje skórę, 
nawet tę podrażnioną i przesuszo-
ną. Nienasycone kwasy tłuszczowe 
odżywiają skórę i leczą dolegli-
wości skórne, takie jak trądzik czy 
egzema. Znajdujące się w żółtku 
witaminy A, E, D oraz witaminy 
z grupy B, a także fosfor i potas 
intensywnie odżywiają skórę. Ma-
seczka z kawy usuwa cienie pod 
oczami, oznaki zmęczenia i napina 
skórę. Miód łagodzi podrażnienia, 
nawilża oraz utrzymuje poziom 

wilgotności przez cały dzień. Miód 
ma również działanie odkażające. 
Do drożdżowej potrzebujemy 1/4 
kostki świeżych drożdży i 1 łyżkę 
ciepłego mleka. Mieszamy skład-
niki i powstałą mieszankę nakła-
damy grubą warstwą na twarz. Po 
20 minutach zmywamy ją ciepłą 
wodą. Do przygotowania maseczki 
z jajka wystarczy tylko kurze żółt-
ko. Należy nim posmarować twarz 
i po 20 minutach zmyć letnią wodą. 
Kawową robimy ze zużytych fusów 
kawy kofeinowej. Możemy dodać 
do niej mleko (będzie bardziej od-
żywcza), brązowy cukier (zadziała 
jak peeling) lub sok z cytryny (roz-
jaśni przebarwienia). Dwie łyżki 
miodu i dwie łyżki ciepłego mleka 
dadzą nam maseczkę miodową. Ta 
maseczka jest kolejnym dowodem, 
że najprostsze połączenia są naj-
lepsze. Przygotowaną mieszankę 
nałóż na twarz. Po upływie 20-30 
minut zmyj ją letnią wodą.

Dbając o twarz nie zapomnij 
o szyi.

Regeneracja włosów
Podczas relaksującej kąpieli 

możemy także zadbać o nasze wło-
sy. Także domowym  sposobem ze 
składników jakie mamy w kuchni. 
Niezastąpiony jest nierafinowany 
olej kokosowy. Wcieramy go we 
włosy i skórę głowy i zostawiamy 
na ok. 20 min. po czym myjemy 
włosy. Blask naszym włosom przy-
wróci żółtko. Mieszamy je z kilko-
ma kroplami soku z cytryny i łyżką 
oliwy z oliwek. Wszystkie składniki 
mieszamy ze sobą, nakładamy na 
suche włosy i trzymamy na nich 
pół godziny. Zmywamy szampo-
nem. Aby nawilżyć włosy, potrze-
bujemy dwie łyżki stołowe miodu 
i trzy łyżki stołowe oliwy z oliwek. 
Miód i oliwę dokładnie ze sobą 
mieszamy, nakładamy na włosy 
a następnie zawijamy folią i ręczni-
kiem. Maseczkę trzymamy na gło-
wie tylko 15 minut i zmywamy. Jeśli 
masz suche włosy, zrób maseczkę 
majonezową. Zmiksuj 1 żółtko, 4 
łyżki oleju rzepakowego i parę kro-
pel z cytryny aż uzyskasz majonez. 

Nie decyduj się na gotowy produkt, 
gdyż ten zamiast cytryny ma w so-
bie ocet.

Łamliwe włosy uratuje prote-
inowa maseczka jogurtowa. Przez 
15 minut, na średnim ogniu, w pół 
szklanki wody ugotuj ziarna lnu. 
W ten sposób otrzymasz żel lniany. 
Przecedź go i ostudź. Wymieszaj z 3 
łyżkami jogurtu naturalnego i łyż-
ką miodu. Nałóż ją na włosy na go-
dzinę. Ta maska wygładza i nawilża 
włosy. Odżywi włosy, wzmocni ce-
bulki włosowe i pobudzi ich porost 
maseczka z drożdży. Wymieszaj 
pół kostki drożdży z łyżką jogurtu 
lub kefiru i łyżką dowolnego oleju. 
Uzyskaną papkę nałóż na włosy 
na co najmniej godzinę. Jeśli masz 
cienkie i łamliwe włosy, wzmocnisz 
je kompresem z jajka i piwa. Wy-
mieszaj 1 jajko i 30 ml piwa (ok. 2 
łyżki stołowe). Zostaw na włosach 
na 15 minut pod czepkiem kąpie-
lowym, a potem obficie spłucz 
wodą.

Brunetka może zrobić płu-
kankę piwną z podkradzionego 
partnerowi piwa. Spłukujemy nad 
miską kilkukrotnie włosy. Piwo ma 
właściwości odżywcze. Blondynka 
może ratować się cytryną. Zrobić 
płukankę z wody z cytryną, lub 
maskę cytrynową z rozgniecionej 
cytryny i jogurtu. Cytryna rozjaśni 
i oczyści włosy.

Piękne dłonie
Zmęczone domowymi praca-

mi dłonie zregenerujemy okładem 
z ziemniaków. Ugotuj 2 ziemnia-
ki, rozgnieć widelcem, wymieszaj 
z żółtkiem i 2-3 łyżkami ciepłego 
mleka na gęstą papkę. Nałóż ją na 
dłonie i owiń folią. Po 15 minutach 
zmyj papkę i posmaruj dłonie kre-
mem nawilżającym. Ziemniaki do-
starczają białka, skrobi i enzymów 
działających odżywczo i wygładza-
jąco, zawierają też witaminę C roz-
jaśniającą skórę. Naszym dłoniom 
pomoże też parafina. Przy tym 
zabiegu trzeba jednak bardzo uwa-
żać, ponieważ łatwo o poparzenia 
a nawet pożar w kuchni. Rozpuść 
kawałek parafiny (z drogerii), wsta-
wiając naczynie do garnka z gorącą 
wodą, tzw. kąpiel wodna. Posma-
ruj dłonie odżywczym kremem 
i na moment zanurz je w ciepłej 
mieszance. Wyjmując, poczekaj aż 
parafina zastygnie i zanurz dłonie 
jeszcze raz. Załóż foliowe rękawicz-
ki i owiń ręcznikiem. Po 15 minu-
tach rozkrusz parafinę, a dłonie 
wytrzyj papierowym ręcznikiem. 
Pod ciepłą parafiną krem lepiej wni-
ka w skórę, zmiękcza ją i wygładza, 
a sam wosk nawilża i zatrzymuje 
wilgoć w głębi skóry. Zdecydowanie 
prostsza będzie  maseczka z oli-

wą. Zmieszaj 3 łyżki ciepłej oliwy 
i żółtko. Posmaruj papką dłonie, 
owiń folią i ręcznikiem. Zmyj po 20 
minutach. Oliwa dostarcza odżyw-
czych kwasów tłuszczowych i wita-
miny E działającej nawilżająco i od-
mładzająco; żółtko zawiera m. in. 
witaminę A i cynk, które wpływają 
na skórę regenerująco i ochronnie. 
Jeśli masz w kuchni siemię lniane 
to i ono pomoże twoim dłoniom. 
Zalej wodą 2 łyżki siemienia lnia-
nego i gotuj przez 5 minut. Gdy 
wywar przestygnie, zamocz w nim 
dłonie na 15-20 minut, potem osusz 
i posmaruj kremem nawilżającym. 
Siemię jest bogate m. in. w roślinne 
śluzy i olej, które przyśpieszają go-
jenie się drobnych ranek na skórze, 
zmiękczają ją i tworzą warstwę za-
trzymującą wilgoć w głębi skóry.

Przed zabiegami dobrze jest 
zrobić peeling na dłonie. Można 
wykorzystać ten robiony wcze-
śniej do ciała lub wymieszać łyżkę 
oliwki do ciała lub oliwy z oliwek, 
łyżkę cukru lub startych migdałów. 
Muszą być one wyjątkowo dobrze 
zmielone lub starte, ponieważ zbyt 
duże i ostre kawałki podrażnią 
skórę. Dodajemy do tego filiżankę 
soku z cytryny. Mieszankę wciera-
my przez kilka minut w dłonie, po-
tem myjemy je ciepłą wodą.

Ulga stopom
Warto też zadbać o stopy, 

które są zmęczone po świątecz-
nych przygotowaniach. Tu pomoże  
masaż przy użyciu własnoręcznie 
przygotowanego kremu z miodu, 
rozmarynu i olejku miętowego. Te 
trzy składniki należy dokładnie ze 
sobą wymieszać, nałożyć na stopy 
i nogi, wykonując przy tym okręż-
ne ruchy. Po zakończeniu, należy 
ubrać długie skarpety i umieścić 
nogi wyżej od linii ciała. W ten 
sposób zapewnimy stopom odpo-
wiedni odpoczynek i chwilę relak-
su. Zmęczonym stopom pomoże 
także ryż. Wystarczy go zagotować 
w dwóch szklankach wody na wol-
nym ogniu i odczekać, aż połowa 
odparuje. Następnie odstawić i do-
dać trzy łyżki proszku do pieczenia. 
Moczymy stopy aż do momentu, 
gdy woda stanie się chłodna. Do-
brze osuszamy i kończymy zabieg 
porządnym masażem przy użyciu 
kremu z mięty lub olejku mięto-
wego.

Po takich zabiegach tanecznym 
krokiem wkroczysz z wigilijnymi 
potrawami, a rodzina będzie za-
chwycona twoim blaskiem. Niejed-
na kuzynka pomyśli z zazdrością – 
jak ona to robi, tyle przygotowała 
i jest taka wypoczęta i piękna…

(CR)
Fot. pixabay
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Koziorożec 
(22.12-19.01) Wodnik 

(20.01-18.02) Ryby 
(19.02-20.03) Baran 

(21.03-20.04)

Lew 
(23.07-22.08)

Panna
(23.08-22.09) Waga 

(23.09-23.10) Skorpion 
(24.10-21.11) Strzelec 

(22.11-21.12)

Byk 
(21.04-21.05) Bliźnięta 

(22.05-20.06) Rak 
(21.06-22.07)

Pochłoną cię świąteczne przygotowania. Nie bę-
dziesz miał za dużo czasu na refleksję, więc unikaj 
podejmowania decyzji. Nieprzemyślane kroki mogą 
mieć w przyszłości negatywne konsekwencje. Jeśli 
nie zdołałeś załatwić jakichś spraw przed Bożym Na-
rodzeniem, nie rób tego za wszelką cenę. Wyhamuj, 
poświęć czas sobie i partnerowi. Przeżyj ten czas 
w spokoju.

Przestaniesz przejmować się pracą przynajmniej na 
kilka dni. Twoją głowę zaprzątają zakupy i plany świą-
tecznych wizyt. Wolny czas spędzisz na odpoczynku. 
Jeśli gdzieś wyjedziesz, też wrócisz zadowolony. 
W sprawach zawodowych bądź uważny, by w porę 
móc wycofać się z umowy, która może okazać się nie-
korzystna. Zaufaj swojej intuicji w tym temacie.

Wokół ciebie pojawią się sympatyczne osoby, które 
zarażą cię nowym hobby. Będziesz zdziwiony, ile 
frajdy ci sprawi. Dobry czas na refleksję nad rela-
cjami z najbliższymi. Będąc w dobrym nastroju, 
wykażesz się większą niż zwykle dozą tolerancji. 
Święta spędzisz w pokojowym nastroju. Samotne 
Lwy zdecydują się zrobić pierwszy krok ku nowemu 
związkowi.

W pracy więcej spokoju tuż przed świętami, ro-
dzina też nie będzie zawracać ci głowy. Bez stre-
su zajmiesz się pracami domowymi, pakowaniem 
prezentów i ubieraniem choinki. Uważaj na to, 
z kim rozmawiasz. Chroń swoje sekrety przed tymi, 
którzy mogą je wykorzystać.

Będziesz wyjątkowo wyczulony na osoby, które będą 
chciały wsadzać nos w twoje sprawy. Ostro zama-
nifestujesz swoją niezależność. Wrogowie powinni 
teraz cię unikać, staniesz się bezwzględny. Ale za to 
zrewanżujesz się z nawiązką przyjaciołom, docenia-
jąc ich lojalność.

Jesteś niezadowolony z mijającego roku i dojdziesz 
do wniosku, że przecież wszystko jeszcze można 
zmienić. Nie bój się wcielać w życie odważnych 
pomysłów, śmiało broń swoich racji. Zapisuj to, co 
wpadnie ci do głowy, żeby od stycznia zabrać się do 
realizacji planów. 

W najbliższych dniach będziesz wycofany. Odsu-
niesz od siebie sprawy związane z ryzykiem, zdy-
stansujesz się do towarzyskich sporów. W gronie 
rodzinnym oddasz się świątecznej celebrze, czer-
piąc z tego sporo satysfakcji. Najważniejsze będzie 
poczucie bezpieczeństwa.

Wokół ciebie w najbliższych dniach będzie pełno lu-
dzi. W okresie świątecznym przypomną sobie o tobie 
i przyjaciele, i dalsza rodzina. Drzwi twego domu nie 
będą się zamykać. Ale zamiast znużenia poczujesz, że 
kontakt z ludźmi daje ci mnóstwo dobrej energii. Za-
pomniałeś o jakiejś urzędowej sprawie, a ona zakłóci 
twój spokój i da o sobie znać. Załatw ją szybko.

Najbliższe dni to czas na wielkich obrotach. Nie bę-
dzie chwili ani na odpoczynek, ani na nudę. Szef po-
stawi przed tobą ambitne zadanie i będziesz musiał 
szybko się z nim uporać. Nie planuj świątecznych 
porządków ani kuchennych rewolucji, bo nie znaj-
dziesz na to czasu. Za to w wolne dni po prostu nała-
duj baterie. Jeśli nie musisz, nigdzie nie wyjeżdżaj.

Ktoś, kto myśli tylko o sobie i swoich korzyściach 
wykorzystuje cię od jakiegoś czasu. Pora położyć 
temu kres. Trzymaj się z daleka od konfliktów, uni-
kaj ryzyka, po prostu zadbaj o swój komfort. To, co 
dotąd było trudne i skomplikowane, nagle samo 
się rozwiąże. Dzięki temu optymistycznie spojrzysz 
w przyszłość i przestaniesz się zamartwiać. W miło-
ści równowaga.

Przestań zastanawiać się nad tym, co wypada, a co nie. 
Jeśli zrobisz coś wbrew rutynie, w końcu poczujesz, 
że żyjesz, a przypływ energii życiowej gwarantowany. 
Jesteś znudzony i rozdrażniony, więc poszukaj nowych 
inspiracji – czy to w lekturze, czy zawierając znajomo-
ści. Podczas świątecznych zakupów pomyśl o marze-
niach i spraw sobie piękny prezent.

Czekać cię będzie sporo niespodzianek. Nie planuj 
świątecznych przygotowań na ostatnią chwilę, bo 
możesz z niczym nie zdążyć. Pojawią się zaprosze-
nia od dawno nie widzianych osób, które szczególnie 
cię ucieszą i postanowisz z nich skorzystać. Będziesz 
w wyjątkowo dobrym nastroju, puścisz w niepamięć 
wszelkie nieporozumienia. Postawisz na zgodę.
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Kiermasz artystycznego rękodzieła
RYPIN  Są niepełnosprawni intelektualnie, ale mają niczym nieograniczoną wyobraźnię. Często są bardzo 
wrażliwi i utalentowani. O ich możliwościach mogli się przekonać ci, którzy odwiedzili kiermasz boże-
narodzeniowy zorganizowany w środę 12 grudnia przez Warsztat Terapii Zajęciowej „Nadzieja” w Rypinie 
prowadzony przez Ligę Kobiet Polskich

Za niewielką cenę można było 
kupić niepowtarzalne świąteczne 
ozdoby, obrazki, kartki okolicz-
nościowe obrusy, poduszki i wiele 
innych rzeczy. Instruktorzy „Na-
dziei” swoją pracę traktują jak mi-
sję. Widzą jak bardzo uczestnicy 
warsztatu angażują się w zajęcia 
i jakie przynosi to efekty.

– Uczestnicy malują i wykle-
jają obrazki, lepią z gliny, modeli-
ny, masy solnej. Uczą się różnych 
technik, na przykład decoupage, 
wyplatania z papierowej wikliny, 
wiązania makram. Wykorzystuje-
my często materiały z recyklingu, 
na przykład makulaturę i to co na-
zbieramy w lesie albo parku. Przy-
dają się szyszki, żołędzie, kasztany, 
liście – mówi  prowadząca pra-
cownię plastyczno-rękodzielniczą 
Joanna Raczkowska.

W pracowni kroju i szycia pod 
kierunkiem Joanny Wilczyńskiej 
powstają m. in. maskotki z filcu 

i materiału, obrusy, narzuty, po-
duszki.

– Uczę moich podopiecznych 
podstaw szycia, zaczynając od na-
wlekania igły. Kilka osób potrafi 
obsługiwać maszynę do szycia, ale 
większość wykonuje tę pracę ręcz-
nie. Wyroby przygotowujemy na 
kiermasze, ale jeśli komuś spodoba 
się na przykład obrus, a nie ma go 
w pożądanym rozmiarze, wówczas 
szyjemy na zamówienie i za kilka 
dni można go odebrać. Uczestnicy 
warsztatu są bardzo przejęci taki-
mi imprezami jak dzisiejsza. Poka-
zują gościom co zrobili i zachęcają 
ich do zakupów – opowiadała in-
struktorka.

Emilia Gabryszewska prowadzi 
pracownię komputerowo-poligra-
ficzną, wyposażoną w komputery 
i prosty w obsłudze sprzęt biuro-
wy. – Uczestnicy w ramach zajęć 
uczą się korzystania z internetu, 
łatwych programów graficznych, 

edukacyjnych i edytorów tekstu. 
Obsługują bindownicę, laminator, 
zszywacz, dziurkaczem wycina-
ją wzory. Na kiermasz wykonali 
kartki świąteczne, kalendarze, no-
tesy. Część prac powstała w kom-
puterze, część ręcznie. Byli bardzo 
dumni ze swoich dzieł, cieszyli się, 
gdy zostały kupione – zrelacjono-
wała nam Gabryszewska.

Pracownia gospodarstwa do-
mowego to królestwo Natalii Ko-
zickiej. Uczy gotowania, pieczenia, 
smażenia, planowania posiłków.

– Przygotowujemy drugie 
śniadania dla wszystkich trzydzie-
stu uczestników warsztatu. Robi-
my kanapki, zapiekanki, desery, 
zupy. Moi podopieczni przynoszą 
przepisy, pytają się mnie, czy bę-
dzie można według nich przygo-
tować jakieś danie, czy mamy na 
to składniki. Są zadowoleni, jeśli 
możemy wprowadzić ich recep-
turę w życie. Mają swoje ulubione 

potrawy, na przykład zapiekankę 
makaronową, gofry z bitą śmieta-
ną, naleśniki z powidłami. W tym 
roku dostaliśmy od sponsora dużo 
jabłek i razem zrobiliśmy z nich 
dżem, który wykorzystujemy cho-
ciażby do wspomnianych naleśni-
ków – powiedziała nam Natalia 
Kozicka.

Pracownia stolarsko-ogrod-
nicza Marzeny Brzostowskiej jest 
wyposażona w elektronarzędzia 
takie jak piły – łańcuchową i tar-
czową, wiertarkę, szlifierkę, wy-
rzynarkę. Obsługuje je wyłącznie 
instruktorka, są zbyt niebezpiecz-
ne dla uczestników. Czasami, pod 
jej nadzorem, posługują się wy-
rzynarką.

– Zajmujemy się pracą 
w drewnie i pielęgnacją ogródka. 
Wykorzystujemy sklejki, deski, 
fragmenty pni drzew. Moi wycho-
wankowie używają ręcznych na-
rzędzi, rzeźbią dłutem, szlifują pa-

pierem ściernym, tną zwykłą piłą. 
Jest to dla nich forma rehabilitacji, 
niektórzy maja przykurcze i w ten 
sposób ćwiczą palce. Są bardzo po-
mysłowi, często mają własne kon-
cepcje co i jak zrobić. Na kiermasz 
przygotowali drewniane choinki, 
zwierzęta wycięte ze sklejki, nawet 
bombki. Wszystko potem pomalo-
wali i ozdobili. Dla nich największą 
nagrodą jest zainteresowanie ku-
pujących ich pracami – zaznaczyła 
instruktorka.

Wśród klientów spotkaliśmy 
wiceprzewodniczącą rady miasta 
Barbarę Górecką, która nabyła dla 
kilkorga podopiecznych placów-
ki to co sobie wybrali, a dla sie-
bie choinkę uszytą ze srebrnego 
materiału. – Będzie świetnie się 
komponowała z zasłonami w tym 
samym kolorze, które powiesiłam 
na święta – powiedziała radna.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
RYPIN-CRY.PL
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Lider Endecji
POSTAĆ  W ramach cyklu prezentującego postacie związane z odzyskaniem przez Polskę niepodle-
głości przedstawiamy życiorys Romana Dmowskiego – ojca Narodowej Demokracji. Polityk ten był 
bardzo lubiony na Pomorzu oraz z Wielkopolsce

Roman Dmowski urodził się 
w 1864 roku we wsi Kamionek 
pod Warszawą (obecnie Praga-Po-
łudnie), w ubogiej rodzinie drob-
noszlacheckiej, która pieczętowa-
ła się herbem Pobóg. Jego ojciec 
Walenty (1814-1884) był robotni-
kiem brukarskim na Pradze, na-
stępnie właścicielem niewielkiej 
firmy brukarskiej oraz dzier-
żawcą jezior Skaryszewskiego 
i Gocławskiego. W 1875 roku roz-
począł naukę w III Gimnazjum 
w Warszawie. W wieku 17 lat 
(1881) założył tajną organizację 
uczniowską pod nazwą „Straż-
nica”, której głównym zadaniem 
był opór przed rusyfikacją, wyra-
żony w tajnych wykładach z ję-
zyka polskiego, historii, geografii 
i literatury polskiej. We wrześniu 
1886 roku Dmowski wstąpił na 
wydział fizyczno-matematyczny 
Cesarskiego Uniwersytetu War-
szawskiego.

Liga Narodowa
W 1888 roku został człon-

kiem warszawskiego koła orga-
nizacji młodzieży patriotycznej 
„Zet”, a potem „starszym” Koła 
Braterskiego „Zet-u”. W grudniu 
1889 roku został przyjęty do Ligi 
Polskiej, skupiającej działaczy za-
równo na ziemiach polskich jak 
i na emigracji. Od listopada 1891 
do sierpnia 1892 roku studio-
wał w Paryżu. W kwietniu 1893 
roku dokonał wraz z kilkoma 
innymi działaczami przewrotu 
w Lidze Polskiej i stworzył Ligę 
Narodową, na czele której stanął. 
W 1903 roku wydał książkę „My-
śli nowoczesnego Polaka”, będącą 
– jak sam po latach stwierdził 
– „wyznaniem wiary narodo-
wej”. W 1905 roku przeniósł się do 
Warszawy.

W okresie rewolucyjnym 
1904-1906 wystąpił przeciw an-
tyrosyjskiej akcji rewolucyjnej 
polskich socjalistów. Uważał, że 
sprawy polskiej nie należało łą-
czyć z interesem rosyjskich rewo-
lucjonistów, których cel działania 
nie był zbieżny z ideą niepodle-
głej Polski. W połowie maja 1904 
roku Dmowski dotarł do Tokio, 
aby przekonać tamtejszy rząd, że 
polskie powstanie antyrosyjskie 
(propagowane przez Piłsudskie-
go) w Kongresówce byłoby dla Po-
laków szkodliwe, a Japończykom 
także by nie pomogło. Wysunął 
ponadto, korzystając z osłabienia 
władzy rosyjskiej, program au-
tonomii Królestwa, samorządu 
wiejskiego i miejskiego oraz spo-
lszczenia szkół i urzędów. Jako 
doraźne cele polityczne wysunął 
autonomię Królestwa Polskie-
go oraz zahamowanie postępów 
ruchu rewolucyjno-socjalistycz-
nego.

Roman Dmowski, zgodnie 
z programem wszechpolskim, 
uważał że sprawę Polski należy 
łączyć z przymierzem francu-
sko-rosyjskim przeciw Niemcom. 
Obawiając się, że Rosja wciąż jest 
niezdecydowana pomiędzy Ber-
linem a Londynem, Dmowski 
starał się przekonać Rosję o swej 
i Polaków lojalności do Imperium 
Rosyjskiego. W samym kraju wie-
lu Polaków było zszokowanych 
jego postawą i prorosyjskim na-
stawieniem, co spowodowało, że 
wówczas z Ligi Narodowej ode-
szło około 20 % członków, a wiele 
pobocznych organizacji zerwało 
z nią kontakty. Sami Rosjanie zaś 
zażądali zgody na odłączenie od 
Królestwa Kongresowego regionu 
Chełmszczyzny i włączenie do 

cesarstwa w zamian za znikome 
zwiększenie autonomii.

W wyniku serii rozłamów 
w latach 1907-1911 endecja utra-
ciła wpływ na młode pokolenie, 
jednak Dmowski zadecydował 
o utrzymaniu kursu pojednania 
z Rosją. Częściowo pomagał mu 
fakt, iż znaczna część społeczeń-
stwa polskiego pod zaborem ro-
syjskim skierowała swe emocje 
przeciw Ukraińcom i Żydom. Or-
ganizacyjne i wyborcze sukcesy 
Narodowi Demokraci przeżywa-
li w zaborze pruskim, zakłada-
jąc swe struktury w 1909 roku 
w Poznaniu, a w 1911 roku na Po-
morzu. Miejscem niepowodzeń 
endecji była natomiast Galicja, 
gdzie przegrywali ze stronnic-
twem konserwatystów i organi-
zacją Wincentego Witosa.

Komitet Narodowy Polski
Ostatnie pół roku przed 

wybuchem wojny poświęcił 
w całości wielkiej aktywności 
politycznej, której celem było 
przygotowanie ruchu narodowe-
go na rychły konflikt zaborców. 
Bardzo dobrze przyjął deklara-
cję złożoną 8 sierpnia 1914 roku 
w Dumie Państwowej przez swo-
jego przyjaciela i posła Wiktora 
Jarońskiego, dotyczącą solidar-
ności narodu polskiego z Rosją 
w jej walce z Niemcami.

Od wybuchu I wojny świa-
towej konsekwentnie działał na 
rzecz klęski Niemiec, utworzył 
w Warszawie Komitet Narodowy 
Polski, stojący na gruncie mani-
festu wielkiego księcia Mikołaja 
Mikołajewicza Romanowa do 
Polaków z 14 sierpnia 1914. W od-
powiedzi na deklarację wodza 
naczelnego wojsk rosyjskich pod-
pisał telegram dziękczynny. Po 
zajęciu Warszawy przez Niem-
ców wyjechał do Petersburga, 
gdzie brał udział w pracach ko-
misji polsko-rosyjskiej, mającej 
ustalić zasady przyszłej autono-
mii Królestwa. W 1915 roku udał 
się przez Finlandię i Szwecję na 
Zachód i rozpoczął akcję na rzecz 
Polski w stolicach zachodnich 
państw Ententy. Odbył podró-
że do Rzymu i Lozanny. W lu-
tym 1916 roku złożył memoriał 
na ręce ambasadora rosyjskiego 
w Paryżu – Izwolskiego, w któ-
rym po raz pierwszy wysunął 
niepodległość Polski jako realny 
plan polityczny. Niestety został 
on negatywnie przyjęty przez 
stronę rosyjską.

W lipcu 1917 roku rozesłał 
czołowym przedstawicielom 
świata politycznego państw za-
chodnich memoriał, w którym 
sformułował program terytorial-

ny przyszłej niepodległej Polski. 
Został prezesem utworzonego 
przez siebie w Lozannie Polskiego 
Komitetu Narodowego uznanego 
przez państwa zachodnie za ofi-
cjalne przedstawicielstwo naro-
du polskiego, którego zadaniem 
było odbudowanie państwa pol-
skiego oraz sprawowanie opieki 
cywilnej nad Polakami prze-
bywającymi na terenie państw 
zachodnich. We Francji, z jego 
inicjatywy, została zorganizowa-
na 100-tysięczna tzw. Błękitna 
Armia, która po przetransporto-
waniu wraz z pełnym wyposa-
żeniem do Polski, stała się pod-
stawą odradzającego się Wojska 
Polskiego w trudnym okresie 
walk o granice.

W Niepodległej Polsce
Po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości w 1918 roku został 
wybrany posłem na Sejm Usta-
wodawczy z ramienia Związku 
Ludowo-Narodowego. W czasie 
inwazji bolszewickiej był człon-
kiem Rady Obrony Państwa. 
W sierpniu 1920 roku przeniósł 
się do Poznania, a dwa lata póź-
niej kupił resztówkę z majątku 
Chludowo pod Poznaniem, gdzie 
mieszkał do 1934 roku. Od 27 paź-
dziernika do 14 grudnia 1923 roku 
był ministrem spraw zagranicz-
nych w gabinecie Wincentego 
Witosa. Było to jedyne stanowi-
sko rządowe w jego karierze po-
litycznej.

W odpowiedzi na przewrót 
majowy (1926) Roman Dmow-
ski postanowił zintensyfikować 
działania na rzecz zjednoczenia 
ruchów narodowych i katolic-
kich. W grudniu 1926 roku zało-
żył Obóz Wielkiej Polski, w któ-
rym został prezesem Wielkiej 
Rady OWP, a następnie w 1928 
roku Stronnictwo Narodowe. 
W międzyczasie napisał wiele 
książek, między innymi: „Ko-
ściół, naród i państwo”, „Świat 

powojenny i Polska”, „Dziedzic-
two”, „Zagadnienie rządu”, a tak-
że „Przewrót”.

Po zdelegalizowaniu przez 
rząd sanacyjny OWP wzmógł 
swoją aktywność. Odgrywał de-
cydującą rolę w przemianach 
organizacyjno-personalnych SN 
w latach 1934-1935. W 1934 roku 
sprzedał swoją posiadłość pod 
Poznaniem i przeniósł się do 
Warszawy. Zamierzał napisać 
wielkie dzieło podsumowujące 
doświadczenia kultury narodów 
europejskich, którego ostatecznie 
nie ukończył – ukazały się jedy-
nie fragmenty. Do końca pozostał 
niekwestionowanym liderem 
Narodowej Demokracji.

Po udarze mózgu, który prze-
szedł w 1937 roku, zamieszkał 
u swoich przyjaciół, w majątku 
dworskim Mieczysława Nikle-
wicza we wsi Drozdowo. Zmarł 
w nocy z 1 na 2 stycznia 1939 roku 
w Drozdowie. Uroczystości żałob-
ne odbyły się w Drozdowie oraz 
w katedrze w pobliskiej Łomży. 
Po przewiezieniu ciała do War-
szawy 5 stycznia 1939 uroczysto-
ści kontynuowano w archikate-
drze warszawskiej, gdzie przez 
14 godzin wystawienia trumny 
z ciałem hołd zmarłemu oddało 
ok. 150 tys. osób. W jego pogrze-
bie, według źródeł sanacyjnych 
(nieprzychylnych Dmowskie-
mu), wzięło udział 100 tysięcy 
osób. Zdaniem organizatorów, 
w pogrzebie mogło wziąć udział 
nawet 200 tysięcy osób, co czy-
niłoby go jedną z największych 
manifestacji narodowych okre-
su międzywojennego (samych 
sztandarów było ponad 1000). Na 
uroczystościach pogrzebowych 
pojawił się m. in. były prezydent 
Stanisław Wojciechowski, zabra-
kło natomiast przedstawicieli 
władz sanacyjnych.

Opr. (Szyw)

Roman Dmowski zmarł w majątku przyjaciół w Drozdowie

Roman Dmowski był niekwestionowanym liderem Narodowej Demokracji
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szczepieniom ochronnym nie 
poddano 15 dzieci – tłumaczy 
Beata Grabowska. – Każdora-
zowo po otrzymaniu informacji 
o odmowie szczepień ochron-
nych Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Rypinie 
wysyła pisma wzywające rodzi-
ców do stawienia się w siedzibie 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Rypinie celem 
odbycia rozmowy. Konsekwencją 
wieloletniej odmowy poddania 
szczepieniom ochronnym dzieci 
jest prowadzenie postępowa-
nia egzekucyjnego, co wiążę się 
z nakładaniem na rodziców grzy-
wien.

„Uczyć, uczyć, jeszcze raz 
uczyć” to chyba jedyne wyjście 
z podobnych sytuacji. Często 
rodzice rezygnują ze szczepień 
powodowani troską o zdrowie 
swoich dzieci, sięgają po ratu-
nek do sieci, gdzie nieprawdziwe 
informacje nie są niczym nie-
codziennym. Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna nie-
przerwanie prowadzi akcję infor-
macyjno-edukacyjną mającą na 
celu: zwiększenie zaufania spo-
łeczeństwa dot. działań na rzecz 

przybywa antyszczepionkowców. 
czy to niebezpieczne?

RYPIN/POWIAT  W czwartek 6 grudnia Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rypinie w ra-
mach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Szczepień Ochronnych zorganizowała dzień otwarty. Była to 
okazja m. in. do dyskusji na temat zasadności szczepień przeciwko chorobom zakaźnym wśród dzieci

Rodzice, opiekunowie oraz 
osoby zainteresowane problema-
tyką szczepień mogły odwiedzić 
punkt informacyjno-edukacyj-
ny w siedzibie Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Rypinie. – Celem obchodów 
jest propagowanie szczepień jako 
najskuteczniejszego sposobu za-
pobiegania chorobom zakaźnym 
oraz poprawa społecznej wiedzy 
na temat korzyści wynikających 
ze stosowania szczepień – tłu-
maczy p. o. Państwowego Po-
wiatoego Inspektora Sanitarnego 
w Rypinie Beata Grabowska.

W dobie ruchów antyszcze-
pionkowych oraz powracających 
chorób takich jak na przykład 
odra rzetelne informacje mogą 
rozwiać wszelkie wątpliwości. 
– Problem odmowy szczepień 
ochronnych pojawił się w po-
wiecie rypińskim w roku 2012. 
Wówczas zgłoszono jeden  przy-
padek. W roku 2013 zgłoszono 3 
dzieci, u których rodzice odmó-
wili szczepień, w roku 2014 – 1 
dziecko, w 2015 – 3 dzieci, w roku 
2016 – 1 dziecko, w 2017 – 2 dzie-
ci, w 2018 – 4 dzieci. Na dzień 6 
grudnia 2018 r. obowiązkowym 

profilaktyki chorób zakaźnych; 
podniesienia poziomu wiedzy 
w zakresie umiejętności zapo-
biegania chorobom zakaźnym, 
którym można przeciwdziałać 
na drodze szczepień ochronnych; 
wzrost świadomości dotyczącej 
korzyści wynikających ze szcze-
pień ochronnych.

Osoby poszukujące rzetel-
nych informacji na temat: szcze-
pień obowiązkowych, szczepień 
zalecanych, szczepień dla kobiet 
w ciąży, szczepień dla osób star-
szych, szczepień w podróżach 
zagranicznych, niepożądanych 
odczynów poszczepiennych 
i organizacji szczepień ochron-
nych w Polsce mogą odwiedzać 
punkt przez cały rok w każdą 
środę w godz. od 12.00 do 14.00. 
– Planujemy zorganizowanie 
w 2019 r. konferencji naukowo-
szkoleniowej z udziałem dr n. 
med. Pawła Grzesiowskiego – 
specjalisty w dziedzinie szcze-
pień ochronnych kierowaną do 
lekarzy pediatrów oraz rodziców 
uchylających się od obowiązku 
szczepień ochronnych u dzieci – 
opowiada Beata Grabowska.

Do rodziców uchylających 
się od szczepień u swoich dzieci 
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny wystosował list z gorą-
cym apelem o ponowne przeana-
lizowanie zasadności szczepień 
w kontekście aktualnej sytuacji 
epidemiologicznej w kraju (list 
zamieszczono również na stronie 
www.psserypin.pl oraz facebo-
oku – Powiatowa Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna w Rypinie).

Szczepionkowe abc:
1. Jak kształtuje się sytuacja 

epidemiologiczna odry w woje-

wództwie kujawsko-pomorskim 
i w Polsce?

Z uwagi na bieżącą sytuacją 
epidemiologiczną odry w Polsce od 
dnia 7.11.2018r. został wprowadzony 
codzienny tryb raportowania za-
chorowań i podejrzeń zachorowań 
na odrę. W okresie objętym rapor-
towaniem zachorowań na odrę tj. 
od 01.11.208 r. do 04.12.2018 r. w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim 
zgłoszono 4 przypadki podejrzeń 
zachorowań na tę chorobę, z któ-
rych 2 zarejestrowano w sprawoz-
daniu MZ-56. Od osób chorych 
pobrano i przesłano materiał do 
badań wirusologicznych. Na pod-
stawie danych gromadzonych od 1 
stycznia 2018 r. do dnia 4 grudnia 
2018 r. w województwie kujawsko-
pomorskim zgłoszono 11 podejrzeń 
o zachorowanie na odrę, z których 
3 przypadki potwierdzono bada-
niami laboratoryjnymi. W analo-
gicznym okresie roku ubiegłego 
w województwie nie zarejestrowa-
no zachorowań na odrę.

W Polsce od 1 stycznia do 30 
listopada 2018 r. zarejestrowano 
220 zachorowań. W  analogicznym 
okresie roku ubiegłego zarejestro-
wano 62 przypadki zachorowań na 
odrę.  

2. Czy kobietom w ciąży zale-
ca się jakieś szczepienia?

Kobietom w ciąży zaleca się 
szczepionki inaktywowane (np. 
przeciw grypie oraz przeciw błoni-
cy, tężcowi i krztuścowi z obniżo-
ną zawartością antygenów (dTap)). 
Szczepienie w okresie ciąży chroni 
matkę i płód, a dzięki transferowi 
swoistych przeciwciał przez ło-
żysko również dziecko w okresie 
pierwszych miesięcy jego życia, 
kiedy ze względu na niedojrzały 

układ odporności jest najbardziej 
wrażliwe na zachorowanie, a ze 
względu na wiek nie może być jesz-
cze szczepione. Ciąża jest natomiast 
przeciwwskazaniem do podawania 
szczepionek żywych, tj. przeciw 
odrze, śwince, różyczce oraz prze-
ciw ospie wietrznej, ze względu na 
teoretyczne ryzyko przeniesienia 
drobnoustroju szczepionkowego 
na płód.

3. Co to jest odporność śro-
dowiskowa?

Odporność zbiorowiskowa tj. 
odporność populacyjna, to ochrona 
osób nieuodpornionych w wyniku 
zaszczepienia wysokiego odsetka 
społeczeństwa. Pojęcie to powsta-
ło na bazie obserwacji, że obecność 
w populacji osób uodpornionych 
przeciwko danej chorobie zmniej-
sza prawdopodobieństwo zachoro-
wania na tę chorobę również osób 
nieuodpornionych. Im więcej osób 
zostanie zaszczepiona, tym więk-
sza jest odporność zbiorowiskowa, 
tym bardziej jesteśmy wszyscy 
chronieni przed niebezpiecznymi 
chorobami zakaźnymi.

4. Czy w Polsce są stosowane 
szczepienia poekspozycyjne?

W Polsce do szczepień poeks-
pozycyjnych zalicza się szczepienia 
przeciw błonicy, tężcowi i wście-
kliźnie. W przypadku błonicy obo-
wiązek dotyczy osób narażonych 
na zakażenie wskutek styczności 
z chorymi na błonicę, natomiast 
w przypadku tężca osób zranio-
nych. Jeśli chodzi o wściekliznę 
szczepienie dotyczy osób narażo-
nych na zakażenie w wyniku stycz-
ności ze zwierzęciem chorym na 
wściekliznę lub podejrzanym o za-
każenie wirusem wścieklizny.

Tekst i fot. (mr)

Futsal

Mito z kompletem punktów 
W sobotę 15 grudnia piłkarze Mito Spedycja rozegrali kolejny mecz w ramach Go-
lubsko-Dobrzyńskiej Ligi Halowej i znów okazali się zbyt mocni dla rywali. 

Trzeci mecz w tegorocznych 
rozgrywkach przyniósł Mito trze-
ci komplet punktów. Tym razem 
w starciu z LZS-em Białkowo.

– Od początku spotkania mie-
liśmy inicjatywę i kontrolowaliśmy 
wydarzenia na boisku – tłuma-
czy kapitan Marek Taczyński. – 
W pierwszej połowie byliśmy jesz-
cze nieskuteczni, ale na początku 
drugiej części szybko strzeliliśmy 

gola, a kolejne bramki były efek-
tem konsekwentnej gry. 

Przeciwnicy nie stwarzali sobie 
zbyt dużo okazji, a jedyną bramkę 
strzelili przy wyniku 4:0, w mo-
mencie gry w przewadze, po żółtej 
kartce jednego z rypińskich graczy. 

– Wynik cieszy, choć gra pozo-
stawiała wiele do życzenia – dodaje 
Taczyński. – Nie zagraliśmy wystar-
czająco skutecznie, by podkreślić 
swoją dominację w tym meczu. Nie 
udało nam się również utrzymać 
czystego konta. 

Po trzech zwycięstwach Mito 
jest w ścisłej czołówce rozgrywek. 
Następne spotkania odbędą się już 
w 2019 roku.

– Zrobimy wszystko co w na-

MITO SPedYCJA RYPIN 
VS.

LZS BIAłkOWO

5 (0: 0) 1
Gole

Gadomski, Dąbrowski, Ruciński, 
Rygielski, samobójcza

Skład

Paweł Kozłowski – Cezary Ru-
ciński, Radosław Rygielski, Jakub 
Nicgórski, Rafał Gadomski, Marek 
Taczyński (k), Błażej Dąbrowski, 
Krystian Żbikowski. 

szej mocy by utrzymać wysoką 
pozycję i w każdym meczu walczyć 
o zwycięstwo – kończy Taczyński. 

(ToB), fot. nadesłane
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ZASADY NADAWANIA OG£OSZENIA W GAZECIE
Teraz Twoje og³oszenie drobne uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach!  

Tygodnik Regionu Golubsko-Dobrzyñskiego CGD, Tygodnik Regionu Lipnowskiego CLI, Tygodnik Regionu Rypiñskiego CRY, Tygodnik Regionu W¹brzeskiego CWA

1. Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty.
2. OdwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 oraz na stronie www.golub-cgd.pl

OG£OSZENIE MO¯EMY PRZYJ¥Æ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH
1.Twoje og³oszenie drobne uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach: CGD, CLI, CRY, CWA

2. Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587 oraz na stronie www.golub-cgd.pl

OG£OSZENIE MO¯EMY PRZYJ¥Æ OD CIEBIE NA DWA SPOSOBY

 lub odwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Aby og³oszenie ukaza³o siê w tygodniku: 

ZASADY NADAWANIA OG£OSZEÑ DROBNYCH

Twoje og³oszenie uka¿e siê WE WSZYSTKICH naszych tygodnikach: CGD, CLI, CRY, CWA.

Wyœlij treœæ og³oszenia na adres e-mail: reklama@wpr.info.pl. Otrzymasz e-mail zwrotny z wycen¹ i nr konta do wp³aty

 OdwiedŸ nasze biuro i nadaj og³oszenie osobiœcie: ul. Rynek 22, 87-400 Golub-Dobrzyñ

Aby nadaæ og³oszenie : 

Og³oszenia do kolejnego numeru przyjmujemy do godziny 16    w poniedzia³ki00

Szczegó³owe informacje pod numerem telefonu 56 493-41-50 lub 608-688-587. Regulamin znajdziesz na stronie www.golub-cgd.pl

Auto-Moto
Części i akcesoria

Auto-Zarębski-części i akcesoria samochodowe, 
Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 56 
683 50 58

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Golub-Dobrzyń, ul. Kościuszki 31, tel. 
56 683 35 15, 504 538 151

Części i akcesoria sam. U Małgosi, Małgorzata 
Salach, Kowalewo Pom., ul. Batalionów Chłop-
skich 3B, tel. 56 684 40 72

Radmat-sklep motoryzacyjny, części i naprawa 
rowerów, tel. 726 235 076

U Adama Sklep motoryzacyjny Golub-Dobrzyń, 
ul. Świerkowa 8, tel. 566 833 784

Sklep motoryzacyjny, wymiana oleju MOTO-OIL, 
diag. komput., wymiana opon, klimatyzacja, na-
prawy bieżące, Golub-Dobrzyń,  ul. Dziewanow-
skiego 22, tel. 602 199 314

Auto częśći AiR, Golub-Dobrzyń, ul. Tulipanowa 
14, tel. 664 490 951

mamAuto-sprawdzone części używane do 
wszystkich aut-Gwarancja 1 miesiąc!, tel. 54 280 
3004

Auto części Ravis, ul. Skępska 31, Lipno, tel. 54 
288 46 76

MKF Auto-części i akcesoria do samochodów, 
motocykli, skutrów i quadów 2T i 4T, Wąbrzeźno,  
ul. Wolności 48, tel. 731 600 310

Kupię/Sprzedam

Fiat Uno w wersji F.I.R.E, pojemność 
1.0, benzyna. Kilka ognisk korozji 
i podłoga w stanie dostatecznym. Małe 
wgniecenie z przodu na masce. Auto 
mechanicznie bardzo dobre. Pali bez 
problemu nawet w duży mróz, silnik 
chodzi równo i bezproblemowo. Niedaw-
no wymieniałem nagrzewnicę, wcześniej 
termostat, więc auto szybko osiąga 90 
stopni. Drugi właściciel. Auto jest po 
wymianie rozrządu i oleju. Przegląd do 
lutego 2019, OC do marca 2019. Do auta 
dorzucam dwa komplety opon letnich. 
Cena 1 200 zł do negocjacji. Tel. 609 
884 160

Serwisy
Auto-Zarębski naprawy bieżące, geometria kół 
3D, klimatyzacja, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Ry-
pińska 32A, tel. 56 683 50 58

Naprawa i serwis samochodów ciężarowych-Ga-
bar Wrocki, tel. 601 656 616

Wulkanizacja kompleksowo-Gabar Wrocki, tel. 
601 707 951

D.Grabowski-Klimatyzacja i diagnostyka kół 3D, 
Sadykierz 17, tel. 668 547 369

K.Bieganowski-zakład wulkanizacyjny, Golub-
Dobrzyń, ul. Strumykowa 1, tel. 601 917 253

D. Siemienik-klimatyzacja, wulkanizacja, serwis, 
tel. 56 683 30 17

Auto Check-klimatyzacja, elektryka sam., obsłu-
ga, naprawa, tel. 882 510 025

Auto naprawa J. Cebula-geometria, diagnostyka 
pojazdowa, Kowalewo Pomorskie, tel. 721 300 
688.

Wichurex-klimatyzacja, serwisy opon, mechani-
ka pojazd., Kowalewo Pomorskie, tel. 504 395 
786, 501 499 948

Auto Gaz-montaż instalacji gazowych, mechani-
ka pojazdowa, tel. 600 055 664

Tom-Gaz-montaż samochodowych instalacji ga-
zowych, tel. 608 027 239

G.Nowakowski-auto naprawa, handel wulkaniza-
cja, klimatyzacja, tel. 603 607 228

JB Truck-diagnostyka i naprawa samochodów 
ciężarowych, serwis klimatyzacji, tel. 608 711 
361

D.Kęsicki-usługi mech., klimatyzacja, wulkani-
zacja, diag. komp., tel. 665 832 917

A.Osowski-ogumienie-sprzedaż, wymiana, ser-
wis, tel. 692 833 009

Trygum-kompleksowe usługi wulkanizacyjne, 
opony używane, Pląchoty 14, tel. 782 659 253 

Auto-Nik-mechanika i diagnostyka samochodo-
wa, Radomin 63 A, tel. 665 130 681

Mar-Mot-naprawa samoch., specjalizacja Re-
nault, Peugeot, Citroen, tel. 666 866 751

AiR-auto naprawa, kompleksowe naprawy powy-
padkowe, tel. 664 490 951

Gawrońscy-legalizacja tachografów cyfrowych, 
Rypin, ul. Mleczarska 21, tel. 602 536 686

Auto Sumocki-opony hurt-detal, sprzedaż, 
wulkanizacja i serwis. Naprawa aut. Lakiernia 
proszkowa. Klimatyzacja, Makówiec 67, tel. 601 
927 221

Blonkowski, Tłuchowo, Mysłakówko 15, tel. 692 
144 235

Mechanika pojazdowa i serwis opon, Krojczyn 
22, tel. 603 904 781

Mar-Auto Marek Grąbczewski-mechanika pojaz-
dowa, wulkanizacja, geometria 3D, serwis klima-
tyzacji, Auto Pomoc 24h, Skępe, Józefkowo 4, 
tel. 508 086 766

Skup aut/demontaż
K. Bieganowski-skup aut gotówka, tel. 601 
917 253

mamAuto-złomowanie/auto-kasacja. Płaci-
my Najwięcej! Odbiór gratis, gotówka!, tel. 
54 280 3004

Stacja demontażu pojazdów, auto kasacja, Ki-
kół, ul. Spółdzielcza 9, tel. 887 412 858

Stacja demontażu pojazdów. Samochodowe 
instalacje gazowe-montaż, serwis, Wola 27, 
tel. 500 102 555

Nieruchomości
NSP-Nieruchomości-biuro pośrednictwa w ob-
rocie nieruchomościami. Oferujemy profesjonal-
ne przeprowadzenie każdego rodzaju transakcji 
w nieruchomościach, Golub-Dobrzyń, ul. Pod 
Arkadami 11, tel. 531 795 462

Mieszkanie na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35a, pow. 65,92m2 z tarasem, cena: 
217.536,00 zł. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Lokal użytkowy na sprzedaż – Golub-Dobrzyń, ul. 
Brodnicka 35B, pow. 48,05m2, cena 111.219,00 
zł+VAT. KOM – BUD tel. 56-498-36-31

Działka budowlana 30a, uzbrojona. Gmina Wiel-
gie, tel. 54 289 73 47 

Usługi hydrauliczno-ślusarskie, wodno-kan i CO. 
Wykonawstwo instalacji wodnych, kanalizacyj-
nych i CO. Montaż kotłowni. Radomin 23b, tel. 
512 295 280

Projektornia-meble na wymiar: m.in. kuchenne, 
biurowe, szafy przesuwne. Wyposażenia firm, ap-
tek, przychodni lekarskich, inst. pożytku publicz-
nego, tel. 662 116 657

Benstal-Ogród, Narzędzia, Stal, Rypin, Piłsud-
skiego 76A, tel. 54 230 90 66, 519 618 010

El-Dan firma ogólnobudowlana, stany surowe, 
elewacje, dachy, docieplenia, wykończenie wnętrz, 
tel. 792 080 506

FHU Rolkop materiały budowlano-przemysłowe, 
Lipno, ul. Jastrzębska 17A, tel. 605 085 007

FU Krystian Pawłowski-adaptacja poddaszy, tyn-
ki elewacyjne i dekoracyjne, malowanie, gładzie, 
płytki, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 794 663 537

Gru-Met-piaskowanie z dojazdem. Usługi ślusar-
sko-spawalnicze, tel. 888 471 801

Hurtownia materiałów budowlanych F.H.U. Rad-
Met Radosław Będlin, Moszczone 40, tel. 513 178 
323, 727 688 027

M-4 okna, bramy garażowe, drzwi, rolety, parape-
ty, Lipno, ul. 3-go Maja 16, tel. 54 288 35 82

Marex technika grzewcza i sanitarna, Lipno, ul. 
Skępska 36, tel. 604 612 749

Max-Bruk-układamy kostkę brukową i granitową. 
Wykonujemy chodniki, parkingi, drogi, podjazdy, 
tarasy, ogrodzenia itp., Tłuchowo, tel. 790 547 
678

Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, 
produkcja kotłów CO, usługi hydrauliczne, ko-
parką i koparko-ładowarką, tel. 667 552 919, 607 
479 291

Ocieplanie pianką PUR, tynki i posadzki maszyno-
we, tel. 501 202 840

P.P.H.U Kalinowski-bramy, ogrodzenia, balustra-
dy, usługi spawalnicze, Tłuchowo, tel. 512 442 
245

P.P.H.U Rom-Dom-więźby dachowe, pokrycia 
dachowe, obróbki blacharskie, budowa domów 
w systemie szkieletowym. Roman Ruszkowski. 
tel. 601-811-909

P.P.H.U. Michał Ostrowicki-usługi koparkami, 
transport materiałów sypkich, Jasień 53a, tel. 505 
840 026, 502 212 981

Panorama-sprzedaż okien, drzwi, rolet, bram, pa-
rapetów, moskitier, Rypin, ul. Kościuszki 54, tel. 
509 728 154, 729 353 930

Schody drewniane, układanie podłóg/parkietów, 
cyklinowanie, balustrady, tarasy, meble ogrodo-
we, Tłuchowo, tel. 602 636 101

Tynki cenentowo-wapienne. Długoletnie doświad-
czenie, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 607 349 375

Usługi elektryczne, energetyczne, podnośnik 
koszowy 18m, pomiary i inne usługi, Ziółkowski 
Ireneusz, Dobrzyń nad Wisłą, tel. 606 313 594

Usługi koparko ładowarką/wywrotką, melioracje, 
odwodnienia, pomiary spadków, eko szamba, 
Wola 9a, tel. 698 481 967

Zakład stolarski Szczepan Zaborowski oferuje: 
więźby dachowe, schody, meble ogrodowe, par-
kiety, Wielgie, tel. 606 320 635

Domy weselne/sale
Zajazd Złota Podkowa-sala weselna, imprezy oko-
licznościowe, Wrocki, tel. 601 913 928

Półwysep Wądzyn-sala weselna, imprezy okolicz-
nościowe, tel. 667 652 205

Sala bankietowa Róża, wesela, przyjęcia, stypy, 
imprezy okolicz., Golub-Dobrzyń, ul. Toruńska 7, 
tel. 532 524 082, 532 524 099

Sala bankietowa U Danieli-wesela, imprezy oko-
licznościowe, Zbójno 152, tel. 698 142 767

Restauracja Marsylio-wesela, imprezy okolicz-
nościowe, Lipno, ul. Wyszyńskiego 48, tel. 607 
981 703

Doradztwo/inwestycje
Formalności i inwestycje w pigułce „od A do Z”. 
Operaty wodnoprawne, karty informacyjne i wnio-
ski, tel. 606 836 270

Viz-Arch biuro architektoniczne Dorota Czarno-
łucka-Krzemińska, projektowanie, nadzorowanie, 
doradztwo inwestycyjne, tel. 881 205 398, 886 
115 708

Biuro Rachunkowe Dorota Garkowska, Golub-Do-
brzyń, ul. Konopnickiej (Pawilon Nr 5), tel. 608 
514 548

Biuro Rachunkowe Sigma Barbara Jasieniecka, 
Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 3, tel. 666 083 
486

Biuro Rachunkowe Buchalter Beata Kudźba, Go-
lub-Dobrzyń, ul. Mickiewicza 1/17, tel. 668 237 
890

Prowadzenie dokumentacji: KPiR, ryczałt, pełna 
księgowość, Zus, kadry, płace, obsługa BHP, Tłu-
chowo, ul. Sierpecka 19, tel. 509 473 710

Edukacja
Akademia Językowa CGD-uczymy dzieci, młodzież 
i dorosłych, Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 9, 
tel. 604 791 169

OSK Paradziński, Golub-Dobrzyń, ul. Mostowa 
1A, tel. 693 032 565

OSK Ekspert Justyna Kuchcińska-kursy Kat. A, 
A1, A2, AM, B, Wielgie, ul. Ogrodowa 27, tel. 
507-764-236 , www.ekspert-szkola.pl

OSK Omega Ozimek Jacek-kursy prawa jazdy kat. 
A, B, B+E, C, C+E, Lipno, Osiedle W. Reymonta 
6/61, tel. 889-307-337 

OSK UT. Jabłoński Maciej-prawo jazdy kat. A, B, 
B+E, C, C+E, Tłuchowo, tel. 502 452 902

Finanse/bankowość
Lombard pożyczki pod zastaw  złota - aut - nieru-
chomości, Kowalewo Pom.,  ul. Toruńska 4, tel. 
781 491 378

Dobry punkt finansowy, opłaty za wszyskie ra-
chunki tylko 1,99, Golub-Dobrzyń, Plac Tysiącle-
cia 13 B, tel. 531 022 379

Alior Bank Partner - pożyczki, kredyty konsolida-
cyjne, konta osobiste, ul. Kościuszki 2, Lipno, tel. 
54 287 19 99

Kantor Euro-Max możliwość negocjowania kursu 
walut, nakorzystniejsze ceny, tel. 54 288 30 11

Lombard Grosik skup złota, najniższa cena, naj-
lepsze warunki, najniższe koszty, tel. 54 288 30 
11

Pożyczki bez BIK na raty do 20 000 zł. 
Szybko i dyskretnie. Również na dowód. 
Dojazd do klienta. Zadzwoń! Tel. 572 148 
143, 508 055 036

O G Ł O S Z E N I A   D R O B N E
Sprzedam działki budowlane, warunki zabudo-
wy, woda, prąd na działce. Cena 20 zł/m2, tel. 
600 588 548 

Praca
Zatrudnię kierowcę  C+E na kraj, week-
endy wolne, tel. 662 568 782 

Rolnictwo
Maszyny

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysztof 
Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

S. Motycki-akumulatory ZAP Piastów, FUCHS 
oleje rolnicze, folie kiszonkarskie, maty pryzmo-
we, ruszta betonowe dla trzody i bydła, Dulsk, 
tel. 501 291 755

Importer maszyn i urządzeń rolniczych Krzysztof 
Jabłoński, Obręb 25, tel. 604 849 435

Land-Handel sprzedaż maszyn rolniczych. Usłu-
gi: koparką/spychem. Wulkanizacja: rolnicze, tir, 
przemysłowy, Kikół, Wola 47a, tel. 506 053 816

Naprawa sprzętu rolniczego oraz sprzedaż części 
do ciągników i maszyn rolniczych, Wielgie, ul. 
Ogrodowa 17, tel. 606 193 135, 54 288 77 25

Sprzedaż sprzętu rolniczego: agregaty, pługi, ka-
biny, rozsiewacze, rozrzutniki, przyczepy, Wiel-
gie, tel. 606 193 135

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy, 
części do ciągników MTZ, Pronar, C-360, C-330, 
C-385, Zetor, JUMZ, ogumienie, Wąbrzeźno, ul. 
Topolowa 16, tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 
56 689 10 75

Zwierzęta

Hodowla materiału zarybieniowego ryb karpio-
watych, Wielka Łąka 61, tel. 606 638 810

Transport koni oraz bydła, wystawiam 
Faktury Vat, tel. 609 092 360

Kupię knury maciory, odbiór z gospodarstwa, 
płatne gotówką lub przelewem, waga!!!, tel. 725 
804 742

Inne
Agromax-hurtownia nawozów, Brodnica, tel. 56 
498 23 39

Marcinkowscy gospodarstwo szkółkarskie tel, 
Szychowo 18, tel. 698 587 647

Usługi
Auto handel/komisy

Auto Handel-komis skup i zamiana, Marek Wi-
śniewski, Brodnica, ul. Lidzbarska 10B, tel. 603 
858 933

Damar-auta sprowadzane z Niemiec, komis, 
transport, Brodnica, ul. Sikorskiego 4, tel. 660 
466 986

Budowlano/remontowe
Drewniane konstrukcje dachowe, Radomice 119, 
tel. 604 493 762, 54 287 94 91

Piasek, żwir-piasek płukany, sucho siany, żwir, 
czarnoziem, torf, kruszywo, kamień, tłuczeń, gruz-
Dowóz, tel. 608 219 596

Ogrodzenia sprzedaż i montaż, tel. 668 282 610

Wodny kolektor słoneczny sprzedaż, montaż, ser-
wis, tel. 668 773 499

Karkon Zaporowicz-producent kotłów UKZ EKO-
sprzedaż części, Golub-Dobrzyń, ul. Sz. Rypińska 
50, kontakt pod nr. tel. 695 912 114, facebook.
com/karkongd
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WYPADKI
Ucierpia³eœ w wypadku komunikacyjnym, w rolnictwie 
lub straci³eœ blisk¹ osobê? – skontaktuj siê z nami.

BIURO DORADZTWA I POŒREDNICTWA 
W DOCHODZENIU ODSZKODOWAÑ

PO WYPADKACH
Tomasz Przybyszewski  Rynek 20, 87-400 Golub-Dobrzyñ ul.

tel. 608 380 227, e-mail: biurotp@op.pl
Nasze wynagrodzenie 

– wy³¹cznie po uzyskania odszkodowania

O G Ł O S Z E N I E

Ryszard Leszek stacja kontroli opryskiwaczy
czêœci do ci¹gników MTZ, Pronar, 

C-360, C-330, C-385, Zetor, Jumz, ogumienie.
W¹brzeŸno, ul. Topolowa 16

tel. 502 461 368, 56 689 10 70, 56 689 10 75

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E
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niezamówionych oraz zastrzega 
sobie prawo do ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada 
za treść zamieszczonych ogłoszeń.

Redakcja:
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Rynek 22 
tel. (56) 493 41 50
e-mail: redakcja@wpr.info.pl

Redaktor naczelny:
Andrzej Korpalski
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a.korpalski@wpr.info.pl

Dział reklamy i ogłoszeń:
tel. 608 688 587
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Kolportaż prasy:
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OC/AC, mieszkania, rolne, firmy, na życie, po-
życzki, J. Stawarz, Tłuchowo, ul. Sierpecka 4, tel. 
664 059 393

Ubezpieczenia OC/AC, rolne, majątkowe, życio-
we, kredyty, inwestycje. Piotr Kycia, Lipno, ul. 
Mickiewicza 10, tel. 606 340 278

Zdrowie
Psychoterapia psychodynamiczna, poradnictwo 
psychologiczne, psychotesty k. zawodowi, kat. 
B, C, C+E, D, kierowcy prowadzący pod wpły-
wem alkoholu, przekroczenie punktów karnych, 
operator wózków i maszyn budowlanych tel. 502 
684 122

Inne
Dorabianie kluczy, ostrzenie noży, nożyczek, 
maszynek, Golub-Dobrzyń, ul. Żeromskiego 
40a, tel. 502 683 025

FHU Olek Sprzedaż dywanów, wykładzin, chod-
ników, Ostrowite 22, tel. 501 621 145

Firanex pomiar wystrój i aranżacja okien w domu 
klienta, Golub-Dobrzyń, Plac 1000 lecia 13b, tel. 
516 126 855

Blum-Mar usługi leśne, wycinka drzew, pielę-
gnacja lasów, nowe nasadzenia, tel. 605 739 
200

Różne
Sprzedam prasa kostka rok 2010, tel. 693 996 
624 

Chcesz mniej płacić za prąd ? Pomiar zużycia 
prądu profesjonalnym sprzętem, zadzwoń, tel. 
534-226-846

Kupię części do tokarki, noże tokarskie itp., tel. 
882 802 610 

Krajżega + silnik 5,5 KW, wóz konny, beczka 
1000 L. Wielgie, tel. 54 289 73 47

Sprzedam grunty orne 6,40, rozrzutnik 
1-osiowy 3,5 tony, dmuchawa do zboża 
7,5 KW. Dwukółka ciągnikowa. Zbójno. 
Tel. 665 772 484

Kupię kuchnię węglową, tel. 664 153 958 

Skład węgla, Golub-Dobrzyń, Szosa Rypińska 
(naprzeciw szpitala), tel. 881 005 188

Magazyn opałowy Marchewka, Golub-Dobrzyń, 
ul. Sokołowska 44, tel. 56 683 37 99

Inter-Pal ekogroszek, pellet, brykiet, tel. 531 132 
203

Agromax-autoryzowany sprzedawca katowickie-
go holdingu węglowego, Brodnica, tel. 56 498 
23 39

Węglopol, skład węgla, Kamionka 17, tel. 609 
092 360

Sport/rekreacja
Daria-siłownia tylko dla kobiet, Golub-Dobrzyń, 
ul. Ceglana 4, tel. 508-741-237

Hurtownia rowerów w Zieleniu-sprzedaż, serwis, 
naprawa, tel. 605 418 025

Salon firmowy Romet-skutery, motocykle, rowe-
ry, Rypin, ul. Piłsudskiego 47, tel. 600 261 092

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno,  ul. Kopernika 7, tel.608 516 205

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Wąbrzeźno, ul. Gen. Sikorskiego 8, tel. 660 522 
872

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery 
,części,  akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Kopernika 7, tel. 530 186 139

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Farna 4, tel. 784 085 614

Stela-Mar Sklepy rowerowo-sportowe. Rowery, 
części, akcesoria, serwis. Artykuły sportowe, 
Brodnica, ul. Mostowa 8, tel. 662 126 961

Stacje kontroli pojazdów
Okręgowa stacja kontroli pojazdów Auto-Zaręb-
ski, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 32A, tel. 
56 683 50 57

J. Stuczyński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypiń-
ska 30A, tel. 603 606 489

J. Stuczyński, Kowalewo Pom., ul. Brodnicka 23, 
tel. 603 606 489

Okręgowa stacja kontroli pojazdów, Golub-Do-
brzyń, ul. Sokołowska 23 (naprzeciw targowi-
ska), tel. 887 508 100, 666 879 762

Okręgowa stacja kontroli pojazdów Gawrońscy, 
Rypin, ul. Mleczarska 21, tel. 54 444 71 15

Stacje paliw
Stacja paliw Lotos-Gabar Wrocki, tel. 56 683 69 66

Stacja Paliw Orlen-Frydrychowo 56, tel. 56 684 18 
62

Transport
Transport, usługi ładowarką-Gabar Wrocki, tel. 
601 656 616

Ubezpieczenia
M. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, mająt-
koM. Kiełkowska, ubezpieczenia OC, AC, mająt-
kowe, Zbójno, tel. 506 032 523

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Golub-Do-
brzyń, ul. Pl. 1000 lecia 11, tel. 512 289 878

Centrum ubezpieczeń Sylwia Mróz, Kowalewo 
Pom., ul. Batalionów Chłopskich 4, tel.517 710 
660

Komunikacyjne, rolne, życiowe, mieszkaniowe, 
Wielgie, ul. Włocławska 10, tel. 604 906 775

Najtańsze OC, sprawdzone AC, uprawy, domy, 
na życie, Cezary Wioletta Kowalscy, Dobrzyń nad 
Wisłą, ul. Franciszkańska 19, tel. 502 172 308

Gabinety weterynaryjne
Gabinet weterynaryjny lek. wet. K. Szarowska 
i M. Raś, dyżur całodobowy, Małe Pułkowo 42, 
tel. 608 156 833, 509 954 828

Gabinet weterynaryjny lek. wet. A. Sarek-Ka-
czorowska, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 
19/15, dyżur całodobowy, tel. 517 532 637

Hotele/motele/zajazdy
Zajazd Złota Podkowa-hotel, restauracja, Wroc-
ki, tel. 601 913 928

Motel Przy Stacji, Frydrychowo 56, tel. 56 684 
18 62

Półwysep Wądzyn-hotel, restauracja, tel. 667 
652 205

Komputery/IT
Komputery, sprzedaż, serwis, kasy fiskalne, ter-
minale płatnicze, programy Insert, tel. 600 483 
434

PS Instal-komputery, serwis, sprzedaż, naprawa, 
instalacje RTV/SAT, Kowalewo Pomorskie, tel. 
56 690 43 104

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, 
nawigacje, konsole, Golub-Dobrzyń, ul. Piłsud-
skiego 5, tel. 796 088 904

JK Centrum Serwisowe, telefony, komputery, na-
wigacje, konsole, Kowalewo Pom., pl. 700-lecia 
2, tel. 537 811 711

Kompix-sprzedaż, kupno, serwis komputerów 
PC oraz laptopów. Sprzedaż używanych kompu-
terów, Tłuchowo, tel. 788 745 302

Moda i uroda
Ada-Plus markowa biżuteria srebrna, stoisko 
patronackie (pralnia TESCO), kolekcje na każdą 
okazję.

Gabinet kosmetyczny W. Staniszewska, Golub-
Dobrzyń, ul. Konopnickiej 7C, tel. 665 848 149

Salon kosmetyczny Daria, Golub-Dobrzyń, ul. 
Ceglana 4, tel. 508 741 237

Myjnie
Myjnia bezdotykowa 24h, Golub-Dobrzyń, ul. 
Żeromskiego 40A (naprzeciw TESCO), tel. 502 
683 025

Myjnia samochodowa. Stacja Orlen Frydrycho-
wo 56, tel. 56 684 18 62

Myjnia samoobsługowa bezdotykowa,  Kowale-
wo Pomorskie, ul. Brodnicka 21

Pomoc drogowa
Pomoc drogowa-autoholowanie-Gabar Wrocki, 
tel. 663 007 096

JAC Wypożyczalnia lawet i przyczep towarowach 
oraz podłodziowych, Golub-Dobrzyń, Podzamek 
Golubski 51, tel. 606 679 336, 606 478 379

Autoholowanie 24h, wulkanizacja, opony nowe 
i używane, akumulatory, felgi stalowe i alumi-
niowe, Wielgie, ul. Lipnowska 36, tel. 728 989 
861

Pomoc drogowa 24h Lipno. Autoholowanie Si-
korski. Przewóz maszyn i innych pojazdów-kraj 
i zagranica, tel. 733-573-007

Sklady opału
FF.H. Dar-Pol-skład węgla Napole 80B, tel. 606 
148 049

Dampol skład opału, Małki, tel. 508 173 746

FHU Olek Skład węgla, tel. 501 621 145

F.H.U.  M. Onak skład opału, Kowalewo Pom., 
ul. Dworcowa 2, tel. 530 170 270

Skład opału S.C. Barbara Budzińska, Jerzy Bu-
dziński, Golub-Dobrzyń, ul. Szosa Rypińska 31A 
(naprzeciw Olkopu), tel. 56 683 48 46

R E K L A M A

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829

Ul. Szosa Rypiñska 26
87-400 Golub-Dobrzyñ (obok Urzêdu Pracy)

Tel. 56 682 18 11 lub 507 145 829
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-17.OO | SOB: 7.OO-14.OO

R E K L A M A
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GODZINY OTWARCIA:
PN-PT: 7.OO-18.OO | SOB: 7.OO-14.OO
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Najlepiej kopali samorządowcy
PIŁKA NOŻNA  Od czterech lat Szkoła Podstawowa w Radzikach Dużych w gminie Wąpielsk organizuje 
Turniej Świąteczny

R E K L A M A

Na pomysł rozgrywek wpa-
dły dwie nauczycielki wychowania 
fizycznego, kiedy to zaprosiły Ar-
kadiusz Stolikowskiego, mieszkań-
ca Radzik, ampfutbolistę, zawod-
nika GKS Góra, aby podzielił się 
z uczniami swoją historię. Ampfu-
tobol to rodzaj piłki nożnej, którą 
uprawiają zawodnicy bez jednej 
nogi, a w przypadku bramkarza 
bez ręki.

– Z racji tego, że uczymy wy-
chowania fizycznego, chciałyśmy 
pokazać dzieciom, że również 
dorośli uprawiają sport i czerpią 
z tego dużo radości. Postanowi-
łyśmy takich ludzi zaprosić, by 
o tym opowiedzieli. Jako pierwszy 
przyszedł Arek Stolikowski z naszej 
miejscowości, który stracił nogę 

w wypadku komunikacyjnym, ale 
nie poddał się, nie zamknął w czte-
rech ścianach, tylko żyje jak każdy, 
a nawet więcej, bo intensywnie 
trenuje. Powiedział nam, że niepeł-
nosprawność nie przeszkadza w ni-
czym, jeśli ma się dużo samozapar-
cia. Uczniowie chcieli wiedzieć jak 
się gra w piłkę bez nogi, ciężko im 
było to sobie wyobrazić, więc nasz 
gość zagrał z nimi. Pomyślałyśmy 
wspólnie z Arkiem, że warto za-
aranżować taki mecz ze starszymi 
chłopcami, tylko że na jeden by-
łoby ciężko przyjechać wszystkim 
zawodnikom. Niektórzy mieszkają 
nawet 200 km od Radzik. Wówczas 
wymyśliliśmy turniej. Szkoła włą-
czyła się w jego organizację, bardzo 
pomogło sołectwo, z sołtysem Ma-

riuszem Albrechtem na czele i gmi-
na – zrelacjonowały nam Edyta 
Krzykalska i Iwona Stefańska.

Nie tylko nauczyciele, dyrektor 
szkoły Leszek Stefański i samorzą-
dowcy zajęli się przygotowaniem 
rozgrywek, ale również uczniowie. 
Jedna z dziewcząt, Weronika Giem-
za sama zgłosiła się do wykonania 
podarunków dla wszystkich zawod-
ników. Przy pomocy mamy zrobiła 
kilkadziesiąt pomysłowych małych 
choinek, które się wszystkim bar-
dzo podobały.

Turniej odbył się we wtorek 11 
grudnia w hali sportowej w Radzi-
kach Dużych. Wzięły w nim udział 
cztery drużyny: gminnych samo-
rządowców, zawodników z GKS 
Góra, rodziców i gimnazjalistów. 

Mieli jeszcze być reprezentanci 
powiatu, ale nie dotarli. Rozegra-
no sześć 12-minutowych meczów 
– każdy z każdym. W przerwach 
wystąpiły szkolne czirliderki. Zwy-
ciężyli samorządowcy, którzy wy-
grali wszystkie pojedynki, drugie 
miejsce zajęli rodzice, trzecie amp-
futboliści, czwarte gimnazjaliści. 
Po wręczeniu nagród i dyplomów 
wszystkich zaproszono na obiad.

Impreza została sfinansowana 
z funduszu sołeckiego oraz pry-
watnych pieniędzy sołtysa Mariu-
sza Albrechta i jego żony. Gmina 
dołożyła 400 zł na transport spor-
towców GKS Góra.

Mariusz Albrecht nie po raz 
pierwszy sponsoruje wydarzenia 
w swojej miejscowości. Ostatnio 
przekazał znaczną sumę na mi-
kołajkowe paczki dla wszystkich 
dzieci ze szkoły i przedszkola w Ra-
dzikach. Prócz niego cztery rodziny 
z Kierzu Półwieskiego dołożyły się 
do prezentów dla uczniów. Byli to 
państwo Barczewscy, Zelmańscy, 
Suwiszowie i Suszyńscy. Sołectwa 
z Bielawek, Lamkowizny i Radzik 
Dużych też uszczupliły swoje fun-
dusze, żeby sprawić radość dzie-
ciom.

Tekst i fot. (jd)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
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