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GOLUB-DOBRZYŃ  Do naszej redakcji zgłosiła się mieszkanka 
miasta, której życie utrudniają przedświąteczne hałasy, spo-
wodowane odpalaniem petard. – To skandal, żeby w centrum 
miasta co chwilę słychać było wybuchy! Zawału można dostać 
– denerwuje się Czytelniczka CGD

Komu przeszkadzają 
petardy? „To skandal”!
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W ofErcie:

MAR-MOT Sp. z o.o.
Kowalewo Pomorskie, ul.Podborek 10,

tel. 56 684 27 77   

ponadto:

wêgiel:

pasze, koncentraty, œruty, otrêby,

karmy dla psów i kotów

pokrycia dachowe, systemy rynnowe

wêgiel polski i kolumbijski, 

workowany i luzem
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systemy rynnowe

wêgiel polski i kolumbijski, 
workowany i luzem
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O G Ł O S Z E N I E

Golub-Dobrzyń

Policja sprawniejsza
KPP w Golubiu-Dobrzyniu otrzymała nowe urządze-
nie do badania stanu zawartości narkotyków w orga-
nizmie. Zakup sfinansowany został ze środków prze-
kazanych przez lokalne samorządy.

Wyposażenie golubsko-do-
brzyńskich policjantów w codzien-
nej służbie zasiliło urządzenie Alere 
– analizator do badania zawartości 
narkotyków w organizmie. Zakup 
urządzenia sfinansowały władze 
Miasta Golub-Dobrzyń, Gminy Go-
lub-Dobrzyń oraz Gminy Zbójno. 
Dzięki temu kontrola osoby na 

zawartość narkotyków w organi-
zmie przebiega szybko i sprawnie. 
Z analizatora skorzystają policjanci 
już podczas planowanych w naj-
bliższym czasie działań na drogach 
powiatu golubsko-dobrzyńskiego. 

(ak)
fot. KPP Golub-Dobrzyń

Istotnie już na kilka dni przed 
świętami w wielu miejscach Go-
lubia-Dobrzynia słychać w trakcie 

dnia eksplozje odpalanych petard. 
Tak jest również w okolicach rynku, 
gdzie mieszka kobieta, która po-

prosiła nas o interwencję. Dla niej 
popisy miłośników pirotechniki są 
bardzo uciążliwe.

– To skandal, żeby w centrum 
miasta co chwilę słychać było 
wybuchy! Zawału można dostać 
– powiedziała nam w rozmowie 
telefonicznej starsza kobieta. – Ro-
zumiem Sylwester, czy Nowy Rok. 
Wtedy, o ile się nie mylę, można 
odpalać petardy.

Dokończenie na str. 25
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stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 

– podsumowanie 2018 roku
Rok 2018 był bardzo pra-

cowity dla Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania „Dolina 
Drwęcy” i obfitował w wiele 
naborów wniosków oraz dzia-
łań animacyjnych. 

Ogłoszone nabory wnio-
sków:

1/2018 – Budowa lub prze-
budowa publicznych dróg 
gminnych lub powiatowych 
– limit środków w ramach 
naboru 370.584,92zł, wpłynę-
ły 3 wnioski (1 wniosek Gmina 
Golub-Dobrzyń oraz 2 wnioski 
Gmina Radomin) – wszystkie 
wnioski zostały wybrane do 
finansowania, zawarto umo-
wy o przyznanie pomocy.

2/2018 – Rozwój ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej lub kultural-
nej – limit środków w ramach 
naboru 112.918,15zł, wpłynął 1 
wniosek (Gmina Miasto Go-
lub-Dobrzyń) – wniosek zo-
stał wybrany do finansowania, 
podpisano umowę o przyzna-
nie pomocy.

3/2018 – Działania infra-

strukturalne przyczyniające 
się do rewitalizacji społecz-
no-gospodarczej miejscowo-
ści wiejskich (EFRR) – limit 
środków w ramach naboru 
4.500.000,00zł, wpłynęło 8 
wniosków (Gmina Kowalewo 
Pomorskie 2 wnioski, Gmi-
na Ciechocin 2 wnioski, Gmi-
na Golub-Dobrzyń 3 wnioski, 
Gmina Zbójno 1 wniosek) – 
wszystkie wnioski zostały wy-
brane do finansowania, trwa 
ocena merytoryczna Urzędu 
Marszałkowskiego.

4/2018 – Rozwój przed-
siębiorczości na obszarze 
wiejskim objętym strategią 
rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność przez 
podejmowanie działalności 
gospodarczej – w tym pod-
noszenie kompetencji osób 
realizujących operacje w tym 
zakresie – limit środków w ra-
mach naboru 500.000,00zł, 
wpłynęło 8 wniosków – 
wszystkie wnioski zostały wy-
brane do finansowania, trwa 
ocena merytoryczna Urzędu 
Marszałkowskiego.

5/2018 – Rozwój przed-
siębiorczości na obszarze 
wiejskim objętym strategią 
rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność przez 
rozwijanie działalności gospo-
darczej – w tym podnoszenie 
kompetencji osób realizują-
cych operacje w tym zakre-
sie – limit środków w ramach 
naboru 547.934,00zł, wpłynęło 
9 wniosków – 3 wnioski zmie-
ściły się w alokacji środków 
w ramach naboru, trwa ocena 
merytoryczna Urzędu Mar-
szałkowskiego.

W grudniu ogłoszono 4 na-
bory wniosków o powierzenie 
grantu w zakresie działań na 
rzecz osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem spo-
łecznym, w zakresie wdrożenia 
rozwiązań z obszaru aktywnej 
integracji o charakterze śro-
dowiskowym takich jak:

• kluby samopomocy, 
świetlice młodzieżowe (w tym 
z programem rówieśniczym 
obejmujące m.in.: rówieśnicze 
doradztwo, edukację, lidero-
wanie, coaching rówieśniczy)

• kluby młodzieżowe 
(w tym z programem rówie-
śniczym obejmujące m.in.: 
rówieśnicze doradztwo, edu-
kację, liderowanie, coaching 
rówieśniczy)

• aktywizacja społeczno-
zawodowa (w tym szkolenia 
podnoszące kompetencje i/
lub dające nowe umiejętności 
zawodowe i społeczne)

• i inne z obszaru aktyw-
nej integracji o charakterze 
środowiskowym oraz w zakre-
sie działań wspierających roz-
wiązania w zakresie organizo-
wania społeczności lokalnej 
i animacji społecznej z wyko-
rzystaniem m.in.:

• lidera lub animatora ak-
tywności lokalnej oraz obywa-
telskiej,

• i inne rozwiązania w za-
kresie organizowania społecz-
ności lokalnej i animacji spo-
łecznej. 

Czas na składanie 
wniosków upływa w dniu 
28.12.2018r.

W przyszłym roku plano-
wane są kolejne nabory wnio-
sków w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 z tworze-
nia nowych przedsiębiorstw 
oraz rozwoju istniejących 
przedsiębiorstw, a także 
projekt grantowy z zakresu 
zachowania dziedzictwa lo-
kalnego. Ogłoszone zostaną 
również kolejne nabory z osi 7 
RPO WK-P (EFRR) dot. rewita-
lizacji oraz nabory wniosków 
o powierzenie grantu z osi 11 
RPO WK-P (EFS).

Stowarzyszenie LGD „Do-
lina Drwęcy” w okresie paź-
dziernik – grudzień 2018r. 
przeprowadziła następujące 
działania animacyjne:

• październik, listopad, 
grudzień – comiesięczne spo-
tkania informacyjne w po-
szczególnych Gminach ob-
szaru działania LGD (Powiat 

Golubsko-Dobrzyński);
• 13.10.2018r. – Warszta-

ty z aktywizacji społecznej II 
edycja w Szafarni;

• 22.10.2018r. – Warszta-
ty z aktywizacji społecznej 
w Płonnem;

• 19.12.2018r. – szkolenie 
dla potencjalnych Wniosko-
dawców operacji realizowa-
nych w postaci grantów z Osi 
11 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020;

• październik, listopad – 
wydanie publikacji – kalenda-
rze ścienne na 2019r. z pracami 
Laureatów konkursu plastycz-
nego, terminarze tygodniowe 
na 2019r. z wkładką na temat 
głównych założeń LSR; bro-
szury i ulotki na temat wdra-
żania LSR

Wszystkie działania ani-
macyjne są częścią ogólnej 
kampanii informacyjno-pro-
mocyjnej LSR oraz ogłasza-
nych naborów wniosków.

Stowarzyszenie LGD 
„Dolina Drwęcy” zaprasza 
wszystkich mieszkańców do 
udziału w organizowanych 
działaniach animacyjnych 
oraz  na konsultacje społecz-
ne organizowane co miesiąc 
w każdej z Gmin tworzących 
obszar działania LGD.

Stowarzyszenie Lokal-
na Grupa Działania „Dolina 
Drwęcy”

Biuro Stowarzyszenia 
czynne:
poniedziałek, wtorek 

czwartek 10:00-18:00, środa 
piątek 08:00-16:00

Plac 1000-lecia 22a
87-400 Golub-Dobrzyń
tel: 56 682 03 53
e-mail: lgddolinadrwe-

cy@neostrada.pl

Projekt pt. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny 
kierowany przez społeczność, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych  LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 nr umowy: UM_EF.433.1.003.2017
Celem projektu jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

A R T Y K U Ł   S P O N S O R O W A N Y
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POWIAT  Niedostosowanie stanu pojazdu oraz jego prędkości do złych warunków panujących na dro-
gach jest przyczyną wypadków i kolizji. W ubiegły czwartek na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego 
doszło do pięciu zdarzeń, w tym do jednego wypadku. Policjanci apelują do kierowców o zachowanie 
szczególnej ostrożności w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi

Pięć zdarzeń jednego dnia! 
uważajmy na drogach

O G Ł O S Z E N I E

Najpierw o godz. 14.40 dy-
żurny Komendy Powiatowej 
Policji w Golubiu-Dobrzyniu 

powiadomiony został o zdarze-
niu drogowym w miejscowości 
Hamer, gm. Golub-Dobrzyń, na 

drodze powiatowej nr 534 rela-
cji Golub-Dobrzyń – Wrocki. Na 
miejsce skierowano policjan-
tów.

– Ze wstępnych ustaleń 
mundurowych wynika, że 58-
letni kierujący osobowym hy-
undaiem, jadący w stronę Wrock 
mieszkaniec Elbląga, nie do-
stosował prędkości pojazdu do 
panujących warunków, na łuku 
drogi stracił panowanie nad po-
jazdem i uderzył w nadjeżdżają-
ce z naprzeciwka osobowe mon-
deo, którym kierował 62-letni 
mieszkaniec Golubia-Dobrzynia. 
W wyniku zderzenia kierujący 
hyundaiem oraz podróżujące 
z nim pasażerki w wieku 57 i 78 
lat z obrażeniami ciała przewie-
zieni zostali do szpitala. W chwi-
li zdarzenia kierujący pojazdami 
byli trzeźwi. Na czas czynności 

policjanci wyznaczyli objazd – 
mówi asp. sztab. Małgorzata Li-
pińska z KPP Golub-Dobrzyń.

Również w ubiegły czwartek 
w powiecie golubsko-dobrzyń-
skim doszło do czterech kolizji, 
których główną przyczyną było 
niedostosowanie prędkości po-
jazdu do panujących warunków 
na drodze. Padający, mokry śnieg 
w połączeniu z nieostrożną jaz-
dą stwarza duże niebezpieczeń-
stwo zdarzeń drogowych. Poli-
cjanci apelują o ostrożną jazdę, 
bo w wielu miejscach pod śnie-
giem kryje się warstwa lodu. 
Dlatego łatwo, szczególnie przy 
hamowaniu, wpaść w poślizg  
i wypaść z drogi.

Mundurowi przypomina-
ją również, że zgodnie z pra-
wem o ruchu drogowym po-
jazd uczestniczący w ruchu ma 

być tak wyposażony i utrzy-
many, aby korzystanie z niego 
nie zagrażało bezpieczeństwu 
osób nim jadących lub innych 
uczestników ruchu. Nie może 
naruszać też porządku ruchu na 
drodze i narażać kogokolwiek na 
szkodę. Pojazd, którym włącza-
my się do ruchu, ma zapewniać 
dostateczne pole widzenia kie-
rowcy oraz pewne posługiwanie 
się urządzeniami kierowniczy-
mi, hamowania i sygnalizacją. 
Stróże prawa przestrzegają, że 
kierowca jadący nienależycie 
utrzymanym pojazdem, zagra-
żającym innym uczestnikom 
ruchu, musi liczyć z mandatem 
karnym w wysokości od 20 do 
500 złotych.

(ak)
 fot. KPP 

Golub-Dobrzyń
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A R T Y K U Ł   S P O N S O R O W A N Y



ogłoszenie6 Czwartek 27 grudnia 2018 GOLUB–CGD.PL

O G Ł O S Z E N I E



Czwartek 27 grudnia 2018 społeczeństwo 7  GOLUB–CGD.PL

Biblioteka dziękuje
GOLUB-DOBRZYŃ  Miejska i Powiatowa Biblioteka w Golubiu-Dobrzyniu zorganizowała spotkanie 
z lokalnymi władzami samorządowymi i nie tylko, aby podziękować za dotychczasową współpracę

O G Ł O S Z E N I E

Równo tydzień przed święta-
mi Bożego Narodzenia golubska 
biblioteka spotkała się z władzami 
samorządowymi naszego miasta 
i powiatu, aby im podziękować za 
owocną współpracę w 2018 roku. 
W spotkaniu brali udział również 
przedstawiciele gminy Golub-Do-
brzyń, kierownicy instytucji na co 
dzień współpracujący z biblioteką 
w tym między innymi dyrektorzy 
bibliotek gminnych w Kowalewie, 
Nowogrodzie, Radominie, Ostro-
witem i Wrockach. Na spotkaniu 
można było spotkać także głów-
nego koordynatora Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku Janinę Tuszyńską 
oraz dr Jana Wiśniewskiego z Re-
gionalnego Ośrodka Debaty Mię-
dzynarodowej w Toruniu. Właśnie 
ten ostatni przekazał do biblioteki 
wystawę zatytułowaną „Niepodle-
gła”, która ma być prezentowana 
w siedzibie książnicy, a następnie 
trafi do sieci naszych szkół. Biblio-
teka otrzymała również z Kancela-
rii Prezydenta RP Biało-czerwoną 
flagę jako symbol 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości.

– Co roku staramy się podsu-
mować naszą współpracę z władza-
mi samorządowymi naszego mia-

sta i powiatu, instytucjami i ludźmi, 
którzy wspierają nasze działania na 
rzecz szeroko pojętej kultury. Jeżeli 
razem robimy przedsięwzięcia dla 
naszych dzieci i młodzieży to mo-
żemy osiągnąć bardzo wiele. Dzięki 
bardzo aktywnej współpracy mię-
dzy innymi z Regionalnym Ośrod-
kiem Współpracy Międzynarodo-
wej nasze dzieci mogą wyjeżdżać 
do Wyższej Szkoły Kultury Me-
dialnej w Toruniu, gdzie aktywnie 
biorą udział w różnych wykładach 
i konferencjach. Wszystko to w ra-
mach projektu „Młody odkrywca”. 
Dzięki współpracy z Wyższą Szkołą 

Gospodarki w Bydgoszczy prowa-
dzone są zajęcia na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. Nasze zasoby bi-
blioteczne również się ciągle zwięk-
szają. Tu bardzo dobrze układa się 
nam współpraca z Biblioteką Na-
rodową w Warszawie oraz władza-
mi miasta. To dzięki ich wsparciu 
finansowemu mogliśmy w ostat-
nim czasie wzbogacić naszą ofertę 
biblioteczną o nowe tytuły. Nasze 
konkursy, konferencje i szkolenia 
odbywają się dzięki wsparciu in-
stytucji miejskich i gminnych. Ta-
kich instytucji, a przede wszystkim 
pomocnych ludzi jest bardzo dużo. 

Nie sposób ich wszystkich wymie-
nić, ale wszystkim bardzo dziękuję 
– mówi Barbara Wasiluk, dyrektor 
biblioteki.

Spotkanie miało również część 
artystyczną. Uczniowie Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Wielgiem pod kierunkiem 
Renaty Stancelewskiej przygoto-
wali mały spektakl teatralny gdzie 
przedstawili sztukę „Królowa Śnie-
gu”. Z okazji zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia goście życzy-
li sobie wszystkiego najlepszego 
i dalszej owocnej współpracy.

Tekst i fot. (Maw)

Statuetki z podziękowaniami Dyrektor składa podziękowania
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przegląd Kolęd i pastorałek
GOLUB-DOBRZYŃ  Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, a tym samym okres, kiedy w naszych do-
mach zabrzmią kolędy. Dom Kultury zorganizował Przegląd Kolęd i Pastorałek

R E K L A M A

Środa przed świętami Boże-
go Narodzenia to dobry czas, aby 
zorganizować Świąteczny Przegląd 
Kolęd i Pastorałek. Dom Kultury 
w Golubiu-Dobrzyniu wspólnie 
z parafią pw. Św. Katarzyny w Go-

lubiu i Dobrzyniu oraz Szkołą Mu-
zyczną w naszym mieście do prze-
glądu zaprosił dzieci i młodzież 
z całego powiatu, chociaż nie tylko. 
Wśród wykonawców można było 
spotkać dzieci i młodzież również 

z Lipna, Czernikowa i Torunia. Do 
prezentowania kolęd zgłosiło się 
ponad 50 uczestników. Byli to so-
liści jak i zespoły kilkuosobowe. 
Uczestnicy zostali podzieleni na 
kilka kategorii. Pierwsza kategoria 
to dzieci do lat 6. Tu występowało 
8 uczestników. W drugiej kategorii 
występowały dzieci z klas I-III – 4 
uczestników. Kategoria trzecia to 
klasy IV-VIII, kategoria najliczniej-
sza, bo licząca 35 wykonawców. 
Kategoria czwarta, czyli najstar-
sza, w której występowała mło-
dzież powyżej 14 lat liczyła sobie 5 
wykonawców.

Występy oceniało jury kon-
kursu, któremu przewodniczył dy-
rektor Szkoły Muzycznej I stopnia 

Chór Domu Kultury

w Golubiu-Dobrzyniu Krzysztof 
Sypek. Pod uwagę wzięto walory 
muzyczne, muzykalność, interpre-
tację i ogólny wyraz artystyczny.

Przegląd otworzył występ 
chóru Domu Kultury pod prze-
wodnictwem Moniki Gumiela. Wy-
konawcy zaprezentowali wysoki 
kunszt wokalny i artystyczny. Pre-
zentowane kolędy i pastorałki były 
typowo polskie, a zgromadzona 
publiczność nagradzała je gromki-
mi brawami. Duże brawa na pew-
no zasłużone otrzymała 6-letnia 
Pola Szynkiewicz, która wykonała 
tradycyjną góralską pastorałkę 
„Od serca do ucha”. Towarzyszyła 
jej na scenie siostra 11-letnia Sara 
przygrywając na skrzypcach, co 

podkreśliło wyraz artystyczny tej 
pastorałki.

– Występ moich wnuczek 
i odśpiewanie pastorałki wzbudził 
we mnie powrót do lat  dzieciń-
stwa, kiedy to sam, jako dziecko 
również śpiewałem kolędy wraz 
z rodzicami – wspomina dziadek 
Tadeusz Czarnecki, który przybył 
na przegląd kolęd wraz z pozosta-
łymi dziadkami i rodzicami dziew-
czynek.

Jury konkursu miało nie lada 
problem z ocenieniem wykonaw-
ców. Wszyscy zasługiwali na wy-
różnienie. Ostatecznie nagrodzono 
14 wykonawców, którzy otrzymali 
okolicznościowe statuetki.

Tekst i fot. (Maw)

Kowalewo Pomorskie

Młodzi pamiętają
13 grudnia obchodziliśmy 37. rocznicę wprowadzenia w Pol-
sce stanu wojennego.  Z tej okazji, ale także dla uczczenia 
setnej rocznicy odzyskania niepodległości, uczniowie Ze-
społu Szkół w Kowalewie Pomorskim uczestniczyli w oko-
licznościowym koncercie pieśni i piosenek patriotycznych 
pt. „Miejcie nadzieję, nie tę lichą, marną...”.

Przed szkolną społecznością 
i zaproszonymi gośćmi wystąpił 
muzyk, pieśniarz, bard i dzienni-
karz muzyczny Piotr Grzyb. 
Wydarzenie odbyło się w gościn-
nych progach Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury. Wśród zaproszo-
nych gości byli m. in. burmistrz 
Kowalewa Pomorskiego Jacek 
Żurawski, kierownik powiatowe-
go wydziału oświaty Małgorzata 
Piaskowska (jako przedstawicielka 

starosty golubsko-dobrzyńskiego), 
a także Michał Leszczyc-Grabianka 
– kowalewianin, wieloletni dzia-
łacz rolniczej Solidarności, inter-
nowany podczas stanu wojennego 
i szykanowany przez władze ko-
munistyczne. Bezpośredni świadek 
i uczestnik dramatycznych wyda-
rzeń krótko przybliżył młodzieży 
czasy, które współcześnie możemy 
poznać najczęściej z podręczników 
lub filmów. Nieocenione są jednak 

wspomnienia osób, które brały 
udział w wydarzeniach sprzed pra-
wie czterech dekad.

Młodzież podziękowała panu 
Michałowi bukietem kwiatów, aby 
wyrazić swój szacunek, zarówno 
dla niego, jak też dla wszystkich 
ludzi zaangażowanych w dzia-
łania demokratycznej opozycji. 
Z kolei o ogromnych znaczeniu 
prawdziwej ludzkiej Solidarności 
przypomniał młodzieży burmistrz 
Kowalewa Pomorskiego Jacek Żu-
rawski, który również aktywnie 
działał w strukturach podziem-
nej opozycji, a także przez długi 
czas był przewodniczącym NSZZ 
„Solidarność” Regionu Toruńsko-
Włocławskiego.

– Przywołując wybór znanych, 
a także mniej popularnych piose-
nek, chcieliśmy uhonorować do-
konania ludzi, dla których wolność 
i niepodległość stanowiły wartości 
priorytetowe. Nasza najnowsza hi-

storia obfituje w wydarzenia dra-
matyczne, trudne, często wywo-
łujące ostre spory. Jednak warto, 
szczególnie młodemu pokoleniu, 

przypominać że nie zawsze żyliśmy 
w wolnym kraju – mówi dyrektor 
Zespołu Szkół Bogdan Oskwarek.

(krzan)

R E K L A M A
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Przekazali płomień z Betlejem 
tradycje  Na Golubskim Zamku odbyło się wojewódzkie przekazanie Betlejemskiego Światło Pokoju. 
Gospodarzami przedsięwzięcia byli harcerze z Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu 
oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W przedsięwzięciu wzięło udział prawie 
400 harcerzy z Kujaw i Pomorza

– W Grocie Narodzenia Pań-
skiego w Betlejem płonie wiecz-
ny ogień – wyjaśnia harcmistrz 
Szymon Wiśniewski, komendant 
Hufca ZHP Golub-Dobrzyń. – To 
właśnie od niego co roku odpala 
się jedną malutką świeczkę, której 
płomień niesiony przez skautów 
w wielkiej sztafecie przez kraje 
i kontynenty obiega świat. Sam 
moment odpalania Światła w Be-
tlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei 
ludzie potrafią na chwilę się zatrzy-
mać, powstrzymać złość i gniew. 

W 29-letniej historii Betlejemskie-
go Światła Pokoju, w zmieniają-
cych się warunkach politycznych, 
nigdy nie zdarzyło się by Światło 
nie wyruszyło z Betlejem w swoją 
drogę. To czyni ze Światła znak po-
koju, poświadczenie wzajemnego 
zrozumienia i symbol pojednania 
między narodami. Takim darem 
skauci z całej Europy, a wśród nich 
harcerki i harcerze ZHP pragną 
podzielić się ze wszystkimi. Niosąc 
lampiony ze Światłem do parafii, 
szkół, szpitali, urzędów i domów, 

dzielą się radosną nowiną i krze-
wią największe uniwersalne war-
tości braterstwa i pokoju.

Do naszego województwa 
płomień z Betlejem przywieźli 
harcerze z Chorągwi Kujawsko-
Pomorskiej ZHP. Uroczyste, wo-
jewódzkie przekazanie światło 
odbyło się na Zamku w Golubiu-
Dobrzyniu. Gospodarzami przed-
sięwzięcia byli harcerze z miej-
scowego Hufca ZHP oraz Oddział 
Polskiego Towarzystwa Turystycz-
no-Krajoznawczego im. Zygmunta 

Kwiatkowskiego. W uroczystości 
wziął udział Zastępca Komendan-
ta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej w Toruniu – star-
szy brygadier Sławomir Herbow-
ski, prezes Oddziału PTTK Stefan 
Borkowicz oraz przedstawiciele 
Lasów Państwowych – Iwona Ka-
łużna. Lokalnych samorządowców 
niestety zabrakło.

Do Golubia-Dobrzynia przyje-
chali reprezentanci hufców z całe-
go województwa. Zwiedzali zamek 
oraz miasto. W golubskiej świątyni 

przekazali płomień księżom. Po 
uroczystości odbyła się harcerska 
gala „Niezwyczajni 2018”. Skauci 
wyróżnili najlepszych instrukto-
rów w minionym roku. W gronie 
nominowanych znaleźli się repre-
zentanci Hufca ZHP Golub-Do-
brzyń – pwd. Weronika Żółtowska 
oraz pwd. Kinga Dąbrowska. Obie 
druhny rywalizowały w kategorii 
najlepszy drużynowy. Ostatecznie 
wygrała reprezentantka Hufca Po-
wiatu Włocławskiego.

(red), fot. ZHP

Tradycje

Kolędy i pastorałki
Trwa okres świąteczno-noworoczny, a tym samym czas, kiedy w naszych domach 
brzmią kolędy. Również w świątyniach kościoła katolickiego śpiewane są te prze-
piękne pieśni religijne.

Kolęda to radosna pieśń nowo-
roczna utrzymywana w konwencji 
religijnej. Ale czy tak było od same-
go początku? Czy kolęda to tylko 
pieśń religijna? Otóż nie.

Kolęda ma swe pochodzenie 
już z czasów rzymskich przed na-
rodzeniem Chrystusa. Rzymianie 
pierwszy dzień miesiąca stycznia 

uważali za początek roku admini-
stracyjnego. W tym dniu konsu-
lowie rzymscy obejmowali swój 
urząd. Z tej okazji odwiedzano się 
wzajemnie, obdarowywano podar-
kami i drobnymi prezentami. Zwy-
czaje te stopniowo zostały przejęte 
przez rodzące się chrześcijaństwo 
i utożsamiano z Bożym Narodze-

niem. Tak więc kolęda w pierwot-
nym znaczeniu oznaczała nowo-
roczną pieśń pochwalną na cześć 
gospodarzy. Dopiero rozwijająca się 
religia chrześcijańska przekształ-
ciła te piosenki w pieśni religijne, 
chwalące narodzenie się Chrystusa. 
Pieśni te były wykonywane w jeży-
ku łacińskim. Treści kolęd chrze-
ścijańskich czerpały swoje wzorce 
z dwóch ewangelii: Ewangelii Św. 
Łukasza i Św. Mateusza. Według 
tradycji chrześcijańskiej pierwszym 
twórcą kolędy był Św. Franciszek 
z Asyżu, który ją śpiewał przy zbu-
dowanej szopce.

Najstarsza kolęda polska po-
wstała prawdopodobnie w 1424 

roku i zaczynała się od słów „Zdrów 
bądź, krolu anielski”. Wiek XV to 
kolędy tłumaczone w większości 
z języka łacińskiego i ze śpiewni-
ków czeskich. Największy rozkwit 
kolęd w naszym kraju nastąpił na 
przełomie XVIII i XIX wieku. Wtedy 
też postała najbardziej popularna 
polska kolęda „W żłobie leży”, któ-
rą przypisywano autorstwu Piotra 
Skargi. Powstała też inna bardzo 
popularna kolęda „Bóg się rodzi”, 
którą stworzył Franciszek Karpiń-
ski a która została skomponowana 
w rytm poloneza. Mówiąc, o kolę-
dach spotkamy się również z poję-
ciem pastorałka. Pastorałka to nic 
innego jak kolęda, ale wzbogacona 
o treści warstwy obyczajowej wple-
cione w słowa kolędy.

W dorobku naszych autorów 
kolęd znajduje się około 500 kolęd 
i pastorałek. Zostały one zebrane 
w 1843 roku przez księdza Micha-
ła Mioduszewskiego w zbiór kolęd. 
Kolędy są wykonywane w okresie 
od świąt Bożego Narodzenia prak-

tycznie do końca stycznia. Wierni 
śpiewają je w kościołach i w swoich 
domach. Tworzone są nadal nowe 
kolędy, które wykorzystują wątki 
ludowe i są one również bardzo 
popularne. Są również organizo-
wane festiwale kolęd i pastorałek, 
gdzie wykonawcy starają się w jak 
najbardziej oryginalny sposób 
przedstawić dawne kolędy i oby-
czaje, jakie panowały w czasie ich 
wykonywania.

Nie tylko Polska ma kolędy. 
Również inne kraje europejskie 
posiadają swoje pieśni. Niemcy za-
równo te katolickie jak i te prote-
stanckie maja swoje kolędy. Wśród 
ich autorów można znaleźć mię-
dzy innymi Marcina Lutra. W An-
glii rozwój kolęd nastąpił dopiero 
w XVIII wieku. Również inne kraje 
mają w swoich zbiorach kolędy ty-
powo charakterystyczne dla swoje-
go kraju. Niektóre z kolęd są jednak 
ponadnarodowe.

(Maw)
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na aukcję
ZWIERZĘTA  W jaki sposób najlepiej sprzedać najlepsze kro-
wy? Dobrym pomysłem jest aukcja. Ambicją Łódzkiego Związ-
ku Hodowców Bydła jest przygotowanie wielkiej aukcji jałówek 
„W sercu Polski”

Aukcje jałówek nie są nowym 
pomysłem. Na ziemiach polskich 
odbywały się już w czasach zabo-
rów. Do dziś aukcje w USA cieszą 

się wielkim powodzeniem. Do tych 
tradycji odwoływały się organiza-
cje rolnicze z łódzkiego i 10 stycz-
nia organizują aukcję w Bartosze-

wicach. Jest to wieś położona tuż 
obok autostrady A1 nieopodal wę-
zła w Strykowie. Jest to także sie-
dziba Łódzkiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, który jest jednym 
z organizatorów aukcji.

Miejsce posiada niezbędną in-
frastrukturę, ponieważ odbywają 
się tu pokazy zwierząt hodowla-
nych. 

Organizatorzy chcą wykluczyć 
ze sprzedaży pośredników. Chcą 
również przedstawić także fotogra-
fie i opisy licytowanych zwierząt na 
stronie internetowej www.lzhb.pl.

(pw)

KRUS

Przymykają oko na papier
Mimo, że 1 grudnia weszły w życie zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej, 
w przypadku rolników KRUS honoruje jeszcze zaświadczenia o czasowej niezdol-
ności do pracy wystawione w formie papierowej.

Czasami dochodzi do tego, 
że lekarz mimo obowiązujących 
przepisów, wystawi zaświadcze-
nie rolnikowi w formie papiero-
wej. Może być to kwestia zapo-
mnienia się lub braku dostępu 
do internetu. KRUS wziął pod 
uwagę interes rolników i nie 
odsyła ich z powrotem do le-
karza, by ten wprowadził dane 
komputerowo. Zamiast tego ho-
norowane są jeszcze papierowe 

zaświadczenia. Istnieje jeden 
warunek. Na takim zaświadcze-
niu musi znaleźć się imię i na-
zwisko ubezpieczonego, numer 
PESEL, okres niezdolności do 
pracy, data wystawienia zwol-
nienia, dane lekarza i placówki 
medycznej.

Warto jednak podczas wi-
zyty u lekarza przypomnieć 
o elektronicznej wersji zaświad-
czenia. Ułatwia to znacznie pro-

cedury, ponieważ informacja 
trafia przy pomocy internetu do 
bazy KRUS. Na podstawie e-ZLA 
KRUS rozpatrzy prawo rolnika 
lub domownika do „chorobowe-
go”. Zasiłek chorobowy wypła-
cany jest przez KRUS i wynosi 
10 zł za każdy dzień czasowej 
niezdolności do pracy w gospo-
darstwie rolnym.

(pw)

Dopłaty

Paliwo dla hodowców
Przypominamy, że od nowego roku zwrot podatku akcyzowego zawartego w pa-
liwie rolniczym będą mogli uzyskać także rolnicy zajmujący się hodowlą bydła.

Zgodnie z prawem od 1 stycz-
nia producenci rolni mogą ubie-
gać się o zwrot podatku akcyzo-
wego m. in. na podstawie średniej 
rocznej liczby dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła będącego 
w posiadaniu producenta rolne-
go w roku poprzedzającym rok, 
w którym został złożony wniosek 

o zwrot podatku.
Podobnie jak to się ma 

w przypadku rolników zajmują-
cych się uprawą tak i teraz wnio-
ski o zwrot akcyzy będzie można 
składać do urzędu gminy lub mia-
sta. W przypadku hodowców waż-
ne jest wystąpienie do kierownika 
biura powiatowego ARiMR o wy-

danie dokumentu zawierającego 
informację o liczbie DJP bydła na 
potrzeby wniosku o zwrot podat-
ku akcyzowego. Stosowne wnio-
ski będą dostępne na stronach in-
ternetowych ARiMR od 2 stycznia. 
Będzie je można także otrzymać 
w biurach powiatowych ARiMR.

(pw)

Nie tylko ASF
Nieco w cieniu Afrykańskiego Pomoru Świń są inne 
choroby zwierzęce, które mogą dotknąć bydło, świ-
nie, owce i kozy. Jedną z nich jest pryszczyca. Główny 
Lekarz Weterynarii przypomina o tym jakie są jej ob-
jawy i jak postępować w wypadku dostrzeżenia obja-
wów u zwierząt.

Zwierzęta

Pryszczyca to podobnie jak 
Afrykański Pomór Świń choroba 
wirusowa. Wirus może przedostać 
się do gospodarstwa przez kon-
takt między zwierzętami, ale także 
poprzez mięso, mleko, paszę, itd. 
Mogą go przenieść także inne zwie-
rzęta oraz ptaki. Zwierzę dotknięte 
wirusem staje się apatyczne, nie 
ma apetytu. U krów odczuwalny 
jest spadek mleczności. Jednocze-
śnie pojawiają się pęcherze na języ-
ku, wargach i dziąsłach. Znajdziemy 
je także między racicami u świń 
oraz na wymionach u krów.

W razie zauważenie objawów 
rolnik musi zawiadomić powiato-
wego lekarza weterynarii. Ten po-
biera próbki i poddaje je badaniom. 
Do czasu przybycia powiatowe-
go lekarza weterynarii zwierzęta 
w gospodarstwie muszą pozostać 
zamknięte i odizolowane od resz-
ty świata. Choroba, podobnie jak 
ASF zwalczana jest z urzędu i wiąże 
z wybijaniem stad. Za zabite w wy-
niku walki z pryszczycą zwierzęta 
przysługuje odszkodowanie.

(pw)

OC tylko czasowo?
Powraca postulat rolników, by wprowadzić możli-
wość wykupowania tylko okresowego ubezpieczania 
OC od pojazdów.

Ubezpieczenia

W tej chwili każdy pojazd me-
chaniczny musi posiadać ubezpie-
czenie OC. W przypadku rolnictwa 
niektóre maszyny pracują w polu 
tylko przez kilka dni, lub tygodni. 
Przez resztę roku stoją w budyn-
kach lub pod wiatą i oczekują na 
kolejny sezon. Samorząd rolniczy 
pragnie, by Ministerstwo Finansów 
wprowadziło możliwość okresowe-
go OC dla pojazdów rolniczych.

Pomysł nie jest nowy. Dawniej, 
bo jeszcze w latach 90-tych, moż-
na było okresowo wyrejestrować 
pojazd. Wówczas było to wyko-
rzystywane przez rożnego rodzaju 
kombinatorów. Dwa lata temu jed-
ne z posłów składał już propozycję 
wprowadzenie krótkoterminowych 
ubezpieczeń OC. Wówczas Mini-
sterstwo Finansów mówiło, że OC 
to nie tylko obowiązek, ale i ważna 

rzecz dla społeczeństwa. Chroni 
sprawcę wypadku komunikacyj-
nego przed nadmiernymi obciąże-
niami finansowymi z tytułu jego 
odpowiedzialności cywilnej oraz 
zabezpiecza jego majątek przed 
nadmiernym uszczupleniem z ty-
tułu tej odpowiedzialności.

Już obecnie istnieje możliwość 
30-dniowego ubezpieczenia OC, ale 
dotyczy tylko sytuacji, gdy właści-
ciel chce wywieźć pojazd za grani-
cę lub potrzebuje dokumentów na 
przejazd tylko do miejsca naprawy 
samochodu albo dokonania prze-
glądu. W walce o okresowe ubez-
pieczenie rolnicy mają sprzymie-
rzeńców w postaci motocyklistów. 
Zobaczmy, czy postulat znajdzie 
odzew w ministerstwie.

(pw)
fot. ilustarcyjne

Nawozowe oszustwo
W ostatnim czasie rolnicy padają ofiarą oszustów, którzy podszywają się pod 
uznane firmy produkujące pasze. Jeden z producentów – Grupa Azoty ostrzega 
nawet w specjalnym komunikacie rolników przed niebezpieczeństwem.

Nawozy

Typowa aukcja bydła w USA

Okazuje się, że oszuści ofe-
rują rolnikom pasze oznaczone 
znakami handlowymi znanych 

firm, w tym Grupy Azoty. Rolnicy 
kuszeni są nie tylko marką pro-
duktów, ale przede wszystkim ich 

niską ceną. Jednocześnie złodzie-
je oszukują podczas wystawiania 
faktur. Właśnie dlatego rolnicy 

powinni kupować nawozy i pa-
sze od znanych i sprawdzonych 
sprzedawców. Często mają z nimi 
kontakt przez lata.

Patent na oszukiwanie na na-
wozach i paszach nie jest nowy. 
Dwa lata temu wielu rolników ku-
piło podrabiany nawóz polifoska, 
który zawierał jednak o połowę 
mniej składników mineralnych 
niż oryginał. Rolnik nie mógł nic 
dostrzec gołym okiem, ponieważ 

worki były oznakowane jak orygi-
nał, a granulki nie różniły się od 
tych prawdziwych. Dopiero bada-
nia laboratoryjne odkrywały ska-
lę oszustwa.

Uważajmy więc na to, co ku-
pujemy. Oszuści są bardzo aktyw-
ni, ponieważ koniec roku to czas, 
gdy rolnicy chętnie kupują nawo-
zy licząc się z podwyżkami.

(pw)
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DOBRZE TO WIEDZIEĆ

oprac. (ToB)

Z myślą o niepełnosprawnych  

Rząd przyjął projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron interneto-
wych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Najpóźniej w 2020 
r. strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej 
mają osiągnąć tzw. pełną dostępność. Dziś połowa witryn interneto-
wych administracji publicznej jest niedostępna dla osób z różnymi nie-
pełnosprawnościami i dysfunkcjami. Projekt obejmie wszystkie organy 
publiczne posiadające strony internetowe lub aplikacje mobilne, w tym 
podmioty nieobjęte tzw. Krajowymi Ramami Interoperacyjności: pod-
mioty tworzone przez samorządy (wodociągi, parki technologiczne, 
etc.), strony Senatu, Sejmu oraz Kancelarii Prezydenta.

Trójkołowcem także z kategorią B  

22 grudnia weszła w życie nowelizacja 

prawa o ruchu drogowym. Dzięki niej 

kategoria prawa jazdy B uprawnia do 

kierowania motocyklem trójkołowym, 

pod warunkiem że osoba posiada prawo 

jazdy kategorii B od co najmniej trzech 

lat. Przypomnijmy, że do tej pory trójko-

łowce mogli prowadzić wyłącznie posia-

dacze motocyklowej kategorii A. 

Nowa ustawa o zwrocie podatku akcyzowego dla rolników 

Od nowego roku wchodzi w życie nowa ustawa o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane-
go do produkcji rolnej. Zgodnie z nią producenci rolni mogą ubiegać 
się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej 
liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiada-
niu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został 
złożony wniosek o zwrot podatku. Na potrzeby wniosku, który nale-
ży złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze 
względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do 
kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawie-

rającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot 
podatku akcyzowego. Wzór wniosku dostępny będzie od 2 stycznia 
2019 r. w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej 

Agencji pod adresem: www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-
zwierzat.html.

Sprawdź czy autobus 
jest bezpieczny 

Święta Bożego Narodzenia to czas powrotów do rodzinnego domu, odwiedzin przyjaciół czy wyjaz-dów na zimowy wypoczynek. To zatem czas wzmo-żonych podróży. Tym, którzy korzystają z autobusu polecamy e-usługę „Bezpieczny autobus”. Dzięki niej sprawdzimy: czy autokar ma ważne obowiązko-we badanie techniczne, obowiązkowe ubezpiecze-nie OC, czy nie jest wyrejestrowany lub kradziony, dane techniczne autobusu, np. liczbę miejsc, stany licznika z badań technicznych (informacje o stanie licznika są gromadzone w bazie od 2014 roku).Wy-starczy wejść na stronę www.bezpiecznyautobus.gov.pl i wpisać numer rejestracyjny autobusu lub autokaru, którym mamy pokonać trasę.

Minister publikuje oświadczenie ws. waloryzacji   

Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, 
wydała oświadczenie w sprawie waloryzacji świadczeń emerytal-
no-rentowych w 2019 r. – Stanowczo i kategorycznie dementuję 
rozpowszechniane przez niektóre media w ostatnim czasie infor-
macje jakoby termin waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych 
w 2019 r. był w jakikolwiek sposób zagrożony. Tak jak w poprzed-
nich latach, tak i w 2019 r. waloryzacja zostanie przeprowadzona 
od 1 marca 2019 r. Rozpowszechnianie informacji kwestionujących 
możliwość terminowego dokonania waloryzacji nie służy czemu-
kolwiek innemu jak wywołaniu niczym nieuzasadnionego niepokoju 
wśród emerytów i rencistów – pisze Rafalska. 

Kiedy wolne w 2019 roku?  

W nadchodzącym roku, oprócz weekendów, 
będzie 13 dni ustawowo wolnych od pracy. 1 
stycznia, wtorek – Nowy Rok; 6 stycznia, nie-
dziela – Trzech Króli; 21 kwietnia, niedziela 
– Wielkanoc; 22 kwietnia, poniedziałek – Wiel-
kanocny poniedziałek; 1 maja, środa – Święto 
Pracy; 3 maja, piątek – Święto Konstytucji 3 maja; 
9 czerwca, niedziela – Zesłanie Ducha Świętego 
(Zielone Świątki); 20 czerwca, czwartek – Boże Cia-
ło; 15 sierpnia, czwartek –Święto Wojska Polskiego, 
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 1 listopada, 
piątek – Wszystkich Świętych; 11 listopada, ponie-
działek – Święto Niepodległości; 25 grudnia, środa 
– Boże Narodzenie. Pierwszy dzień świąt; 26 grudnia, 
czwartek – Boże Narodzenie. Drugi dzień świąt. 

Pieniądze na edukację  

Z końcem roku rusza konkurs w ramach RPO województwa kujaw-
sko-pomorskiego, w którym szkoły mogą uzyskać dofinasowanie na 
różnorodne projekty usprawniające proces edukacji, np. na dodatko-
we zajęcia z zakresu języków obcych czy informatyki lub doposażenie 
pracowni w sprzęt potrzebny do nauczania eksperymentalnego. Tym 
razem o dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące pla-
cówki, które nie są jednostkami samorządu terytorialnego (np. insty-
tucje prowadzące szkoły prywatne czy ośrodki akademickie). Wnio-
ski o dofinansowanie można składać w terminie od 31 grudnia do 
14 stycznia. Wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie 
projektów w konkursie wynosi 750 tysięcy złotych, a maksymalna 
wartość jednego projektu nie może przekroczyć 100 tysięcy zło-
tych. 
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 Golub-Dobrzyń
 27 grudnia zapraszamy do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni na Sza-

farski Wieczór Kolęd. W tym roku kolędowanie poprowadzi dyrektor Agniesz-
ka Brzezińska wraz z pracownikami Ośrodka Chopinowskiego: Kingą Kriger, 
Karoliną Szparagą, Dorotą Ornoch i Bartłomiejem Kozłowskim. Wystąpią tak-
że zaproszeni goście. Zabrzmią najpiękniejsze polskie kolędy oraz zagranicz-
ne utwory świąteczne. X Szafarski Wieczór Kolęd rozpocznie się o godzinie 
18.00. Wstęp wolny. 

 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.

 Wąbrzeźno
 Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza 10 stycznia 2019 roku na kreatywne za-

jęcia plastyczne dla dzieci. Warsztaty ruszają o godzinie 17.00. Proponowane 
zajęcia mają na celu zapoznanie najmłodszych z szerokim wachlarzem technik 
plastycznych. Okazją do wspólnego tworzenia jest zbliżający się Dzień Bab-
ci i Dziadka. Tradycyjnie już mali artyści spróbują swoich sił w ozdabianiu 
laurek ale to nie wszystko…Podczas warsztatów nie zabraknie również in-
nych niespodzianek robionych z myślą o ukochanych dziadkach. Tego rodza-
ju spotkania pobudzają wyobraźnię, rozwijają zdolności manualne a przede 
wszystkim uczą pracy w grupie. Możliwość wspólnej zabawy z materiałami 
plastycznymi pozwala otworzyć się na sztukę i relacje z rówieśnikami. Zapisy 
w Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 24, 535436071. Koszt 
spotkania wynosi 20 zł/os. (w cenę wliczone są wszystkie materiały plastycz-
ne niezbędne do wykonania prac). Zgłoszenia są przyjmowane do 4 stycznia. 

 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?„Dobro 
zawsze wraca”

DOMY KULTURY  „W świątecznym nastroju – Boże Naro-
dzenie 2018”. Pod takim tytułem odbył się konkurs rękodzieła 
artystycznego w Golubiu-Dobrzyniu

W połowie grudnia br. został 
ogłoszony konkurs rękodzieła ar-
tystycznego. Organizatorem tej 
imprezy był dom kultury w Go-
lubiu-Dobrzyniu oraz parafia 
pw. Św. Katarzyny w Dobrzyniu. 
W konkursie wzięły udział dzieci 
i młodzież z powiatu golubsko-
dobrzyńskiego. Cel konkursu był 
bardzo specjalny. Organizatorom 
chodziło głównie o rozwijanie 
wrażliwości na potrzeby inne-
go człowieka i kultywowanie 
tradycji bożonarodzeniowych. 
Wszystkie zgłoszone prace tra-
fiły na licytacje, z której dochód 
został przeznaczony na zaspoko-
jenie potrzeb życiowych jednej 
z uboższych rodzin gminy Go-
lub-Dobrzyń.

Na konkurs trafiło ponad 
130 prac plastycznych. Wszyst-
kie zostały podzielone na trzy 
kategorie. Pierwsza to „Św. Mi-
kołaj i jego pomocnicy” i tu tra-
fiły prace dzieci w wieku do lat 6. 
Druga kategoria to „Świąteczne 
aniołki”. Była ona przeznaczona 
dla dzieci w wieku 7-12 lat. Trze-
cia kategoria to młodzież i doro-
śli, a jej tytuł to „Szopka bożona-
rodzeniowa”.

W konkursie nie było wy-
granych ani przegranych. Jednak 
najlepsze prace zostały wyróż-
nione okolicznościowa statuetką. 
Wszystkie prace trafiły na świą-
teczną aukcję, która odbyła się 
w przedświąteczną niedzielę 
w Domu Parafialnym w Dobrzy-

niu. Można tam było zakupić 
prezentowane wyroby artystycz-
ne. Akcje prowadziła młodzieżo-
wa grupa wolontariuszy z parafii 
w Dobrzyniu.

– Święta Bożego Narodze-
nia wyzwalają w nas potrzebę 
dawania szczęścia. Szczęście to 
na pewno zobaczenie uśmiech 
u innej osoby. Te godziny pracy 
włożonej w wykonanie tych prac 
przynosi radość zarówno u wy-
konujących te prace, ale również 
u osób potrzebujących pomocy. 
Dziękuję za to, że możemy dawać 
i brać tę radość – mówi ks. Ja-
rosław Kulesza, proboszcz para-
fii w Dobrzyniu, na uroczystym 
zakończeniu konkursu.

Tekst i fot. (Maw)

Wyróżnieni w konkursie

Prace z I kategorii Aniołki z II kategorii

Szopka bożonarodzeniowa
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Kotlety pożarskie 
z pieczonymi ziemniakami

Danie przygotowane na zajęciach praktycznych przez uczniów klasy III Technikum Żywienia 
i Usług Gastronomicznych Zespołu Szkół we Wroniu

składniki: 
400 g filetu z kurczaka
40 g bułki pszennej
100 ml mleka
1 żółtko
30 g masła
1 jako
60 g bułki tartej
80 ml oleju
sól, pieprz (do smaku)
1 kg ziemniaków
2 ząbki czosnku 
gałązka rozmarynu 

sposób wykonania:
Przeprowadź obróbkę wstępną 

surowców. Namocz bułkę w mleku, 
odciśnij. Mięso zmiel dwukrotnie, 
podczas drugiego mielenia dodaj 
bułkę. Rozetrzyj masło z żółtkiem 
i dodaj do masy mięsnej. Masę 
dokładnie wymieszaj i dopraw do 
smaku. Uformuj osiem małych, Dagmara Przybyłek

owalnych kotletów, 
panieruj je w jajku 
i tartej bułce. Smaż 
na rozgrzanym 
tłuszczu na złoty 
kolor. 
Ziemniaki umyj, 

ugotuj w mundur-
kach na półtwar-
do. Pokrój je na 
ćwiartki, dopraw 
pokrojonym drobno 
czosnkiem, listkami 
rozmarynu i wymie-
szaj z olejem. Piekar-
nik nagrzej do tem-
peratury 180 stopni 
(funkcja termoobieg 
grill), opiekaj 15 min. 
do zrumienienia.  

smacznego!



PORADY22 Czwartek 27 grudnia 2018

Nie daj się kacowi
ZDROWIE  Przed nami sylwester i karnawałowe szaleństwo. Nie obejdzie się ono bez szampana i innych 
trunków. Jak nie dać się kacowi i jak sobie pomóc, kiedy jednak na drugi dzień nadejdzie?

Najlepszym sposobem na to, 
by nie mieć kaca, jest niepicie al-
koholu, ale jak tu się nie skusić, 
skoro przed nami karnawałowe 
szaleństwo. Ktoś by rzekł, pić ale 
z umiarem, wtedy kac nam nie 
grozi tylko, że „człowiek nie wiel-
błąd, pić musi”. Co robić, by nie 
dać się kacowi?

Wszystko przez wątrobę
To ona nam funduje kaca, 

a w zasadzie enzymy wytwarza-
ne przez nią, które przekształcają 
alkohol w aldehyd octowy i kwas 
octowy. Ten pierwszy sprawia, 
że ciśnienie nam rośnie, a tętno 
przyspiesza, robi się ciepło, twarz 
czerwienieje, a rano pęka nam 
głowa i mamy mdłości. Ten drugi 
bardzo źle wpływa na stan nasze-
go żołądka. Nie ma lekarstwa na 
kaca, bo do tej pory nie odkryto 
jeszcze substancji, która neutrali-
zowałaby ich toksyczne działanie. 
Trzeba się ratować innymi sposo-
bami.

Pij z głową
Jeśli już pijemy, starajmy się 

to robić z głową – puki jeszcze 
trzeźwo myślimy. Jest kilka spo-
sobów, które warto zastosować. 
Róbmy 20-minutowe przerwy 
pomiędzy kolejnymi drinkami. 
Tyle czasu bowiem potrzebuje 
organizm na wchłonięcie jednej 
porcji alkoholu.  Kolejna złota 
rada to – nie mieszaj alkoholi, nie 
popijaj wódki piwem czy szam-
panem, bo zawarty w nich dwu-
tlenek węgla przyspiesza wchła-
nianie alkoholu, nie przytrzymuj 
alkoholu w ustach, bo to daje taki 
sam efekt jak picie przez słomkę. 
Wtedy alkohol omija wątrobę i od 
razu uderza do głowy. Wybieraj-
my czyste, mocne alkohole, po-
nieważ ciężkie, gatunkowe trunki 
zawierają więcej metanolu i jak 
dowodzą naukowe badania, kac 
jest po nich dużo większy. Do-
brym rozwiązaniem jest wypija-
nie szklanki niegazowanej wody 

po każdej porcji alkoholu, ale jeśli 
trudno ci się do tego zmusić, to 
każdy płyn bezalkoholowy będzie 
dobry, choć specjaliści odradzają 
picie tych gazowanych, sztucznie 
barwionych. Woda wskazana jest 
także przed snem, najmniej w ilo-
ści dwóch szklanek. Alkohol przy-
spiesza diurezę czyli wydalanie 
wody z organizmu, stąd poran-
na nieznośna suchość w ustach. 
Przed zaśnięciem możemy też 
łyknąć tabletkę aspiryny czy środ-
ka przeciwbólowego i witaminy 
C, powinno pomóc. Dobrze jest 
spać przy uchylonym oknie, zbyt 
ciepło i duszno w pomieszczeniu 
potęguje kaca.

Nie daj się kacowi
Marudzenie, że boli, żeby ro-

dzina ciszej była, nic nie da. Trze-
ba się z kacem wziąć za bary. Po-
traktujmy poranek po imprezie 
jak walkę z nim, czyli kacem. Po 
pierwsze prysznic. Leżenie w łóż-
ku i jęczenie nic nie da. Chłodny 
prysznic ożywi nasz umysł i ciało, 
a skórze pozwoli lepiej oddychać. 
Tego dnia powinniśmy dużo pić. 
Najlepsze są: niegazowana woda 
mineralna (uzupełnia minerały 
i mikroelementy), napój izoto-
niczny (bomba jonowa), kawa 
(zwężając naczynia krwionośne 
pomoże zwalczyć ból głowy), 
sok pomidorowy (zawiera potas 
korzystnie wpływający na układ 
nerwowy), soki owocowe i miód 
do słodzenia (dzięki fruktozie 
przyspieszają spalanie alkoho-

lu). Jeśli to nie pomaga to klinem 
w niego. Mała dawka rozcieńczo-
nego alkoholu ułatwi komórkom 
powrót do normalności. Uwa-
żajmy jednak, by nie wypić zbyt 
dużo, bo znów powstanie aldehyd 
octowy, sprawca naszego nie-
szczęścia. Koniecznie trzeba coś 
zjeść, jeśli nas odrzuca, musimy 
się przełamać. Tu są różne sposo-
by.  „Specjaliści” od walki z kacem 
polecają żurek, ale naturalny na 
zakwasie, a nie z proszku. Przed 
oczyma niejeden ma obrazek 
pijącego na kaca ze słoika wodę 
z ogórków kiszonych. I dobrze, 
bo to też działa. Podobnie jak sok 
z kiszonej kapusty, który jest bo-
gatym źródłem witamin i składni-
ków mineralnych (zwłaszcza wit. 
C i tych z grupy B, a także potasu, 
wapnia i żelaza), w związku z tym 
szybko uzupełnia niedobór wita-
min i pierwiastków, które zostały 
„wypłukane” z organizmu przez 
alkohol. Ponadto zawarte w ki-
szonej kapuście bakterie probio-
tyczne pozytywnie wpływają na 
florę bakteryjną jelit i wspomaga-
ją usuwanie toksyn z organizmu. 
Warto wiedzieć, że szklanka soku 
z kiszonej kapusty wypita na 
czczo pomaga skutecznie i szybko 
ugasić pragnienie. Pomóc powi-
nien też sok z buraków kiszonych. 
Podobnie jak kiszonki, uzupełnia 
niedobór witamin i składników 
mineralnych w organizmie oraz 
korzystnie wpływa na proces jego 
detoksykacji.

Alkohol wypłukuje tez po-
tas stąd drżenie ciała i kołatanie 
serca, jedne z objawów kaca. Aby 
uzupełnić niedobory tego i in-
nych pierwiastków mineralnych, 
wystarczy sięgnąć po szklankę 
soku pomidorowego.

Natomiast miód, dzięki za-
wartości fruktozy, wspomaga 
metabolizm i oczyszczanie zatru-
tego alkoholem organizmu. Wy-
starczy łyżkę miodu wymieszać 
w szklance wody. Działanie mie-
szanki można wzmocnić, doda-
jąc do niej plasterek cytryny. Tak 
przyrządzoną miksturę najlepiej 
pić 2 razy dziennie.

Natomiast naukowcy z In-
stitute of Medical Science i Uni-
wersytetu Krajowego w Korei 
Południowej dowiedli że, amino-
kwasy i minerały znajdujące się 
w pędach i liściach młodych szpa-
ragów mogą złagodzić objawy 
kaca. Warto wiedzieć, że zjedzone 
przed zakrapianą imprezą, po-
mogą uchronić komórki wątroby 
przed szkodliwymi metabolitami 
alkoholu.

Podczas kaca powinniśmy 
uważać z lekami. Łatwo je w tym 
stanie przedawkować, poza tym 
żołądek, zmęczony wcześniejszy-
mi szaleństwami, może źle na nie 
zareagować. Na kaca koniecznie 
spacer. Świeże powietrze i tlen 
postawi nas na nogi i złagodzi ból 
głowy.

Szampańskiej zabawy zatem!
(CR), fot. pixabay

Bezpieczne fajerwerki
Nie ma środków pirotechnicznych, które są w pełni bezpieczne. Pamiętajmy, aby 
przy odpalaniu fajerwerków zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo

Nie róbmy tego w zamknię-
tym pomieszczeniu czy w po-
bliżu obiektów, które mogą być 
narażone na pożar. Nie odpalaj-
my petard z ręki, stojąc na bal-
konie, w tłumie lub po wypiciu 
alkoholu. Jeśli po odpaleniu lub 
wypaleniu lontu fajerwerk nie 
eksploduje, nie podchodźmy do 
niego, by sprawdzić, co się sta-
ło.

Nie należy używać fajer-
werków w dużej grupie osób 
i w miejscach publicznych, 
ani trzymać odpalonych pe-
tard w dłoniach. Należy zwró-
cić szczególną uwagę na dzieci, 
które nie powinny bez opieki 
posługiwać się środkami piro-
technicznymi, ani odpalać pe-
tard  i fajerwerków wewnątrz 
pomieszczeń.

Najczęstszymi obrażenia-
mi powstałymi od środków 
pirotechnicznych to rany dło-
ni, twarzy, oczu i uszu. Należy 
pamiętać, że sztuczne ognie to 
materiały pirotechniczne – wy-
buchowe, łatwopalne i należy 
obchodzić się z nimi zgodnie 
z instrukcją użytkowania.

Przy odpalaniu fajerwerków 
zawsze pamiętajmy o poniż-
szych zasadach:

NIEWYPAŁ
– nie podchodź przez 10-30 

min.
– nigdy nie próbuj odpalać 

ponownie
– podnoszenie petard, któ-

re wybuchają z opóźnionych za-
płonem to najczęstsza przyczy-
na wypadków

NIE POCHYLAJ SIĘ

– nie należy pochylać się 
nad fajerwerkami przy odpa-
laniu, ani też po skończonym 
efekcie

– zbyt wczesne odpalenie 
może poparzyć Twoją twarz

– w zależności od potrzeby 
odpalaj kucając z boku, albo na 
stojąco

RAKIETA LECI Z PATYKIEM
– nie należy wbijać rakiety 

w ziemię tylko wstawić pionowo 
w butelkę, rurkę itp.

– jak nie poleci to wybuch-
nie na poziomie zero

RZYMSKIE OGNIE
– rurkę należy zakopać, albo 

wbić w śnieg – trzymanie rurki 
w dłoni nie jest właściwe

– może się zdarzyć (spora-
dycznie), że ostatnia kulka wy-
leci „tyłem” rurki – sprawdź czy 

nie ma tam Twojej dłoni ani in-
nych ludzi

– rzymskie ognie kładź pła-
sko na ziemi obrazkiem do góry: 
nie stawiaj pionowo

– motyle jak nazwa wskazu-
je latają, kiedy postawisz piono-
wo, obrazkiem w Twoją stronę, 
to może polecieć w Twoim kie-
runku i Cię zranić

WYRZUTNIE
– zawsze zabezpieczaj wy-

rzutnie przed przewróceniem 

podczas wystrzału np. obstaw 
kamieniami, przymocuj taśmą 
do wbitego w ziemię patyka

NIGDY NIE PRZERABIAJ 
ZAKUPIONYCH FAJERWER-
KACH ANI NIE PRÓBUJ ROBIĆ 
ICH SAMODZIELNIE 

PAMIĘTAJ, ABY ZAWSZE 
POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZA-
ŁĄCZONĄ INSTRUKCJĄ UŻYT-
KOWANIA.

Oprac. (CR)
Fot. pixabay
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Domowe sposoby na przejedzenie
Porady  Tłusty karp, pierogi z kapustą, bigos, mięsa i ciasta to wszystko pochłonęliśmy w święta. A teraz 
czujemy się ciężko, boli nas brzuch z przejedzenia. Jak sobie z tym świątecznym obżarstwem poradzić?

Zwierzęta

Ciężka noc psa
Co zrobić, by pies nie bał się fajerwerków? Jak mu 
pomóc? 

Często się zdarza, że pies boi 
się huku. Boją się burzy, ale i syl-
westrowa noc napawa czworonogi 
strachem. Musimy zatem im po-
móc.

Przyzwyczaj psa
Możemy spróbować przy-

zwyczaić psa do huku. Ale na to 
potrzeba co najmniej dwóch tygo-
dni i cierpliwości. Podczas zabaw 
z psem nagradzanych przysmaka-
mi i przytulaniem puszczamy z od-
twarzacza lub komputera dźwięk 
fajerwerków i huku. Początkowo 
cicho, z czasem coraz głośniej. Za-
interesowany ulubioną zabawą 
i przysmakami pupil po jakimś cza-
sie przestaje zwracać na huki uwa-
gę, nawet te głośne, co w efekcie 
sprawi, że sylwestrową noc prze-
trwa bez strachu. Może nas jedynie 
zadziwić, kiedy o północy przynie-
sie piłkę i zacznie domagać się za-
bawy oraz przysmaku. Ale lepsze 
to niż strach w psich oczach.

Nie zostawiaj samego
Jeśli twój pupil bardzo się boi 

huków, nie zostawiaj go samego 
w sylwestrową noc. Nie zamykaj 
samego w osobnym pomiesz-
czeniu. Jeśli strach jest mocny, 
oszczędź mu go. Nie używaj fajer-
werków i nie strzelaj szampanem. 
Gdy masz taką możliwość, zawieź 

psa do rodziny poza miasto, gdzie 
huku w sylwestrową noc jest mniej. 
Nie pocieszaj psa zbyt mocno 
w momencie strzelania, bo to tyl-
ko spotęguje jego strach. Zachowaj 
normalność lub zajmij go czymś, co 
lubi. Jeśli jednak pies chce leżeć za-
kopany pod kołdrą lub pod łóżkiem, 
pozwól mu na to. Podczas sylwe-
strowej nocy nie wyprowadzaj psa 
na spacer luzem, tylko na smyczy. 
Ludzie bowiem strzelają nie tylko 
o północy, ale już przed. Nagły huk 
przestraszy naszego pupila, który 
może w strachu uciec przed siebie, 
a potem mieć problem z powro-
tem do domu.

Poproś 
o pomoc weterynarza
Gdy strach twojego psa przed 

sztucznymi ogniami jest ekstre-
malny, koniecznie skontaktuj się 
z weterynarzem. Poproś o radę, 
jak pomóc twojemu psu i zapytaj 
o możliwość podania pupilowi na-
turalnego środka uspokajającego, 
który pomoże mu się zrelaksować 
i czuć komfortowo podczas sylwe-
strowych fajerwerków. Można też 
odpowiednio wcześniej włączyć 
dyfuzor z preparatem D.A.P. zawie-
rający psie feromony kojące.

(Cr)

Świąteczny czas sprzyja nie-
stety obżarstwu. Mimo składanych 
sobie przyrzeczeń nie potrafimy 
sobie odmówić kolejnego kawał-
ka pyszności. Ciężko też odmówić 
mamie czy cioci, która się napra-
cowała nad potrawami spróbowa-
nia  kolejnej mimo, że nasz żołądek 
mówi nie. Na co dzień nie jest on 
przyzwyczajony do takiej ilości je-
dzenia, tylu zróżnicowanych po-
traw i w końcu ma dość, co objawia 
się naszym złym samopoczuciem. 
Skutki i objawy przejedzenia to ból 
brzucha w górnej części, niesmak 
w ustach, zgaga i refluks, niestraw-
ność, wzdęcia i gazy, mdłości, któ-
re mogą skończyć się wymiotami, 
a nawet zatruciem pokarmowym, 
senność, czasami bóle głowy, uczu-
cie ciężkości oraz rozepchany żołą-
dek. Jak możemy sobie pomóc?

Wódka z pieprzem
Ten sposób na wszelkie dole-

gliwości w przypadku przejedzenia 
naprawdę się sprawdza. Mały kie-
liszek wódki (50 g), do posiłku lub 
tuż po nim, poprawia krążenie w je-
litach i usprawnia trawienie, dzięki 

czemu organizm szybciej przerabia 
dostarczone pokarmy. Osoby, któ-
re nie tolerują wódki, mogą wypić 
lampkę czerwonego wina. Na po-
rządne przejedzenie pomoże kieli-
szek wódki z pieprzem.

Pij herbatę i napary
Przy tak obfitych posiłkach 

warto pić herbatę. Filiżanka czarnej 
gorącej herbaty rozgrzewa, stymu-
luje wydzielanie soków żołądko-
wych i pomaga organizmowi trawić 
tłuszcze. Herbata zielona szybko 
likwiduje uczucie pełności w żołąd-
ku. Czerwona herbata przyda się, 
kiedy posiłek był zakrapiany alko-
holem, likwiduje bowiem przykre 
skutki jego działania. Wspomaga 
też pracę wątroby, co pomaga upo-
rać się z dużą ilością pokarmu. Im-
birowa rozgrzewa żołądek, zwięk-
sza produkcję soków trawiennych 
i przyspiesza przemianę materii. 
Miętowa lub z koprem włoskim jest 
dobra na dolegliwości żołądkowe 
związane właśnie z przejedzeniem. 
Przy przedłużającej się niestraw-
ności, zgadze i bólu głowy najlepiej 
sięgnąć po napar z dziurawca.

Przyprawy na trawienie
Na niestrawność dobry jest 

napar z majeranku (trzy łyżeczki 
majeranku, zaparzamy szklanką 
wrzątku i trzymamy pod przy-
kryciem przez 15 minut) lub napar 
czy żucie natki z pietruszki rów-
nież pomoże, bo przyspiesza ona 
trawienie. Dobrze sprawdzi się też 
kminek – działa na wzdęcia i maje-
ranek – poprawia perystaltykę jelit 
i łagodzi wzdęcia i gazy. Z kminku 
i majeranku możesz przygotować 
także napary. Zalej zioła wrzątkiem 
i odstaw je na 15 minut pod przy-
kryciem. Następnie wypij gotowy 
napój.

Kompot z suszu
Nie każdy go lubi, ale to na-

prawdę świetny napój na tego typu 
okazje. Widać nie bez powodu na-
sze babki stawiały go na wigilijnym 
stole. Wywar z suszonych owoców 
wspiera pracę układu pokarmo-
wego, łagodzi większość objawów 
przejedzenia.

Siemię lniane
Nic tak dobrze nie działa na 

przemęczony żołądek i jelita jak 

kleik z siemienia lnianego. Polecany 
jest nawet osobom cierpiącym na 
wrzody żołądka! Zalej wrzątkiem 
łyżkę mielonego siemienia, zamie-
szaj i odstaw na kilka minut. Podaj 
przejedzonej osobie do wypicia.

Pogotowie octowe
Na ciężkość związaną z nie-

strawnością pomoże nam ocet win-
ny. To ponoć sposób Kleopatry na 
rozpasanie kulinarne starożytnych. 
Skutki obfitych uczt likwidowa-
ła miksturą przygotowaną z łyżki 
octu winnego (najlepiej jabłkowego) 
rozmieszanego ze szklanką ciepłej 
wody, osłodzona odrobiną miodu.

Jedz owoce
Po świątecznym obżarstwie do-

brze jest przegonić jelita owocami. 
Tu sprawdzą się wszelkiego rodzaju 
musy owocowe, także z jogurtami. 
Najlepsze są jabłkowe, z dodatkiem 
suszonej śliwki czy z owoców cytru-
sowych. Unikaj jednak dodawania 
do musów bananów, one bowiem 
potęgują ciężkość w żołądku.

ruszaj się
W święta dość się nasiedzie-

liśmy przy obficie zastawionym 

stole, pora na ruch. Spacer zadzia-
ła na nas zbawiennie. Po pierw-
sze wyprostowani dajemy więcej 
miejsca żołądkowi i przestajemy 
go naciskać. Po drugie chodzenie 
uruchamia wszystkie pompy tło-
czące krew organizmie i poprawia 
się krążenie w całym układzie tra-
wiennym oraz zwiększa perystal-
tykę jelit. Lepsze ukrwienie i ruchy 
jelit sprawiają, że pokarm zaczyna 
się lepiej przesuwać. Już kilka mi-
nut spaceru przyniesie odczuwal-
ną poprawę i przyniesie nam ulgę. 
Po spacerze możemy zrobić lekką 
gimnastykę brzucha. To ćwicze-
nie pobudza krążenie w układzie 
trawiennym i zapobiega zastojom 
pokarmu. I nie chodzi tu o trady-
cyjne brzuszki a naprawdę lekkie 
ćwiczenie. Polega ono na wdechu 
i wydechu, a następnie, na bezde-
chu próbujemy wciągnąć na chwilę 
brzuch: przyciągajmy okolice żołąd-
ka i brzuch jak najbliżej kręgosłupa. 
Następnie puszczamy, dajemy żo-
łądkowi odetchnąć i powtarzamy 
ćwiczenie kilka razy.

(Cr)

Koniec roku to czas, kiedy 
wszyscy się cieszymy i bawimy. 
Wszyscy pragną, aby ten dzień 
był jedyny taki w całym roku. Co 
zrobić, aby jednak cały następ-
ny rok był również szczęśliwy? 
W tym artykule przedstawimy 
kilka zasad, które według starych 
obyczajów mają nam zapewnić 
szczęśliwe dni w całym nadcho-
dzącym roku.

Spłacamy swoje długi
Spłacamy wszystkie zobo-

wiązania finansowe, a do portfe-
la wkładamy łuskę karpia, co ma 
nam zapewnić dostatek finanso-
wy w całym roku.

Czysty dom
Sprzątamy całe mieszka-

nie. Jednak sprzątanie kończy-
my dzień przed sylwestrem, 
w innym wypadku wymieciemy 
szczęście z domu. Zapełniamy 
również swoją lodówkę w żyw-
ność, aby sobie zapewnić dosta-
tek w całym roku.

Przyszły mąż
Wszystkie panny powinny 

słuchać rozmów prowadzonych 
przez mężczyzn i pierwsze imię 
męskie będzie imieniem jej 
przyszłego męża. Kobiety będąc 
na balu sylwestrowym, powinny 
nasypać do swoich butów maku, 
aby w ten sposób mieć pełno ad-
oratorów.

Szczęście
O północy należy otworzyć 

okno w swoim domu, aby szczę-
ście i dobre duszki wpłynęły do 
twojego domu i w nim zamiesz-
kały.

Pomyślność
Naszą pomyślność mają 

nam zapewnić dobrze widoczne 
gwiazdy w sylwestrową noc oraz 
nakręcenie zegara tuz po półno-
cy.

A jak zapewniają sobie szczę-
ście w Nowym Roku mieszkańcy 
innych krajów?

W Nowej Zelandii uczestnicy 
zabaw karnawałowych o półno-
cy wychodzą na place i podwór-
ka i z całych sił biją w różnego 
rodzaju garnki, talerze. Obowią-

zuje zasada, że im głośniej tym 
większe szczęście dla uczestnika 
zabawy.

W Rosji swoje życzenia no-
woroczne spisujemy na kar-
teczce, którą następnie palimy 
w kieliszku, w którym po chwili 
pijemy szampana.

W Argentynie istnieje nato-
miast przesąd, aby w Nowy Rok 
wejść prawą nogą. W tym celu tuż 
przed północą goście na zabawie 
sylwestrowej napełniają swoje 
szklanki szampanem i stają na 
lewej nodze, a z chwilą wybicia 
zegara o północy stawiają prawa 
nogę i dopiero wtedy piją toast.

Brazylia to kolejny kraj 
gdzie, aby sobie zapewnić dobry 
rok, należy być ubranym w biały 
garnitur, aby w ten sposób prze-
gonić złe duchy. Można też prze-
skoczyć siedem fal lub tez złożyć 
przebłagalną ofiarę, rzucając bu-
kiet kwiatów na morze i wtedy, 
gdy fala zabierze te kwiaty, to 
szczęście będzie nam sprzyjało.

To tylko niektóre z sylwe-
strowych zwyczajów, które maja 
nam zapewnić szczęście w No-
wym Roku. Może jednak wy-
starczy być dobrym człowiekiem 
przez cały rok, a szczęście przyj-
dzie samo?

Tekst. (Maw)

Tradycje

Sylwestrowe obyczaje
Zbliża się koniec roku a tym samym czas zabaw i radości. Co zrobić, aby ten ostat-
ni dzień w roku był dla nas radosny?
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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)

Kolorowanki dla dzieci

Dobry czas na kontakty z otoczeniem, zyskasz na po-
pularności. Jeśli zdecydujesz się w weekend wybrać 
na imprezę, masz szansę spotkać kogoś, kto bardzo 
ci się spodoba. Flirt murowany. Twoje myśli zdomi-
nuje szukanie przyjemności. Czy to w towarzystwie 
innych, czy na zakupach, czy w pracy. Doskonały 
nastrój nie będzie cię opuszczał.

Spójrz na swój związek z szerszej perspektywy. Czy 
czasem nie jest tak, że za bardzo skupiasz się na 
szczegółach i szukasz dziury w całym? Daj partnerowi 
odetchnąć, pochwal, nawet na wyrost, a zobaczysz, że 
efekty będą zadziwiające. Planety pomogą ci radykal-
nie rozwiązać problem natury zawodowej, z którym 
borykasz się od dłuższego czasu.

Będziesz wyjątkowo optymistycznie nastawiony do 
świata, a twój świetny nastrój udzieli się nawet naj-
większym ponurakom. W pracy postawisz na wdro-
żenie nowego rozwiązania, które wszystkim ułatwi 
realizację obowiązków. Twój dom będzie otwarty dla 
gości, a towarzystwo chętnie skorzysta z zaproszenia 
na imprezę. Dobra energia będzie od ciebie bić.

Będziesz teraz wyjątkowo nieufna i ostrożna w kon-
taktach służbowych. Słusznie, intuicja cię nie za-
wiedzie. Ktoś chce cię oszukać, zająć twoje stano-
wisko. Uważaj na to, co i do kogo mówisz. Chętnie 
poświęcisz uwagę rodzinnym sprawom, możesz 
planować remont.

Obowiązki domowe i zawodowe spadną ci na głowę. 
W te pierwsze postaraj się zaangażować bliskich, 
z drugimi musisz poradzić sobie w pojedynkę. Ustal 
priorytety i odhaczaj po kolei wykonane zadania. 
Pójdzie ci lepiej, niż się spodziewałeś. Potem zapla-
nuj zasłużony urlop.

Zapowiadają się spokojne dni. Spraw do załatwienia 
ubędzie, możesz skupić się na relacjach rodzinnych 
i kontaktach towarzyskich. Zagraj z dziećmi w plan-
szówki, wybierz się na wycieczkę rowerową, zaproś 
znajomych na kolację. Dobrze ci to zrobi.

Doradcy, którzy „życzliwie” podpowiadają ci, jak 
masz żyć, zaczną cię irytować. Postanowisz wziąć 
sprawy w swoje ręce. Przyjaciółki, które lubią wtrą-
cać się w twoje sprawy zdziwią się, gdy postawisz 
granice. Trudno, przyszła pora na zmiany i określe-
nie, co jest dla ciebie ważne.

Układ planet gwarantuje powodzenie w życiu towa-
rzyskim, biznesowym i w sferze finansów. Jeśli nie 
wybierasz się na urlop, możesz śmiało inwestować 
i negocjować ważne kontrakty. Wszystko będzie szło 
jak z płatka. Nie zapominaj o zacieśnianiu więzi ro-
dzinnych. Może zorganizujesz przyjęcie w ogrodzie 
i zaprosisz dalszych krewnych? 

Krótko mówiąc, będzie cię nosić. Zapragniesz po-
dróżować, choćby niedaleko, zwiedzać, poznawać 
nowe miejsca. Zanim wyruszysz, zastanów się 
czy motorem twoich działań nie jest czasem chęć 
ucieczki od rodziny? Jeśli nie, to wywiąż się ze zło-
żonych wcześniej obietnic, zrób wszystko, co trzeba, 
pakuj plecak i w drogę. Przygody gwarantowane.

Mimo okresu świąteczno-noworocznego, w pracy 
nie zwalniasz tempa. Będziesz chciał pokazać się 
wszystkim z jak najlepszej strony. Zgłosisz gotowość 
zastąpienia kolegi, który wybiera się na urlop, świet-
nie wywiążesz się z obowiązków i pojawi się szansa 
na awans. Będziesz duszą towarzystwa i pozyskasz 
informacje przydatne w biznesie.

Lubisz muzykę, kino, dobrą książkę? Zadbaj, by nie 
zabrakło ci czasu na przyjemności. Zmęczenie da się 
we znaki, a do ferii jeszcze trochę. W pracy pojawi 
się konieczność rozwiązania trudnej sprawy. Możesz 
liczyć na pomoc kogoś, kogo wsparłeś w przeszłości. 
W domu nie spieraj się z partnerem o błahostki. Przy-
znaj mu rację, a powróci harmonia.

Miłość cię goni, zwolnij trochę i rozejrzyj się, bo ko-
muś wpadłeś w oko. Nadchodzące dni upłyną pod zna-
kiem motyli w żołądku i przyspieszonego bicia serca. 
Podczas bezsennych nocy będziesz rozmyślać, czy to 
właśnie ta osoba. Dobry czas na urlop, ale uważaj, by 
w roztargnieniu za dużo nie wydać. Inaczej ciężko ci 
będzie dociągnąć do wypłaty.
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straż ogniowa
GOLUB-DOBRZYŃ  W naszym cyklu artykułów o straży pożarnej przedstawiamy jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej (OSP) w Golubiu-Dobrzyniu

Golubska jednostka OSP ma 
bogatą historię. Ochotnicza straż 
powstała w Golubiu w 1886 roku 
i nosiła nazwę Straży Ludowej. 
W tym czasie Golub znajdował się 
pod zaborem pruskim, a straża-
cy oprócz ochrony mieszkańców 
miasta przed pożarami stanowi-
li również ochronę patriotyzmu 
przed zaborcą. Pierwszym preze-
sem jednostki został Franciszek 
Veith. Remiza ochotników mieściła 
się w drewnianym budynku przy 
obecnej ulicy Wodnej. Ówcześni 
strażacy posiadali: sikawkę cztero-
kołową na wozie ciągnionym przez 
konie i sikawkę ręczną. W pobliżu 
jednostki na rynku golubskim stał 
zawsze beczkowóz z wodą.

Druga straż pożarna w Do-
brzyniu powstała w 1900 roku. Tu 
inicjatywę w jej tworzeniu wyka-
zali między innymi Leon Warszew-
ski, Juliusz Zameit i Piotr Majew-

ski. Ich sprzęt pożarowy podobnie 
jak w jednostce w Golubiu składał 
się z sikawki konnej, sikawki ręcz-
nej, drabiny i beczkowozów na 
wodę. Jako siedzibę straż pożarna 
w Dobrzyniu pobudowała w 1911 
roku remizę przy ulicy Kilińskiego. 
Przy OSP w Dobrzyniu w 1914 roku 
została założona orkiestra dęta. 
Orkiestra dęta powstała również 
przy OSP w Golubiu, ale dopiero 
w 1922 roku. Obie jednostki dzia-
łają na rzecz swoich społeczności 
lokalnych także po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 roku.

Jednak działalność OSP nie 
zawsze przebiegała idealnie. Bra-
kowało sprzętu, a zabudowa 
drewniana obu miast nie sprzyjała 
ochronie pożarowej. Okres II wojny 
światowej to również zły czas dla 
jednostek OSP. Wielu strażaków 
nie wróciło z wojny. Nastał czas 
powojenny i lata 50. jednostki OSP 

w Golubiu i Dobrzyniu połączyły 
się w jeden organizm, powstała 
wspólna OSP dla obu miast.  Reak-
tywowana została również jedna 
orkiestra dęta. Nowy zarząd po-
wołany w 1948 roku to nowe oso-
by. Prezesem został Jan Bieńkow-
ski a naczelnikiem Marian Hubert. 
Odbudowana została również re-
miza. W 1956 roku OSP wstąpiła do 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych. Powstał również powiat, 
a tym samym Powiatowa Komen-
da Straży Pożarnej na czele, której 
stanął Zdzisław Brzóska. Jego za-
stępcą został Marian Hubert.

Powstała jednostka systema-
tycznie się rozwijała i zdobywa-
ła nowy sprzęt pożarowy. Swoją 
działalność rozwijała również or-
kiestra dęta. To właśnie ją miesz-
kańcy widzieli bardzo często na 
uroczystościach państwowych 
i strażackich. W latach 70. i 80. po-

wstał Dom Strażaka przy ulicy Ki-
lińskiego. Wreszcie zostały zreali-
zowane marzenia wielu druhów, 
aby mieć siedzibę z prawdziwego 
zdarzenia. Budynek ten pełnił wie-
le funkcji. Oprócz typowych zwią-
zanych z pełnieniem służby, był 
również miejscem gdzie odbywały 
się próby muzyczne orkiestry, ze-
brania czy też zabawy taneczne.

- Jednostka OSP z chwilą po-
wołania „zawodowych strażaków” 
coraz mniej angażuje się w dzia-
łania ratowniczo-gaśnicze. Nasza 
jednostka liczy obecnie 70 człon-
ków. Posiadamy drużynę młodzie-
żową w składzie 12-osobowym, 
w której skupiamy się na szerze-
niu tradycji strażackich. Bierze 
ona udział w wielu zawodach 
sportowo-pożarniczych, zajmując 
tam czołowe miejsca. Również 
prowadzona jest orkiestra dęta 
pod kierunkiem dwóch kapelmi-

strzów tj. Stanisława Daszkow-
skiego i Romana Rygielskiego. Jest 
bardzo dobrze postrzegana przez 
społeczeństwo. Ci młodzi muzycy 
(40 osób) często kosztem wolnego 
czasu spełniają swoje muzyczne 
pasje, reprezentując jednocześnie 
naszą straż. Nasi druhowie uczest-
niczą w życiu kulturalnym miasta 
i całego powiatu – mówi Henryk 
Jeziorski pełniący obowiązki pre-
zesa OSP w Golubiu-Dobrzyniu.

– Nie zapominamy również 
o naszych starszych druhach i ich 
rodzinach. Co roku staramy się 
organizować dla dzieci naszych 
członków „mikołajkową gwiazd-
kę” z prezentami. Uczestniczymy 
także w spotkaniu opłatkowym 
drużyn OSP. Bogata historia i tra-
dycja naszej jednostki jest trwale 
zapisana z członkami obecnej OSP 
– dodaje prezes.

Tekst i fot. (Maw)

Członkowie OSP z 1961 r. Aktualna siedziba OSP

Członkowie OSP w Dobrzyniu z 1918 r. Prezes OSP H. Jeziórski

Golub-Dobrzyń

Komu przeszkadzają 
petardy? „To skandal”!
Dokończenie ze str. 1
– Ale żeby tydzień przed świę-
tami? To już gruba przesada. Nie 
lubię hałasów, a te wybuchy są 
nie do wytrzymania. Ktoś powi-
nien zająć się tymi wyrostkami, 

którzy bawią się fajerwerkami.
Mieszkanka Golubia-Do-

brzynia ma rację co do tego, kie-
dy można używać fajerwerków, 
a kiedy nie. Przepisy dopuszcza-
ją to tylko dwa dni w roku, tj. 31 

grudnia i 1 stycznia. Odpalanie 
petard np. w okresie przed Bo-
żym Narodzeniem jest więc za-
bronione. Co można zrobić, by 
ograniczyć lub wyeliminować to 
uciążliwe zdaniem wielu osób 

zjawisko?
– W art. 51 Kodeksu Wykro-

czeń opisano czyn polegający na 
zakłócaniu ciszy, spokoju i po-
rządku publicznego. Przepis ten 
nie zawiera ograniczeń czaso-
wych, obowiązuje nieprzerwanie 
cały rok. Dla wyczerpania zna-
mion wykroczenia, a tym samym 
podjęcia interwencji przez poli-
cjanta, wymagane jest zgłoszenie 
osoby, której przeszkadza hałas. 
Zgodnie z kodeksem wykroczeń 
sprawcy grozi mandat karny, 

wniosek o ukaranie do sądu lub 
grzywna do 5 tys. zł – wyjaśnia 
asp. sztab. Małgorzata Lipińska 
z KPP w Golubiu-Dobrzyniu.

Jak poinformowała nas 
rzeczniczka golubskiej policji, 
w ciągu ostatnich kilku dni przed 
Bożym Narodzeniem nie odno-
towano zgłoszeń odnośnie za-
kłócania spokoju poprzez użycie 
fajerwerków. Nie było więc pod-
staw do interwencji munduro-
wych.

Tekst i fot. (ak)
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Świątecznie w szkołach
GMINA RADOMIN  Uczniowie szkół podstawowych w Radominie i Dulsku wraz z nauczycielami zorga-
nizowali jasełka. 17 grudnia wigilia odbyła się w SP w Radominie, natomiast 18 grudnia wystawiono jasełka 
w miejscowym kościele

Gmina Radomin

Wigilijnie w przedszkolu
18 grudnia w Punkcie Przedszkolnym Jakubek odbyło się spotkanie z okazji świąt 
Bożego Narodzenia.

W okresie przedświątecznym 
w szkołach w całej Polsce odby-
wają się przedstawienia o tema-
tyce wigilijnej. Nie inaczej było 
w Płonnem, gdzie dzieci z tam-
tejszego przedszkola świętowały 

wspólnie z rodzicami i zaproszo-
nymi gośćmi. Mali artyści przed-
stawili program słowno-muzycz-
ny o tematyce świąt, występując 
w starannie przygotowanych ko-
stiumach przygotowanych przez 

wychowawców grupy. Zarówno 
dzieci jak i ich opiekunowie sta-
nęły na wysokości zadania, co 
znalazło potwierdzenie w burzy 
gorących braw, niosących się co 
chwilę z widowni.

Po przedstawieniu przed-
szkolaki rozdały własnoręcznie 
przygotowane prezentu swoim 
rodzicom i zaproszonym go-
ściom, wśród których byli m in. 
wójt gminy Radomin Piotr Wolski 

i dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Płonnem, Małgorzata Marcin-
kowska. Wydarzenie zakończyło 
się słodkim poczęstunkiem dla 
wszystkich zgromadzonych. 

(LB), fot. nadesłane

Co roku w szkołach organi-
zowane są jasełka. Uczniowie 
przygotowują swoje kwestie oraz 
stroje pod kierunkiem nauczy-
cieli i z pomocą rodziców. Szkoły 
zapraszają gości, przed którymi 
odgrywane są przedstawienia. 
18 grudnia zdolna grupa dzie-
ci i młodzieży wystąpiła przed 
dużą publicznością w kościele 
w Radominie. Spektakl został 

przygotowany pod kierunkiem 
Anny Kuc i Agnieszki Błaszkie-
wicz. Przygotowania zdecydo-
wanie przyniosły efekt. Goście 
byli pod wrażeniem, a opiekunki 
przedstawienia zbierały dużo po-
chwał.  Druga część uroczystości 
została zorganizowana w szko-
le podstawowej. Na wszystkich 
zebranych czekał wigilijny obiad 
i desery. Nie zabrakło dzielenia 

się opłatkiem.
– To były tradycyjne jasełka 

o tematyce religijnej – streszcza 
Agnieszka Błaszkiewicz. – Roz-
poczęło się od zwiastowania 
Maryi, wprowadzającej kolędy 
i kwestii ze strony dzieci. Dalej 
było poszukiwanie miejsca przez 
Maryję i Józefa aż do momentu 
narodzenia Jezusa. Byli anio-
łowie, pasterze, trzej królowie 

i oczywiście Herod. Zawarliśmy 
w przedstawieniu scenę, w której 
królowie gubią się i odwiedzają 
Heroda. Nasi uczniowie wyśpie-
wali też życzenia do melodii ko-
lędy „Przybieżeli do Betlejem”.

Występ o tej samej tematyce 
został zaprezentowany w szkole 
w Dulsku. Uczniowie tej placów-
ki również przygotowali piękne 
przedstawienie. Nad przebie-

giem występu czuwały Anna Kuc 
i Anna Ostrowska. Po spektaklu 
proboszcz parafii w Dulsku ks. 
Wojciech Zaleśkiewicz odczytał 
fragment Pisma Świętego. Każ-
dy z zebranych miał chwilę, żeby 
złożyć znajomym życzenia przy 
opłatku. Dla gości został przygo-
towany słodki poczęstunek.

Tekst i fot. (dr)

Więcej zdjęć na naszej stronie:
GOLUB-CGD.PL
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R E K L A M A

szkoły dla „szlachetnej paczki”
KOWALEWO POMORSKIE  Po raz kolejny uczniowie kowalewskich szkół wzięli udział w ogólnopolskiej 
akcji  charytatywnej „Szlachetna Paczka”. Projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowe, realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, to świetna okazja, aby młode pokolenie kształciło 
swoją wrażliwość i empatię

W podstawówce 
lubią ludzi
– Dzięki zaangażowaniu lu-

dzi dobrej woli w okresie świąt 
Bożego Narodzenia potrzebu-
jące rodziny otrzymują paczki 
odpowiadające ich marzeniom 
– mówi Arleta Walenda, na-
uczycielka Szkoły Podstawowej 
w Kowalewie Pomorskim. – Naj-
ważniejsze w tej dobroczynnej 
akcji  jest pochylenie się nad 

drugim człowiekiem. Dlatego 
obecnej kampanii przyświeca 
hasło „Lubię ludzi”.

Wszyscy uczestnicy akcji 
sami wybierają, do kogo skiero-
wać pomoc. – Nasze tegorocz-
ne działania skoncentrowały się 
wokół zorganizowania pomocy 
dla pewnej starszej pani, która 
zmaga się z samotnością, choro-
bą oraz trudną sytuacją rodzin-
ną – mówi Paulina Rogozińska. 

– Niewielka emerytura nie jest 
w stanie zaspokoić jej podstawo-
wych potrzeb. Mimo problemów 
dnia codziennego pani Jadwiga 
nie poddaje się i walczy o lep-
sze życie. Dzięki zaangażowaniu 
społeczności szkolnej udało się 
nam przygotować aż 21 dużych 
paczek, w których znalazły się 
najpotrzebniejsze produkty, 
niezbędne do życia, tj. żywność, 
środki czystości, pościel, kołdra, 

ręczniki – opisuje nauczycielka.
Koordynatorki akcji w kowa-

lewskiej podstawówce dziękują 
wszystkim uczniom i nauczy-
cielom za pomoc w przeprowa-
dzeniu zbiórki, zaś szczególne 
podziękowania kierują w stronę 
uczniów klasy III c i III f (z od-
działów gimnazjalnych), którzy 
w ramach projektu edukacyj-
nego przeprowadzili całą kam-
panię. – Uwrażliwienie na po-
trzeby innych oraz umiejętność 
dzielenia się świadczą o wielko-
ści naszych uczniów – oceniają 
nauczycielki. – To bardzo cenne, 
iż dzięki ich niezwykłej ofiarno-
ści inny człowiek poczuł magię 
świąt Bożego Narodzenia – pod-
sumowują.

W Zespole Szkół 
też zbierali
Jak informuje Magdalena 

Śliwińska, opiekuna Samorzą-
du Uczniowskiego w Zespole 
Szkół w Kowalewie Pomorskim, 
cała społeczność szkolna, czyli 
uczniowie, rodzice, nauczyciele 

i pracownicy zaangażowali się 
w akcję „Szlachetna Paczka”. – 
Jako koordynator tej akcji w na-
szej szkole wybrałam rodzinę, 
która potrzebowała naszego 
wsparcia – mówi Magdalena 
Śliwińska. – Wszyscy z dużym 
zaangażowaniem przyłączyli 
się do pomocy, zbierając przede 
wszystkim pieniądze, za któ-
re kupiliśmy potrzebne rzeczy. 
Zdarzały się także podarunki 
„w naturze”, ale były to ściśle 
określone zakupy, np. środki 
czystości. Przy tej okazji bar-
dzo dziękuje za każdą okazaną 
pomoc i wsparcie, a także za 
wszystkie odruchy serducha – 
podkreśla Magdalena  Śliwińska.

Przygotowane w szkoła 
paczki trafiły już do adresatów 
Może dzięki nim nadchodzące 
święta Bożego Narodzenia oka-
żą się dla nich cieplejsze i bar-
dziej radosne.

(krzan)
Fot. (nadesłane)
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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
Sprzedam działkę 3,63ha w miejscowości Sza-
farnia, tel. 536 803 859

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

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
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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
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 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
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ORGANIZUJEMY:
wesela, chrzciny, komunie, konsolacje (stypy),

spotkania okolicznoœciowe

kamilakampio

661 054 084 

POLECAMY:
dania miêsne, garma¿eryjne, zupy,

 ciasta i torty
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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
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Tygodnik Regionu
golubsko-dobRzyńskiego

Redakcja nie zwraca tekstów 
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
tel. 535 170 961
a.korpalski@wpr.info.pl

Dział reklamy i ogłoszeń:
tel. 608 688 587
e-mail: reklama@wpr.info.pl 

Wydawca: 
Wydawnictwo 
Promocji Regionu Sp. z o.o.
87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Rynek 20 

Druk:
GRUPA WM Sp. z o.o.  
10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Kolportaż prasy:
tel. 535 584 565

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

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
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Wiosną utrzymamy się w lidze 
Piłka nożna  O kapitalnym początku rundy i kiepskim jej końcu, problemach kadrowych i kontrower-
sjach w spotkaniach z udziałem Sokoła Radomin rozmawiamy z jej trenerem, Sławomirem Rożkiem

– Pierwsze spotkania ligo-
we w tym sezonie mogły napa-
wać ogromnym optymizmem. 
Zdeklasowaliście iskrę i pewnie 
pokonaliście Promień, imponu-
jąc boiskowym spokojem i kon-
sekwencją. W meczach z teore-
tycznie silniejszymi rywalami 
z Zawiszy i Sportisu walczyliście 
jak równy z równym. Co Pana 
zdaniem spowodowało tak do-
brą formę na starcie rozgry-
wek?

– Weszliśmy w rozgrywki 
z dobrym nastawieniem, a dodat-
kowo większość zawodników była 
zdrowa. Na początku rozgrywek 
utrzymaliśmy dynamikę z IV ligi, 
graliśmy szybko w ataku i mą-
drze w obronie, co dawało niezłe 
wyniki. Skuteczna gra bierze się 
z dobrego treningu oraz z jako-
ści zawodników. Myślę, że te dwa 

czynniki były kluczowe. 
– od 6. kolejki rozpoczęła 

się czarna seria – w 10 meczach 
zdobyliście tylko 5 punktów,  aż 
7 razy schodziliście z boiska po-
konani. Czy może Pan wskazać 
przyczyny tak długiej kiepskiej 
passy?

– Tak naprawdę każdy mecz 
był inny i nie ma jednej kluczowej 
przyczyny takiego stanu rzeczy. 
Naszym głównym problemem 
była wąska kadra i mała ilość 
młodzieżowców, co wpływało na 
treningi i rywalizację na nich oraz 
zawężało pole manewru w trakcie 
meczów. Niedobór zawodników 
wpływał też negatywnie na brak 
ciągłości i płynności w grze. Fak-
tem jest, że w tej rundzie pierwszy 
skład nie powtórzył się ani razu, 
a zestawienie linii obrony było inne 
w każdej z 14 kolejek i wcale nie 

była to moja fanaberia, tylko efekt 
problemów kadrowych. Z biegiem 
czasu wpłynęło to na naszą pew-
ność siebie, byliśmy nieskuteczni 
w ataku i popełnialiśmy proste 
błędy w obronie. W wielu meczach 
byliśmy stronę mocno przeważa-
jącą, stwarzaliśmy sytuacje, jednak 
piłka nie chciała wpaść do bram-
ki. Przeciwnicy z kolei nie musie-
li zrobić zbyt wiele, żeby strzelić 
nam gola. Oczywiście nie szukam 
wymówek, chcę jednak pokazać 
szerszy kontekst takiej, a nie innej 
postawy Sokoła na jesieni.

– Wiem, że stroni Pan od 
oceniania pracy sędziów, ale 
jednak musi Pan przyznać, że 
kilka razy Was skrzywdzili, m. 
in. w pamiętnym meczu z na-
przodem, w którym arbiter 
najpierw wyrzucił Szponikow-
skiego, a potem Jachowskiego 
w mocno kontrowersyjnych 
okolicznościach.

– Sędziowie mają trudne za-
danie i nie chcę oceniać ich pracy. 
Trzeba być przygotowanym na 
to, że będą się mylić. To w końcu 
tylko ludzie. Generalnie ma pan 
rację, decyzje w meczu z Jabło-
nowem były niezrozumiałe, ale 
trzeba to zaakceptować. Tu po-
dam ciekawostkę, która jest fak-
tem a nie oceną: w 12. i 13. kolej-
ce, czyli w meczach z Flisakiem 
i Serockiem przeciwnicy dotykali 
piłkę ręką w swoim polu karnym 
aż 5 razy i nie dostaliśmy żadne-
go karnego. Jednak przepisy gry 
w piłkę nożną pozostawiają duże 
pole do interpretacji dla sędzie-

go i nie możne nam to zajmować 
głowy, choć nie ukrywam, czasami 
czujemy bezsilność.

– Z jakimi problemami na-
tury kadrowej borykał się Pan 
w trakcie rundy jesiennej?

– Dosłownie wszystkimi: obo-
wiązki służbowe, kontuzje, choro-
by. Myślę, że pod tym względem 
może być tylko lepiej. Kadra od 
początku była wąska bo liczyła 22 
osoby. Niektórzy nie rozegrali żad-
nego meczu z powodu kontuzji, 
niektórzy zaledwie kilka, a w trak-
cie sezonu dwie osoby zrezygno-
wały z gry.

– kiedy startujecie z przy-
gotowaniami do nowego sezonu? 
Jaki macie plan przygotowań?

– Zaczynamy treningi 14 
stycznia i będziemy trenować 3 
razy w tygodniu. Od drugiego lu-
tego mamy zaplanowanych 7 spa-
ringów z rywalami z A-klasy i IV 
Ligi.  Będziemy trenować na orliku 
i w razie konieczności na sali gim-
nastycznej.

– W rundzie jesiennej zo-
staliście wzmocnieni m. in. Ja-
nem Luksem z młodzieżowych 
drużyn. Jak Pan ocenia jego grę 
na przestrzeni tych kilkunastu 
meczów i czy w rundzie wio-
sennej możemy się spodziewać 
kolejnych wzmocnień z drużyny 
juniorów?

– Strzelił 3 bramki i zanotował 
2 asysty w tej rundzie. Janek ma 
potencjał, żeby być w przyszłości 
naszym czołowym zawodnikiem. 
Momentami jego gra jest napraw-
dę świetna, ale jak to bywa w tym 

wieku, zdarzają mu się podczas 
meczu przestoje, podczas których 
jest niewidoczny, a ponadto nie 
wytrzymuje jeszcze całego meczu 
na takiej intensywności jakiej bym 
oczekiwał. Zdecydowanie ma po-
tencjał, ale musi to poprzeć poko-
rą, ciężką pracą i profesjonalnym 
podejściem do piłki. Przykładem 
takiego zachowania może być 
jego rówieśnik Konrad Muche-
wicz. Swoje szanse otrzymają na 
pewno też Radek Gębski i Hubert 
Stogowski, którzy trenują z nami. 
Planujemy do przygotowań włą-
czyć jeszcze jednego juniora, ale 
zobaczymy co z tego wyjdzie.

– Planujecie jakieś wzmoc-
nienie spoza klubu? Czy ja-
cyś zawodnicy opuszczą klub 
w przerwie zimowej?

– Odnośnie opuszczenia klu-
bu nie ma żadnych rozmów, ale 
Miłosz Piotrowski zgłosił że nie 
będzie dłużej grał w naszym klu-
bie. Jeżeli chodzi o przyjścia, to 
są jakieś rozmowy, ale wiadomo 
– transfery lubią ciszę, więc nie 
mogę powiedzieć nic konkret-
nego. Ufam moim zawodnikom, 
ale potrzebujemy szerszej kadry 
i chciałbym ją powiększyć o 3-4 
zawodników. Jednak muszę być 
przygotowany na to, że może będę 
musiał obejść się smakiem.

– na koniec pytanie naj-
ważniejsze – Sokół utrzyma się 
wiosną w okręgówce?

– Tak. Utrzymamy się.

Rozmawiał (LB)
fot. nadesłane

Siatkówka

Turniej w Radominie
11 grudnia na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Radominie odbył 
się organizowany przez GOKiS w Radominie turniej piłki siatkowej dziewcząt 
i chłopców.

W rozgrywkach wzięły udział 
trzy zespoły dziewcząt i trzy ze-
społy chłopców. Do Radomina 
przyjechały zespoły z Dulska 
i  Płonnego. Drużyny rozegrały 
sześć spotkań w systemie „każdy 

z każdym”, do 2 wygranych setów, 
każdy do 25 punktów. Pierwsze 
miejsca zarówno wśród dziewcząt 
jak i chłopców zajęli reprezentan-
ci SP w Radominie. Uczestnicy 
z rąk wójta gminy Radomin Piotra 

Wolskiego otrzymali puchary, dy-
plomy oraz pamiątkowe medale.

kolejność 
meczów i wyniki: 
Dziewczęta: 
Płonne – Radomin 0:2

Radomin – Dulsk 2:0 
Płonne – Dulsk 2:0 
Chłopcy: 
Płonne – Dulsk 0:2 
Płonne – Radomin 1:2 
Radomin – Dulsk 2:0

Klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta: 1. Radomin  

2. Płonne 3. Dulsk
Chłopcy: 1. Radomin  

2. Dulsk 3. Płonne
(LB), fot. nadesłane




