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DZIEŃ DOBRY Redakcja nie zwraca tekstów 
niezamówionych. 
Redakcja ma prawo do skrótów w tekstach 
i nie ma obowiązku ich drukowania.

Redaktor naczelny
Karol Wrombel

Działy się cuda! Wielki 
finał szlachetnej paczki
Taki weekend się nie powtórzy… W  weekend (8-9 grudnia)  odbył się wielki finał Szlachetnej Paczki. Finał Szla-
chetnej Paczki nie przez przypadek nazywany jest weekendem cudów. 

We wtorek (17 grudnia) uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Arno Kanta w Działdowie wystąpili z tradycyjnym koncertem Kolęd i Pastorałek. 
W tym roku koncert odbył się w kaplicy gotyckiej części naszego zamku. 
Grając piękne, polskie kolędy dzieci i młodzież wprowadziła publiczność w świąteczny nastrój. Zasada koncertu jest taka, że grają wszyscy uczniowie szkoły, któ-
rzy mają na to ochotę i znają kolędę na pamięć. W tym roku zaprezentowało swoje umiejętności 39 uczniów. Podczas koncertu wystąpił chór, soliści czy duety. 
Uczniowie grali na skrzypcach, wiolonczeli, flecie, gitarze i pianinie. Młodych artystów wysłuchali zaproszeni goście, rodzice, rodzeństwo i oczywiście miłośnicy 
koncertów szkoły muzycznej. Zapraszamy Państwa do obejrzenia zdjęć wszystkich wykonawców i wysłuchania młodych artystów na naszym portalu interneto-
wym www.dzialdowo.pl.                 kw

Przez dwa dni, w Rejonie 
Działdowo, jak i w całej Polsce 
działy się rzeczy niesamowite. 
Wzruszenia, emocje, wspania-
łe chwile: darczyńcy dostar-
czający paczki do magazynów, 
wolontariusze przekazujący je 
rodzinom, dziesiątki tysięcy 
osób bezinteresownie zaanga-
żowanych w mądrą pomoc.

Jak to działa?
Najpierw powstaje drużyna,  
składająca się z lidera rejonu i 
wolontariuszy, następnie szuka 
się potrzebujących  rodzin na 
terenie danego rejonu, a póź-
niej poszczególni wolontariu-
sze spotykają się z nimi. Jeżeli 
rodzina zostanie przyjęta do 
projektu, sporządza się listę 
najważniejszych potrzeb, któ-
re pomogą odciążyć budżet, 
a przede wszystkim stanąć na 
nogi danej rodzinie. Później 
tworzy się opis rodziny i trafia 
on do bazy na oficjalnej stro-
nie Szlachetnej Paczki. Kiedy 
baza zostaje otwarta każdy 
może zostać darczyńcą i wy-
brać sobie rodzinę, której po-
może. Potem jest już z górki, 
darczyńca kompletuje paczki 
na podstawie listy potrzeb, do-
starcza je w weekend cudów, 
a my zawozimy je do rodziny. 
Wszystko jest przemyślane i 

Fot. Karol Wrombel

zobacz zdjęcia i film:
www.dzialdowo.pl

zgodne z ideą mądrej pomocy. 
My nie dajemy ryb, my dostar-
czamy wędkę, aby każdy mógł 
sam sobie radzić.

Weekend cudów? 
A co to jest?
Ciężko to opisać, to trzeba 
przeżyć samemu. Finał Szla-
chetnej Paczki jest magiczny. 
Dlaczego? Jest on kumulacją 
pozytywnych emocji, nadziei 
i czystej pomocy, która ma 
dawać przysłowiowego kopa 
do działania. Weekend cudów, 
bo wciąż te cuda dokonują się 
na naszych oczach. Co może 

wynagrodzić bardziej wszel-
kie trudy wolontariuszom i 
darczyńcom, z którymi muszą 
borykać się na co dzień, jak 
nie radość pięcioletniej dziew-
czynki, która w paczce znala-
zła nowe zabawki? I wreszcie, 
jak nie wziąć udziału w akcji, 
która łączy ze sobą tylu ludzi, 
w której nasza praca jest efek-
tywna, satysfakcjonująca, a 
przede wszystkim widoczna? 
To wszystko składa się, że ten 
weekend staje się najpiękniej-
szy w całym  roku, odmienia 
losy wielu ludzi, pozwala za-
cząć od zera i stanąć na nogi.

Finał w Malinowie
Tak jak w rok temu, Magazyn 
Szlachetnej Paczki  był zloka-
lizowany w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w Malinowie. 
Liderem rejonu Działdowo w 
tym roku był Jakub Sontow-
ski. — W tym roku odwiedzili-
śmy 79 rodzin, do otrzymania 
paczki zakwalifikowało się 45 
rodzin — mówi lider rejonu 
Działdowo Jakub Sontowski.

Aleksandra Grędzińska, wolon-
tariuszka Szlachetnej Paczki w 
Działdowie

 Koncert Kolęd i Pastorałek

zobacz zdjęcia i film:
www.dzialdowo.pl

Szpital w Działdowie 
ma nowy ambulans

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Działdowie zakupił nowy 
ambulans typu C.

Samochód Renault Master 2,3 
dCi 170 dostarczono już do 
działdowskiego szpitala i nie-

bawem zastąpi on wysłużony 
pojazd podstawowego zespołu 
wyjazdowego. 
Nowy ambulans kosztował 
327 849,36 zł. Zakup jest 
dofinansowany ze środków 
budżetu państwa otrzymanych 
od Powiatu Działdowskiego.

Fot.. archiwum szpitala

Sylwester na działdowskim 
rynku. Zapraszamy!

Fot. Karol Wrombel

Nie masz pomysłu na sylwe-
strową zabawę, (a przecież 
nie wypada tego dnia nie 
świętować) – przyjdź na 
działdowski rynek, hucznie 
powitać nadejście Nowego 
2019 Roku.  

Impreza startuje o godz. 22.00 
i potrwa do 1.00 w nocy. 
Sylwestrową gwiazdą będzie 
Gracjan Kalandyk z zespołem, 
który zaprezentuje muzykę z  
gatunku pop.
Gracjan był uczestnikiem 4 
edycji X – Factor i  finalistą 

5 edycji The Voice of Poland, 
gdzie pod skrzydłami Justyny 
Steczkowskiej zajął trzecie 
miejsce.
Rozgrzewać publiczność do 
tańca będzie też DJ Kuba. 
A równo o północy czeka nas 
pokaz fajerwerków.            mcz



     3 AKTUALNOŚCIdzialdowo.pl nr 5/2018

Zapraszamy na Finał WOŚP 
i rozstrzygniecie Świątecznego Konkursu
W niedzielę (13 stycznia) rusza 27. Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. W Działdowie finał po-
łączony jest już tradycyjnie z rozstrzygnięciem, w tym 
roku już osiemnastej edycji, Świątecznego Konkursu.

Katarzynki 2019

Celem tegorocznego finału 
WOŚP będzie zakup nowo-
czesnego sprzętu medycznego 
dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych. 
W Działdowie na ulice wyj-
dzie 110 wolontariuszy, którzy 
będą zbierać do puszek pienią-
dze na szczytny cel.  
Działdowska siedziba sztabu 
27. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy będzie 
się mieścić w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Działdowie (ze względu na re-
mont budynku MDK przy ul. 
Jagiełły 13), szefem sztabu jest 
Marcin Król. 
Nasi wolontariusze zbierać 
będą datki w godz. 8.00-20.00. 
Również w tym roku będzie-
my mieli dostępny terminal 
do płacenia kartą, czyli można 
będzie wesprzeć konto funda-
cji bezpośrednio ze swojego 
konta czyli bezgotówkowo, 
szczególnie podczas licytacji 
jak i w ciągu całego dnia — 
powiedział nam szef Sztabu 
Marcin Król. — Jeśli chcecie 
Państwo przekazać coś fajne-

go na licytację możecie się ze 
mną skontaktować telefonicz-
nie i ustalimy szczegóły (tel. 
662-161-136).
Podczas finału zapraszamy 
serdecznie na program arty-
styczny w wykonaniu dzieci 
i młodzieży z MDK. Nie za-
braknie też licznych niespo-
dzianek. A od godz. 18.00 
rozpoczną się licytacje i roz-
strzygnięcie Świątecznego 
Konkursu. 
Po zakończeniu licytacji i fina-
łu Świątecznego Konkursu zo-
baczymy pokaz fajerwerków 
– światełko do nieba. 
Wszyscy chętni będą mogli 
również zarejestrować się jako 
dawcy szpiku. 
Serdecznie zapraszają ZHP 
w Działdowie, Urząd Miasta 
w Działdowie, Miejski Dom 
Kultury w Działdowie. 
Organizatorami Świątecznego 
Konkursu konkursu są firmy 
ABP Computer, Mlekovi-
ta, Metalowiec, Maxi-Kaz i  
Działdowska Agencja Rozwo-
ju S.A. Partnerem konkursu 
jest Miejski Dom Kultury w 

Działdowie. Patronat nad im-
prezą sprawuje Urząd Miasta 
w Działdowie. Tradycyjnie na 
uczestników konkursu będzie 
czekało mnóstwo atrakcyj-
nych nagród i niespodzianek. 
Do wygrania m.in. laptop, 

konsola, trzy drukarki, rowery 
i wiele innych nagród. 
— Serdecznie zapraszamy do 
wspólnej zabawy. Spędźmy 
ten dzień razem i zdóbmy coś 
dobrego dla innych — powie-
dział organizator Świąteczne-

go Konkursu Piotr Adrowski.
Finał konkursu - losowanie 
nagród - zaplanowano na 13 
stycznia o godz. 18.00 w sali 
gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Działdowie 
i połączony będzie z Finałem 

Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. 
Aby wziąć udział w konkursie 
należy zrobić zakupy za min. 
20zł (więcej w regulaminie na 
dzialdowo.pl)                       kw

Zapraszamy na XXIII edycję 
Katarzynek, która odbędzie 
się 17 stycznia 2019 roku, w 
hali widowiskowo-sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 
2 w Działdowie (ul. Sporto-
wej 1), 

Impreza jest organizowana 
nieprzerwanie od 1997 roku 
i jest okazją do wyróżnienia 
osób (statuetką Katarzynki), 
które swoją pracą, bądź dzia-
łalnością, w sposób szcze-
gólny, zasłużyły się lokalnej 
społeczności i miastu.
XXIII galę uświetni koncert 
Krzysztofa Napiórkowskiego, 
pianisty, wokalisty, kom-
pozytora i autora piosenek, 
pieśniarza i producenta 
muzycznego. Krzysztof Na-
piórkowski swobodnie sięga 
po różne stylistyki, których 
wspólnym mianownikiem są 
wyważone, bogate kompozy-
cje, a także pełne dystansu do 
świata poetyckie teksty pio-
senek.  Twórczość Krzysztofa 
Napiórkowskiego wykorzy-
stano m.in w filmie„Prezent” 

(reż. Dominika Długokęcka) 
oraz w serialu „Prawo Agaty” 
(TVN).  Współpracował i 
nagrywał z wieloma zna-
komitymi muzykami, m.in. 
Anną Marią Jopek, Dorotą 
Miśkiewicz, Moniką Lidke, 
Grzegorzem Turnauem, 
Wojciechem Majewskim, 
Michałem Jurkiewiczem, 
Markiem Napiórkowskim czy 
Adamem Strugiem.
Bilety w cenie 20 zł są do 
nabycia w biurze Miejskiego 
Domu Kultury w Działdowie 
(ul. Wolności 64, tel. 23-697-
21-92. Zapraszamy.

W porównaniu z ubiegłym 
rokiem, nasza biblioteka 
awansowała aż o 39 pozycji! 
 Jest to najlepszy dowód na to, 
że jesteśmy placówką idącą 
z duchem czasu. Chcieliby-
śmy podziękować wszystkim 
naszym Czytelnikom i sym-
patykom, naszemu burmi-
strzowi, partnerom z którymi 
współpracujemy. Bez Was nie 
osiągnelibyśmy takiego sukce-
su — mówi w imieniu swoim 
i pracowników dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Działdowie Justyna Lytvyn. 
Pani Justyna 12 grudnia, pod-
czas konferencji regionalnej 
w Bibliotece Wojewódzkiej w 

Sukces naszej bibilioteki

Olsztynie, osobiście przyjmo-
wała życzenia i gratulacje. Na 
jej ręce przekazano również 
podziękowania dla burmistrza 

Grzegorza Mrowińskiego, w 
których znalazły się słowa 
uznania za wspieranie rozwo-
ju biblioteki, przychylność i 

poparcie dla działań bibliote-
karzy, którzy nie tylko wypo-
życzają książki ale i  kształtują 
życie kulturalne miasta.    mcz

W ósmej edycji Rankingu 
Bibliotek „Rzeczpospo-
litej” Miejska Biblioteka 
Publiczna w Działdowie 
zajęła 49. miejsce w Pol-
sce i 7. w  województwie 
warmińsko-mazurskie.

Fot. Małgorzata Czerwińska
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REKLAMA

Kilkuset mieszkańców miasta w sobotę (15 grudnia) bawiło się podczas tradycyjnej już imprezy – „Odpalamy choinkę” na działdowskim rynku. 
Zabawa połączona była z kiermaszem świątecznych ozdób i specjałów, występami i konkursami.  Imprezę odwiedził oczywiście Św. Mikołaj wraz ze Śnieżynkami.

Odpalona choinka pięknie 
rozświetla nam rynek
Na scenie wystąpiły dzieci 
młodsze i starsze, młodzież, 
zespoły i chóry. Swoje przed-
szkola reprezentowały przed-
szkolaki z przedszkoli nr 3, 4, 
5 i „U Misia”, a szkoły, ucznio-
wie naszych czterech szkół 
podstawowych. W świąteczny 
nastrój wprowadzały chóry: 
Zespołu Szkół nr 2 im. Jana 
Pawła II pod dyrekcją Janusza 
Gadomskiego, Concentus pod 
dyrekcją Dominiki Banach, 
Our Voice – Danuta Czeczot, 
Chór  Uniwersytetu III Wieku 
– Kinga Musiał. Soliści i muzy-
cy z Miejskiego Domu Kultury 
i ze Szkoły Muzyki i Tańca Art  
Music zaprezentowali swoje 
muzyczne umiejętności  w cie-
kawym,  bożonarodzeniowym 
repertuarze. Nie zabrakło tak-
że popisów tanecznych w wy-
konaniu  tancerzy z Fresh Flow 

Dance Academy Joanny Kolk. 
Wigilijny poczęstunek przygo-
towali: Działdowskie Centrum 
Caritas Diecezji Toruńskiej, 
Zespół Szkół w Malinowie. A 
o ciekawą oprawę, wystrój i 
zawartość stoisk zadbali m.in.: 
wystawcy prywatni, Warsztay 
Terapii Zajęciowej, Klub Rę-
kodzieła przy Miejskiej Biblio-
tece Publicznej, Nadleśnictwo 
Dwukoły i Nadleśnictwo Li-
dzbark, Szkoła Podstawowa nr 
2 i Zespół Szkół Zawodowych  
w Iłowie. 
Szopkę z żywymi zwierzętami  
zapewnili panowie: Piotr Ry-
del z Gospodarstwa Rolnego 
w Rumianie i Jerzy Grzela ze 
Stajni w Malinowie.
Sławomir Rutkowski, dyrek-
tor Miejskiego Domu Kultury 
w Działdowie (organizator 
imprezy) dziękuje za pomoc 

w organizacji przedsięwzię-
cia Aresztowi Śledczemu w 
Działdowie, firmie Hoffer za 
pomoc w transporcie straga-
nów, Miejskiej Służbie Dro-
gowej, Miejskiemu Ośrod-
kowi Sportu i Rekreacji, 
Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa od-
dział w Działdowie, Małgo-
rzacie Ogrodowczyk- Kornek 
z Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii, Bronisławowi 
Wilkowi za udostępnienie eks-
ponatów z prywatnej kolekcji 
do Szopki oraz wszystkim in-
stytucjom i stowarzyszeniom, 
osobom i wolontariuszom 
oraz mieszkańcom, którzy tak 
licznie przybyli i uczestniczyli 
we wspólnej zabawie. 
Kulminacyjnym punktem 
imprezy było odpalenie róż-
nokolorowych lampek na 

miejskiej choince. Romuald 
Remiszewski, przewodniczący 
Rady Miasta i burmistrz Grze-

gorz Mrowiński złożyli miesz-
kańcom serdeczne życzenia 
bożonarodzeniowe: spokoju, 

radości i miłości, zdrowia i 
wszelkiej pomyślności. 

mcz

— Bardzo się cieszę, że byliście Państwo z nami. Wszystkiego najlepszego na świąteczny czas — po-
wiedział burmistrz Grzegorz Mrowiński, który wraz z przewodniczącym RM Romualdem Remiszew-
skim złożył mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia Fot. Karol Wrombel

„Cicha noc, święta noc,
Pokój niesie ludziom wszem…” 

Drodzy Mieszkańcy Miasta Działdowo!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składamy życzenia spokoju i rodzinnego ciepła,

by były to Święta niosące radość, 
uczące miłości i wyrozumiałości.

Niech spełnią się marzenia,
a szczęście i pomyślność

otoczy życie prywatne i zawodowe
w Nowym 2019 Roku.

Przewodniczący Rady Miasta Działdowo
Romuald Remiszewski

Burmistrz Miasta Działdowo
Grzegorz Mrowiński
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Stoiska ze świątecznymi ozdobami i 
stroikami bożonarodzeniowymi

Fot. Karol Wrombel Fot. Karol Wrombel

Fot. Karol Wrombel

Publiczność pod sceną oklaskiwała wykonawcówRozświetlona 
nasza choinka

Młodzież zaśpiewała i zagrała 
– chór Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła II

Pyszne, świąteczne potrawy, 
przygotowane własnoręcznie 

przez uczniów 
z Zespołu Szkół w Malinowie 

znikały w oczach
Fot. Karol Wrombel

Fot. Karol Wrombel

Fot. Karol Wrombel

Tradycyjne, pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem

Występ Chóru Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku

Fot. Karol Wrombel

Przedszkolaki kolędują 
ze sceny
Fot. Karol Wrombel

zobacz zdjęcia i film:
www.dzialdowo.pl



6     NASZA HISTORIA dzialdowo.pl  nr 5/2018     

Pod koniec przyszłego roku, po zakończeniu generalnego remontu budynku domu kultury przy ul. Jagiełły, zostanie reaktywowane kino. „Żywe obrazy” były wyświetlane 
cyklicznie w Działdowie do lipca 2013 r. Potem zawieszono działalność kina „Apollo”.  Zastąpiło je kino objazdowe, które raz na jakiś czas przyjeżdżało do miasta ściągając 
tłumy na kinowe szlagiery. Już niebawem wszystko wróci do normy. Zanim to się stanie poznajmy historię działdowskich kinematografów.

Działdowskie kinematografy 
w okresie międzywojennym

Zanim w Działdowie pojawił 
się kinematograf do miasta 
docierały teatry objazdowe, 
teatry kukiełkowe, zespoły ar-
tystyczne i cyrki. Poziom ofe-
rowanej rozrywki był różny. 
Dominowały proste elementy 
zrozumiałe dla niezbyt wy-
magającego widza z prowincji. 
Pierwsze ruchome obrazy mo-
gliśmy zobaczyć w Działdowie 
w 1902 r. Do miasta przyje-
chał pewien pan z Berlina, 
który zaprezentował „idealny 
kinematograf Edisona”. Pomi-
mo usilnych poszukiwań nie 
udało mi się odnaleźć relacji 
prasowych z tego doniosłego 
wydarzenia. Nie znamy reakcji 
mieszkańców, nie wiemy co im 
wyświetlono. 

Teatr świetlny w domu
Pierwsze pewne informacje 
o stałym kinematografie w 
naszym mieście pochodzą 
z trzeciej dekady XX wie-
ku. Najstarszym, a za razem 
najpoważniejszym „teatrem 
świetlnym” w Działdowie było 
kino Apollo. Powstało ono 
prawdopodobnie w 1921 roku. 
Według ustnych relacji naj-
starszych mieszkańców miasta 
mieściło się ono w prywatnym 
domu przy dzisiejszej ul. Hal-
lera, a uruchomił je niejaki 
Fritz Wilken. 
Pan Wilken bardzo przykładał 
się do prowadzenia swojego 
interesu. Do wizyty w kinie 
zachęcał poprzez rozwiesza-
nie afiszów i zdjęć w gablo-

tach reklamowych stojących 
na ulicach miasta. W lokalnej 
Gazecie Działdowskiej syste-
matycznie zamieszczał rekla-
my informujące o repertuarze 
kina. Natomiast w dziale „Kro-
nika” redakcja zamieszczała 
recenzje i krótkie artykuły za-
praszające do obejrzenia filmu. 
Dominowały filmy rozryw-
kowe, artystyczne i naukowe. 
„Ze względu na historyczną 
wartość filmu spodziewać się 
należy, że publiczność weźmie 
liczny udział w przedstawie-
niu” napisano w jednej z gazet. 
Inny razem zwracano uwagę 
na „wielką kulturalną wartość 
filmu” i polecano „wszystkim 
w piątek przyjrzeć się obrazom 
wyświetlanym”. 

Prawdziwy ośrodek kultury
Mieszkańcy Działdowa dobo-
rowy repertuar kina Apollo 
zawdzięczali operatywności 
właściciela. Przynajmniej ta-
kie wrażenie można odnieść 
czytając recenzje informujące 
o kolejnych niepowtarzalnych 
okazjach. Zapewne są one 
przesadzone. Prasowe zachwy-
ty były reklamą mającą zachę-
cić widzów do kupowania bile-
tów, choć zdarzały się i kinowe 
sensacje. „Pat i Patachon dwaj 
najsłynniejsi ulubieńcy humo-
rystyczni, którzy obecnie na 
całym świecie święcą swe try-
umfy, przybędą nareszcie też i 
do Działdowa i przedstawią się 
naszemu obywatelstwu w kinie 
Apollo” - donosiła w paździer-

niku 1926 r. Gazeta Działdow-
ska, zaznaczając przy tym, 
że w tym wypadku chodzi o 
„pierwszorzędne przedstawie-
nie sięgające daleko poza ramę 
zwyczajnych komedyj, gdyż 
będą mieli goście sposobność 
przeżycia kilka godzin praw-
dziwego humoru i wesołych 
chwil”. 
Dyrekcja działdowskiego kina 
Apollo czyniła wszelkie stara-
nia chcąc udowodnić, że kino 
jest „ośrodkiem kultury, a nie 
budą cyrkową”. Podczas sean-
sów filmów niemych (premie-
ra pierwszego filmu dźwięko-
wego na świecie odbyła się w 
1927 r.) widzom towarzyszył 
„koncert artystyczny”. W tro-
sce o gości sala, w której odby-
wały się projekcje była ogrze-
wana od wczesnej jesieni do 
późnej wiosny. 

Policja w obronie moralności
W 1923 r. Siedmioklasowa 
Szkoła Powszechna w Działdo-
wie interweniowała w sprawie 
uczęszczania na filmy niedo-
zwolone dzieci i młodzieży do 
lat 16. Pojęcie filmu niedozwo-
lonego było bardzo szerokie i 
obejmowało wszystkie obrazy, 
które zostały wyprodukowane 
z myślą o widzu dorosłym, w 
tym także filmy sensacyjne. 
Działdowski urząd policyjny 
upomniał Wilkena i w przy-
padku dalszego łamania roz-
porządzenia zagroził ukara-
niem grzywną bądź aresztem. 
Dwa lata później wybuchł 
poważniejszy skandal. Zachę-
cając do obejrzenia filmów 
umieszczano w szafkach re-
klamowych i oknach wysta-
wowych fotografie aktorek z 
obnażonymi piersiami. Gablo-
ty znajdowały się na ulicach 
miasta i były ogólnodostępne 
nie tylko dla miłośników ru-
chomych obrazów, lecz także 
dla przypadkowych przechod-
niów. Gabloty szczególnie 
upodobała sobie młodzież i 
dzieci. Miejski urząd policyjny 
zareagował błyskawicznie za-
kazując Wilkenowi umieszcza-
nia gorszących reklam. 

Koncesja i podatki
Do końca 1926 r. przedstawie-
nia kinematograficzne były 
uważane za proceder widowi-
skowy, którego wykonywanie 
było uzależnione od zezwole-
nia miejscowej władzy poli-
cyjnej. Z początkiem nowego 
roku dostrzeżono walory ar-
tystyczne filmów. „Z powodu 
rozwoju techniki, twórczości i 
reżyserii oraz artyzmu gry ak-

torów w wyświetlanych obra-
zach” przedstawienia kinema-
tograficzne włączono do grona 
sztuk, jako jeden ze składni-
ków kultury. Od tej pory w 
województwie pomorskim 
pozwolenia na prowadzenie 
kina wydawały sądy admini-
stracyjne.
W 1928 r. taką koncesję otrzy-
mał Józef Kühnel właściciel 
Hotelu Polskiego i restauracji 
położonej przy ul. Dworcowej 
6. Przedstawienia kinemato-
graficzne mógł urządzać w 
lokalu własnym pod warun-
kiem współpracy z miejscową 
władzą policyjną. Powsta-
nie drugiego kina wzbudzi-
ło podejrzenie magistratu, 
co do wysokości dochodów 
uzyskiwanych z komercyj-
nego wyświetlania filmów. Z 
początkiem 1929 r. władze 
miejskie podniosły podatek 
od przedstawień kinowych z 
10% do 20% od uzyskiwane-
go przychodu ze sprzedaży 
biletów. Nowo powstałe kino 
„Światowid” w rozpaczliwym 
piśmie prosiło Magistrat o 
obniżenie podatku. Swoje-
go oburzenia nie krył także 
Fritz Wilken, właściciel stare-
go kina Apollo. Już w pierw-
szym zdaniu swojego pisma, 
nie omieszkał wspomnieć, że 
„według statystyki Działdowo 
jest najmniejszym miejscem w 
Polsce, które posiada... 2 kina 
(!)”. Przedstawiona przez Wil-
kena kalkulacja zakładała, że 
przy pełnej frekwencji na sali 
75 % przychodu pochłaniały 
koszty seansu, 20% (tj. ok. 50 
zł) zabierało miasto, a tylko 
5% stanowiło zysk właściciela. 
Jak argumentował Wilken to 

stanowczo za mało, by prze-
żyć. Na co dzień sytuacja była 
jeszcze gorsza, ponieważ wi-
downia w całości zapełniała się 
tylko w czasie projekcji najlep-
szych filmów, natomiast opłaty 
za lokal, muzykę, ogrzewanie a 
także honorarium dla wytwór-
ni były stałe.
Magistrat był głuchy na prośby 
właścicieli działdowskich kin 
i podatku nie obniżył. Podob-
ny 20% podatek obowiązywał 
w dużo większych Tczewie i 
Chojnicach. W Brodnicy, No-
wym Mieście i Lubawie obo-
wiązywał podatek ryczałtowy 
i wynosił odpowiednio 10 zł, 
8 zł i 6 zł. W połowie 1929 
roku w sprawie interweniował 
Związek Właścicieli Teatrów 
Świetlnych na Województwo 
Pomorskie. Powołując się na 
okólnik Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych w sprawie po-
datku od kin, postulowano 
wprowadzenie zróżnicowanej 
stopy podatku w zależności 
od tematyki filmu. Dla filmów 
rozrywkowych proponowano 
przedział podatku 6-8%, arty-
styczne 4-6%, naukowe 2-4%. 
Wysokie podatki ostatecznie 
zniechęciły Józefa Kühnela, 
który po kilku latach zanie-
chał projekcji filmów w lokalu 
Hotelu Polskiego. Czy do wy-
buchu wojny powstały jeszcze 
jakieś kina, tego nie ustaliłem. 
A może ktoś z czytelników po-
siada wiedzę w opisywanym 
temacie i zechciałby się nią z 
nami podzielić? Na informa-
cje czekamy w redakcji Dzień 
Dobry Działdowo.pl w budyn-
ku Miejskiego Domu Kultury 
przy ul. Wolności 64 w Dział-
dowie.                                GAM

Reklama Kina Apollo zamieszczona w jednym z wydań Gazety Działdowskiej z 1925 r.

Wyświetlanie filmów było pod pełna kontrolą miejscowego magistratu. 
Na zdjęciu metryka filmu „Świat bez kobiet”
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Przewodniczący 
Rady Powiatu Działdowskiego 

Michał Struzik

Radosnych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia,
cudownych chwil w rodzinnym gronie

oraz samych sukcesów
i spełnienia wszystkich marzeń

w nadchodzącym 

Nowym Roku

Wicestarosta 
Marian Brandt

Starosta Działdowski 
Paweł Cieśliński

Magdalena Krystyna 
Anczykowska

Krzysztof Stanisław 
Aurast

Marian Bogdan 
Brandt

Wiesław Stanisław 
Cieślak

Paweł Stanisław 
Cieśliński 

Dariusz Frejnik 

Roman Gąsiorowski Marian Janicki Janusz Adam 
Kaczmarek 

Grażyna Kamińska Grzegorz Kaszubski Paweł Mostowicz 

Piotr Olszewski Witold Ostrowski Paweł Rutkowski Jan Sokołowski Michał Henryk 
Struzik

Elżbieta Marianna 
Węglewska

Krzysztof Węglewski

W pięciooso-
bowym Zarzą-
dzie Powiatu 
Działdowskiego 
zasiedli Pa-
weł Cieśliński 
(starosta) i 
Marian Brandt 
(wicestarosta), 
Krzysztof Au-
rast, Wiesław 
Cieślak i Janusz 
Kaczmarek. 
Przewodniczą-
cym Rady Po-
wiatu jest  Mi-
chał Struzik.
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W sobotę (8 grudnia) 
w hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej 2 
odbył się XI Ogólnopol-
ski Młodzieżowy Festi-
wal Piosenki „Hoffer 
Superhit Festival” Dział-
dowo 2018. Grand Prix 
– Platynowego Słowika 
zdobyła Martyna Ćwik.

Pierwsze miejsce dla działdowianina 
Macieja Świniarskiego

Festiwalową gwiazdą był An-
drzej Piaseczny, który pojawił 
się w Działdowie w ramach 
trasy koncertowej promującej 
płytę „O mnie, o tobie, o nas”. 
Imprezą zorganizował Miejski 
Dom Kultury w Działdowie.

Maciej po raz drugi
W jury festiwalu zasiedli Ka-
sia Stankiewicz (przewod-
nicząca), Marek Piekarczyk 
i Krzysztof Antkowiak. Po 
wysłuchaniu 30 wykonawców 
(nasze miasto reprezentowali 
Maciej Świniarski oraz Jakub 
Krajkowski i Zuzanna Kno-
zowska z MDK) w dwóch ka-
tegoriach wiekowych (13-18 
lat i 19-28 lat) przyznali oni 

nagrody i wyróżnienia.
Pierwsze miejsce w kategorii 
wiekowej 19-28 lat wyśpiewał 
działdowianin Maciej Świniar-
ski. Gratulujemy. Maciej ma 
21 lat, jest studentem drugie-
go roku wokalistyki jazzowej 
na Akademii Muzycznej w 
Gdańsku. Dwa lata temu, na 
tym samym festiwalu, wyśpie-
wał również pierwsze miejsce. 
Śpiewa od ponad dziesięciu 
lat, jak widać wspaniale mu to 
wychodzi. 

Pierwszy krok do kariery
— XI edycja festiwalu już za 
nami. W festiwalu udział wzię-
ło 30 uczestników z całego 
kraju. Tradycyjnie cieszymy 
się, że ci młodzi ludzie chcą 
przyjeżdżać do naszego miasta 
i podkreślają wysoki poziom 
tej imprezy. Mamy jak zawsze 
fachowe jury — mówi Sławo-
mir Rutkowski, dyrektor MDK 
w Działdowie. — Myślę, że ten 
festiwal jest pewną trampoliną 
dla młodych wykonawców. W 
zakończonej niedawno kolej-

nej edycji The Voice of Poland, 
w głównej ósemce programu, 
było dwoje laureatów poprzed-
nich edycji naszej imprezy. To 
świadczy o tym, że przyjeżdża-
ją do nas najlepsi z najlepszych 
z całej Polski.

Wytrwałości życzę
Skorzystaliśmy z okazji i za-
pytaliśmy gwiazdę wieczoru o 
radę dla młodych, ludzi biorą-
cych udział w takich festiwa-
lach:
— Jest chyba jedna taka rada, 

którą można dać wszystkim, 
biorącym udział w przygo-
dzie z muzyką i nie tylko: to 
wytrwałość. W dowolnej dzie-
dzinie, trzeba wiedzieć, że ta 
droga będzie usłana nie tylko 
sukcesami. Często przychodzi 
zwątpienie, ale gdy się ma do 
czynienia  z prawdziwą pasją, 
łatwiej jest być wytrwałym — 
mówił Andrzej Piaseczny.
Wielu uczestników śpiewało 
swoje piosenki po angielsku, 
jeden z jurorów stwierdził, że 
chętnie by tego zakazał. An-

drzej Piaseczny był natomiast 
innego zdania:
— Z jednej strony sam piszę i 
śpiewam po polsku, ale wiem, 
że jeśli się chce wejść na ten 
rynek, to nie ma innej drogi. 
Jednak łatwiej jest wyrażać 
myśli po polsku. Ale gdyby 
Abba śpiewała po szwedzku, to 
nigdy by nie osiągnęli tego, co 
osiągnęli. Wiem też, że jest taki 
trend wśród młodzieży śpie-
wającej, że łatwiej jest śpiewać 
właśnie po angielsku — dodaje 
Andrzej Piaseczny.

Wyniki festiwalu 
Kategoria 13-18 lat:
Zuza Lietz – Studio Piosenki Kids ART Warszawa
Alicja Szemplińska – I LO Ciechanów
Michał Słobodzian – Centrum Kultury 105 Koszalin

Kategoria 19-28 lat:
Maciej Świniarski – Działdowo
Filip Rychcik – Warszawa
Kamil Kowalski – Warszawa

Przyznano również nagrody specjalne:
Agnieszka Letniowska – Studio Piosenki Fart w Bielawie (tablet od firmy Hoffer),
Ula Zubek – Warszawa (notebook od Warmińsko-Mazurskiego Funduszu „Poręczenia Kredytowe”)
Ida Szebla – Studio Piosenki Fart w Bielawie (notebook od firmy ABP Computer)
Sebastian Dudzik – Dąbrowa Górnicza (notebook od firmy Bricomarche)
Nagrodę główną Grand Prix – Platynowego Słowika zdobyła Martyna Ćwik – Centrum Kultury 105 Koszalin
Radio Olsztyn dla Martyny Ćwik ufundowało sesję nagraniową w studiu muzycznym.

 

zobacz zdjęcia i film:
www.dzialdowo.pl

Platynowego Słowika 
wyśpiewała Martyna Ćwik 

Fot. Karol Wrombel

Laureaci tegorocznego festiwalu
Fot. Karol Wrombel

Publiczność nie zawiodła. 
Na finale imprezy bawiło się kilkaset osób

Fot. Karol Wrombel

Festiwal 
uświetnił koncert 

Andrzeja Piasecznego
Fot. Karol Wrombel

W jury zasiedli, od lewej: Krzysztof Antkowiak, 
Marek Piekarczyk i Kasia Stankiewicz

Fot. Karol Wrombel

Zdobywca pierwszego 
miejsca Maciej Świniarski

Fot. Karol Wrombel
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Od 1 grudnia nasz sklep oraz  serwis komputerowy  został przeniesiony 
na ulicę Pocztową 7 w Działdowie. Serdecznie zapraszamy!
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Z okazji 
Świat Bożego Narodzenia
zdrowia, szczęścia i radości
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku 2019
wszystkim Klientom

życzy
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej 
Spółka z.o.o 
w Działdowie
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Radosnych i pogodnych 
świąt Bożego Narodzenia, 

spędzonych w rodzinnym gronie 
oraz samych słonecznych dni 

w nadchodzącym 
Nowym 2019 Roku 

życzy

Radosnych, 
pełnych ciepła 

i pachnących choinką 
świąt Bożego Narodzenia, 

samych wspaniałych dni 
w Nowym, 2019 Roku 

życzy 

Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Lidzbark

Dariusz Szczawiński
.....................................................

REKLAMA

Naszą gazetę Dzień Dobry Działdowo.pl znajdziecie Państwo w następujących punktach i sklepach

Dziekan Adam Filarski, 
proboszcz Parafii pw. Św. Woj-
ciecha w Działdowie zaprasza 
wszystkich mieszkańców 
miasta do udziału w Orsza-
ku Trzech Króli. Tradycyjny 

- Sklepy ABC Piotr Cegiełka, ul. Matejki 2,  Sportowa 2 A, 
Pocztowa 6
- Sklep Spożywczy Andrzej Filipowicz, ul. Księżodworska 
34
- Sklep ABC Franio – Franciszek Piórkowski, ul. Lenarto-
wicza 14
- Sklep Mlekovita, ul. Lenartowicza 3 C, Małłka 1, Księ-
żodworska 8, Leśna 13
- Sklep Spożywczy Marek Rutkowski, Pl. Mickiewicza 39

- Salonik Prasowy Państwo Szostak, Pl. Mickiewicza 31
- Zakład Złotniczy Marek Milewski, Pl. Mickiewicza 22
- Markus 1 – Myjnia Samochodowa, ul. Męczenników 29 A
- Markus 1 – Auto Serwis Centrum Naprawy Felg, ul. 
Olsztyńska 5
- Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień, ul. Rydy-
giera 6
- Działdowska Agencja Rozwoju S. A. ul. Jagiełły 15
- Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Polna 11 A

-  Muzeum na Zamku, ul. Zamkowa 12
- Szkoły Podstawowe nr 1, 2,3 i Zespole Szkół nr 2
- Przedszkola nr 1, 3,  4, 5
- Przedsiębiorstwo Ciepłownicze, ul. Malewskiej 1 B 
- Zespół Szkół nr 1, ul. Grunwaldzka 4
- Zespół Szkół zawodowych, ul. Pocztowa 6
- Miejski Dom Kultury, ul Wolności 64
- Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 64 A
- Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12

Kolejny zbiór poezji Anny Barbary Czuraj-Struzik
W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Działdowie od-
była się promocja czwar-
tego już tomiku wierszy 
naszej poetki Anny Barba-
ry Czuraj – Struzik pt. „Oj 
Ziemio Ty Ziemio”.

Uroczystość, z ogromnym 
powodzeniem, zorganizo-
wała Justyna Lytvyn dy-
rektor MBP w Działdowie.  
Nikt nie spodziewał się że 
promocja przyciągnie tak 
dużą liczbę miłośników 
poezji. Sala biblioteki do-
słownie pękała w szwach. 
Konferansjerką z dużą swobo-
dą zajęła się Renata Buczyń-
ska, prezes SDKS. Zadawała 
poetce liczne i nierzadko bar-
dzo ciekawe pytania. Że swojej 
strony Anna Barbara Czuraj
-Struzik odpowiadała zwięźle 
i konkretnie, pozostawiając 
czasami niedosyt u słuchacza.  
 
Z nutą dyskrecji
— Czasem chciałabym aby po-
etka powiedziała coś więcej o 
sobie, ale wiadomo że artyści 
nie zawsze potrafią się wła-

ściwie sprzedać — zażartował 
pani Ola z Działdowa,  która 
na spotkanie przyszła ze swo-
im siedmioletnim synkiem.  
To była piękna impreza, przy-
gotowana z dużym staraniem. 
Publiczności podobało się 
wszystko i recytacja wierszy 
autorki, w wykonaniu aktorki 
z Teatru im. Stefana Jaracza w 
Olsztynie - Marzeny Bergman, 

i występy chóru Our Voice pod 
batutą Danuty Czeczot i pysz-
ny poczęstunek, który przygo-
towali uczniowie i nauczyciele 
z Zespołu Szkół w Malinowie. 
 
Mniej oficjalne
Gdy zakończyła się część 
oficjalna a ostatnie bukiety 
kwiatów wręczono, każdy z 
gości mógł otrzymać w pre-

zencie tomik wierszy poetki 
wraz z autografem. Chętnych 
nie brakowało. W kuluarach 
toczyły się rozmowy przy ka-
wie, herbacie i słodkościach.  
— To był piękny wieczòr, uczta 
prawdziwa dla duszy i ciała —
powiedział Krzysztof Tabacz-
ka, kolega poetki po piórze.
                                                mcz

Wybrany wiersz poetki z najnowszego tomiku

Maria-Magdalena

Gdzie oczu ciekawskich tłum co umiłował mało
za łzy pokory pod krzyż 
i na wygnanie
Jezus imię twoje w Ziemię wpisał dłonią
Magdali
tyś chlebem
koroną cierniową

nierozpoznana na granicy światów co pod żaglami dni 
czekały 
gotowe do drogi 
firmament nieba dla niego kreśliłaś milczeniem
jak pąk kwiatu obrzmiała w życia ogień 
czerwienią włosów
nadzieją 
i ust płomieniem płynęłaś
gdy on w milczeniu do ciebie przemawiał milczeniem

marzenia wędrowały jak wiara Syjonu
owocem dotyk kamiennych spojrzeń 
mogłaś mieć ogrody Seraju, Babilonu
czas kalekie stopy skierował w inną stronę
 
Boga dla wszystkich wystarczy - mówiłaś
chciałaś otworzyć świat
tam gdzie tylko ściany…

zbyt wcześnie jak róża zdeptana katedra
Boga
na długo zabrakło dla niej

 

orszak przemaszeruje ulicami 
Działdowa 6 stycznia. O godz. 
12.00 odbędzie się Msza Św. 
w kościele Św. Wojciecha a 
o godz. 13.00 rozpocznie się 
przemarsz Orszaku Trzech 

Króli do Kościoła pw. Pod-
wyższenia Krzyża Św. Hono-
rowy patronat nad orszakiem 
objął burmistrz Działdowa 
Grzegorz Mrowiński. 

Zapraszamy na Orszak Trzech Króli Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie zaprasza

• Zapraszamy na wykład 
oficera policji nt. bezpieczeń-
stwa osób starszych w domu, 
mieście i Internecie. Wykład 
rozpocznie się o godz.10,00 w 
auli CKU przy ul. Polnej 11 a.

Fot. Karol Wrombel

zobacz zdjęcia i film:
www.dzialdowo.pl

• Zapraszamy 20 stycznia na 
wyjazd do Teatru im. Alek-
sandra Sewruka w Elblągu na 
spektakl „Nie wszystko czer-
wone – Wysocki i Okudżawa”.  
Koszt wyjazdu: bilet, transport 

i ubezpieczenie – 60 zł od oso-
by.  Zapisy przyjmują dyżurni 
na dyżurach czwartkowych. 

                 Prezes – Jerzy Giezek
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Wspaniałych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
samych pomyślnych dni 

w nadchodzącym Nowym Roku 
oraz 

niezapomnianej zabawy sylwestrowej 
życzy

Zarząd i pracownicy DAR S.A.

I NTERAKTYWNE
MUZEUM
PAŃSTWA
KRZYŻACK I EGO

Z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia 
Błogosławieństwa Bożego, 
wszelkiej pomyślności, niegasnącej miłości, 
rodzinnego ciepła 
i wszystkiego co najlepsze 

w Nowym 2019 Roku 

Radosnych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2019 roku

swoim Klientom
życzy

Hurtownia Elektryczna

�����������������
�������������������,

����������������������������
��������������������������

���������������
�����������������

����

��������������,
���������������

Prosto z serca płynące 
najserdeczniejsze
życzenia szczęśliwych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 
oraz spełnienia marzeń 
i wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2019 Roku 

Gospodarstwo Rybackie 
w Koszelewach 
Barbara i Jan Ossowscy

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
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W niedzielę (16 grudnia) w kaplicy zamkowej, gotyckiej części działdowskiego zamku, Chór Concentus zaprezentował się w świątecznym repertuarze. Muzycy 
pod dyrekcją Dominiki Banach przedstawili kolędy pochodzące m.in. z Ukrainy, Skadynawii czy nawet Afryki. Do śpiewania polskich kolęd chórzyści zaprosili 
publiczność. - Zostało to bardzo ciepło przyjęte – powiedziała pani dyrygent.  Już dzisiaj zapraszamy na kolejny koncert Chóru Concentus. Tym razem usłyszymy 
kolędy polskie. Koncert odbędzie się 30 grudnia w niedzielę o godz.18.00 w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Działdowie.

zobacz zdjęcia i film:
www.dzialdowo.pl

 
Wigilijne kolędowanie z Chórem Concentus

Fot. Karol Wrombel

Działdowski Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edu-
kacyjno-Wychowaw-
czy oraz Niepubliczna 
Szkoła Specjalna Przy-
sposabiająca do Pra-
cy w Działdowie zor-
ganizowały Sztafetę z 
Mikołajem, do której 
zaproszenie otrzymali 
m.in. policjanci z Dział-
dowa i strażnicy miej-
scy. Mundurowi i wy-
chowankowie ośrodka 
wraz z opiekunami i 
przedszkolakami wę-
drowali ulicami miasta, 
śpiewając i dobrze się bawiąc. Sztafeta z Mikołajem ruszyła w czwartek (5 grudnia) o godz. 10.00 sprzed 
siedziby Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego przy ul. Boya-Żeleńskiego w Działdo-
wie. Na jej czele dzielnie maszerował Mikołaj.
— W przemarszu ulicami miasta brali udział wychowankowie ośrodka z opiekunami i przedszkolakami, 
działdowscy policjanci i strażnicy miejscy, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników sztafety — 
mówi oficer prasowy Justyna Nowicka. — Mikołaj z radością witał się z napotkanymi po drodze miesz-
kańcami, a dzieciom rozdawał cukierki. Uczestnicy marszu śpiewali piosenki świąteczne oraz tańczyli 
w rytmach „Czekoladowej piosenki” na placu zamkowym. Na jednym z przystanków Mikołaj zadawał 
zagadki i rozdawał słodycze zwycięzcom. Miejscowi włodarze przekazali Mikołajowi słodkie podarunki, 
które po marszu trafiły do podopiecznych ośrodka.
Na zakończenie sztafety pomocnicy Mikołaja przygotowali dla wszystkich uczestników ciepłą zupę, któ-
rą wszyscy zjedli z wielkim apetytem.

Przedszkolaków z Przedszkola nr 1 im. Jana Brzechwy w Działdowie odwiedził Mikołaj.
Dzieci już od rana z niecierpliwością czekały na przybycie Mikołaja. Przedszkolaki  były ubrane na czer-
wono i miały mikołajkowe czapki. Każda grupa dla szanownego  gościa przygotowała piosenkę. Za to 
Mikołaj obdarował dzieci upominkami.

Fot. Karol Wrombel

zobacz zdjęcia i film:
www.dzialdowo.pl

 Mikołaj odwiedził przedszkolaków z Grunwaldzkiej

6 grudnia do Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Pawła 
II przybył Mikołaj, któremu towarzyszyły urocze 
Śnieżynki.
Atmosfera oczekiwania na tak wyjątkowego go-
ścia udzieliła się wszystkim, zwłaszcza najmłod-
szym uczniom, którzy od rana prezentowali 
świąteczne stroje i nakrycia głowy. Rolę brygady 
Świętego Mikołaja  przyjęli na siebie uczniowie 
II LO. Dzięki integracji i współpracy zarówno li-
cealiści, jak i uczniowie SP4 wykorzystali okazję 
do chwilowego oderwania się od rutynowego 
planu dnia w szkole. Zanim jednak uczniowie 
otrzymali upominki, musieli zaśpiewać co naj-
mniej jedną kolędę. Mikołaj każdemu osobiście 
wręczał prezent.                                    Ewa Elbruda

 Mikołajkowy zawrót 
głowy w ZS nr 2

Fot. Magdalena Puczyńska

Fot. archiwum policji

 Sztafeta z Mikołajem

Działdowski zamek przyciąga nie tylko turystów, 
miłośników historii, od niedawna nawet melo-
manów, ale też i najmłodszych mieszkańców 
miasta. Świąteczne warsztaty połączone z wizy-
tą Mikołaja sprawiły, że w gotyckich murach roz-
brzmiewał wesoły śmiech.
— 8 grudnia mieliśmy przyjemność gościć dzie-
ci na warsztatach z okazji zbliżających się świąt. 
Tym razem odbyły się one w nowym miejscu – 
sali specjalnie przeznaczonej do tego typu za-
jęć w odremontowanej gotyckiej części zamku 
— mówi dyrektor muzeum Patryk Kozłowski. – 
Dzieci, w trakcie prowadzonych zajęć, wykona-
ły ozdoby świąteczne, spotkały się z Mikołajem, 
który miał dla nich drobne upominki.                    mcz

Fot. archiwum muzeum

 Wesoło w zamkowych murach
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Wszystkiego najlepszego
z okazji

Swiat Bozego Narodzenia
oraz pomyslnosci
w Nowym Roku

zyczy mieszkancom
Dzialdowa

Kazimierz Kordecki
Przewodniczacy Ekologicznego 

Zwiazku Gmin 
Dzialdowszczyzna

˛
˛

˛

˙

˙

˙

˙˙

˙
Radosnych i spokojnych

Świat Bożego Narodzenia
wypełnionych ciepłem i miłością,

niosących odpoczynek.
Nowego Roku 2019 

spełniającego wszelkie marzenia, 
pełnego optymizmu,

wiary, szczęścia i zdrowia

życzy
właściciel Marketu Budowlanego w Kisinach

Andrzej Kamiński

życzy
właściciel Marketu Budowlanego w Kisinach

Andrzej Kamiński

Z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

życzymy 
wszystkim naszym 

Klientom
dużo zdrowia,

radości 
oraz wszelkiej 

pomyślności
w Nowym Roku 2019

sprzedaż węgla

Życzenia 
zdrowych i wesołych  

Świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku 

w  gronie najbliższych 
oraz 

samych sukcesów i radości 
w nadchodzącym 

Nowym Roku 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA
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Poświęcenie symbolicznego grobu 
Błogosławionych Męczenników Działdowskich

W niedzielę (2 grudnia) 
w diecezjalnym sanktu-
arium odbyło się poświę-
cenie symbolicznego 
grobu  patronów sanktu-
arium, parafii pw. Św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej i 
miasta - Błogosławionych 
Męczenników - arcybisku-
pa Antoniego Juliana No-
wowiejskiego i biskupa 
Leona Wetmańskiego.

Fot. Karol Wrombel

Fot. Karol Wrombel

— Z wielką radością przyją-
łem zaproszenie do wspólnej 
modlitwy w Sanktuarium 
Błogosławionych Męczenni-
ków - arcybiskupa Antoniego 
Juliana Nowowiejskiego i bi-
skupa Leona Wetmańskiego w 
Działdowie. Jestem ogromnie 
wdzięczny za to zaproszenie, 
które sobie bardzo cenię i któ-
re jest dla mnie, jako biskupa 
z Płocka bardzo ważne. Przy-
jechałem tu dziś po prostu, 
jako pielgrzym. Poprzednim 
razem byłem u Was w lutym 
2016, na kilka dni przed mo-
imi święceniami biskupimi. 
Przyjechałem wtedy, by prosić 
naszych  płockich biskupów 
męczenników o wstawiennic-
two i opiekę — mówił bp Mi-
rosław Milewski. — Dzisiejsza 
wspólna modlitwa jest także 
dobrą okazją, by  podziękować 
ks. proboszczowi Marianowi 
za to, co robi na rzecz kultu bi-
skupów męczenników. Ksiądz 
proboszcz od lat przywraca 
ludzkiej pamięci tragiczną 
historię biskupów z Płocka, 
którzy znaleźli się wśród 50 
duchownych, zamordowanych 
i zamęczonych przez Niemców 
w Konzentration Lager Soldau.

Przez cierpienie 
do świętości
— U progu Adwentu zgro-
madziła nas na Eucharystii 
szczególna okoliczność – po-
wstanie symbolicznego gro-
bu – pomnika patronów tego 
miejsca – Płockich Biskupów 
Męczenników. Arcybiskup 
Antoni Julian Nowowiejski 
był biskupem płockim przez 
33 lata, znakomitym liturgistą, 
historykiem z zamiłowania. 
Aresztowany w 1940 r. wraz 
z grupą księży z Płocka, a po-
tem osadzony w obozie kon-
centracyjnym w Działdowie. 
Odmówił podeptania rzuco-
nego w błoto przez esesma-
nów swego biskupiego krzyża. 
Zmarł prawdopodobnie 28 
maja 1941 r. Miał wówczas 83 
lata. Biskup Leon Wetmański 
przez 23 lata był biskupem po-
mocniczym diecezji płockiej, 
człowiekiem głębokiej wiary. 

Aresztowano go razem z abp. 
Nowowiejskim, a potem osa-
dzono w tym samym w obozie 
koncentracyjnym. Towarzy-

szył zniedołężniałemu arcybi-
skupowi, pragnąc mu pomóc. 
Siłę czerpał z modlitwy. Prze-
wodniczył codziennym wspól-

nym modlitwom w kapłańskiej 
celi nr 12. Według świadectw 
innych więźniarek – sióstr za-
konnych – wytworzył wśród 

swych współtowarzyszy at-
mosferę pierwszych męczen-
ników. Według dokumentów 
niemieckich jego zgon nastąpił 

10 października 1941 r. — mó-
wił biskup Mirosław Milew-
ski. — Obaj ci wielcy pasterze 
Kościoła na trwale wpisali się 
w historię diecezji płockiej i 
naszego kraju. Zostali beaty-
fikowani przez papieża Jana 
Pawła II dnia 13 czerwca 1999 
r. w Warszawie, razem ze 106 
innymi męczennikami II woj-
ny światowej.

Nie wszystek 
umrę
— W roku 100-lecia odzy-
skania niepodległości w Oj-
czyźnie naszej odnowiono lub 
postawiono wiele pomników, 
upamiętniających narodowych 
bohaterów, przodków godnych 
spiżu i granitu. I ten symbo-
liczny grób w Działdowie przy 
kościele, który poświęcę, to też 
stały punkt odniesienia, to po-
twierdzenie łacińskiej maksy-
my, że non omnis moriar – nie 
wszystek umrę. Że po 77 latach 
od śmierci Płoccy Biskupi Mę-
czennicy, patroni tego miasta, 
patroni tego sanktuarium – 
wreszcie mają swój zasłużony 
grób. Serdecznie dziękuję za 
to inicjatorom jego budowy, 
dziękuje ks. proboszczowi 
Marianowi, kustoszowi tego 
miejsca, kanonikowi Kapituły 
Katedralnej Płockiej. Proszę 
was z serca, drodzy miesz-
kańcy Działdowa – dbajcie 
o ten grób! Módlcie się przy 
nim o wieczne spoczywanie 
15 tysięcy ofiar niemieckiego 
bestialstwa, którzy zginęli w 
tutejszym obozie. Przyprowa-
dzajcie tu swoje dzieci i wnu-
ki. Opowiadajcie im o tym, 
jak straszne rzeczy potrafią 
robić ludzie, którzy utracili 
wiarę w Boga. Przestrzegajcie 
przed egoizmem i zadufaniem 
w siebie. Uczcie pokory i mi-
łości chrześcijańskiej. Niech 
ten symboliczny grób, będzie 
miejscem pamięci o Polakach, 
dzięki którym my żyjemy dziś 
w wolnej Polsce. Niech bę-
dzie miejscem wiary w to, że 
odzyskaliśmy wolność dzięki 
odważnym i dzielnym przod-
kom, ale przede wszystkim 
dzięki Bogu, u którego wol-
ność przez pokolenia upraszali 
nasi przodkowie. I bądźmy 
Bogu za tę wolność wdzięczni! 
Bardzo wdzięczni! — dodał bi-
skup Milewski.
Po Mszy Świętej biskup Mi-
rosław Milewski poświę-
cił symboliczny grób Bło-
gosławionych Płockich 
Biskupów Męczenników. Do 
grobu została złożona także 
ziemia z grobów ich rodziców i 
z lasów koło Działdowa, gdzie 
mordowani byli przez Niem-
ców więźniowie obozu.

oprac. kw

Symboliczny grób poświęcił 
biskup płocki Mirosław Milewski

Fot. Karol Wrombel

zobacz zdjęcia i film:
www.dzialdowo.pl
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Z	okazji	
Świąt	Bożego	Narodzenia	

i	Nowego	2019	Roku		
życzymy	

samych	radosnych	chwil,	
spełnienia	najskrytszych	

marzeń	
oraz	wszelkiej	pomyślności	

w	życiu	osobistym	
i	zawodowym

Radosnych, pogodnych, 
spokojnych i zdrowych 

Świąt Bożego Narodzenia, 
upływających 

we wspaniałej atmosferze 
przy rodzinnym stole 

oraz 
samych szczęśliwych dni 

w Nowym 2019 Roku
życzy 

Prezes Zarządu Spółki Kombet Działdowo 
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Mikołaj w drodze z dalekiej Laponii zrobił sobie przystanek w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego DAR i spotkał się z dziećmi, aby uatrakcyjnić im 
przedświąteczny czas oczekiwania na pierwsza gwiazdkę i prezenty.  
Dzieci uradowane obecnością Mikołajem, uczestniczyły w kreatywnych 
warsztatach ze słodką niespodzianką, obejrzały też  świąteczne kino. Każdy 
chciał porozmawiać z Mikołajem o swoich wymarzonych prezentach oraz 
zrobić sobie z nim (jak za dawnych czasów) pamiątkowe zdjęcie. 
 

Od 6 grudnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Działdowie świąteczny nastrój 
zagościł już na dobre. A to za sprawą ubranych na czerwono uczniów, w mi-
kołajowych czapkach i w dobrych humorach. 
Do szkoły zawitał też św. Mikołaj, który ze swoimi pomocnikami odwiedzał 
wszystkie klasy, prowadził konkursy i zabawy oraz rozdawał słodkości. Człon-
kowie Samorządu Uczniowskiego zaprosili do zumby i wspólnych gier na 
parterze szkoły, zaś uczniowie działający w szkolnym radiowęźle zadbali o 
odpowiednią muzykę świąteczną na wszystkich przerwach. Mikołajkowy czas 
stał się dla wszystkich doskonałą okazją do oderwania się od szkolnej rutyny.  

Anna Waks

W sobotę (8 grudnia) w sali widowiskowej Gmin-
nego Ośrodka Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie 
odbył się, już po raz czwarty, konkurs kolęd i pa-
storałek.
Do rywalizacji stanęło 17 wykonawców – były to 
schole, zespoły i chóry. W konkursie pierwsze 
miejsce zajął Chór „Cudawianki”  ze Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Działdowie pod dyrekcją Danuty 
Czeczot. Gratulujemy. Zapraszamy do obejrzenia 
fotorelacji, autorstwa iłowianina Maciej Nowickie-
go z konkursu na www.dzialdowo.pl.

Fot. Maciej Nowicki

W sobotę i niedzielę (8 i 9 grudnia) na targowisku miejskim w Działdowie 
odbył się Świąteczny Kiermasz, na którym  mogliśmy kupić ozdoby bożona-
rodzeniowe i inne rękodzieła artystyczne, idealne na świąteczny czas. 
W ramach kiermaszu 6 i 7 grudnia grupy przedszkolaków ze wszystkich 
działdowskich przedszkoli, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podsta-
wowej w Burkacie oraz dzieci z Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy w Działdowie spotkały się z Mikołajem. Przekazały Mikołajowi listy z 
życzeniami, wspólnie dekorowały choinkę, śpiewały kolędy (nawet w języku 
angielskim), tańczyły i bawiły się. Atrakcje dla najmłodszych (malowanie bu-
ziek, bańki mydlane i inne) przygotowali także doświadczeni animatorzy ze 
Spółdzielni Socjalnej „Przyjaciele” z Malinowa. Nie zabrakło prezentów. Każdą 
grupę przedszkolną Mikołaj obdarował drobnymi upominkami. My akurat 
odwidzieliśmy targowisko podczas wizyty przedszkolaków z Przedszkola nr 
5 w Działdowie. 
Kiermasz zorganizowała Działdowska Agencja Rozwoju S.A. w Inkubatorze 
Przedsiębiorczości Społecznej. 

— Dziękujemy, że tak wielu z Was odpowiedziało na nasz apel i podczas bie-
gu ubrało czerwone, mikołajowe stroje, czapki  czy też przyozdobiło się w 
świąteczne gadżety. Bieg był naprawdę kolorowy, zabawy było co nie mia-
ra, a uśmiech nie schodził nam z twarzy. Tak grzecznym biegaczom Miko-
łaj na pewno przyniesie ciekawe prezenty — pisała w relacji po biegu na 
profilowym facebooku parkrun Działdowo, Marzena Nąć. — Kilka statystyk 
podsumowujących #70 parkrun. Trasę 
przebiegło 35 biegaczy ( 22 mężczyzn 
i 13 kobiet, 9 juniorów poniżej 18 roku 
życia). Do mety jako pierwsi dobiegli 
Marcin Kasprowicz i Kamila Radzimiń-
ska.  Gratulujemy.

 „Mikołajkowo” w Szkole Podstawowej nr 2 

Fot. archiwum szkoły

 DAR-y Świętego Mikołaja

Fot. Karol Wrombel

 Świąteczny Kiermasz z na miejskim targowisku

zobacz zdjęcia i film:
www.dzialdowo.pl

zobacz zdjęcia:
www.dzialdowo.pl

Fot. Karol Wrombel Fot. Dorota Marcinkowska

 70 parkrun w świątecznej oprawie

zobacz zdjęcia i film:
www.dzialdowo.pl

zobacz zdjęcia:
www.dzialdowo.pl

zobacz zdjęcia:
www.dzialdowo.pl

 Nasz Chór „Cudawianki” wyśpiewał  pierwsze miejsce
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Zdrowych, 

spokojnych i radosnych 

świąt Bożego Narodzenia, 

podarków pod choinką, 

rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole 

oraz wszystkiego co najlepsze 

w Nowym 2019 Roku 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
wszystkiego co najlepsze 

i najpiękniejsze, 
rodzinnego ciepła 

przy smacznej kolacji wigilijnej, 
bogatego Mikołaja 

i wszelkiej pomyślności 
w Nowym 2019 Roku

Vos magasins de la vallée
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A pod choinkę kilka 
pięknych wierszy

Renata Buczyńska
Idą święta
Mówi się, że „idą święta” więc ja pytam Was, Kochani
Czy daleko mają do nas? A Mikołaj do swych sani? 
Czy potrzebne im są buty takie ciepłe i wysokie
Czy te święta pamiętają, że są tylko raz do roku? 

Czy dotarły wszystkie listy i zostały przeczytane?
Czy nie został gdzieś za piecem prezent jakiś zapomniany? 
Czy są zdrowe renifery? Żaden nie jest przeziębiony? 
Może do nas nie dojechać, jeśli chory lub zmęczony.

Czy Mikołaj jest gotowy i ma plan na całe święta?
Czy imiona wszystkich dzieci uczył się i zapamiętał? 
(Mam nadzieję, że zapodział gdzieś niegrzecznych dzieci listę
Bo czasami byłam grzeczna,  głównie w święta oczywiście) 
               25.11.2018

Magdalena Cejman
*** 
W tym roku wigilia będzie inna 
mimo karpia, bigosu i makowca 
będzie pełno ludzi 
i dzieci na gwiazdkę w oknie 
Choinka z lampkami 
które wymienić trzeba 
i tak co roku 
Będzie też śnieg za oknem i pasterka 
inaczej niż zwykle  
puste miejsce przy stole 
wolny talerz 
wolna przestrzeń 
tradycja 
będą też łzy 
bardziej gorące 
niż oka w niedzielnym rosole

***
wigilia była wczoraj 
ludzie podawali sobie ręce 
nad białym obrusem 
słali życzenia 
wybaczali błędy 
w kącikach starych pomieszczeń 
dawne wspomnienia dały miejsce nowym 
sianko pachniało dzieciństwem 
wzruszenie musiało ustąpić łzom 
mniej słonym niż śledzie 
był już dzień wybaczania 
bez śniegu i trzeszczenia pod butami 
bez mrozu 
ale z porywami serca i kolędą 
a potem Cicha Noc 
pierwsza gwiazdka zgasła 
niebo posypało deszczem 
bo jeśli nie wigilia i opłatek 
to tylko biel lilii 
złożonych w Pańskim Grobie 
bo jeśli nie wigilia 
to tylko przez śmierć odkupienie

Janina Dzenis
Ości w płatkach śniegu 
to wszystko przez płatki śniegu
bo to one zrzuciły z nieba nadzieję
i przykryły białym puchem 
przybrudzony już co nieco świat

zdecydowanie więcej w bieli dobra 
i nie ma się co martwić o ości 
w śniegu doskonałość  wieczność  światłość
jest i niewinność  jest i moc czystości 

tyle nam z nieba leci duchowości
jakby na przekór światu nazwanemu
tak nam dobrze utulić się w bieli
zamknąć oczy i po prostu marzyć

to przez płatki śniegu te marzenia
o choince światełkach Mikołaju
o prezentach rozmowach przy stole
i kolędach zgodnie ze zwyczajem 

to wszystko przez płatki śniegu
które z nieba zrzuciły nadzieję
zawitały w grudniu i szepnęły czule 
że ości  w bieli nie są takie straszne 

Sylwia Kaczmarczyk
Życzenia Dzieciątka ufności,                                                                                                                                     
że każdy dobry być może. 
Miłości - skrzydła anioła,                                                                                                                                          
co spokój przynosi w biegu życia. 
Świętej Rodziny siły,                                                                                                                                            
dbitej blaskiem w oczach bliskich.
Opłatka - daru życia,                                                                                                                                           
co złamany - łączy.
       

                                                                                           
Paweł Kamiński
„Boże Narodzenie”
Jak miło dostawać prezenty pod choinką
Jak miło przeżywać ten wspaniały czas
Jak miło wierzyć w świętego Mikołaja
Jak miło podzielić się opłatkiem przy wigilijnym stole

Gdy mróz maluje kwiaty na oknach 
a z kominów leci szary dym
barwny świat zaczyna tańczyć swoją
wigilijną pieśń

chciałbym dostać prezent od świętego 
Mikołaja cieszyć się radością świąt 
zmienić wnętrze na lepsze i już takim 
być na zawsze 

mija rok za rokiem święta bożego narodzenia 
wypełniają pustą przestrzeń wtedy
napełniamy dusze dotykiem nieba
ponieważ moc płynie w każdym

dokonać transformacji zmienić się w dobro
rzecz nadnaturalna święta bożego narodzenia
odtwarzają dar pojednania wyjątkowy to dar 
od samych niebios i mocy wyższych
                                                 01.12.2018

Edwin Kłosowski
Cud Wigilijny
Rodzina już przy Wigilijnym Stole
Dzieci znów Mamę męczą pytaniami                                             
Czy wiesz, gdzie jest nasz Tato,                               
Czy  w  ogóle  go  jeszcze  mamy?                   

Tak,  mieliście  troskliwego   ojca
Ja  też  miałam  dobrego  męża                
Pokonał go  alkohol  i  odszedł
Zło niestety  przeważnie  zwycięża

Wróciłbym  w  jednej  chwili
Tato  tak sobie  tłumaczy
Tyle  krzywdy  im  wyrządziłem
Czy  są mi w stanie  wybaczyć?

Zbliża  się  wigilijny  wieczór
Za  oknem  chłód,  czuć go w  kościach 
Mama  na  stole rozkłada talerze  
Jeden  dla  nieznanego  gościa.

Przy  blasku  płonących  świec
Zwykły wieczór w wigilię się zmienia
Mama  bierze  opłatek  do  ręki
Zaraz złożą  sobie  życzenia.

Nagle słychać  stukanie  do  drzwi
W progu postać  zarośnięta  i  obca
Prosi,  przyjmijcie mnie choć  na  chwilę

Nie jak członka  rodziny,  a  wędrowca.

Nastąpiła  cisza,   milczenie
Dzieci  zdziwione,  co  Mama  na  to?
Oczy  Mamy  zalały się  łzami
Z  trudem  mówi -  to  jest wasz  Tato.

Z jej rąk  drżących  córka  bierze  opłatek
Wyręcza  mamę, choć niepewna siebie   
Mówi - siadaj tato, to dla ciebie nakrycie 
Już tak długo czekaliśmy na  Ciebie.
                                                                                       
Po  chwili  rozterki  i  żalu                                                                              
Ocieranie  łez,  chwila wyciszenia                                                                     
Tato,  jako  pierwszy  po  latach                                                       
Przeprasza  i  składa rodzinie  życzenia.  
 
Dzieci  uśmiechnięte,  szczęśliwe                            
Wszechmocnemu  dziękują  za  to   
,,Opłatku,   to  Ty sprawiłeś ,                                                             
Że  do  domu  powrócił  Tato.                                                              

Magdalena Pawelska
do świętego Józefa 
zgodziłeś się być cieniem
dla najważniejszej ze światłości
schowałeś honor
w podartą kieszeń cieśli
i postanowiłeś być wierny
bez pytań
bez żalu
bez wyrzutów
uwierzyłeś w niewinność
jej zapłakane piękne oczy
strach przed nieznanym 
mimo że kazali rzucić kamieniem
strażnik i obrońca cudu
świętej codzienności
tam po drugiej stronie
wiedzieli kogo wybrać
że tylko ty wytrwasz
wbrew wszystkiemu
pójdziesz pod prąd
teraz patrzysz na syna 
i kochasz jak swojego
bo na twoje podobieństwo
stał się ciałem   
                             Działdowo, 01.12.2018 r.

Krystyna Sztramska
Leć kolędo                                                                                                                                            
Leć kolędo poprzez świat                                                                                                                                          
Głoś nowinę wszędzie                                                                                                                                  
tam                                                                                                                                              
Gdzie opłatek, gdzie                                                                                                                                            
choinka                                                                                                                                               
Gdzie Maryja tuli Synka                                                                                                                        
Gdzie Mikołaj w progu                                                                                                                             
staje                                                                                                                                            
Gdzie się miłość                                                                                                                            
wszystkim daje                                                                                                                                      
Gdzie złączone serca,                                                                                                                        
dłonie                                                                                                                                           
Gdzie życzenia, świeczka                                                                                                                   
płonie                                                                                                                                           
Gdzie jest zapach                                                                                                                                    
barszczu, sianka                                                                                                                                       
Gdzie na oczach z łez                                                                                                                               
firanka                                                                                                                                          
Gdzie na niebie pierwsza                                                                                                                               
gwiazdka                                                                                                                                         
A na stole ryba, ciasta                                                                                                                                          
A pod stołem kot i pies                                                                                                                       
Chciałby z nami też coś                                                                                                                              
zjeść ! 

Leć kolędo z Aniołami                                                                                                                                      
Gdzie Wigilia, gdzie Pan z                                                                                                                          
nami                                                                                                                                             

Gdzie za oknem zima                                                                                                                                            
biała                                                                                                                                            
Śniegiem domy                                                                                                                                       
przysypała                                                                                                                                       
Gdzie na sankach                                                                                                                                    
bałwan siedzi                                                                                                                                          
Gdzie rodzina, gdzie                                                                                                                         
sąsiedzi                                                                                                                                         
Gdzie w kominku drewno                                                                                                                                
trzaska                                                                                                                                          
Gdzie się mnoży Boża                                                                                                                                
Łaska                                                                                                                                            
Gdzie w oddali o północy                                                                                                                              
Dzwony dzwonią pełne                                                                                                                              
Mocy                                                                                                                                             
Gdzie Maryja , Józef                                                                                                                                
święty                                                                                                                                           
Jezuskowi głaszczą pięty                                                                                                                                 
Gdzie Mu szepczą w Boże                                                                                                                              
uszko                                                                                                                                            
- Ty najlepsze masz                                                                                                                               
serduszko!
Leć kolędo poprzez świat 
Nieś Nowinę wszędzie                                                                                                                                         
tam 
Gdzie opłatek, gdzie
choinka 
Gdzie Maryja tuli
Synka. 
Gdzie złączone serca, 
dłonie 
Gdzie na Niebie
gwiazdka płonie!

Krystyna Sztramska
Jak biały opłatek
 A stół jak z obrazka                                                                                                                                          
Z białym obrusem,                                                                                                                                         
świąteczną zastawą                                                                                                                                          
Z siankiem
szeleszczącym
jak jesienne liście                                                                                                                                           
I płomykiem świeczki                                                                                                                                         
skaczącym w lichtarzu                                                                                                                                        
Z półmiskami 
brzemiennymi od
bogactwa potraw                                                                                                                                           
Z karpiem zezowatym,
babą całą w piegach                                                                                                                                          
Śledziem co się krzywi od                                                                                                                                               
nadmiaru octu 
Z barszczem co się marszczy,                                                                                                                                        
gdy się zbyt rumieni                                                                                                                                          
Z pierogami co leniwie 
się jak panny wdzięczą 
I z grzybami, których                                                                                                                                          
kapelusze ślimaczą się w                                                                                                                                                
zupie                                                                                                                                            
Zamiast tańczyć jak                                                                                                                                              
wiśnie niczym                                                                                                                                           
Lub z sernika zlizywać                                                                                                                                         
malowany lukier …                                                                                                                                                
Wokół stołu twarze                                                                                                                                           
zasłuchane w Słowo                                                                                                                                            
I ręce drżące i oczy                                                                                                                                             
wzniesione do 
nieba                                                                                                                                                                    
Na środku opłatek biały   
jak śnieg pierwszy                                                                                                                                         
I jak droga biała na tle                                                                                                                                              
tego Nieba 
I stół jak z obrazka,                                                                                                                                         
świeca, sianko, baba                                                                                                                                             
Karp, śledzie, pierogi,                                                                                                                                         
grzyby, barszcz i wiśnie 
Nikną za firanką z łez, gdy                                                                                                                                              
się opłatkiem tym dzielisz
z tymi , których nie ma                                                                                                                                               
i z tymi co już przyszli!
   Styczeń 2016

Czas świąt Bożego Narodzenia - to czas przygotowań i ocze-
kiwania. Ale też czas spotkań i życzeń. Poeci z Działdowskiej 
Kuźni Słowa uczestniczą w wielu takich spotkaniach. W pla-
cówkach kulturalnych, w przedszkolach i szkołach. Powstają 
więc wiersze. Ciepłe, serdeczne i bliskie, którymi chcą się 
podzielić również z Czytelnikami Dzień dobry Działdowo.pl.
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Niech Święta Bożego Narodzenia i wigilijny wieczór
upłyną Wam w szczęściu i radości 

przy staropolskich kolędach i zapachu świerkowej gałązki.
Wszystkim Klientom i Pracownikom

życzą
właściciele Zakładu Betoniarskiego

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie Państwu spokój i radość.

Niech każda chwila Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem, 

a Nowy Rok obdaruje wszystkich

pomyślnością i szczęściem

życzą 
wszystkim 
swoim 
Klientom 
i Pracownikom
Arkadiusz 
i Przemysław 
Łada
właściciele 
firmy Arja

Nowego Roku
spełniającego 

wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu,

wiary, szczęścia 
i  powodzenia

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.

życzy klientom 
i współpracownikom 

Zarząd firmy 
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Wkra Działdowo zwyciężyła 
w Turnieju o Puchar im. Włodzimierza Smolarka 
W hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w 
Iłowie-Osadzie został rozegrany Ogólnopolski Halowy 
Turniej Piłki Nożnej im. Włodzimierza Smolarka. W za-
miganiach zwyciężył Zespół Wkry Działdowo.

W turnieju zagrało osiem ze-
społów: Królewscy Płock, Mła-
wianka Mława, Stomil Olsz-
tyn, Wkra Działdowo, Olimp 
Ciechanów, Naki Olsztyn oraz 
Orzeł I i Orzeł II Zbiczno.
W zawodach zwyciężył ze-
spół Wkry Działdowo, który 
w finale pokonał Królewskich 
Płock 4:1.
Każda drużyna otrzymała dy-
plomy uczestnictwa, puchary i 
medale. A najlepsi zawodnicy 
turnieju oraz zespoły otrzyma-
li statuetki, dyplomy, a także 

nagrody rzeczowe, ufundowa-
ne przez sponsorów.
Sponsorami turnieju byli:
Starostwo Powiatowe Dział-
dowo,  Dystrybucja gazu, 
surowców wtórnych, złomu 
stalowego Dariusz Zmud-
czyński Iłowo-Osada, Eltrim 
Kruszywa Krzysztof Makarski 
Dzialdowo, Skalmiar Dariusz 
Borucki Działdowo,  Tempo 
Maciej Radzanowski Dzialdo-
wo, Usługi Budowlane Dariusz 
Kacperowski Iłowo-Osada.

Mecz o 7. miejsce: Olimp Ciechanów – Orzeł I Zbiczno 5:0
Mecz o 5. miejsce: Orzeł II Zbiczno – Naki Olsztyn 1:0
Mecz o 3.miejsc: Mławianka Mława – Stomil Olsztyn 5:2
Mecz o 1 miejsce: Wkra Działdowo – Królewscy Płock 4:1

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Mateusz Naguszewski, Królewscy Płock
Najlepszym bramkarzem turnieju został Sergiusz Morka, Wkra Działdowo
Najlepszym strzelcem turnieju został Antoni Myszkowski, Stomil Olsztyn
Najlepiej żonglującym zawodnikiem został Kewin Zimerman, Stomil Olsztyn (500 odbić piłki)
Najlepszymi zawodnikami w drużynach biorących udział w turnieju zostali: Maciej Wasilewski -Wkra Działdowo, Tymon 
Mulkowski – Naki Olsztyn, Radosław Gołąb – Olimp Ciechanów, Alan Lech – Mławianka Mława, Szymon Meler – Orzeł I Zbiczno, 
Arkadiusz Szewczuk – Orzeł II Zbiczno, Mateusz Naguszewski – Królewscy Płock oraz Aleksander Szulc – Stomil Olsztyn.

 

Fot.  archiwum organizatora

W pierwszej dziesiątce województwa

W środę (12 grudnia) w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się jubileuszowa – X Gala 
Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego. Podczas spotkania podsumowano miniony sportowy 
rok szkolny 2017/18.

Zaprezentowano laureatów w 
wielu kategoriach, wyróżnio-
no szkoły, miasta, gminy oraz 
powiaty. 
Przewodniczący Warmiń-
sko-Mazurskiego SZS Wa-
cław Wasiela podziękował 
za dotychczasową pomoc 
i deklaracje współpracy, a 

przede wszystkim zwrócił się 
do wszystkich, którym dobro 
sportu młodzieżowego leży 
na sercu. 
- Miło nam poinformować, 
że wśród wyróżnionych szkół 
znalazła się Szkoła Podstawo-
wa nr 1 z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. Króla Włady-

sława Jagiełły z Działdowa, 
która wywalczyła VII miejsce 
w województwie wśród szkół 
miejskich oraz III miejsce w 
województwie w klasyfikacji 
Moje Boisko Orlik – powie-
dział obecny na gali nauczy-
ciel wychowania-fizycznego 
i trener Leszek Sosnówka. - 

Gratulacje dla dyrekcji szkoły, 
moich kolegów i koleżanek 
- nauczycieli wychowania 
fizycznego, a przede wszyst-
kim dla młodych sportowców, 
którzy tak wspaniale reprezen-
towali szkołę na sportowych 
arenach województwa.

Dwójka zdobyła drużynowe 
Mistrzostwo Powiatu w szachach
w Szkole Podstawowej nr 2 z 
Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. Królowej Jadwigi w Dział-
dowie odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Działdowskiego w 
Szachach Drużynowych Szkół 
Podstawowych (rocznik 2005-
2003.)
Organizatorem turnieju był 
nauczyciel historii w SP 2 
Działdowo – Jacek Kraynik. 
W turnieju zwyciężyła druży-
na Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Działdowie.

—  Dziękuję uczniom, opieku-
nom poszczególnych drużyn, 
dyrekcji naszej szkoły oraz 
panu Henrykowi Przybyszew-
skiemu za udział i wsparcie 
naszego turnieju. Przed nami 
Mistrzostwa Województwa w 
Szachach Drużynowych oraz 
Mistrzostwa Województwa 
w Szachach Indywidualnych 
w kat. dz. i chł — powiedział 
organizator turnieju Jacek 
Kraynik.

Tabela końcowa Mistrzostw Powiatu w Szachach 
Drużynowych:
1. SP 2 Działdowo – 9 pkt (11:1)
2. SP 3 Działdowo – 6 pkt (8:4)
3. SP Turza Wielka – 3 pkt (4:4)
4. SP 1 Działdowo – 0 pkt (0:12)

 

Fot.  archiwum szkoły

Fot. Karol Wrombel
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Ciepłych,  rados
nych i zdrow

ych 

Świąt Bożego N
arodzen

ia 

oraz wszelkiej 
pomyślności

 

w życiu zawodowym i prywatnym, 

spełnien
ia marzeń 

i wszystkie
go co na

jlepsze 

i najpię
kniejsze

 

w Nowym 2019 Roku 

życzy

Serdeczne życzenia 
zdrowych i radosnych świąt 

Bożego Narodzenia, 
spełnienia marzeń 

i wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym 

i zawodowym 
w Nowym 2019 Roku 

życzy
Budjafex s.c.

Zdrowych	i	wesołych	
Świąt	Bożego	Narodzenia,	
bogatego	Mikołaja,	
szczęścia	i	wszelkiej	pomyślności	
w	Nowym	2019	Roku	
życzy

Leszek	Wiosek
(systemy	alarmowe)

Zdrowych, 
spokojnych i rodzinnych 
świąt Bożego Narodzenia, 
wszelkiej pomyślności 
w Nowym Roku 
oraz samych tylko sukcesów 
w życiu osobistym 
i zawodowym 
życzy
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Bieg Elka Cichosza na 100 km dla Niepodległej
— Z okazji 100. Rocznicy  Niepodległości Polski złoży-
łem sobie przyrzeczenie, że przebiegnę 100 km dla 
uczczenia tej wyjątkowej rocznicy. Wystartowałem 11 
listopada o godz. 11.00 — mówi Elek Cichosz.

zobacz zdjęcia i film:
www.dzialdowo.pl Fot. Karol Wrombel

Ładysław Cichosz, zna-
ny wszystkim jako Elek,jest 
dziennikarzem, pasjonatem 
sportu, komentatorem piłkar-
skim i tenisa stołowego. Był 
wieloletnim pracownikiem 
Urzędu Miasta.
— Przeważnie biegałem po 5 
km, ale i zdarzały się dystanse 
po 6 i 7 km w jednym dniu — 
mówi Elek Cichosz. —  Wresz-
cie 11 grudnia minąłem metę 
setki. W sumie dni biegowych 
było 19 i na przebiegniecie 
100 km potrzebowałem 10 
godzin i 57 minut. To nie jest 
może wielki wyczyn, bo Piotr 
Koźmiński (zapalony biegacz, 

doktor, młodszy kolega pana 
Elka) 100 km potrafi przebiec 
w jednym biegu, ale ja jestem 
od niego prawie dwa razy star-
szy i za rok będę miał prawo 
do darmowych leków (obym 
nie musiał z tego przywileju 
korzystać) i to wiele mówi.
Jednak kondycji panu Elko-
wi mogą  pozazdrościć dużo 
młodsi mieszkańcy naszego 
miasta.
W ostatnim biegu Elek Ci-
chosz biegł z dopingiem gru-
py przyjaciół. Później,żeby 
nadrobić spalone kalorie, był 
uroczysty tort od Czesława Li-
berta z Cukierni Ptyś. — Bież-

nia działdowskiego stadionu 
jest znakomita i zachęcam 
wszystkich do biegania. To 

jest przecież najprostsza forma 
uprawiania sportu, wystarczy 
wygodne obuwie, dres (latem 

tylko spodenki i koszulka) i 
już można się rozkoszować 
bieganiem. Samopoczucie do-

skonałe. Zachęcam — kończy 
Elek Cichosz.

kw

Zapraszamy na Bal Sportowca
Wyniki 44. Plebiscytu na Najlepszego Sportowca i Sportowy Talent Roku 2018 również i w tym roku zostaną 
ogłoszone podczas Balu Sportowca,który odbędzie się w sobotę (9 lutego 2019 r.). Na bal serdecznie zapraszają 
burmistrz Grzegorz Mrowiński i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Działdowie.

— Ubiegłoroczny bal cieszył 
się  dużą popularnością. Był 
to bardzo udany bal. Teraz 
organizujemy troszkę większą 
imprezę,  która odbędzie się w 
Sali Bankietowej „ Na Wzgó-
rzu” w Wysokiej — mówi 
dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Działdo-
wie Grzegorz Kaszubski.
Bal odbędzie się w sobotę (9 
lutego 2019 r.). Rozpocznie 
się on godz. 19.00. Koszt balu 
wynosi 300 zł od pary. Zapisy 
i bilety wstępu  do nabycia w 
biurze Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Działdo-
wie, ul. Robotnicza 10 w godz. 

7.00-15.00, tel. 23 697 4670. 
Ilość miejsc jest ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń.
—  Na balu ogłosimy wyniki  
44. Plebiscytu na Najlepszego 
Sportowca i Sportowy Talent 
Roku 2018. Odbędzie się tak-
że, tak jak w poprzedniej edy-
cji,głosowanie mieszkańców 
w kategorii „Sportowiec Roku 
– Wyróżnienie Mieszkańców” 
— dodaje Grzegorz Kaszub-
ski. — Udział w plebiscycie 
wezmą wszystkie nasze kluby, 
stowarzyszenia i zrzeszenia 
sportowe. Kluby będą nomi-
nowały i głosowały.

kw

Fot. Karol Wrombel

Dyrektor MOSiR Grzegorz Kaszubski 

W święta będą zmiany 
w godzinach otwarcia 
naszego lodowiskana 
W związku z nadchodzącymi 
świętami ulegają zmianie 
godziny otwarcia Miejskiego 
Lodowiska w Działdowie.

Nasze lodowisko czynne jest 
od godz. 10.00 do godz. 20.00, 
z przerwą techniczną od godz.  
13.45 do 14.45. Ostatnie wej-
ście na lodowisko  jest o godz. 
19.00. Tradycyjnie wejścia na 
taflę odbywają się o pełnych 
godzinach. Każdy pobyt na 
lodowisku trwa 45 minut.

• 24 grudnia, godz. 10.00-14.00
• 25 grudnia, lodowisko nieczynne
• 26 grudnia, godz. 15.00-20.00
• 31 grudnia, godz. 10.00-14.00
• 1 stycznia, godz. 15.00-20.00
• 6 stycznia, 10.00-20.00

Fot. Karol Wrombel

Drużyna Królewskie Działdowo zwyciężyła w tegorocznym Andrzejkowym 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej, organizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji.
W rozgrywkach zagrały cztery ekipy systemem każdy z każdym. Dwie druży-
ny Areszt Śledczy oraz Królewskie Działdowo miały taką samą liczbę punktów 
oraz strzelonych i straconych bramek. O zwycięstwie zadecydowały rzuty kar-
ne, w których lepsza okazała się drużyna  – Królewskie Działdowo. Trzecie miej-

sce przypadło drużynie Catenacio.  Zawody roze-
grano w sobotę (24 listopada) w hali sportowej 

przy Szkole Podstawowej nr 2 w Działdowie.
Zwycięski zespół  zagrał w składzie: Ceza-

ry Pieckowski, Oskar Pieckowski, Juliusz 
Pieckowski, Damian Zieliński, Bartosz 

Stępień, Błażej Moszczyński, Piotr 
Gerlej.

zobacz zdjęcia:
www.dzialdowo.pl

Fot. Karol Wrombel

 Drużyna Królewskie Działdowo wygrała Turniej Andrzejkowy
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Wodnik
(20.01 – 18.02)

Samotne  Wodniki nie czmychną tym 
razem przed strzałą Amora.  Miłość 
od pierwszego wejrzenia dopadnie 
Wodnika  w najmniej spodziewanym 
momencie. Czy obiekt westchnień od-
wzajemni to gorące uczucie?  Trzeba 
będzie się trochę postarać i porzucić 
„kawalerskie” czy też „panieńskie” na-

wyki  na rzecz spokoju w związku.  Zajęte Wodniki  przeżywać będą 
renesans uczuć,  ale muszą  się solidnie pilnować, aby nie dawać po-
wodów do zazdrości, bo na brak powodzenia w tym roku nie będą  na-
rzekać.  Zdrowie będzie Wam wyjątkowo dopisywać,  nawet w mroź-
ne czy deszczowe dni nie dopadnie Was przeziębienie. W  pracy nie 
będzie już tak kolorowo, nawał obowiązków może Was przytłoczyć  i 
chwilowo zniechęcić. 
W drugiej połowie roku wszystko wróci na swoje, właściwe tory. Bę-
dziecie zadowolone i spełnione. Niektóre wodniki w tym roku otrzy-
mają spadek. 

Horoskop na 2019 rok
h

Ryby
(19.02 – 20.03)

W nadchodzącym roku Twoje ogrom-
ne pragnienie miłości może zawieźć  
Cię na manowce. Nie rzucaj się każ-
demu, kto się do Ciebie serdecznie 
uśmiechnie, na szyję. Aby uniknąć 
rozczarowań, bądź bardziej powścią-
gliwy. Druga połówka gdzieś tam na 
Ciebie czeka, wystarczy się wyciszyć 

i „spojrzeć sercem”. Za to, zajęte już Ryby, będą miały dobry czas w 
związkach. Nic nie zmąci Wam sielskiej, atmosfery panującej w domu. 
W pracy zmiany, czy na lepsze - czas pokaże. Dodatkowe zadania, 
które mogą na Was spaść, wcale nie zagwarantują awansu. 
Finansowo raczej stabilnie, ale bez rewelacji. Zdrowie w kratkę, uwa-
żaj na siebie, nie tylko w mroźne, ale i upalne dni.  Wystrzegaj się 
też kłótni z przyjaciółmi. Możesz powiedzieć o jedno słowo za dużo i 
będziesz żałować chwilowego wzburzenia, które zepsuje Waszą do-
brą relację.

i

Baran
(21.03 – 19.04)

Miłosny temperament Baranów rów-
nież i w tym roku da o sobie znać. Je-
steś skory do flirtów i niejednej osobie 
zawrócisz w głowie. Miej się jednak na 
baczności, bo zemsta porzuconego 
kochanka/ki może być bolesna. Bara-
ny, które zdążyły się już ustatkować, 
mogą przeżywać drobne perturbacje w 

związku. Zazdrość partnera, tym razem bezpodstawna, może poło-
żyć się cieniem na Waszej relacji. Zdrowie bardzo dobre. Będziesz 
na tyle w dobrej kondycji, że zaczniesz myśleć o siłowni czy nawet ja-
kimś sporcie. Bezczynne siedzenie na kanapie nie jest w Twoim stylu. 
Może nawet ruszysz w świat i skusisz się na kosztowną, egzotyczną 
wycieczkę. Zawodowo będzie Ci się wiodło. Szef doceni Twoje stara-
nia i zaangażowane w pracę. 
Również finansowo nie będziesz miał powodów do narzekań. Stać 
Cię będzie na realizację swoich marzeń. Niektórym Baranom w tym 
roku powiększy się rodzina.

^
Byk

(20.04 – 22.05)
Jak zawsze wierne i oddane drugiej 
połówce Byki również i w tym roku ni-
czym nowym nie zaskoczą. W stałych 
związkach będą z całych sił starały się 
pilnować ogniska domowego. Wolne 
Byki szukać będą natomiast idealne-
go partnera, a o takowego niestety 
zawsze było trudno. Byki, które trochę 

„odpuszczą” mogą natomiast stanąć nawet na ślubnym kobiercu. 
Czego im serdecznie życzymy.  Zawodowo, perfekcyjne Byki, zyskają 
przychylność przełożonych i szacunek kolegów. Finansowo pierwsza 
połowa roku będzie należała do udanych, druga trochę mniej, bo szy-
kują się wydatki związane z remontem lub upiększeniem domu. Na 
daleki urlop raczej Byki się nie wybiorą, ponieważ wybiorą np. zmianę 
samochodu na nowszy. 
Zdrowie na medal. Nic Was szczególnie nie będzie dręczyć, ale uwa-
żajcie na dietę i drogi oddechowe. Poza tym nie będziecie mieć powo-
dów do większych zmartwień.

_
Bliźnita

(23.05 – 21.06)
Bliźnięta w stałych związkach będą 
bardzo szczęśliwe, bo los oszczędzi 
im większych perturbacji. Wasze pra-
gnienie pielęgnowania miłości wyjdzie 
wszystkim na dobre. Partner będzie 
obsypywał Was komplementami, co 
poprawi znacznie nieco depresyjnym 

Bliźniętom nastrój.  Wolne Bliźnięta szukać będą w tym roku towarzy-
stwa płci przeciwnej, z nadzieją na stabilizację. Taka szansa pojawi 
się już w pierwszej połowie roku, kiedy sprzyjający zbieg okoliczności 
rzuci  Was w czyjeś czarujące ramiona. Pozytywnych zbiegów  oko-
liczności będzie tym razem znaczne więcej. Może nawet warto zagrać 
na loterii. Zdrowie bez zarzutu, co nie znaczy, że możesz odpuścić 
sobie treningi czy długie spacery. W pracy spokojnie, burze Cię ominą, 
a Ty  będziesz robić to,  co do Ciebie należy i nawet dzielić się z innymi 
ciekawymi pomysłami. Jedyną radą i to dla mężczyzn z tego znaku 
będzie umiar. Przestrzegajcie go i nie przekraczajcie granic zwłaszcza 
jeżeli chodzi o rożnego rodzaju używki. 

`

Rak
(22.06 – 22.07)

W miłości bardzo stabilnie. Druga po-
łówka nie da Ci powodu do zmartwień 
i tylko czasami może „podnieść ciśnie-
nie” swoimi nierealnymi pomysłami. 
Ty jednak szybko sprowadzisz ją na 
ziemię racjonalnymi argumentami. 
Wolne Raki mają szansę latem się za-
kochać i stworzyć związek całkiem na 

poważnie o ile nie pozwolą sobie na nadmiar zazdrości. Na zdrowie 
nie będziesz w tym roku narzekać. Dbaj o siebie, ogranicz słodycze i 
kontynuuj regularne treningi. Jeżeli chcesz zgubić zbędne kilogramy 
pilnuj diety i unikaj imprez z bogatym bufetem. W pracy nowe wyzwa-
na i zawrotne tempo, któremu niestety musisz sprostać. 
Na brak pieniędzy nie będziesz narzekać, ale nie wydawaj wszystkie-
go, co zarobisz. Marzy Ci się daleka, ciekawa wycieczka, w tym roku 
masz szansę zrealizować swoje plany. Zacznij już przygotowania, aby 
postawić najbliższych przed faktem dokonanym.  

a
Lew

(23.07 – 23.08)
Masz niewątpliwie duże powodzenie 
u płci przeciwnej i korzystasz z tego. 
W tym roku będziesz Lwie flirtował do 
woli i to bez konsekwencji. Twój urok 
osobisty działa na każdego, pomaga 
w załatwieniu wielu trudnych spraw. A 
takowych będzie dość sporo. Począw-
szy od tych rodzinnych, gdzie trzeba 

będzie udobruchać partnera, czy firmowych, z groźnym szefem na 
czele. Lwy będące w stałych związkach, mogą zacząć powoli „szukać 
przygód”, co raczej nie spodoba się partnerowi. Wolne Lwy natomiast 
nie będą gonić za stabilizacją. W tym roku chcą się „wyszumieć” a 
ciepły kocyk zdecydowanie jest nie dla nich. 
W pracy, podobne jak w zdrowiu - lepsze i gorsze momenty. Artyści 
urodzeni w tym znaku, będą jednak mieli świetną passę. Ze wszyst-
kiego wyjdziesz obronną ręką i nawet zyskasz uznanie pracodawcy. 
Pamiętaj o ćwiczeniach i witaminach. Nie udawaj też nastolatka, jeżeli 
nim nie jesteś.

b
Panna

(24.08 – 22.09)
Delikatne i przewrażliwione Panny 
będą w tym roku podchodziły z dużą 
rezerwą do sercowych spraw i oczy-
wiście jak zawsze będą miały kłopot z 
podjęciem właściwej w tej materii decy-
zji. Niektóre jednak trafią w dziesiątkę. 
Panny już zajęte, zajmą się domowymi 

obowiązkami, aczkolwiek bez entuzjazmu. Partnerzy mogą narzekać 
na brak dostatecznego zainteresowania z Waszej strony, co będzie 
powodowało drobne zgrzyty. Jednak Wasz urok osobisty jak zawsze, 
wszystko załagodzi. Panny „ na wydaniu” nie będą szukać na siłę 
adoratorów. Zdadzą się na los. W pracy Panny będą dużo z siebie 
dawały, niestety z różnym efektem. Możecie czuć się zawiedzione i 
rozczarowane. Pod koniec roku szczęście się do Was uśmiechnie i 
zrekompensuje wszystkie problemy w pracy. Pieniądze się posypią, 
a nawet drobne pochwały, które dodadzą Wam skrzydeł. Zdrowie na 
medal, wyjątkowo w tym roku na nic nie będziecie się uskarżać. Wię-
cej odpoczywajcie i pomyślcie o ciekawym urlopie.

c

Waga
(23.09 – 22.10)

Energiczne i zawsze eleganckie 
Wagi, staną w tym roku przed serco-
wym dylematem. Czy porzucić życie 
w pojedynkę i zrezygnować z luksusu 
decydowania o sobie, czy też zacząć 
dzielić swój świat z partnerem. A, że 
jedne myśli zastępują drugie, Waga 
nie będzie mogła się zdecydować. 

Wagi już zajęte, skupią się na ugruntowaniu swojej pozycji w związ-
ku i forsowaniu pomysłów odnośnie wspólnej przyszłości. W pracy 
solidne Wagi będą parły do przodu, nie bacząc na współpracowni-
ków. Zdobędą uznanie i pokaźną premię. W tym roku Wagi zaczną 
ze szczególną uwagą przyglądać się sobie, pod kątem upływającego 
czasu. Być może pomyślą o zabiegach odmładzających lub zmienią 
swoją dietę na mniej kaloryczną. Mogą odezwać się stare kontuzje, 
aby do tego nie dopuścić Wagi powinny przypomnieć sobie zajęcia 
z wychowana fizycznego. Niektóre wagi doznają olśnienia i staną w 
szeregu odkrywców.

d
Skorpion

(23.10 – 21.11)
Przed Wami Skorpiony czas miłosnych 
uniesień. Wszystko, co do tej pory 
było skrzętnie skrywane, ujrzy światło 
dzienne. Ale nie ma tego złego. Kiedy 
zagrasz w otwarte karty, okaże się, że  
obiekt Twoich westchnień jest gotowy 
na wspólne życie. Nic nie zmąci Wa-
szego szczęścia. To będzie dla Skor-

pionów dobry rok. Ci z Was, którzy już dawno mają ustabilizowane 
życie uczuciowe zapragną zmian. Spontaniczne działania mogą przy-
nieść więcej szkody niż pożytku. Zastanówcie się dwa razy, zanim po-
dejmiecie takie ryzyko, ale intuicji w żadnym razie nie lekceważ. Zdro-
wie w tym roku może trochę szwankować. Nerwy czy też niepotrzebne 
emocje nie mają dobrego wpływu na organizm. W pracy możesz czuć 
się niespełniony, dlatego niektóre z was pomyślą o radykalnych zmia-
nach i to skutecznie. Te które niczego nie zmienią, niech uważają na 
rutynę, ponieważ Twoja kreatywność zawsze stawiana była za wzór 
do naśladowania. Końcówka roku przyniesie niespodziewaną radość.

e
Strzelec

(22 11 – 21. 12)
Wolne Strzelce wcale nie będą się 
nudzić. Sensu życia nie upatrują w 
poszukiwaniu idealnego partnera a 
raczej dążyć będą do spełnienia na 
polu intelektualnym. Ciekawa książ-
ka, seans filmowy czy pasjonujące 
dyskusje, dosłownie do samego rana 
– tak upłynie Wam nadchodzący rok. I 

wcale nie będziecie z tego powodu narzekać. Strzelce  w związkach 
postawią na wzajemny szacunek, odpowiedzialność, ale i swobodę, 
podpartą deklaracjami zaufania. Czy tak będzie do końca? Natura 
Strzelca jest zmienna, musi umieć opierać się pokusom. 
W pracy Strzelce będą starały się schodzić z oczu przełożonym i robić 
to, co do nich należy, jednak bez zbytniego angażowania się. Zawiro-
wania firmowe Was ominą, może nawet nie zwrócicie uwagi, że coś 
się działo. Zdrowie w miarę. Możecie trochę popracować nad kondy-
cją, na treningi nigdy nie jest za późno.

f

Koziorożec
(22.12 – 19. 01)

Koziorożce, które bujają w obłokach, 
mogą pozostać tam na dłużej, ponie-
waż w tym roku wszystko ułoży się po 
ich myśli. Koziorożce w związkach do-
starczą partnerowi dużo atrakcji. Będą 
bardzo szczęśliwe, mogąc sprawić 
ukochanemu radość. A, że dobro za-
wsze wraca, dla Koziorożców nadcho-

dzi naprawdę wyjątkowy  czas. Koziorożce wolne, będą snuć marze-
nia i wracać pamięcią do przeszłości. Czy ktoś dawno już niewidziany 
znów zapuka do drzwi? A jeżeli tak się stanie, co wówczas zrobicie? 
W pracy zawodowej i twórczej Koziorożce będą „odhaczały” kolejne 
sukcesy. Oby tylko od nadmiaru wrażeń nie zakręciło się Wam w gło-
wie. W tym roku wyjątkowo też skusicie się na jakiś dalszy wyjazd. 
Może to być niespodziewane zaproszenie od dawno niewidzianego 
przyjaciela. 
Zdrowie na medal, nic Cię nie jest w stanie złamać, no chyba że prze-
ziębienie. 

d
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Jubileuszowy Turniej Baseballowy
6 grudnia w hali widowiskowo-sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Działdowie upłynął pod znakiem X Ju-
bileuszowego Mikołajkowego Turnieju Baseballu oraz 
Halowych Mistrzostw Województwa Szkolnego Związ-
ku Sportowego w kategorii SP (Igrzyska Dzieci) i Gim. 
(Igrzyska Młodzieży Szkolnej).

W Turnieju Mikołajkowym 
Puchar Burmistrza Miasta 
Działdowo zdobyli młodzi 
baseballiści z Gdańska, którzy 
w pokonali ekipy Miłomłyna 
(6:5), Zajączkowa (6:5) i Dział-
dowa (9:0). Kolejne miejsca 
zajęli baseballiści z Miłomłyna, 
Działdowa i Zajączkowa. Ze-
spół Yankeesi Działdowo (SP 
2)reprezentowany był przez 
młodą ekipę, rozpoczynającą 
przygodę z baseballem, złożo-
ną w większości z dziewcząt 
klas piątych. Drużyny szkolne 
rozgrywały także finał woje-
wódzki SZS w ramach Igrzysk 
Dzieci (SP) i Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej (GIM +SP).  
Reprezentanci działdowskiej 
„Dwójki” zdobyli dwa srebrne 
medale w Mistrzostwach Wo-
jewództwa. Drużyna klas „pią-

tych” pokonała SP Zajączko-
wo po dramatycznym meczu 
7:6 i uległa SP Miłomłyn 1:8, 
natomiast „starsi” pokonali 
Zajączkowo 6:2 i ulegli także 
Miłomłynowi 1:6.
80 uczestników otrzymało 
wspaniałe nagrody, słodycze , 
ciepły posiłek dzięki wsparciu 
Urzędu Marszałkowskiego, 
Warmińsko-Mazurskiego SZS, 
Burmistrza Miasta, Starosty 
Działdowskiego oraz sponso-
rów – Heinz Glasu Działdo-
wo, Kasy Stefczyka, Drukarni 
TINTA, PROREMBUD-u 
Działdowo, UKS”Yankees” 
Działdowo a organizatorem 
imprezy był Zdzisław Ziół-
kowski. Nagrody wręczała 
pani wicedyrektor szkoły Aga-
ta Wrzecionowska.

Skład naszych drużyn

Yankees Działdowo: Igor Piotrowicz, Jakub Jedwabnik, Cezary Karpiński, Michał Kempka, Wiktor Kowalski, Mate-
usz Łuczak, Nikodem Borowski, Piotr Sobiewski, trener Zdzisław Ziółkowski

SP 2 Działdowo: Hanna Żóralska, Aleksandra Jakóbowska, Hanna Chylińska, Julia Kińska, Kinga Kopańska, Maria 
Mrowińska, Alicja Nadarzyńska, Alicja Szczęsnowicz, Milena Soćko, Dorota Tempin, Milena Wrzecionowska, Anto-
nina Zalewska, Michał Pniewski, Igor Balcerzak, opiekun Maria Szczypińska
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Fot. archiwum organizatora
Uczestnicy turnieju

Radosnych, pięknych 
i niezapomnianych 

 Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie, 

wzajemnej życzliwości i optymizmu 
oraz pasma sukcesów 

oraz spełnienia najskrytszych 
marzeń w nadchodzącym 

 Nowym Roku 2019
byłym, aktualnym i przyszłym 

klientom 
życzą

Małgorzata i Leszek 
Pomianowscy

Mrągowo 
ul. Warszawska 7c 
tel. 89 741 59 53

Olsztynek
ul. Mrongowiusza 26

(wkrótce otwarcie) 

Orneta 
ul. Pionierów 15

661 430 773


