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25 stycznia na uroczystym
Walnym Zebraniu członków
stowarzyszenia podsumo-
wano rok działalności. Pun-
ktem wyjścia był 24 styczeń
2012, kiedy to Stowarzysze-
nie otrzymało wpis do KRS
i stało się organizacją poza-
rządową. Od tej daty wy-
padki potoczyły się szybko.
W połowie marca dowie-
dzieliśmy się o podjęciu
przez Gminę decyzji o bu-
dowie schroniska dla zwie-
rząt. Inwestycja jest przewi-
dziana dla 250 psów. Roz-
poczęcie budowy to rok
2013, a zakończenie 2015.
Dzięki naszemu projektowi
„ TUTAJ JESTEM“, otrzy-
maliśmy dotację z Lokalne-
go Funduszu Nidzickiego
w ramach programu DZIA-
ŁAJ LOKALNIE. Dotacja
pozwoliła nam na wypro-
mowanie Stowarzyszenia
w naszym powiecie. Gmina
dostrzegła w nas poważne-
go partnera i sojusznika
w walce z bezdomnością
zwierząt. To my jako pier-
wsi- działając jeszcze jako
grupa nieformalna- przez
rok uratowaliśmy ponad 60
zwierząt (w tym poza psami
i kotami również ptaki i żół-
wie). Czterdziestu spośród

naszych podopiecznych zna-
lazło kochające domy.
Z tego tytułu nasza gmina
zaoszczędziła kwotę ponad
100 000zł. Ze strony Gminy
otrzymaliśmy: profesjonal-
ny kojec, karmę w ilości
350kg, oraz sfinansowanie
sterylizacji zwierząt ze sto-
warzyszenia. Dzięki zabie-
gom sterylizacji nowy dom
znalazły kolejne zwierzęta.
Od roku prowadzimy dzięki
uprzejmości dyrektorów
szkół akcję“ Zbiórka dla
Burka“. Ofiarność dzieci
i młodzieży jest niesamowi-
ta! Dzięki kontaktom
z dziećmi i młodzieżą zyska-
liśmy wspaniałych i odda-
nych sercem wolontariuszy.
W chwili obecnej pod naszą
opieką znajduje się 30 zwie-
rząt, z czego większość wy-
maga leczenia. Utrzymuje-
my się jedynie ze składek
członkowskich, darowizn,
datków i przy wsparciu
sponsorów, oraz dochodów
z naszego Salonu Strzyżenia
Psów,. Te wpływy to zaled-
wie kropla w morzu potrzeb
naszych pupili. Szczególnie
brak nam środków na lecze-
nie, odrobaczanie i szcze-
pienia przeciw wściekliźnie.
Magda Sasin-Karkoura

4 łapy mają już rok

Zakończyła się zbiórka na
rzecz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
W 2013 roku udało nam się
zebrać 26.596,90 zł, a rok
wcześniej 25.630.95 zł.
I tym samym w nidzickim
sztabie znowu pobiliśmy re-
kord. Tym razem prawie
o tysiąc złotych. Jeśli doli-
czymy do tego kwotę zebra-
ną w Kozłowie to suma
uzbierana na WOŚP jest
równa 30.701.28.
Gdzie i ile?
licytacja — 6.119,97 zł
koncert — 397,02 zł
harcerze - wolontariat
(uliczny) + kawiarenka —
13.320,43 zł

(kawiarenka – 256,25)  
Janowiec Kościelny – wolon-
tariat + szkoła — 1.582,17 zł 
(szkoła – 485,90 zł) 
Łyna szkoła — 757,36 zł
Zespół Szkół Nr 3 w Nidzicy
— 813,60 zł
Zespół Szkół Nr 1 — 527,33 zł
Zespół Szkół Nr 2 — 583,35 zł
Liceum Ogólnokształcące —
152,68 zł
Przedszkole Nr 2 —285,70 zł
Przedszkole Nr 4 — 298,61 zł
Bank Spółdzielczy w Nidzicy
(Centrala + Oddziały) —
1.756,68 zł
RAZEM zbiórka Nidzica na
WOŚP — 26.596,90 zł
SZTAB W KOZŁOWIE —
4.104,38 zł

Otworzyliśmy serca
i pobiliśmy rekord

25 stycznia w sali rycerskiej
nidzickiego zamku odbyło
się noworoczne spotkanie
burmistrza Nidzicy Dariusza
Szypulskiego. — Genezę i
początek tych noworocz-
nych spotkać trudno mi
określić, ale wiem jedno,
to już siódme spotkanie

noworoczne, na które
mogłem państwa zaprosić
— wyjaśnił Dariusz Szypul-
ski. Na spotkaniu nieza-
brakło przedstawicieli świa-
ta kultury, nauki, kościoła,
biznesu i polityki. — W
2012 roku dużo osiągnęliś-
my, a był to efekt ciężkiej
pracy wielu osób — dodał
burmistrz. Zaznaczył, że
film, który pokazuje osiąg-
nięcia gminy w telegraficz-
nym skrócie był przygoto-

wywany w bardzo szybkim
tempie. — Nie chciałem
pokazywać tego samego,
co na noworocznym spot-
kaniu Klubu Biznesu, a cza-
su było niewiele — wyjaś-
nił. Burmistrz złożył go-
ściom życzenia noworoczne
oraz wręczył statuetki za
wspieranie inicjatyw spo-
łecznych. W tym roku trafiły
one do rąk dyrektorów
Banku Spółdzielczego w Ni-
dzicy oraz nidzickiego od-

działu PKO BP. — Życzę
nam wszystkim, aby ten
rok, mimo zapowiedzi me-
dialnych nie był taki strasz-
ny. Mam nadzieję, że
wspólnie będziemy potrafi-
li przebrnąć przez ten kry-
zys — zaznaczył burmistrz.
Po części oficjalnej goście
wysłuchali spektaklu mu-
zycznego „O miłości z Edith
Piaf”, w wykonaniu nidzic-
kich muzyków. 
Kamila Oczkowicz

Z N I K A J Ą  Z I E L O N E  T A R A S Y
Zielone tarasy, bo tak  nazwał
nasz Czytelnik  ten zaniedbany
budynek w centrum Nidzicy na-
reszcie przestanie straszyć.  A stra-
szył, bo trudno go było rozebrać,
dlatego że zbudowany jest  z że-
lbetonu. Dziś  się okazuje się, że
jeden człowiek przy pomocy tego
urządzenia  bez problemów skru-
szy go w jeden dzień. red

Konrad Krzysztof
nidzica@gazetaolsztynska.pl

Wystawa składa się z dwóch
części. Pierwszej autorem
jest Marcin Mazurowski z By-
tomia (pochodzi z Łomży,
a mieszka i pracuje na  Śląs-
ku). Jego prace są częścią
cyklu fotografii obrazującego
ginące zawody. Na zdjęciach
zobaczymy starą piekarnię,
funkcjonującą od ponad stu
lat na Śląsku, gdzie sposób
wypieku chleba pozostał nie-
zmieniony. Te fotogramy na
stałe prezentowane są w Mu-
zeum Chleba w Radzionko-
wie. Autorką drugiej części
wystawy jest Karolina Szczyg-
lewska z Olsztyna, etyk z wy-
kształcenia, fotografka z za-
miłowania. Jej prace są efek-
tem nocnej sesji zdjęciowej
w Piekarni Tyrolska, naj-
większym zakładzie piekar-
niczym na Warmii i Mazu-

rach, gdzie każdej nocy wy-
pieka się trzy i  pół tony pie-
czywa. Przeciętny zjadacz
chleba będzie miał wyjątkową
okazję zobaczyć na fotografii
nowoczesne urządzenia i wy-
soce zmechanizowany proces
produkcji odwzorowujący tra-
dycyjny wypiek chleba na za-
kwasie.

Zdaniem mecenasa wystawy
Jarosława Goszczyckiego
„Sztuka piekarska przecho-
dzi naturalne, zgodne z wy-
mogiem czasów, przeobraże-
nia, ale nadal pozostaje sztu-
ką, której walory najlepiej
określają nasze podniebienia.
A jej historia liczy sobie ty-
siące lat. Blisko dwa tysiące lat
temu pierwsi chrześcijanie
symbolicznie dzielili się chle-
bem podczas potajemnych
spotkań. Zwyczaj ten prze-
trwał w tradycji chrześcijań-
skiej w postaci Komunii św.
i pozostał w obrębie świątyni.

W Polsce natomiast staro-
chrześcijańskie „łamanie chle-
ba” przekroczyło progi świą-
tyni i weszło do każdego
domu w postaci dzielenia się
opłatkiem w Wigilię Bożego
Narodzenia. Jesteśmy jedy-
nym narodem, który pielęg-
nuje ten obyczaj”. 

Otwarciu wystawy towarzy-
szyć będzie prelekcja Anny
Danielewicz z Katedry Ży-
wienia Człowieka UWM na
temat diet odchudzających
opartych na wykorzystaniu
pieczywa, Osoby, które pierw-

szego lutego odwiedza wy-
stawę prócz słodkiego po-
częstunku, otrzymają goto-
we tygodniowe jadłospisy
przygotowane pod nadzorem
poradni Dietetic w ramach
kampanii społecznej „Chudnij
mądrze”. Partnerami kampa-
nii są Katedra Żywienia Czło-
wieka Uniwersytetu War-
mińsko –Mazurskiego, Koło
Naukowe Żywienia i Profi-
laktyki Żywieniowej, Gastro-
nomii i Sztuki Kulinarnej
UWM, Piekarnia Tyrolska
i portal Familie.pl

Nidzica. 1 lutego w galerii pod belką o sztuce piekarskiej i odchudzaniu

Chudnij 
mądrzej
W najbliższą piątek 1 lutego o godzinie
18. w Galerii Pod Belką zostanie otwarta
wyjątkowa wystawa fotograficzna pt.
„Chleba Naszego...” obrazująca zawód
piekarza na przestrzeni stulecia.

Fot. Marcin Mazurowski

Burmistrz wzniósł noworoczny toast

Burmistrz (z lewej) złożył
wszystkim gościom 
noworoczne życzenia
Fot. Urząd miejski w Nidzicy


