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Burmistrz wzniósł noworoczny toast
25 stycznia w sali rycerskiej
nidzickiego zamku odbyło
się noworoczne spotkanie
burmistrza Nidzicy Dariusza
Szypulskiego. — Genezę i
początek tych noworocznych spotkać trudno mi
określić, ale wiem jedno,
to już siódme spotkanie
Burmistrz (z lewej) złożył
wszystkim gościom
noworoczne życzenia
Fot. Urząd miejski w Nidzicy

Otworzyliśmy serca
i pobiliśmy rekord
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 rekord. Tym razem prawie
o tysiąc złotych. Jeśli doliczymy do tego kwotę zebraną 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 – wolontariat + 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

naszych podopiecznych znalazło kochające domy.
Z tego tytułu nasza gmina
zaoszczędziła kwotę ponad
100 000zł. Ze strony Gminy
otrzymaliśmy: profesjonalny kojec, karmę w ilości
350kg, oraz sfinansowanie
sterylizacji zwierząt ze stowarzyszenia. Dzięki zabiegom sterylizacji nowy dom
znalazły kolejne zwierzęta.
Od roku prowadzimy dzięki
uprzejmości dyrektorów
szkół akcję“ Zbiórka dla
Burka“. Ofiarność dzieci
i młodzieży jest niesamowita! Dzięki kontaktom
z dziećmi i młodzieżą zyskaliśmy wspaniałych i oddanych sercem wolontariuszy.
W chwili obecnej pod naszą
opieką znajduje się 30 zwierząt, z czego większość wymaga leczenia. Utrzymujemy się jedynie ze składek
członkowskich, darowizn,
datków i przy wsparciu
sponsorów, oraz dochodów
z naszego Salonu Strzyżenia
Psów,. Te wpływy to zaledwie kropla w morzu potrzeb
naszych pupili. Szczególnie
brak nam środków na leczenie, odrobaczanie i szczepienia przeciw wściekliźnie.
Magda Sasin-Karkoura

działu PKO BP. — Życzę
nam wszystkim, aby ten
rok, mimo zapowiedzi medialnych nie był taki straszny. Mam nadzieję, że
wspólnie będziemy potrafili przebrnąć przez ten kryzys — zaznaczył burmistrz.
Po części oficjalnej goście
wysłuchali spektaklu muzycznego „O miłości z Edith
Piaf”, w wykonaniu nidzickich muzyków.
Kamila Oczkowicz

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.
nidzica@gazetaolsztynska.pl

25 stycznia na uroczystym
Walnym Zebraniu członków
stowarzyszenia podsumowano rok działalności. Punktem wyjścia był 24 styczeń
2012, kiedy to Stowarzyszenie otrzymało wpis do KRS
i stało się organizacją pozarządową. Od tej daty wypadki potoczyły się szybko.
W połowie marca dowiedzieliśmy się o podjęciu
przez Gminę decyzji o budowie schroniska dla zwierząt. Inwestycja jest przewidziana dla 250 psów. Rozpoczęcie budowy to rok
2013, a zakończenie 2015.
Dzięki naszemu projektowi
„ TUTAJ JESTEM“, otrzymaliśmy dotację z Lokalnego Funduszu Nidzickiego
w ramach programu DZIAŁAJ LOKALNIE. Dotacja
pozwoliła nam na wypromowanie Stowarzyszenia
w naszym powiecie. Gmina
dostrzegła w nas poważnego partnera i sojusznika
w walce z bezdomnością
zwierząt. To my jako pierwsi- działając jeszcze jako
grupa nieformalna- przez
rok uratowaliśmy ponad 60
zwierząt (w tym poza psami
i kotami również ptaki i żółwie). Czterdziestu spośród

wywany w bardzo szybkim
tempie. — Nie chciałem
pokazywać tego samego,
co na noworocznym spotkaniu Klubu Biznesu, a czasu było niewiele — wyjaśnił. Burmistrz złożył gościom życzenia noworoczne
oraz wręczył statuetki za
wspieranie inicjatyw społecznych. W tym roku trafiły
one do rąk dyrektorów
Banku Spółdzielczego w Nidzicy oraz nidzickiego od-

N i d z i ca . 1 lutego w galerii pod belką o sztuce piekarskiej i odchudzaniu

Konrad Krzysztof

4 łapy mają już rok

noworoczne, na które
mogłem państwa zaprosić
— wyjaśnił Dariusz Szypulski. Na spotkaniu niezabrakło przedstawicieli świata kultury, nauki, kościoła,
biznesu i polityki. — W
2012 roku dużo osiągnęliśmy, a był to efekt ciężkiej
pracy wielu osób — dodał
burmistrz. Zaznaczył, że
film, który pokazuje osiągnięcia gminy w telegraficznym skrócie był przygoto-

Wystawa składa się z dwóch
części. Pierwszej autorem
jest Marcin Mazurowski z Bytomia (pochodzi z Łomży,
a mieszka i pracuje na Śląsku). 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 niezmieniony. Te fotogramy na
stałe prezentowane są w Muzeum Chleba w Radzionkowie. Autorką drugiej części
wystawy jest Karolina Szczyglewska z Olsztyna, etyk z wykształcenia, fotografka z zamiłowania. Jej prace są efektem nocnej sesji zdjęciowej
w Piekarni Tyrolska, największym zakładzie piekarniczym na Warmii i Mazu-

rach, gdzie każdej nocy wypieka się trzy i pół tony pieczywa. Przeciętny zjadacz
chleba będzie miał wyjątkową
okazję zobaczyć na fotografii
nowoczesne urządzenia i wysoce zmechanizowany proces
produkcji odwzorowujący tradycyjny wypiek chleba na zakwasie.
Zdaniem mecenasa wystawy
Jarosława Goszczyckiego
„Sztuka piekarska przechodzi naturalne, zgodne z wymogiem czasów, przeobrażenia, ale nadal pozostaje sztuką, której walory najlepiej
określają nasze podniebienia.
A jej historia liczy sobie tysiące lat. Blisko dwa tysiące lat
temu pierwsi chrześcijanie
symbolicznie dzielili się chlebem podczas potajemnych
spotkań. Zwyczaj ten przetrwał w tradycji chrześcijańskiej w postaci Komunii św.
i pozostał w obrębie świątyni.

Fot. Marcin Mazurowski

W Polsce natomiast starochrześcijańskie „łamanie chleba” przekroczyło progi świątyni i weszło do każdego
domu w postaci dzielenia się
opłatkiem w Wigilię Bożego
Narodzenia. Jesteśmy jedynym narodem, który pielęgnuje ten obyczaj”.
Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie prelekcja Anny
Danielewicz z Katedry Żywienia Człowieka UWM na
temat diet odchudzających
opartych na wykorzystaniu
pieczywa, Osoby, które pierw-
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Zielone tarasy, bo tak nazwał
nasz Czytelnik ten zaniedbany
budynek w centrum Nidzicy nareszcie przestanie straszyć. A straszył, bo trudno go było rozebrać,
dlatego że zbudowany jest z żelbetonu. Dziś się okazuje się, że
jeden człowiek przy pomocy tego
urządzenia bez problemów skruszy go w jeden dzień. red

szego lutego odwiedza wystawę prócz słodkiego poczęstunku, otrzymają gotowe tygodniowe jadłospisy
przygotowane pod nadzorem
poradni Dietetic w ramach
kampanii społecznej „Chudnij
mądrze”. Partnerami kampanii są Katedra Żywienia Człowieka Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego, Koło
Naukowe Żywienia i Profilaktyki Żywieniowej, Gastronomii i Sztuki Kulinarnej
UWM, Piekarnia Tyrolska
i portal Familie.pl

