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Karol Pawlik z Żołędowa – Wicemistrzem 
Polski Seniorów w skoku o tyczce

 
Podczas rozegranych w hali sportowej Arena w Toruniu Halowych Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce mogliśmy zobaczyć 
zmagania najlepszych w kraju lekkoatletów walczących o tytuły mistrzowskie…. 
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Szpital imieniem Jurija 
 (legenda ukraińska)

Szpital ów mieści się w wojewódzkim mieście naszych 
sąsiadów. System leczenia podobny do naszego. By towa�
rzystwa ubezpieczeniowe nie musiały płacić odszkodowań 
a pacjent za długo nie wylegiwał się – 3 dni i do domu.

 Z przepukliną pachwinową lepiej nie czekać, bo grozi to 
poważnymi powikłaniami. Udałem się w marcu do szpi�
tala z prośbą o wyznaczenie operacji. I wyznaczono ją na 
październik. We wrześniu zadzwoniła rejestratorka me�
dyczna, że z powodu dużej liczby nagłych, nieplanowanych 
zabiegów mój termin przesunął się aż na początek lutego. 
Przybyłem. Pukam do drzwi. Ludzie pod ścianą w liczbie 30 
tłumaczą mi:

– Panie tu jest kolejka!
– Ja miałem być na 8, a jutro mam operację. – tłumaczę 

grzecznie.
– My też – odpowiada chór kolejkowiczów. 
I w taki sposób, dzięki zastosowaniu unikalnych procedur 

medycznych zostaję trzydziestym pierwszym. Za półtorej 
godziny po sprawdzeniu danych kazano mi czekać na kory�
tarzu kliniki ogólnej. Myślałem, że otrzymam łóżko i lekarze 
przyjdą do mnie. Nic z tych rzeczy. Wołano mnie z koryta�
rza na pobranie krwi i inne formalności. Pani anestezjolog 
była miła, pozwoliła wybrać między znieczuleniem w krę�
gosłup a całkowitą narkozą. Wybrałem to drugie. Zawód 
spotkał mnie u chirurga z tytułem doktora. Poleciła mi go 
znana dziennikarka z lokalnej tv. Choć byłem u niego pry�
watnie nie powiedział mi, że nie wykonuje tego typu opera�
cje metodą laparoskopową, lecz tradycyjnie. Czyli na dzień 
przed operacją dowiedziałem się, że będę miał dużą kilku�
centymetrową bliznę a rana będzie się goić znacznie dłużej. 
Profesjonalna opieka pielęgniarska wyglądała tak:

– Jak będzie przechodziła pani z garami to niech pan po-
wie, że panu też się obiad należy.

Oczywiście miałem na tyle honoru, by wykupić sobie 
dość smaczny obiad w bufecie. O 20.20 dostałem łóżko. 
Po prawie całym dniu siedzenia nad korytarzu. Bałem się, 
że będę niewyspany i zmęczony przed operacją. Na moje 
szczęście na stół operacyjny trafiłem nie pierwszy, ale drugi. 
O godzinie 10. Po operacji dwóch lekarzy w tym jeden z ty�
tułem naukowym dr, który mnie operował i 7 studentów 
podeszli do mego łóżka na wieczornym obchodzie. 

– Jak się pan czuje?
– Dobrze.
– Nikt mnie nie zbadał, nawet nie zajrzał do rany. 
I tak uczą młodzież – pomyślałem rozżalony. Przeszedłem 

się wokół łóżka. Mimo, że przed operacją ćwiczyłem wiele 
lat, 6 h w tygodniu, ręce mi latały a pot zalewał czoło. Jak 
ja dojdę do wejścia – zastanawiałem się. Myślałem około 
pół godziny. I pomogły amerykańskie filmy. Tam często bo�
haterowie wyjeżdżają ze szpitala na wózku inwalidzkim. 
Wymyśliłem i załatwiłem z pielęgniarkami wypożyczenie 
wózka, aby dojechać do wyjścia. Pielęgniarki w szpitalu były 
supermiłe, ale nie nadążały. Nie chodziły, lecz biegały. Było 
ich po prostu za mało. Na odłączenie kroplówek czekało się 
około 15–20 minut. Łazienka z zielonymi kafelkami… lata 
siedemdziesiąte.

 Rana po kilku miesiącach otworzyła się. Wydusiłem z niej 
ropę. Do dziś przy większym wysiłku to miejsce pobolewa. 

 Iwan

Postscriptum:
Oczywiście nasze bydgoskie szpitale są już takie jak w Unii 

Europejskiej. Gdyby było inaczej prosimy Czytelników o in�
formacje na ten temat. Chętnie je opublikujemy.

MM
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K Ą C I K  M E D Y C Z N Y

Wiosenne prace ogrodowe – przyjemność i ryzyko….
Wiosna dla wszystkich jest powodem do radości – ro�

ślinność budzi się do życia i oczywiste, że jest to także czas 
wzmożonych prac ogrodowych. Po stagnacji zimowej czę�
sto z dużym zapałem przystępujemy do wysiłku fizycznego 
w ogrodzie. To bardzo dobrze, przecież ruch to zdrowie, 
ale czasem wysiłek ten przynosi po tygodniu uciążliwy ból 
różnych okolic ciała. Nie przerywamy zazwyczaj prac, a ból 
stopniowo nasila się i czar radości wiosennej pryska.

Jak można nie dopuścić do tego? 
Przede wszystkim rozplanować prace ogrodowe i stop�

niowo je dozować. Nie trzeba, a wręcz nie wolno na po�
czątku przekraczać 1–2 godzin dziennie i robić przerwy 
w pracy. Dlaczego? Przy długiej pracy fizycznej w nieprzy�
gotowanym do tego organizmie dochodzi do przeciążenia 
struktur kostnych, mięśniowych i więzadłowych kręgosłu�
pa i stawów kończyn dolnych i górnych. 

Pamiętać należy o ergonomii pracy – schylamy się kucając przy 
wyprostowanym kręgosłupie. Wówczas unikamy powstania 
dyskopatii lędźwiowej, kręgozmyku, przeciążeń więzadeł.

Podczas prac w pozycji klęczącej na kolanach zawsze 
podkładamy pod kolana coś miękkiego.

Nie wykonujemy długo prac rękoma używając chwytu 
pęsetowego (wyrywanie, pielenie), gdyż przeciążamy mię�
śnie międzykostne dłoni i stawy nadgarstkowe (szczególnie 
niebezpieczne u osób z cieśnią nadgarstka).

Używamy rękawiczek, gdyż można się zranić np. drutem lub 
innym starym metalem, drewnem, szkłem, piłą, łopatą, se�
katorem itp. Statystyki pokazują, że 80% zakażeń następuje 
w wyniku drobnych prac ogrodowych. Do rany wraz z ziemią 
i brudem przenikają bakterie wywołujące truciznę – tetano�

spasminę. Uszkadza ona ośrodkowy układ nerwowy, docho�
dzi do wzmożonego napięcia w określonych grupach mięśnio�
wych i skurcz mięśni. Jeśli jest to skurcz mięśni oddechowych 
to może prowadzić do ostrej niewydolności oddechowej. Od 
momentu zakażenia do pierwszych objawów upływa zazwy�
czaj od 2 do 14 dni. Jedyną metodą zapobiegania są szczepienia 
przeciwtężcowe – dla dzieci obowiązkowe w 2, 6, 14 i 19 roku 
życia. Jednak aby zachować działanie szczepionki powinno się 
powtarzać to szczepienie minimum co 10 lat. Oprócz szczepie�
nia, przy zakażeniu czasami należy podać antytoksynę (u osób 
nieszczepionych lub gdy od ostatniego szczepienia upłynęło 
więcej niż 8 lat. Tężec to bardzo niebezpieczna choroba, więc 
warto po głębszym zranieniu udać się do lekarza, który zade�
cyduje o dalszym postępowaniu.

Kto jest najbardziej narażony na problemy zdrowot-
ne podczas prac ogrodowych?

Są to osoby z niewydolnością oddechową i krążeniową, 
nadciśnieniem tętniczym, nadwagą, niewyrównaną cu�
krzycą, dyskopatią lędźwiową lub szyjną w wywiadzie, reu�
matoidalnym zapaleniem stawów, zaawansowaną chorobą 
zwyrodnieniową stawów oraz oczywiście kobiety w ciąży.

Pracujmy rozważnie w ogrodzie, eliminujmy ryzyko powi�
kłań przeciążeniowych do maksimum, aby wiosna była wy�
łącznie radosna. Chętnie odpowiem na nurtujące pytania, 
oto mail: kacikmedyczny@wp.pl.

Z wiosennymi pozdrowieniami
dr n.med. Iwona Adamczak

Specjalista rehabilitacji,
 balneologii i medycyny fizykalnej.

Klinika Zdrówko
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Publiczne Przedszkole nr 1 
w Osielsku i projekt AIESEC 

W ostatnim czasie gościliśmy wolonta�
riuszy z całego świata, którzy biorą udział 
w międzynarodowym projekcie AIESEC, 
Ane z Gruzji, Fatime z Indonezji, Nassha 
z Malezji, Dennisa z Malezji oraz Andiego 
z Chin oraz Livię z Indonezji, Paula z Egiptu, 
Mechealinę z Chin, Robinę z Afganistanu 
oraz Mariam z Gruzji. Nasi wolontariusze 
zostali powitani przez dzieci i nauczycieli 
staropolskim obyczajem chlebem i solą. 

Podczas dwutygodniowego pobytu 
naszych gości dowiedzieliśmy się jak 
fascynujące i piękne są kraje, z których 
pochodzą. Pochodzimy z różnych kultur, 
mówimy różnymi językami, mamy 
odmienne poglądy, religie, ale łączy nas 
chęć poznawani siebie i świata. Co kraj 
to obyczaj. Podczas wspólnie spędzo�Podczas wspólnie spędzo�
nego czasu z naszymi wolontariuszami 
bawiliśmy się, tańczyliśmy, malowaliśmy 
wielkoformatowe obrazy, lepiliśmy pie�

rogi, piekliśmy drożdżówki, poznawa�
liśmy swoje kultury i kraje. Ten czas ob�
fitował we wspólnej zabawie, nauce, 
chwilach refleksji. Dzieci i nauczyciele 
szlifowali swój język angielski, a nasi 
goście uczyli się polskich słów. Co 
dobre jednak szybko się kończy i mu�
sieliśmy pożegnać naszych przyjaciół. 
Dzieci zaprezentowały swoje tańce 
i piosenki. Na pamiątkę pobytu dzieci 
podarowały zagranicznym studentom 
zdjęcia wszystkich dzieci i pracowni�
ków przedszkola w pięknych ramkach 
z papierowych rączek dzieci, kwiaty 
wykonane z bibuły oraz gadżety z wo�
jewództwa kujawsko � pomorskiego. 
Dziękujemy za ten wyjątkowy czas 
i zapraszamy częściej.

M.SZ.
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Z działalności Świetlicy Niemcz
Callanetics

W poniedziałkowe popołudnia odbywają się zajęcia ruchowe, 
które prowadzi od wielu lat pani Ewa Szarlej�Gierach. Callanetics 
to zestaw ćwiczeń rozciągających dla osób, które chcą poprawić 
swoją kondycję fizyczną i samopoczucie bez wyczerpujących tre�
ningów na siłowni. Ćwiczenia modelują sylwetkę i nie obciążają 
stawów i kręgosłupa. Treningi są przyjemne i odprężające. Pro�
gram ćwiczeń nie przewiduje gwałtownych ruchów ani nadmier�
nego wysiłku, który czasami może być szkodliwy.

Teatr Vaśka 
Kolejny raz gościliśmy wspaniałych aktorów Teatru „Vaśka”. Tym 

razem miłośnicy przedstawień podziwiali spektakl pt: „Trzy świn�
ki”oparty na baśni Jennifer Greemmway. Pełen humoru występ 
rozbawił publiczność i wprowadził ich w świat bajki i zabawy. Ak�
torzy pamiętali również o tym, aby włączyć widzów do wspólnego 
przeżycia przygód sympatycznych bohaterów. Wszystko było na�
sycone dużą ilością zabawnych sytuacji oraz mnóstwem piosenek, 
dzięki czemu widowisko stało się niezapomnianym przeżyciem.

Tropiciele przyrody
Wraz z nadejściem wyczekiwanej wiosny dzieci uczęszczające 

na zajęcia do świetlicy wzbogacają swoją wiedzę o przyrodzie. 
Wielką radość sprawiło im sianie roślin szybko wschodzących 
i dekorowanie kącika przyrody. Dzieci z wielkim zaangażowaniem 
dbają również o świetlicowy ogródek i podziwiają pierwsze wio�
senne kwiaty. Poznawanie przyrody dostarcza wiele możliwości 
przeżywania nowych doznań i wzbogacania wiedzy. Sprzyja roz�
wojowi umysłowemu i emocjonalnemu.

SRZ

Warsztaty Decoupage
Wielbicielki rękodzieła 

uczestniczyły w warsz�
tatach pracy twórczej, 
poświęconych technice 
decoupage. To piękna tech�
nika, dzięki której można 
przywrócić do życia stary 
mebel, niepotrzebną butel�
kę, szkatułkę, czy stworzyć 
biżuterię. Wymaga ona jedynie zmysłu kompozycyjnego. Każda 
uczestniczka ozdabiała wybrany przez siebie przedmiot według 
własnego upodobania. Zajęcia artystyczne są nie tylko wspaniałą 
formą kreatywnego spędzania czasu, świetnie wpływają na na�
wiązanie nowych relacji i integrację w grupie. Ponadto pobudzają 
wyobraźnię i rozwijają zainteresowania.

Wspólne świętowanie
 Członkowie klubu seniora świętowali Dzień Kobiet. Wszyscy 

wybrali się do kina na film „Porady na zdrady”, następnie udali 
się do Ostromecka. Po zespole pałacowo�parkowym oprowadzał 
i zapoznał z historią pan Jerzy Świetlik – historyk, autor ponad 
260 publikacji. Grupa podziwiała ostromecką kolekcję fortepia�
nów i pianin ze zbiorów Andrzeja Szwalbego, wyeksponowaną 
w pałacu starym. Następnie wszyscy udali się do nowego pała�
cu, gdzie czekał mały poczęstunek. Nie mogło zabraknąć życzeń 
i kwiatów dla wspaniałych pań. Seniorzy wrócili do domów bar�
dzo zadowoleni.
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Zajęcia plastyczne
Stałym i ulubionym punktem w działalności placówki są 

zajęcia plastyczne. To właśnie one pobudzają kreatywność, 
inwencję twórczą a także pomagają w relacjach społecz�
nych. Ponadto to świetna zabawa i praca twórcza, pod�
czas której można wykonać bez liku przydatnych rzeczy. 
I tak też było, podczas tworzenia worków na zakupy, czy 
modnych naszywek na ubrania, które są trendy. W pierw�
szej pracy wystarczyło nanieść specjalnymi farbami swój 
motyw na przód torby, później zaprasować dla utrwa�
lenia i efekt był gotowy. Prace mogły być zrealizowane 
dzięki pani Gołacie z Żołędowa, która podarowała worki  
na rzecz świetlicy. Natomiast w drugiej części, trzeba było 
wyciąć z filcu odpowiedni szablon, zszyć go i włożyć trochę 
swojej inwencji, aby naszywka była inna od pozostałych. 
Gotowe aplikacje zostały przypięte agrafką do plecaków, 
bluz i worków, które były wcześniej wykonane.

 „Wiosna, wiosna ach to Ty…”
Tymi słowami piosenki 

Marka Grechuty przy�
witana została wiosna 
w pierwszym dniu jej 
panowania. Aby tradycji 
stało się zadość pożegna�
no Marzannę – symbol 
zimy, która wcześniej zo�która wcześniej zo�
stała przygotowana na zajęciach plastycznych. Później było 
świętowanie przy ognisku, czyli pieczenie kiełbasek i śpie�
wanie, „Wiosno, wiosno, ech że Ty.”

 Codzienność
Oprócz stałych zajęć w placówce, udzielana jest również, 

pomocy przy odrabianiu lekcji i nauce. Inni, w tym czasie 
korzystają z bogatej oferty gier planszowych, czy zabaw 
ruchowych. Ruch stał się ulubionym zajęciem dzieci. Grupa 
pasjonatów tańca, ćwiczy systematycznie układy chore�
ograficzne podpatrzone w sieci. 

Wieści z Bożenkowa
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Jedno spotkanie, a tyle 
wrażeń

Wypełnionym po brzegi w kalendarzu wizytami u specjali�
stów bądź innymi obowiązkami, zawsze znajdzie się chwila, 
aby spotkać się, porozmawiać i miło spędzić czas. Taką wła�
śnie dewizę wyznają „młodzi duchem”. Tak, też było podczas 
ostatniego spotkania, jednakże oprócz stałych punktów, 
doszło jeszcze świętowanie: Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn, 
Dnia Teściowej oraz prelekcja dzielnicowego policji. 
W ramach świąt panie i panowie, obdarowali siebie słodkim 
podarunkiem, bo nie ma nic lepszego na osłodę życia, jak 
smak czekolady. Natomiast w ramach prewencji asp. szt. 
Stefan Bilawski zaznajomił seniorów o zagrożeniach dnia 
codziennego i prowadzeniu na terenie gminy różnych ak�
cjach prewencyjnych. Po części wykładowej przyszedł czas 
na świętowanie przy smakowitych daniach i przepysznych 
ciastach. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnych śpie�
wów. Głównym wodzirejem był pan Janusz, który swym 
głosem prowadził prym w śpiewaniu, a na rozstanie nadał 
pożegnalną piosenkę.

Relaksacyjny Dzień Kobiet
W ofercie placówki nie może również zabraknąć czegoś 

dla ucha i ciała dla płci pięknej. Dlatego też, w ramach Dnia 
Kobiet odbył się relaksacyjny i terapeutyczny koncert mis ty�
betańskich. W pozycji horyzontalnej kobiety mogły zaznać 
niebywałych wrażeń i doznań. Dźwięk, który wydobyty 
został z różnej wielkości mis, gongu i dzwonków, wprawiał 
w drżenie całe ciało, powodując błogi relaks i spokój umy�
słu. Aby bardziej wprawić w stan uduchowienia pan Robert 
Mątewski, który na co dzień zajmuje się terapią dźwiękiem, 
przeprowadził indywidualny masaż misami, polegający na 
uderzeniu pałeczką w misę, która leżała na klatce piersiowej 
uczestniczki. W ten sposób przejmujące tony przechodziły 
w drganie, przez ciało, aż po końce palców u nóg. Powodując 
odblokowanie stanów napięcia, sztywność mięśni, które pa�
nie nabyły przez gonitwę dnia codziennego, stres i pośpiech.  
Po kilku godzinnej terapeutycznej, relaksacji, płeć piękna 
opuściła placówkę w błogim stanie i z dźwiękiem w uszach, 
który pozostanie im jeszcze długo.

H.K.
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Z działalności Świetlicy Jarużyn
Zajęcia plastyczne

Na zajęciach plastycznych w na�
szej świetlicy dominowały klimaty 
wiosenno�wielkanocne. Przyby�
wa kolorowych prac wykonanych 
przez dzieci. Na kolejnym spotkaniu 
dzieci wykonywały kurkę w gniazd�

ku na talerzyku papierowym. Sztuczne sianko i pióra były 
niezbędnym elementem do wykonania arcydzieł, które sta�
ły się elementem ozdobnym przypominającym zbliżającą 
się Wielkanoc. Na kolejnych zajęciach dzieci wykonywały 
witraże z bibuły, kolorowe motyle itp.

Zumba dla dzieci i dorosłych
Od stycznia w naszej świetlicy odbywają się zajęcia zum�

by dla dzieci. Prowadzi je Klaudia Drzazga. Pociechy z chęcią 
i uśmiechem na twarzy uczą się choreografii, zawsze z utęsk�
nieniem oczekują kolejnego spotkania. Zumba opłacana jest 
z Funduszu Sołeckiego. Skierowana jest do dzieci z sołectwa. 
Odbywa w każdy poniedziałek o godzinie 17.00.

Od lutego zajęcia zumby są również dla dorosłych. Pro�
wadzi je Monika Rosołowska. Jest to opcja odpłatna. Panie 
spotykają się w środy o godzinie 19.00. 

Dzień Kobiet w klubie seniora
Jak co roku w tym uroczystym dniu spotkali się członko�

wie Klubu Seniora, by wspólnie uczcić 8 Marca. Panowie 
obdarowali Panie czekoladkami, kwiatami oraz dobrym 
słowem. Czas spędzono przy rozmowach na różne tematy 
oraz planowaniu wspólnych wyjazdów. Kolejne spotkanie 
już za miesiąc. Zapraszamy.

Wiosenne warsztaty
W świetlicy pojawiły się pierwsze przebiśniegi. Za sprawą 

dzieci na wiosennych warsztatach powstał kwiatowy ogród. 
Z przygotowanych przez instruktora materiałów uczestnicy 
krok po kroku wykonywali swoje prace ręczne. Pudełka po 
jogurtach posłużyły jako doniczki, kwiaty zrobiono z papieru 
kolorowego – wystarczyło tylko ozdobić i piękne bukiety za�
wędrowały razem z pociechami do domów.
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Wspólne odrabianie lekcji
Uczestnicy zajęć mają możliwość odrabiania lekcji pod czuj�

nym okiem instruktora. Jest to czas spokoju i skupienia, co 
sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy. Zadania odrabia się ła�
twiej i milej w kilka osób. Wspólna praca to czas, kiedy można 
się czegoś nauczyć, ale też podzielić się wiedzą z innymi.

Zajęcia z grupą najmłodszych
Najmłodsza grupa uczest�

ników zajęć świetlicowych 
lubi się bawić w różnego 
rodzaju gry edukacyjne. Za�
bawy ruchowe przyczyniają 
się do rozwoju motoryki 
dzieci, plastyczne kształtują 

wyobraźnię i aktywność twórczą, ponadto zabawy w gru�
pie mają wpływ na lepsze poznanie świata i innych, uczą 
umiejętności współdziałania w grupie. Dzieci chętnie ukła�
dają wspólnie puzzle oraz bawią się w inne zabawy wymy�
ślane wspólnie z opiekunem.

Powitanie wiosny
Powitanie wiosny odbyło się w naszej świetlicy po to, by 

w końcu rozprawić się z zimą. Najpierw dzieci wykonały Ma�
rzannę by potem zgodnie ze zwyczajem ją spalić, żegnając 
zimowe chłody. Pani Wiosna przygotowała za to dzieciom 
miłą niespodziankę, w zakamarkach pomieszczenia świetlicy 
pochowała oznaki zbliżającej się pory roku: motylki, kwiatki 
a przy nich coś słodkiego. Dzieci uwielbiają tego typu poszu�
kiwania a radość ze skarbów była olbrzymia. 

A.O.
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Wieści z Świetlicy w Maksymilianowie
Klub Małego Kucharza

Pogoda ostatnio nas nie rozpieszcza i coraz bardziej odczu�
walny jest brak słońca. Sposób na przybliżenie lata znaleźli mali 
kucharze. Podczas swoich kulinarnych podbojów dzieci przyrzą�
dziły lody piernikowe (dobre na każdą porę roku) oraz pyszne 
gofry z bitą śmietaną, które niemal każdemu kojarzą się z waka�
cyjną beztroską

Kółko teatralne
Trwają próby do nowego przedstawienia które planujemy 

zaprezentować m.in. na zbliżającym się VII Powiatowym Prze�
glądzie Teatrów Dziecięcych „Maski 2017”. Zaprezentujemy hu�
morystyczną wersję bajki o pewnej królewnie Zuzannie, która 
… więcej szczegółów nie zdradzę. Najlepiej zobaczyć na własne 
oczy. Do zobaczenia na spektaklu

Uniwersytet Trzeciego Wieku 

Na ostatnich spotkaniach uniwersytetu słuchacze dowiedzieli się 
wielu ciekawych informacji nt. więzi społecznych czy działalności 
rynku. Wszystkich, którzy chcą w sposób ciekawy poszerzyć 
swoją wiedzę zapraszamy do zapisania się do naszej filii.

Jubileusz seniorów 
Podczas ostatniego spotkania klubu seniora świętowaliśmy 
jubileusz 50�lecia ślubu Państwa Cieśińskich. Były życzenia, 
gromkie sto lat oraz oczywiście tort. Kolejne spotkanie 
poświęcone było ustaleniom odnośnie zbliżającej się 20�tej 
rocznicy działalności klubu. Impreza odbędzie się w maju, bo też 
w tym miesiącu 1997 roku rozpoczęła się jego działalność.
 

 Plastyczne spotkania 
W każdą środę, mali artyści spotykają się na zajęciach pla�

stycznych. Uczestnictwo w spotkaniach kształtuje indywidualne 
umiejętności, ale też uczy współdziałania w grupie. Wielką atrak�
cją jest użycie różnorodnych materiałów. Do dyspozycji uczest�
ników zajęć są wszystkie podstawowe materiały potrzebne do 
wykonania pracy. Ze względu na wygodniejsze niż w wielu szko�
łach warunki i znacznie dłuższy czas przeznaczony na plastykę, 
dzieci mają możliwość głębszego poznania technik plastycznych. 
Ostatnio na zajęciach zostały wykonane m.in. hiacynty z krepy, 
piękne bociany z papieru oraz ozdoby wielkanocne. Wykonane 
prace są omawiane i eksponowane w świetlicy.
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Klinika Zdrówko s.c. 
Iwona Adamczak, Rafał Adamczak 

Al. Mickiewicza 23, Niemcz
tel. 52 375 25 07

poniedziałek–piątek 08:00–21:00, sobota 09:00–16:00. 
Zapraszamy na nową stronę : www.klinika-zdrowko.pl

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Pełen zakres leczenia

niepłodności 

Poradnia Rehabilitacyjna
 Rehabilitacja niemowląt, dzieci i dorosłych.
Masaże i indywidualnie dobrane ćwiczenia

 „Zdrowy kręgosłup”. 

KULTURA/REKLAMA

„Zwariowane przeboje  
PRL-u”

Pod takim tytułem miał miejsce w świetlicy koncert karna�
wałowy. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała znane 
szlagiery lat 50, 60 czy 70 tych. Ze sceny akustycznie zabrzmiały 
m.in. „Szybki Bill”, „O mnie się nie martw”, „Autostop” i wiele in�
nych. Tuż przy scenie znajdowała się kawiarenka z tamtejszych 
lat. To była wyjątkowa „podróż w czasie”. 

„Dzień kobiet na wesoło”
Z okazji Dnia Kobiet 

w świetlicy odbyła się wy�
jątkowa impreza, owia�
na tajemnicą do samego 
końca. Żadna z Pań nie 
wiedziała czego może się 
spodziewać. A działo się 
wiele. Na początku walca 

wiedeńskiego zatańczyła para taneczne Oliwia Afeld i Michał 
Zawadzki. Następnie kilka utworów zaśpiewała Weronika 
Staśkowska. Do niektórych z nich zatańczyła wcześniej wspo�
mniana para. Po występie młodych artystów sceną owładnę�
li kabareciarze z Żor. Oj działo się, ale to zostanie tajemnicą 
uczestników tego wydarzenia. 

DK
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Wieści Świetlica Żołędowo
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 

Przewodniczącego Rady Gminy 
Osielsko 2017 w rozstrzygnięty 

Sportowa rywalizacja o puchar miała miejsce 4 marca już 
od godzin porannych. Sportowcy wystartowali w trzech 
kategoriach: młodzik, junior i senior. Nagrody tradycyjnie 
ufundował Przewodniczący Rady Gminy Pan Benedykt 
Leszczyński oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiel�
sku. Sędziował Pan Zdzisław Nowak, weteran tenisa sto�
łowego. Nagrody otrzymali: kategoria młodzik – I miejsce 
Olaf Poraziński, II miejsce – Oskar Biernacki, III – Nikodem 
Biernacki, IV miejsce – Karolina Romanowska, kategoria 
junior – I miejsce Weronika Staśkowska oraz nagroda spe�
cjalna dla najlepiej grającej zawodniczki, II miejsce – Marta 
Jasińska, kategoria senior – I miejsce Marcin Rychlik, II miej�
sce Mirosław Nowak, III miejsce Rafał Biernacki, IV miejsce 
Krystian Matwiejczyk. Wszystkim zawodnikom serdecznie 
gratulujemy. Walka o miejsca była zacięta i na bardzo wy�
sokim poziomie.

Dzień Kobiet w Klubie 
Seniora

Świętowały seniorki i seniorzy, od niedawna podwójna 
okazja, bo obchodzimy nie tylko Dzień Kobiet ale i Męż�
czyzn. Życzenia dla wszystkich złożyła Pani Lilia Machnik. 
W uroczystym spotkaniu udział wziął również Przewodni�
czący Rady Gminy Benedykt Leszczyński, który tradycyjnie 
obdarował zebranych pięknymi życzeniami oraz pysznym 
tortem. Na tym nie koniec niespodzianek, ponieważ sołtys 
Stanisław Mikulski wraz z opiekunką seniorów przygotowali 
tradycyjny upominek z tej okazji. Były to goździki i rajstopy. 
Taki prezent wywołał lawinę uśmiechów oraz przywołał 
trochę wspomnień. Kwiatki i rajstopki zakupiono z fundu�
szu Rady Sołeckiej.

Zajęcia kulinarne
Dzieci i młodzież uwielbiają uczyć się czegoś, co ich inte�

resuje, jest to między innymi gotowanie. Na zajęciach moż�
na się wcielić w rolę kucharza i dowiedzieć się ciekawych 
rzeczy jak również samemu je wypraktykować. 
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Warsztaty cukiernicze
Wyższa szkoła jazdy, tak można określić smaczne i piękne 

ciastka, które powstały na zajęciach z Panią Wioletą Swęn�
drak. Wyrabianie ciasta, składniki, sposoby na wałkowanie 
by ciasto nie stwardniało lub nie roztopiło się za bardzo, tem�
peratura pieczenia. I najlepsze na koniec, jak zrobić kolorowy 
lukier i go wykorzystać do dekoracji. Taką wiedzę dzieci zdo�
bywały podczas warsztatów, świetnie się przy tym bawiąc.

Zajęcia plastyczne
Zajęcia maja na celu rozwijanie sprawności manualnych 

poprzez poznawanie wielu technik plastycznych, jak: rysu�
nek, malarstwo, grafika, rzeźba. Rozwijają pomysłowość, 
kreatywność, wyobraźnię i koncentrację. Sprawiają przy�
jemność oraz są formą relaksu.

Zajęcia wokalne
Dzięki osiąganiu coraz doskonalszej techniki wokalnej, 

zajęcia przygotowują do udziału w różnego rodzaju kon�
kursach piosenki, występach scenicznych,  poprawiają 
kondycję. Pracujemy nad ciekawym repertuarem, różnico�
wanym pod względem: charakteru, tematyki oraz stylistyki 
muzycznej. 

Zajęcia świetlicowe
Świetlica to nie tylko zajęcia i imprezy, jest czas na relaks 

i spotkania ze znajomymi. 

Odrabianie lekcji – pomoc 
w nauce

Stałym punktem programu jest również pomoc dzieciom 
w nauce. Trudności w uczeniu się przez dzieci, wynikające 
z różnych względów staramy się pokonać wspólną nauką 
oraz wspólnym odrabianiem zadań domowych.

JKN
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Wernisaż osielskich plastyków
 Grupa plastyczna osób dorosłych działa prężnie od 2016 

roku pod kierunkiem artysty – plastyka Pawła Cywińskie-
go. Październik 2016 roku to ważna data w działalności 
osielskich plastyków. Wtedy bowiem miał miejsce plener 
w malowniczo położonej nad Jeziorem Charzykowskim – 
Funce. Poplenerowe krajobrazy Strugi siedmiu jezior, jeszcze 
inne plenery, studium z martwej natury, wszystko to moż�
na było zobaczyć na marcowym wernisażu w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Prace wykonano w szerokiej gamie tech�
nik. Od rysunków ołówkiem, węglem, pastelami po techniki 
malarskie: malarstwo olejne i akrylowe. Grupa zajmowała 
się także ceramiką. W jej skład wchodzą i swoje prace za�
prezentowali: Eliza Bujnicka, Barbara Juszczak, Iza Lussa, 
Ludmiła Mosalska, Zofia Mikołajczyk�Osallska, Norbert 
Przybysz, Małgorzata Staśkowska, Ewa Szarlej�Gierach, 
Teresa Wiśniewska i Grażyna Woźna�Przybylska. 

– Ten wernisaż to przegląd a zarazem podsumowanie 
naszej wspólnej rocznej współpracy. – stwierdził Paweł Cy�
wiński prowadzący grupę.

 MM

KULTURA



15 NR 2/2017

Panorama Osielska

Okiem Olgierda
Pan Poeta 
W dobie artystów tzw. no�

watorskich, ambitnych, bez�
kompromisowych oraz walki 
o uzyskiwanie dotacji często 
na antykulturalne inicjatywy, 
sam postanowiłem zagłębić się 
w twórczość autorów dawniej�
szych. Idąc tym tropem natra�
fiłem na Stanisława Balińskiego 
– poetę, który urzekł mnie pod 

wieloma względami. 
Stanisław Baliński od początku swojej literackiej drogi na�

leżał do grupy „Skamandra”. Pisał w niej razem z Lecho�
niem, Wierzyńskim czy Hemarem. 

W dwudziestoleciu międzywojennym poeta tworzył tak�
że na placówkach dyplomatycznych, gdzie pełnił służbę 
ojczyźnie. Po II Wojnie Światowej wyemigrował do Anglii, 
nie identyfikując się z powojennymi porządkami w Polsce 
i twórcami polityki kulturalnej PRL – u. Zmarł w listopadzie 
1984 roku jako ostatni ze Skamandrytów, w dodatku dale�
ko od ukochanej Polski. 

Sam w swoich zbiorach mogę wyróżnić „Rzecz Sumie�
nia”, książkę wydaną w 1942 roku i „Trzy poematy o War�ą w 1942 roku i „Trzy poematy o War�w 1942 roku i „Trzy poematy o War�
szawie” z 1945 roku; zapisy wspomnień Polaka – Patrioty 
o starej Warszawie, przebywającego na obczyźnie. Bardzo 
dobrze twórczość poety opisał Wojciech Wencel: „Bardzo 
silne jest u Balińskiego wspomnienie tradycji szlacheckiej – 
dworku, ogrodu, pejzaży kresowych, ale też przedwojennej 
Warszawy – wspaniałego, zupełnie innego niż współczesne 
miasta, w którym chciałoby się żyć. To poezja, która por� w którym chciałoby się żyć. To poezja, która por�. To poezja, która por�
tretując w momencie rozpadu kresową Atlantydę, ocala ją 
dla naszej wyobraźni. Pielęgnuje mit, który wywodzi się od 
Pana Tadeusza i który trwa w każdym wrażliwym Polaku 
(2016)”. 

Smutno jest wypominać polskiemu państwu i ludziom 
kultury odpowiadającym za podręczniki szkolne, kolportaż 

książek, media opiniotwórcze i kształt świadomości kultu�
ralnej Polaków, że nie potrafią (nie chcą?) przywrócić pa�
mięci o poecie i jego twórczości, który w trudnych czasach 
walki o wolność oznajmiał; 

„Polska Podziemna”
Moją ojczyzną jest Polska Podziemna,
Walcząca w mroku, samotna i ciemna,

Moim powietrzem jest wicher bez nieba,
Moim pokarmem jest krew w garści chleba,

A moim światłem, co płonie z daleka,
Jest nasze prawo i prawo człowieka. 

 
Może mnie dławić ten bunt wiecznie żywy,

Ale bez niego nie będę szczęśliwy,
Mogę uciekać przed zmagań żałobą,

Ale już nigdy nie ujdę przed sobą.
Wśród wielu ojczyzn, co płyną w mgle cudnej,

Ja chcę tej jednej, tej wolnej, tej trudnej. 
 

Cóż mi po wszystkich słońcach tego świata,
Jeżeli światło zaciemnia mi krata.

Cóż mi po wszystkich urokach tej ziemi,
Jeśli mi serce pchnięto do podziemi.
O bracia moi, a kto bez wolności,

niech w ciemności idzie i walczy w ciemności. 
 

Moją ojczyzną jest Polska Podziemna,
Walcząca w mroku, samotna i ciemna,
czy tam, czy tutaj, to jedno nas łączy,

Nurt nieśmiertelny, co we krwi się sączy
I każe sercu taką moc natężyć,

Że wbrew rozumom musimy zwyciężyć.

Stanisław Baliński jako Pan Poeta, Pan Polak, ale przede 
wszystkim Pan Obywatel Dumnej Polski – takim jest dla 
mnie ów literat. 

Olgierd Bondara, Niezależny Felietonista

Bibliografia:
1.Jan Lechoń, „Poezje”
2.Stanisław Baliński „Wiersze Zebrane”
3.Arcana, nr.130
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Wiosenne spotkania
W powietrzu czuć już wiosnę. Przyroda budzi się 

do życia, a wraz z nią pojawia się mnóstwo inspiracji 
na kreatywne zajęcia plastyczne. Doświadczyć tego 
mogą mali uczestnicy zajęć plastycznych w Gmin�
nym Ośrodku Kultury w Osielsku. Na zajęciach wy�
konują wiosenne dekoracje, a przy tym poznają różne techniki oraz materiały plastyczne. Dzieci 
poznały technikę bibułkarstwa i wykonały z krepiny piękne róże, krokusy i hiacynty. Również nie 
mogło zabraknąć bocianów z papieru i kolorowych motyli.             MO 
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5 lat koła modelarskiego 
W GOK Osielsko odbyło się uroczyste otwarcie wysta�

wy wieńczące pięciolecie aktywności koła modelarskie�
go działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiel�
sku. Uroczystość z jednej strony była podsumowaniem 
dokonań naszych modelarzy na przestrzeni ostatniej po�
łowy dekady, z drugiej strony rozpoczęciem nowego roz�
działu działalności koła jakim było nadanie nazwy „Koło 
Modelarskie ISKRA” oraz jego loga. Zarówno nazwa jak 
również logo odzwierciedlają motto naszych spotkań 
jakim jest rozwijanie kreatywności oraz przekraczanie 
kolejnych granic.

Wystawa, którą można było zwiedzać, przedstawia�
ła modele od samego początku naszej działalności do 
chwili obecnej. Na ich podstawie można było się prze�
konać jaka niebywała modelarska metamorfoza doko�
nała się w naszych pracach w trakcie ostatnich pięciu lat. 
Z jednej strony nasza młodzież rozwija swoje manualne 
zdolności, z drugiej odnajduje swoje „modelarskie JA” 
precyzując swoje preferencje. Nie bez znaczenia jest dla 
nas jest również historyczny aspekt modelarstwa. Re�
alizując kolejne projekty modelarze starają się zgłębić 
wiedzę na temat danego modelu, ludzi oraz wydarzeń 
z nim związanych. Wszystko po to aby model nie był je�
dynie ładnie pomalowanym kawałkiem plastiku ale uko�

ronowaniem wysiłku manualnego, poszerzeniem wiedzy 
oraz poniekąd hołdem dla ludzi z nim związanych. 

Możliwość utożsamienia się, spojenie grupy poprzez 
symbolikę oraz rosnący poziom naszych prac pozwoli 
w niedalekiej przyszłości na zaistnienie „Koła mode�
larskiego Iskra” na szerszej arenie niż lokalna. W przy�
szłości planujemy reprezentować naszą osielską, mode�
larską społeczność na różnego rodzaju ogólnopolskich 
wystawach, pokazach. Żywimy nadzieję, że nasz trud, 
pasja, poświęcenie zostanie i tam zauważony, doceniony 
równie mocno jak przez odwiedzający naszą kończącą 
się właśnie wystawę. Za słowa uznania niejednokrotnie 
podziwu wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy, za�
praszając jednocześnie na kolejne nasze imprezy jakie 
w przyszłości będą mieć miejsce.
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Tylko dla kobiet…
 To nie tylko tytuł koncertu z okazji Święta Kobiet, ale tak�

że fakt. GOK Osielsko, zaprosił bowiem tylko panie z pro�
zaicznego powodu, by pomieścić wszystkie chętne uczest�
niczki do jego wysłuchania. 

 Wśród sercowej dekoracji wykonanej przez Piotra Wizi�
mirskiego koncert rozpoczęli młodzi wykonawcy ze Studia 
Piosenki Gminnego Ośrodka Kultury. Wśród piosenek nie 
zabrakło utworów o różnych odcieniach miłości. Np. Marta 
Wiśniewska starała się przekonać, że jej „Serduszko puka 
w rytmie cha�cha”, Oliwia Pawluczuk uważała, że „Chłopak 
z gitarą byłby dla mnie parą”. Kobiecą, rezolutną samo�
dzielność promowała Marcelina Popiel utworem „O mnie 

się nie martw”. 
 Serca pań szturmem podbił tenor z Akademii Operowej 

przy Teatrze Narodowym w Warszawie – Sławomir Nabor�
czyk, który brawurowo wykonał utwór „Brunetki, blondyn�
ki”, klasykę solowej muzyki operetkowej i „Love of my life” 
zespołu Quinn. Konferansjerem koncertu był niżej podpi�
sany. 

 Wszystkie panie, które opuściły sobotni koncert z okazji 
Dnia Kobiet mogą odczuwać pewien dyskomfort. Można 
się z nim uporać dopiero za rok, będąc na kolejnym kon�
cercie!

 Do zobaczenia… 
MM 
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Kolejny sukces 
wokalistek ze Studia 

Piosenki GOK Osielsko
 

W Miejskim Domu Kultury nr IV w Bydgoszczy odbył się 
VII Wojewódzki Konkurs Wokalny pt. „Miłość ci wszystko 
wybaczy”. W konkursie wzięły udział dwie uczennice ze 
Studio Piosenki w Osielsku – Martyna Stala i Wiktoria Kida. 
Obie dziewczyny zostały laureatkami! Wiktoria Kida zajęła 
II miejsce natomiast Martyna Stala wywalczyła wyróżnie�
nie! Serdecznie gratulujemy!!

Tel. 605 567 280
Posiadam koncesję na terenach

gmin Osielsko i Dobrcz
Posiadam dwa samochody 
o pojemności 5 m i 10,5 m

Szybko, Tanio, Solidnie

USŁUGI ASENIZACYJNE

KWIACIARNIA 

    kompozycje florystyczne,
   kwiaty cięte i doniczkowe,
   bukiety ślubne,
   wiązanki okolicznościowe,
   wieńce i wiązanki pogrzebowe,
   wyroby ceramiczne,
   znicze, świece, 
   szkło ozdobne,
   karty okolicznościowe,
   upominki, dodatki i inne...

OGRODNICTWO
   kwiaty balkonowe,
   kwiaty rabatowe i ogrodowe,
   bratki, niezapominajki, stokrotki,
   byliny, 
   środki ochrony roślin, nasiona,
   nawozy i odżywki,
   ziemia: kwiatowa oraz do iglaków, 
   ziemia ogrodowa pod trawniki,
   skrzynie i kosze wiklinowe, 
   kora, zrębki dekoracyjne.

Tel. kom. 667 639 882, Tel./fax 52 381 36 26, NIEMCZ, ul. Bydgoska 100

Ogrodnictwo HIRSCH

GODZINY OTWARCIA
pon. – pt. 8.00–18.00, sob. 8.00–16.00, niedz. w sezonie wiosennym 10.00–15.00
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Magiczny wieczór
Spotkanie z bardem, pisarzem i filantropem

Dzień Kobiet w klubie seniora
Na marcowym spotkaniu seniorzy z Osielska świętowali 

Dzień Kobiet. Dużą niespodziankę sprawił paniom sołtys 
Konrad Cichański oraz Krzysztof Lewandowski, którzy 
w imieniu rady sołeckiej przybyli z pięknymi tulipanami. Nie 
zabrakło życzeń i toastów, do których dołączył dyrektor 
GOK Marek Manuszewski. Na spotkaniu gościliśmy rów�

nież dzielnicowych z Osielska asp. szt. Roberta Szyszler oraz 
asp. szt. Stefana Bilawskiego. Głównym celem wizyty było 
uświadomienie starszych osób i przekazanie im wiedzy na 
temat zagrożeń, jakie mogą spotkać ich w codziennym ży�
ciu. Seniorzy chętnie uczestniczyli w dyskusji. 

S.Z.

 W szary, sobotni wieczór gościem Gminnego 
Ośrodka Kultury w Osielsku był Jacek Pikuła, postać 
kultowa w Katowicach, założyciel schroniska dla 
ponad setki ubogich dzieci. „Skrawek nieba, porad�
nik nieporadny” to autobiografia autora, także pa�
sjonata wędrówek po polskich górach, po których 
wędrował ponad siedem lat. Pisarz w barwny spo�
sób opowiadał zgromadzonej publiczności o swojej 

drodze życiowej ubogacając opowieść śpiewem 
i grą na gitarze. Oprócz własnych kompozycji nie 
zabrakło utworów: Andrzeja Poniedzielskiego, 
Leonarda Cohena i in. bardów. Na zakończenie 
wieczoru każdy mógł nabyć książkę lub płytę za 
każdym razem z inną dedykacją autora, miesz�
kańca stu trzydziestoletniego domu po Łem�
kach, z drewnianych bali.

MM
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Zajęcia gry na pianinie  
w GOK Osielsko 

„Czym jest muzyka? Nie wiem.
Może po prostu niebem

Z nutami zamiast gwiazd....“
L.J.Kern

Od zawsze muzyka była moją 
pasją i zarówno granie na for�
tepianie jak i nauczanie innych 
gry, sprawiało mi wiele radości. 
Z  powodu przeprowadzki do 
Bydgoszczy a następnie Osielska 
musiałam zostawić moja kocha�
ną szkołę muzyczną II stopnia 
w Gdańsku, gdzie kiedyś się 
uczyłam a potem pracowałam 
jako nauczyciel. Przez kilka lat 
doskonaliłam swoje umiejętności 
i pogłębiałam wiedzę z  zakresu 
muzykoterapii. Wreszcie w 2016 
roku pojawiła się okazja powrotu 
do pracy tu, na miejscu, w Gmin�
nym Ośrodku Kultury w Osiel�
sku. Wprawdzie to nie szkoła 
muzyczna II stopnia ale... może 
to nawet i lepiej. Nie ma narzu�
conego z góry programu, ucznio�
wie są w różnym wieku i z różnymi oczekiwaniami, istnieje też 
możliwość indywidualnego dostosowania sposobu naucza�
nia do oczekiwań uczniów. Jak się okazało motywacja moich 
uczniów jest bardzo różna: jedni chodzą na zajęcia z powodu 
nakazu rodziców, inni sami chcą się nauczyć grać na pianianie, 
a jeszcze inni traktują grę jako sposób na spędzanie wolnego 
czasu i formę rozwijającej aktywności intelektualnej na emery�
turze. Z  każdym uczniem wspólnie dobieramy repertuar i nad 
nim pracujemy. Jestem zdania, że tylko grając utwory, które się 
lubi można robić postępy bez poczucia nudy i straconego cza�
su. Wiele osób wybiera repertuar popularny – przeboje z radia, 

muzykę filmową; inni wolą klasyczne standardy. Tu zaznacza się 
przewaga nauki w Gminnym Ośrodku Kultury nad szkołą mu�
zyczną, która narzuca program. A przecież nie każdy, kto uczy 
sie grać, chce być zawodowym muzykiem. Wiele osób po pro�
stu woli grać dla siebie i przyjaciół. Chce cieszyć sie muzyką bez 
stresu związanego z byciem ocenianym grając to, co lubi najbar�
dziej. Aktywność muzyczna daje im ogromną satysfakcję i ra�
dość. Moi uczniowie są bardzo barwną i wspaniałą grupą. Wielu 
z nich ma prawdziwy talent muzyczny i komponuje naprawdę 
oryginalne utwory. Praca z nimi to przyjemność. Niestety nad�
miar obowiązków bardzo ogranicza niektórym uczniom czas 
do ćwiczeń na pianinie. Nie wszyscy mają w domu instrument, 

na którym mogliby ćwiczyć, ale to nie 
powód, żeby nie nauczyć się grać. Mimo 
tych trudności wszyscy uczniowie, którzy 
kochają muzykę, zarówno najmłodsi jak 
i starsza grupa robią stałe postępy. Jesz�
cze nie minął rok, od kiedy rozpoczęłam 
pracę w GOK�u, a już wiele nowych osób 
chce zapisać się na lekcje gry na piania�
nie. W większości to znajomi i rodzeństwo 
moich uczniów. Cieszy mnie to niezmier�
nie, że miłością do grania na pianinie „za�
rażają się“ kolejne osoby z  naszej małej 
społeczności. Wierzę, że zamiłowanie do 
muzyki i kultury w naszej gminie będzie 
stale rosło.

Z muzycznymi wiosennymi  
pozdrowieniami

Dorota Bociąga-Radomska
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BYDGOSZCZY

Pomagamy 

realizować 

marzenia

Kredyt 
mieszkaniowy

Pomagamy 

realizować 

marzenia

Kredyt
mieszkaniowy

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania KREDYTU MIESZKANIOWEGO spłacanego w 276 ratach miesięcznych, którego kwota wynosi 178.000,00 zł z uwzględnieniem oprocentowania w wysokości 3,64%* i prowizji 
0,00%, wynosi 3,74%. Miesięczna rata kredytu wynosi 645,00 zł odsetki. Całkowity koszt kredytu wynosi 75.363,76 zł, w tym 74.844,76 zł to odsetki, natomiast 519,00 zł to koszty związane z zabezpieczeniem. Całkowita kwota 
do zapłaty to 253.363,76 zł. Informacje zostały podane na podstawie reprezentatywnego przykładu. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa.
*WIBOR 3M stanowiący średnią arytmetyczną z miesiąca czerwca 2016 r. wynosi 1,69 % marża Banku 1,95 p.p.

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy
www.bsbydgoszcz.pl
ul. Kołłątaja 8, 85-080 Bydgoszcz, tel 52 362 32 00
Oddziały:
Białe Błota, ul. Guliwera 13, 52 381 40 92
Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 44, 52 381 61 50
Dobrcz, ul. Długa 45 a, 52 381 89 13
Osielsko, ul. Szosa Gdańska 53, 52 324 08 10
Sicienko, ul. Mrotecka 2, 52 381 55 14
Złotniki Kujawskie, ul. Podgórna 12, 52 351 75 56
POK Kotomierz, ul. Bankowa 1, 52 381 92 12
POK Nowa Wieś Wielka, ul. Bydgoska 14f, 52 381 20 68

Kącik pasjonatów literackich 
Ostatnich gryzą psy, czyli wspo-

mnienia operatora Grom-u

Ostatnich gryzą psy  to pierwsza 
z cyklu książka NAVALA przedstawia�
jąca jego wspomnienia o życiowym 
szczęściu w trudnych sytuacjach oraz 
o determinacji i ciężkiej pracy, dzięki 
której początkowe niepowodzenie 

przekuwa się w sukces. 
NAVAL przez czternaście lat służył w GROM�ie jako 

operator w zespole bojowym. Połowę tego czasu spę�
dził na  zagranicznych misjach. Za swoją służbę był wie�
lokrotnie odznaczany, w tym najwyższymi odznaczeniami 
wojskowymi m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża 
Wojskowego, Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża 
Wojskowego (przyznawanym za czyn wybitnego męstwa 
połączony z narażeniem życia), Złotą Odznaką GROM�u. 
Teraz jako były żołnierz elitarnej jednostki wojskowej, 
autor wspomnień weterana, unikając fałszywej skrom�
ności, opowiada o fizycznym wysiłku aż do bólu i krwi, 
ale bez cienia wątpliwości w sens wyznaczonego zadania. 
W książce nie ma gotowej recepty na sukces, Naval często 
powtarza, że każdy dociera inaczej do celu, ale skoro on 

dał radę, to czemu innym ma się nie udać! Autor, zanim 
został operatorem GROM�u, był dekarzem, ślusarzem, 
spawaczem, kelnerem, a nawet drobnym przemytnikiem. 
Nabyte w cywilu umiejętności pozwoliły mu przejść se�
lekcję i kurs podstawowy, a potem stać się zawodowym 
żołnierzem i służyć w GROM�ie. Pokazuje czytelnikowi 
swoją drogę i udowadnia, że aby przetrwać w warunkach 
bojowych w dżungli i na pustyni, musiał najpierw prze�
trwać... starsze siostry ;), szkołę zawodową, zasadniczą 
służbę wojskową w Lublińcu, pracę robotnika w fabryce, 
czy usunięcie z kursu w GROM�ie. Jak mówi: „To żadne 
bohaterstwo, to życie. I wcale nie musi być nudne, wy-
starczy mieć cel  i do niego dobry plan”, i właśnie dlate�
go warto przeczytać tę książkę! W 2012, gdy do sklepów 
trafiła gra komputerowa Medal of Honor usłyszeli o nim 
wszyscy. Warfighter – Naval był dla jej twórców jednym 
z dwóch pierwowzorów postaci GROM�owca, w którą 
może wcielić się gracz.  Wspiera swoją wiedzą i doświad�
czeniem instytucje charytatywne i pozarządowe (m.in. 
PAH) oraz służby mundurowe. Działa społecznie (jest wo�
lontariuszem Muzeum Powstania Warszawskiego) i pro�
wadzi własną firmę – Naval Polska.

KL
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Życzliwość a sprawiedliwość i uczciwość w życiu 
publicznym. Przestroga czy utopijne marzenia 

Pojęcie życzliwości jest różnie pojmowane. Mówi się 
o życzliwym traktowaniu petenta w urzędzie administracji 
publicznej, życzliwość sąsiedzkiej, międzyludzkiej, życzli�
wości bez względu na pozycję społeczną, religię, poglądy 
polityczne, płeć, rasę, majętność, itp. Co więcej przy okazji 
pojęcia życzliwości pojawia się często jej dopełnienie w po�
staci bezinteresowności lub wręcz całkowicie nowego po�
jęcia bezstronności. Terminy te w przypadku administracji 
publicznej opisują istotę obiektywizmu, bezinteresownej 
życzliwości w stosunku do wszystkich, zarówno osób fi�
zycznych jak i prawnych. Taki kanon zachowania nakłada 
wręcz prawo, które wprost wskazuje, iż wszyscy są wobec 
prawa równi, niedopuszczalne jest zatem nieusprawiedli�
wione traktowanie. 

Postulat ten mimo swojej wartości, ważkości w codzien�
nym życiu ulega pewnym dewiacjom. Podlega odstęp�
stwom natury moralno�etycznej, polityczno�prawnej, czy 
też w końcu społecznej. Stanowi złożony efekt, który jest 
trudny do uchwycenia i dokładnego zdekodowania. Wiąże 
się on ściśle z patologicznymi zachowaniami władzy i jej ad�
ministracji. Wynika wprost z faktu, iż nie stosujemy wprost 
wielkich zasad prawnych i innych, często elementarnych, 
kanonów postępowania w codziennym życiu. Dokonuje�
my osądów, które nie stanowią obiektywnych ocen, nie są 
przysłowiowym „złotym środkiem”. Przyjęte rozwiązania 
nie stanowią wartości czysto ludzkiej, a jedynie odnoszą się 

do partykularnych interesów „elit”, aby nie powiedzieć lo�
kalnych kacyków. Mówiąc w skrócie działania odbywają się 
na zawiasach prawa, o których była już mowa na łamach 
Panoramy Osielska w jednym z felietonów.

Zatem wszyscy, w szczególności funkcjonariusze pu�
bliczni, winni zdawać sobie sprawę, że są członkami 
określonych społeczności i winni im, określone prawem, 
zgodne działanie na rzecz wspólnot. W skrócie można 
to sprowadzić do postulatu nieszkodzenia, które najtraf�
niej i jednocześnie najprościej ujął Platon mówić, iż „celem 
naszych czynów powinno być czynienie dobra”. Postulaty 
postępowania i zachowań są tylko życzeniami, a życie so�
bie stanowi swoje rozwiązania. Zatem czy można mówić 
o sprawiedliwości, życzliwości i uczciwości w życiu publicz�
nym, czy warto jest dbać o te wartości, które nie powinny 
tracić na wartości, a jednak wydaje się ich walor nie jest 
w trendy we współczesnym świecie? 

Bez wątpienia życzliwość, sprawiedliwość i uczciwość są 
walorami pozytywnymi, może nie modnymi w tym zglo�
balizowanym i nasyconym materializmem świecie, jednak 
warte trudu dbania o nie, stosowania je na co dzień. Wy�
pełniania ich w całości życzę wszystkim, zwłaszcza oso�
bom z kręgu władz publicznych, także sobie. Poddaję pod 
rozwagę i przemyślenia ich kwestii, gdyż w tym świecie są 
to wartości, które obok honoru, ojczyzny i, wydają się fun�
damentalne dla naszego bytu.

Krzysztof Lewandowski

MIESZKAŃCY 

Kącik samorządowca

Obwodnica przez Osielsko

Droga szybkiego ruchu S�5 ma powstać 
do 2019 r. Będzie przebiegać przez: Pawłó�
wek, Szczutki, Bożenkowo, Aleksandrowo 
i Tryszczyn.

 „Ekspresówka” to odgałęzienie drogi S 10, 
jakoby obwodnica Bydgoszczy, łączącą się 
w Aleksandrowie z 5. Jej węzły przewidzia�
no w Pawłówku, Maksymilianowie i Alek�
sandrowie. Na ową drogę wycięto około 
180 h lasu. Wycinkę zakończono z końcem 
lutego. Gałęzie zostaną usunięte do końca 
kwietnia. Potem do pracy przystąpi sprzęt 
karczujący, a po nim rozpoczną się roboty 
budowlane.

 MM

Cena naszego pośpiechu… 180 h lasu 
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Podziel się wiedzą  
i doświadczeniem

Wiosna zawitała do nas dość szybko. Po białym śnieżnym 
puchu nie pozostało już nic – a szkoda. „Biała pierzynka” 
skrzętnie przykrywała psie kupy. Osielsko to jedno „duże 
pole minowe”. Patrząc na chodniki, trawniki aż człowie�
ka ponosi złość! Kochamy nasze zwierzęta domowe nie 
skrzywdzimy ich, ale pies to nie tylko przyjaciel człowieka, 
nie tylko  członek rodziny. Pies to także obowiązek! Obo�
wiązek dbania o jego zdrowie, wygląd, płacenie podatku za 
posiadanie psa to także obowiązek sprzątania po nim. Pies 
po sobie nie posprząta!

Właściciele czworonogów (nie wszyscy) otwierają furtkę 
wypuszczają pieska na ulicę a on zadowolony podleje są�
siadom iglaki, zostawi drugiemu sąsiadowi kupę pod furtką 
i wraca zadowolony na swoją czystą posesję. Inny obrazek 
– dzieci idą na spacer ze swoim pupilem bez kagańca, pies 
ciągnie w prawo raz w lewo i szuka miejsca, gdzie by to 
pozostawić „minę”. Najlepiej sąsiadowi!

Uczmy swoje dzieci, jeśli już chciały psinę to mają w sto�
sunku do niej obowiązki. Wyprowadzając swojego psiaka 
niech pamiętają o posprzątaniu po nim.

Opuściliśmy miasto by zamieszkać w enklawie ciszy, zie�
leni i czystości. Mamy aspiracje co do mieszkania w dobrej 
dzielnicy. Swoje domy nazywamy rezydencjami, posiadło�
ściami, na podjeździe stoją „wypasione fury”, ogrody wy�
pielęgnowane, a że mój pies brudzi naszą dzielnicę to już 
nie mój problem! Bądźmy obiektywni i zobaczmy, jak wy�
gląda nasza gmina? Ponoć jedna z bogatszych. Przykro pa�
trzeć na tak brudne ulice.

 Czy aż tak ciężko posprzątać po swoim czworonogu? 
Dajmy początek od siebie! Tego wymaga kultura. 

Ponadto drodzy  posiadacze psów, plac zabaw dla  na�
szych dzieci nie jest wybiegiem dla Waszych czworonogów! 
Piękno naszej gminy to nie tylko ładna architektura, ogrody, 

ale przede wszystkim czyste ulice chodniki i par�
ki. W następnym wydaniu zamieścimy fotorelacje 
czworonogów i ich właścicieli zostawiających „nie�
spodzianki” przy posesjach i nie tylko. I to nie jest 
prima aprilis.

Pozdrawiam wszystkich właścicieli piesków

A teraz zmiana tematu:
Wiosna to okres, gdzie nie tylko do życia budzi 

się przyroda. To także czas aby pomyśleć o sobie. 
Niech wiosenne promienie słońca wyzwolą w nas 
trochę „egoizmu”. Pomyślmy o sobie, zmieńmy 
nawyki żywieniowe, zostawmy dość kaloryczne 
potrawy i zamieńmy na lżejszą kuchnię. W skle�
pach pojawiają się już pierwsze nowalijki. Praca 
w ogródku to nie wszystko. Daje ona nam dużo 
radości ale bierzmy kije i dalej w las na spacer. Ruch 
na świeżym powietrzu to najlepsze lekarstwo po 
zimowym „leniuchowaniu”. Czas przygotować na�
sze rowery!!!

Cieplejsze dni zachęcają do jazdy rowerowej. 
Szkoda, że w Osielsku brak ścieżki rowerowej. 
Trudno  może w końcu rowerzyści doczekają się 
trasy rowerowej.

Jolanta L. Wróblewska

MIESZKAŃCY
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Pomimo, że tym razem pogoda nie sprzyjała zwiedzaniu, 
nie zniechęciło to pań z KGW Maksymilianowo, które wy�
brały się na wycieczkę do Grudziądza. Do naszej grupy do�
łączyły także koleżanki z Niemcza i Żołędowa. Wyjazd miał 
tylko dwa cele – pierwszy to poznanie historii i zabytków 
Grudziądza, drugi – wizyta w termach. 

Grudziądz to miasto położone na prawym brzegu Wisły, 
kojarzące się z jednym z największych więzień w Polsce i tra�
dycjami ułańskimi. Pierwsze wzmianki o tym grodzie pocho�
dzą już z roku 1064. Ale już w pierwszej połowie XIII wieku 
miasto przeszło w ręce Krzyżaków i wróciło do Polski dopiero 
w roku 1466. Z tego okresu pozostały w mieście ruiny zamku 
krzyżackiego na wzgórzu zamkowym oraz odrestaurowana 
wieża „Klimek”, z której w pogodne dni widać dwa najbliżej 
położone miasta – Nowe i Chełmno. Niestety pogoda nam 
nie sprzyjała i mogłyśmy jedynie podziwiać most im. Broni�
sława Malinowskiego. Oprócz ruin zamku widziałyśmy tak�
że mury miejskie i unikatowy zespół spichrzów z XIII wieku. 

Podziwiałyśmy także piękne kamienice na starym mieście, 
a także bazylikę kolegiacką św. Mikołaja, w której Mikołaj 
Kopernik po raz pierwszy wygłosił traktat o monecie. 

Po dwóch godzinach zwiedzania i poznawania historii 
miasta udałyśmy się do Geotermii, gdzie część pań skorzy�
stała z dobrodziejstw basenów solankowych a pozostałe 
panie relaksowały się w tężni. Pobyt w solankach to wspa�
niałe panaceum na typowe dolegliwości naszych czasów 

– stres, zmęczenie, 
rozdrażnienie, bez�
senności i brak kon�
centracji. A minerały 
zawarte w solance 
działają przeciw�
zapalnie i antybak�
teryjnie. Natomiast 
przeznaczona do in�

halacji tężnia solankowa wspomaga leczenie górnych dróg 
oddechowych, nadciśnienia tętniczego i zapewnia wzrost 
odporności organizmu. 

Po takim dwugodzinnym pobycie – zrelaksowane, wypo�
częte i wzmocnione wróciłyśmy do domów

Maria Krygiel

Wycieczka do Grudziądza

FIRMA AZET 
Producent czapek zatrudni:

• Szwaczki, praca 1�zmianowa,  
brak akordu, szycie w tzw. taśmie. 

 
Kontakt: 

biuro@pwazet.com.pl 
Tel. 52 3813932

MIESZKAŃCY /REKLAMA
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„Tell me lies, tell me 
sweet little lies”. Mów mi 
kłamstwa, mów mi słod�
kie małe kłamstwa. Tak 
brzmiał refren wielkiego 
przeboju lat 80. Czy fak�
tycznie lubimy być okłamy�
wani? Dlaczego kłamiemy? 
W dzisiejszym artykule 
chciałbym pochylić się nad 
kłamstwami. Tymi małymi 
również.

Podejrzewam, że gdybyś 
zapytał się Czytelniku swo�

ich najbliższych, czy chcieliby, żebyś ich okłamywał, to wy�
mownie popukaliby się w czoło. Przecież to oczywiste, że nikt 
nie chce być okłamywany. Naprawdę? Czy mówienie zawsze 
i tylko prawdy jest dobre? Gdy się nad tym zastanowimy, to 
dochodzimy do wniosku, że nie jest to łatwe. Pojęcie kłam�
stwa samo w sobie jest bardzo złożone. Skomplementowanie 
nowej fryzury teściowej, która nie jest zbyt udana (fryzura, nie 
teściowa) i nakłamanie w zeznaniu podatkowym to przecież 
dwie różne rzeczy. Kłamstwo wpisane jest w oszustwo i zdra�
dę, jak również w sprawianie innym przyjemności. Dlaczego 
więc kłamiemy?

Tomasz Witkowski wyróżnił kilka rodzajów kłamstwa, któ�
re jednocześnie mówią wiele o naszych motywach. Kłamstwo 
altruistyczne jest używane wtedy, gdy prawda może być dla 
odbiorcy zbyt ciężka do przyjęcia. Wtedy kierujemy się wyż�
szymi ideami, chroniąc poniekąd odbiorcę lub chcąc mu ulżyć. 
Kłamstwo może być także w służbie naszego ego, rozumianego 
jako poczucie własnej wartości. Kłamstwa egotystyczne, bo to 
o nich mowa, związane są z potrzebą nieustannego podwyż�
szania samooceny. Są one także związane z manipulowaniem 

własnym wizerunkiem. Służy to podnoszeniu własnej wartości 
na tle grupy. Bardzo zbliżone do nich są kłamstwa manipulacyj�
ne. Stosowanie ich wiąże się bezpośrednio z chęcią uzyskania 
jakichś korzyści, np. materialnych, społecznych. Bardzo często 
jest to także kwestia prestiżu. Badacze podkreślają również 
znaczącą rolę potrzeby kontroli i sprawstwa, jaką odgrywa ona 
w kłamstwie manipulacyjnym. Przykładem może być sytuacja, 
gdy dziecko kłamie, bo chce uniknąć kary. Swoją drogą, jest to 
najczęstszy efekt stosowania kar. Kolejną grupą kłamstw są 
kłamstwa mimowolne, które charakteryzują się tym, że zdajemy 
sobie z nich sprawę dopiero wtedy, gdy już je wypowiedzieliśmy. 
W tym wypadku powodów mijania się z prawdą jest kilka. Jed�
nym z nich może być chęć zwrócenia uwagi. Dokładnie z takim 
rodzajem kłamstwa miałem do czynienia, gdy dziecko w jednej 
ze świetlic środowiskowych ogłosiło, że połknęło szpilkę. Zaczę�
ło żałować i przyznało się już po chwili, gdy nagle zrobiła się afe�
ra i miało jechać do szpitala. Kłamstwo mimowolne to również 
takie, gdy wolimy szybko odpowiedzieć, że czujemy się dobrze 
niż tłumaczyć przyczyny naszego złego nastroju. To są te „małe 
kłamstewka” rzucane często automatycznie, bez przemyślenia. 
Ostatnia grupa charakteryzuje się perfidią i chęcią wyrządze�
niem komuś krzywdy. Kłamstwa destrukcyjne są często wywo�
łane potrzebą rewanżu czy zemsty.

Ilość pobudek, jakimi kierujemy się oszukując, sprawia, że kłam�
stwo wydaje się być nieodłącznym elementem naszego społecz�
nego życia. Jak się zatem je rozpoznać? Wielu autorów podkreśla 
znaczenie zachowań niewerbalnych. Najczęściej wymieniane są 
tutaj gesty obronne, unikanie kontaktu wzrokowego czy też specy�
ficzne ruchy gałek ocznych. Ten ostatni przykład zyskał swego cza�
su wielu zwolenników, którzy dorobili nawet pseudo�neurologiczną 
teorię do kierowania wzroku w tę czy inną stronę, jednak nigdy nie 
przedstawiono wyników potwierdzających te tezy. Badania wręcz 
wskazują, że osoby przesadnie skoncentrowane na zachowaniach 
niewerbalnych kłamcy błędnie wskazywały momenty, gdy mijał 
się on z prawdą. Dlatego nie bez znaczenia jest to, co kłamca nam 
mówi. Świadczenie nieprawdy wbrew pozorom jest zadaniem trud�
nym i bardzo obciążającym poznawczo. Dlatego policjanci przesłu�
chujący podejrzanego zadają mu wiele razy te same pytania licząc 
na wyłowienie różnic w zeznaniach, które mogłyby wskazywać na 
kłamstwo.

Jedno trzeba przyznać – zdarza nam się kłamać i to z wielu 
powodów. Jednak, nie możemy oczekiwać, że nasze relacje 
z innymi oparte na kłamstwie będą owocne. Trudno odbudo�
wać raz zawiedzione zaufanie. W samo sedno trafia tutaj Ta�
deusz Kotarbiński: „Kłamstwem można niekiedy zajść daleko, 
ale nie można wrócić”. 

Bartosz Gwizdała
psycholog
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WIODĄCY 
PRODUCENT
STOLARKI z PCV
NA RYNKU OD 14 LAT

Lepszych okien nie ma

 Okna PCV
 Okna drewniane
 Okna dachowe „ROTO”
 Nawiewniki

P. W. „MAZUR”, Osielsko, ul. Centralna 2
Tel./fax (52) 381-30-22, tel. kom. 605 66-87-45 

krzysztofmazur59@o2.pl

TANIO

Rolety
Roletki materiałowe
Parapety

Psycholog radzi
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Darowizna w najbliższej rodzinie
Darowizna jako nieodpłatne przekazanie określonego 

składnika majątkowego (np. nieruchomości, czy środków 
pieniężnych) na rzecz drugiej osoby, co do zasady podlega 
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. W nie�
których jednak sytuacjach przepisy podatkowe, po speł�
nieniu określonych warunków, umożliwiają skorzystanie ze 
zwolnienia z podatku.

Na gruncie podatku od spadków i darowizn można wy�
różnić 3 grupy podatkowe:

a) grupa I: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki), 
wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, sy�
nowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie;

b) grupa II: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, 
zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeń�
stwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa 
małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

c) grupa III: inni nabywcy.
Dodatkowo w obrębie I grupy podatkowe wyróżnia się 

również tzw. grupę „0”, do której zalicza się małżonka, 
zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

Dla wszystkich grup podatkowych ustanowiona jest kwo�
ta wolna od podatku, do wysokości której nie trzeba płacić 
podatku od spadków i darowizn. Jeżeli kwota darowizny 
przekracza kwotę wolną, to obdarowani muszą zapłacić 
podatek od spadków i darowizn, bowiem obowiązek po�
datkowy w przypadku darowizny ciąży na obdarowanym, 
a nie na darczyńcy. 

Kwoty wolne od podatku wynoszą:
w grupie I – 9627 zł,
w grupie II – 7276 zł,
w grupie III – 4902 zł.

Wyjątek stanowi darowizna w rodzinie należącej do „0” 
grupy podatkowej. W tej grupie darowizna może być cał�
kowicie zwolniona z opodatkowania, nawet gdy przekro�
czy ustalony limit 9637 zł, pod warunkiem, że obdarowany 
zgłosi ją do urzędu skarbowego. Przekazanie darowizny 
w obrębie grupy „0” po przekroczeniu kwoty 9637 zł wy�
maga złożenia w urzędzie skarbowym formularza SDZ�2 
w terminie 6 miesięcy od momentu przekroczenia limi�
tu. Tylko wtedy darowizna będzie zwolniona z podatku. 
W każdym przypadku darowizny nie trzeba zgłaszać do 
urzędu, jeżeli umowę darowizny sporządzał notariusz (np. 
darowizna nieruchomości).

Trochę inaczej wygląda darowizna środków pienięż�
nych. Przekazanie pieniędzy w grupie „0” w każdym przy�
padku powinno zostać odpowiednio udokumentowane, 
a po przekroczeniu limitu 9637 zł dodatkowo zgłoszone do 
urzędu skarbowego. Konieczne jest zatem posiadanie do�
wodu przekazania na rachunek bankowy nabywcy darowi�
zny bądź innego dokumentu, który pozwala na weryfikację 
darowizny niezależnie od jej wysokości. Dopiero wówczas 
można skorzystać z prawa do zwolnienia z płacenia podat�
ku. A więc darowizna pieniężna, gdy przekroczy ustalony 
limit, nie podlega opodatkowaniu w „0” grupie podatkowej, 
gdy:

• zostanie przekazana przelewem bankowym lub w innej 
formie pozwalającej na jej weryfikację; 

• zostanie zgłoszona do urzędu skarbowego na formula�
rzu SD�Z2 w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. 

Do formularza SD�Z2 dołącza się dowody otrzymania 
darowizny (np. wydruki z rachunku bankowego). Ponadto 
niezgłoszenie darowizny przez osobę, która może korzystać 
ze zwolnienia skutkuje tym, że podlega ona opodatkowa�
niu na zasadach ogólnych.

Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752
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Ciekawostki ze świata podatków 

Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752

ul. Królowej Jadwigi, 18/312
85�231 Bydgoszcz
tel. 793�424�422

www.doradztwo�podatkowe.net.pl
doradca@doradztwo�podatkowe.net.pl
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Copernicus Cup 2017 – wyniki
W Toruniu, jak co roku odbyła się kolejna edycja zawodów 

pn. „Copernicus Cup”. W tegorocznych zawodach udział wzięło 
360 zawodników reprezentujących 24 kluby Karate z terenu Pol�
ski. Po raz kolejny zawodnicy Klubu „YAMABUSHI” nie zawiedli. 
Zdobyli łącznie 42 medale (w tym 14 złotych, 10 srebrnych i 18 
brązowych), zajmując drugie miejsce w klasyfikacji generalnej 
zawodów jako najlepszy Klub, a Adam Gaca został najlepszym 
zawodnikiem turnieju

Medalistami zostali:
Złoto: Julia Rudnicka – kata indywidualne dziewcząt 7 lat 

i młodsze, Nadia Ignasiak – kata indywidualne dziewcząt 8 lat, 
Wiktor Fierek – kata indywidualne chłopców 7 lat i młodsi, Adam 
Gaca – kata indywidualne kadetów 14–15 lat, Adam Gaca – kata 
indywidualne juniorów, Aniela Dzedzej – kumite indywidualne 
dziewcząt 11 lat (�35 kg), Hubert Grzybek – kumite indywidualne 
chłopców 7 lat i młodsi (fantom), Marcel Lewandowski – kumite 
indywidualne 11 lat (�35 kg), Adam Gaca – kumite indywidualne 
kadetów 14–15 lat (�57 kg), Iga Daszkiewicz, Maja Leśniewska, 
Nadia Ignasiak – kata drużynowe dziewcząt 8 lat i młodsze, Iga 
Daszkiewicz, Maja Leśniewska, Nadia Ignasiak – kata drużyno�
we dziewcząt 9 lat, Igor Brzościkowski, Wiktor Fierek, Bartosz 
Kitowski – kata drużynowe chłopców 8 lat i młodsi, Adam Gaca, 
Dionizy Kosmalski, Michał Rosiński – kata drużynowe kadetów, 
Adam Gaca, Dionizy Kosmalski, Michał Rosiński – kata drużyno�
we seniorów. 

Srebro: Maja Leśniewska – kata indywidualne dziewcząt 8 lat, 
Agata Grzybek – kata indywidualne dziewcząt 9 lat, Kacper Kale�
ta – kata indywidualne chłopców 7 lat i młodsi, Igor Brzościkow�
ski – kata indywidualne chłopców 8 lat, Igor Brzościkowski – kata 
indywidualne chłopców 9 lat, Rafał Sujkowski – kata indywidual�
ne chłopców 12–13 lat, Fabian Świczerewski – kumite indywidu�
alne kadetów 14–15 lat (�70 kg), Fabian Świczerewski – kumite 
indywidulane juniorów (�68 kg), Anna Malik, Magdalena Malik, 
Aleksandra Malik – kata drużynowe dziewcząt 10–11 lat, Mateusz 
Brzościkowski, Marcel Lewandowski, Igor Brzościkowski – kata 
drużynowe chłopców 10–11 lat.

Brąz: Iga Daszkiewicz – kata indywidualne dziewcząt 8 lat, 
Aniela Dzedzej – kata indywidualne dziewcząt 11 lat, Mateusz 
Brzościkowski – kata indywidualne chłopców 11 lat, Dionizy 
Kosmalski – kata indywidualne chłopców 12–13 lat, Mikołaj 
Joachimiak – kata indywidualne chłopców 12–13 lat, Nadia 
Ignasiak – kumite indywidualne dziewcząt 8 lat (OPEN), Mi�
kołaj Pilarski – kumite indywidualne chłopców 8 lat (OPEN), 
Marcel Lewandowski – kumite indywidualne chłopców 10 lat 
(�35 kg), Mikołaj Joachimiak – kumite indywidualne chłop�
ców 12–13 lat (�50 kg), Kacper Rosiński – kumite indywidualne 
chłopców 12–13 lat (+50 kg), Franciszek Zieliński – kumite in�
dywidualne kadetów 14–15 lat (�52 kg), Dominik Wachowski 
– kumite indywidualne kadetów 14–15 lat (�63 kg), Krzysztof 
Michalski – kumite indywidualne kadetów 14–15 lat (�70 kg), 
Dominik Wachowski – kumite indywidualne juniorów (�68 
kg), Krzysztof Michalski – kumite indywidualne juniorów (�68 
kg), Michał Rosiński – kumite indywidualne juniorów (+76 

kg), Maria Cisak, Aniela Dzedzej, Amelia Różycka – kata dru�
żynowe dziewcząt 10–11 lat, Igor Brzościkowski, Wiktor Fie�
rek, Bartosz Kitowski – kata drużynowe chłopców 9 lat.

Gratuluję najlepszym na świecie wojownikom 
Trener Andrzej

Terminarz imprez 
na rok 2017

1.06. – Dzień Dziecka w Bożenkowie

1.06. – Dzień Dziecka wspólnie ze szkołą w Osielsku

2.06. – Dzień Dziecka w Maksymilianowie

18.06. – Festyn w Maksymilianowie 

24.06. – Zjazd Bożen w Bożenkowie

 1.07. – Noc Kupały w Bożenkowie 

15.07. – Festyn w Jarużynie „Jarużynka”

12.08. – Święto Gminy w Żołędowie 

19.08. – Święto Borowika w Bożenkowie
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XVI Central Europe Open w Karate WKF – 
Grand Prix Pomorza i Kujaw 

„YAMABUSHI” najlepszym Klubem podczas międzynarodo�
wych zawodów Karate pn.”XVI Central Europe Open w Karate 
WKF – Grand Prix Pomorza i Kujaw”, które odbyły się w Byd�
goszczy w dniach 4/5 marca 2017. W zawodach udział wzięło ok 
600 zawodników z 51 Klubów Karate z Czech, Niemiec, Iranu, 
Rosji, Słowacji i Polski. Zawodnicy Klubu „YAMABUSHI” okazali 
się najlepsi zdobywając łącznie 54 medale, w tym 16 złotych, 13 
srebrnych i 25 brązowych.  Medalistami z Klubu «YAMABUSHI» 
zostali:

złoto: Nadia Ignasiak – kata indywidualne dziewcząt 8 lat 
(żółte pasy), Igor Brzościkowski – kata indywidualne chłopców 
8 lat (białe pasy), Agata Grzybek – kata indywidualne dziewcząt 
9   lat (żółte pasy), Aniela Dzedzej – kata indywidualne dziew�
cząt 10 lat (żółte pasy), Marcel Lewandowski – kata indywidualne 
chłopców 10 lat (żółte pasy), Igor Ignasiak – kata indywidualne 
chłopców 11 lat (żółte pasy), Mikołaj Joachimiak – kata indywi�
dualne chłopców 12–13 lat (żółte pasy), Maja Leśniewska – kata 
indywidualne dziewcząt 8 lat (OPEN), Krzysztof Wójciak – kata 
indywidualne chłopców 11–13 lat (białe pasy), Maria Cisak – kata 
indywidualne dziewcząt 8–9 lat (białe pasy), Iga Daszkiewicz, 
Maja Leśniewska, Nadia Ignasiak – kata drużynowe dziewcząt 
8–9 lat, Julia Walus – kumite indywidualne dziewcząt 12–13 lat 
(�50 kg), Adam Gaca – kumite indywidualne kadetów (�57 kg), 
Bartosz Kleniewski – kumite indywidualne juniorów (�61 kg), 
Aniela Dzedzej – kumite indywidualne dziewcząt (�30 kg) – białe 
i żółte pasy, Marcel Lewandowski – kumite indywidualne chłop�
ców (�35 kg) – białe i żółte pasy,

srebro: Fabian Sojka – kata indywidualne chłopców 9 lat (bia�
łe pasy), Kacper Kaleta – kata indywidualne chłopców 7 lat (białe 
pasy), Wiktor Fierek – kata indywidualne chłopców 7 lat (żółte 
pasy), Iga Daszkiewicz – kata indywidualne dziewcząt 8 lat (żół�
te pasy), Maria Cisak – kata indywidualne dziewcząt 9 lat (żółte 
pasy), Wiktoria Boruta – kata indywidualne dziewcząt 10 lat (żół�
te pasy), Mateusz Jurczykowski – kata indywidualne chłopców 10 
lat (żółte pasy), Nadia Ignasiak – kata indywidualne dziewcząt 8 
lat (OPEN), Rafał Sujkowski – kata indywidualne chłopców 11–13 
lat (białe pasy), Iga Daszkiewicz – kata indywidualne dziewcząt 
8–9 lat (białe pasy), Igor Brzościkowski, Wiktor Fierek, Bartosz 
Kitowski – kata drużynowe chłopców 8–9 lat, Adam Gaca, Dio�
nizy Kosmalski, Kacper Rosiński – kata drużynowe kadetów, 
Adam Gaca, Bartosz Kleniewski, Fabian Świczerewski – kumi�Świczerewski – kumi� – kumi�

te drużynowe juniorów. 
brąz: Filip Pamulak – kata 
indywidualne chłopców 9 
lat (białe pasy), Julia Rud�
nicka – kata indywidualne 
dziewcząt 7 lat (białe pasy), 
Gabriela Ziemiańska – kata 
indywidualne dziewcząt 
7 lat (żółte pasy), Wiktor 
Fierek – kata indywidualne 
chłopców 7 lat (białe pasy), 
Bartosz Kitowski – kata in�
dywidualne chłopców 7 lat 
(białe pasy), Hubert Grzy�
bek – kata indywidualne 
chłopców 7 lat (żółte pasy), 
Oskar Brzeziński – kata in�
dywidualne chłopców 7 lat 
(żółte pasy), Maja Leśniewska – kata indywidualne dziewcząt 8 
lat (żółte pasy), Mikołaj Pilarski – kata indywidualne chłopców 8 
lat (żółte pasy), Igor Brzościkowski – kata indywidualne chłop�
ców 8 lat (żółte pasy), Kinga Maciejewska – kata indywidualne 
dziewcząt 10 lat (żółte pasy), Jan Fierek – kata indywidualne 
chłopców 10 lat (żółte pasy), Aleksandra Malik – kata indywi�
dualne dziewcząt 11 lat (żółte pasy), Magdalena Malik – kata 
indywidualne dziewcząt 11 lat (żółte pasy), Kacper Lipiec – kata 
indywidualne chłopcow 12–13 lat (żółte pasy), Igor Brzościkow�
ski – kata indywidualne chłopców 8 lat (OPEN), Marcelina Ma�
ciejewska – kata indywidualne dziewcząt 10–11 lat (białe pasy), 
Natalia Drużkowska – kata indywidualne dziewcząt 8–9 lat (białe 
pasy), Iga Wiśniewska – kata indywidualne dziewcząt 8–9 lat 
(białe pasy), Kacper Jankowski – kumite indywidualne kadetów 
(–52 kg), Dominik Wachowski – kumite indywidualne kadetów 
(�63 kg), Michał Rosiński – kumite indywidualne juniorów (+76 
kg), Nadia Ignasiak – kumite indywidualne dziewcząt 8–9 lat 
(�27 kg) (białe pasy), Maja Leśniewska – kumite indywidualne 
dziewcząt 8–9 lat (�27 kg) (białe pasy), Aniela Dzedzej – kumite 
indywidualne dziewcząt 10–11 lat (�30 kg).

Wielkie gratulacje dla najlepszych zawodników :)
Trener Andrzej 
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Karol Pawlik – Wicemistrzem 
Polski Seniorów w skoku  

o tyczce

…Wśród nich świetnie zaprezentował się Karol Pawlik, który 
zaliczając kolejne wysokości ostatecznie zajął II miejsce a tym 
samym zdobywając tytuł Wicemistrza Polski Seniorów. Wśród 
startujących mogliśmy zobaczyć utytułowanych zawodników, 
m.in. byłego Mistrza Świata czy też obecnego rekordzistę Pol�
ski w tej dyscyplinie. Zdobycie medalu a tym bardziej zajęcie II 
miejsca w takiej obsadzie zasługuje na gratulacje. Karol przegrał 
rywalizację tylko z obecnym rekordzistą Polski Piotrem Liskiem, 
który okazał się podczas tych zawodów niepokonany. Już pobicie 
rekordu życiowego na dwa tygodnie przed mistrzostwami zapo�
wiadało wysoką formę Karola. Podczas zawodów w Spale Karol 
pokonał wysokość 5.50. Dla Karola nie jest to pierwszy medal na 
tej rangi zawodów – w 2016 r. zdobył brązowy medal wśród se�
niorów a także został Młodzieżowym Mistrzem Polski. Karol 
Pawlik trenuje pod okiem trenera Wojciecha Dakiniewicza w klu�
bie Zawisza Bydgoszcz. Zajęcie wysokiego, medalowego miejsca 
na imprezie seniorskiej to dla Karola świetne zakończenie sezonu 
halowego i dobre wejście w sezon letni, podczas którego czeka 
go wiele startów podczas imprez sportowych zarówno na sta�
dionie jak i na mitingach. Życzymy sukcesów. 

WK

Mistrzostwa Polski w tańcach 
standardowych

OSIELSKO, UL. WIATRAKOWA 4
TEL. 52 324 02 59
TEL. KOM. 512 372 581
przy „POLO markecie”

SKLEP 
MOTORYZACYJNY 

OFERUJEMY:
–  mechanikę i elektromechanikę  

samochodową
– wymianę opon
– diagnostykę
– auto myjnię

  Mistrzostwa Polski FTS w tańcach standardowych 
odbyły się w tym roku w Elblągu. To tu, poznaliśmy 
mistrzów kraju w tańcach standardowych na rok 2017. 
Zawodników oceniała komisja sędziowska w międzynaro�
dowym składzie, przy czym 6 sędziów to sędziowie z zagra�
nicy oraz 3 sędziów z Polski.

O mistrzowskie tytuły walczyła Natalia Kozioł z Niem�
cza wraz z partnerem Jędrkiem Bartkowskim z Bydgoszczy 
w kategorii Junior. 

Natalka z partnerem reprezentuje bydgoski klub Dance 
Academy i właśnie przez swoich trenerów zostali nomino�
wani do reprezentowania klubu w swojej kategorii wieko�
wej. Udało się im przejść przez ćwierćfinał i półfinał, aby 
w finale ostatecznie zająć 5 miejsce w klasyfikacji general�
nej zdobywając przy tym najwyższą klasę A mistrzowską 
w ich kategorii wiekowej. 
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Turniej szachowy 
W Bydgoszczy w MDK�u Nr 1 odbył się turniej szachowy dla dzieci 

i młodzieży. Na starcie stanęło 43 juniorów młodszych i 26 juniorów 
starszych, którzy walczyli na dystansie 9 rund. Codziennie rozgrywa�
ne były 2 partie, a na zakończenie w piątek ostatnia dziewiąta. 

Dla wielu dzieci ten turniej był doskonałą okazją, by rywalizować 
z zawodnikami reprezentującymi różne ośrodki kultury i kluby sporto�
we. Wśród uczestników nie zabrakło również przedstawicieli naszego 
GOK�u Osielsko. Na starcie stanęło rodzeństwo: Lavinia i Magnus An�
tonioli, którzy dzielnie stawiali pierwsze kroki przy szachownicy.

Zmagania turniejowe mają swoją specyfikę. Partię szachową 
rozpoczyna się od uścisku dłoni przeciwnika, następnie grają�
cy czarnymi przełącza zegar szachowy i białe mogą rozpocząć 

partię. Trzeba uważać, by nie popełniać błędów, zadbać o swo�
jego króla i zrobić roszadę, zbyt szybko nie atakować hetma�
nem, aby przypadkiem go nie stracić. A do tego wszystkiego, 
po wykonanym posunięciu trzeba przełączyć zegar szachowy. 
To dla wielu debiutantów trudne zadanie, ale udział w takim 
turnieju, bez względu na końcowy wynik, zaprocentuje w nie�
dalekiej przyszłości. Nasi zawodnicy zajęli odległe miejsce, ale 
zdobyli niezbędne doświadczenie w tego rodzaju turniejach.

Z obowiązku kronikarskiego dodam, że w wewnętrznej rywali�
zacji wśród „naszego” rodzeństwa, lepsza okazała się Lavinia, która 
w bezpośrednim pojedynku pokonała o rok młodszego brata.

JG
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W tej gminie nieruchomości sprzedaje FILAR NIERUCHOMOŚCI 

Bydgoszcz, Fordońska 21, tel./fax 52 330 69 36, 695 266 695
www.nieruchomosci-filar.pl

„Piranie Osielsko”
Szanowni Czytelnicy!!!   Mamy w naszej gminie prężnie 

działający Klub Sportowy „Piranie Osielsko”, który przynosi 
splendor Osielsku w regionie.   Na Mistrzostwach Mogilna 
w pływaniu Hubert Hałas – Agatowski, zawodnik Piranii, 

pozostawił w tyle wszyst�
kich konkurentów z re�
gionu wygrywając wyścigi 
na dystansie 50 m stylem 
grzbietowym i 50 m sty�
lem klasycznym. Należy 
ponadto zaznaczyć, że 
utalentowany i pracowity 
ośmiolatek pokonał nie 
tylko wszystkich rówie�
śników, ale też dzieci star�
sze. Serdeczne gratulacje.

Ponadto mamy przy�
jemność poinformować, 
że z inicjatywy KS Piranie 

Osielsko na basenie GOSiR pojawił się nowy sprzęt pływac�
ki. Wspólna akcja Piranii i marki Kinder sprawiła, że od kilku 
dni wszyscy korzystający z basenu mogą cieszyć się wysokiej 
jakości nowiutkim sprzętem wypornościowym. Dziękujemy 
władzom GOSiR za współpracę. Mamy też miłą informację 
dla wszystkich zainteresowanych nauką i doskonaleniem 
pływania – wkrótce ruszą nowe grupy, w tym również dla na�
szych członków masters (dorośli). Kontakt i zapisy poprzez 
piranieosielsko@gmail.com


