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WYJĄTKOWA OFERTA DLA  CIEBIE !!
W SAMYM CENTRUM NIEMCZA 

NA SPRZEDAŻ DWA LOKALE
HANDLOWO - USŁUGOWE - KAŻDY 116 m²

vis a vis powstającego terenu przyrodniczo-edukacyjnego

Idealne również na gabinety, biura, 
kancelarie. Każdy posiada dwa węzły 

sanitarne-istnieje możliwość podziału.

NIEMCZ, UL. MROSSA 4C,     TEL. 728 429 809

Oficjalne otwarcie „Klubu Seniora”
w Gminie Osielsko

Czytaj strona 14
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O sielskie pokrzywki
• Społeczność Osielska znacznie zaktywizowała się. Wybory sołtysów wzbudziły spore 

emocje i zaowocowały niesamowitą frekwencją. Doszło do zmian w kilku wioskach na 
tych stanowiskach. Czy wniosą one nową jakość w życie wsi? Rosjanie mówią „poży-
wiom – uwidim.

• Naszej policji udało się osiągnąć pewien sukces. Złapano chuligana, który wrzucał kost-
kę brukową do stawu z chodnika na placu zabaw przy Irysowej. Pomogła postawa 
obywatelska mieszkańców, którzy zaalarmowali policję.

• Z interesującą i potrzebną inicjatywą wyszedł GOPS Osielsko. Przy świetlicy w Maksy-
milianowie, we wtorki i czwartki spotykają się seniorzy od godziny 9 do 14. Są dowoże-
ni z całej gminy. Zapewniono im posiłki, ćwiczenia gimnastyczne, spotkania z lekarza-
mi, prawnikami, gry i zabawy. Zajęcia cieszą się taką popularnością, że oprócz 20 osób 
uczęszczających 7 osób zapisało się na listę rezerwowych. Program ten finansowany 
jest do końca marca 2020 roku z funduszy unijnych.

• W Niemczu pojawiła się ulotka, w której krytyce poddano radną i sołtysa oraz wy-
rażono niezadowolenie z powodu niedostatecznego rozwoju miejscowości. Autorom 
zabrakło jednak odwagi by się podpisać. Wrzucano ją do skrzynek pocztowych miesz-
kańców. Ten „obyczaj” można tylko nazwać partyzancką walką polityczną.

• 29 osób liczy trzeci oddział Uniwersytetu 3 Wieku, który powstał przy Świetlicy w Niem-
czu. Grupę zorganizowała sołtys Krystyna Lachowska, dzięki dobrej współpracy z se-
niorami tej miejscowości.

Marek Manuszewski

Koło szachowe GOK Osielsko 
Szachy to gra łącząca elementy sportu, nauki i sztuki. Dlaczego warto grać w szachy? Powodów jest wiele: popra-

wia koncentrację i rozwija pamięć, uczy samodzielnego podejmowania decyzji, rozwija wyobraźnię, uczy wytrwałości 
w dążeniu do celu i daje możliwość zdrowego współzawodnictwa. 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku w każdy czwartek są prowadzone zajęcia szachowe dla dzieci i młodzieży. 
Tutaj najmłodsi adepci mają możliwość doskonalenia gry w szachy pod okiem instruktora Jarosława Paprockiego. 
Rodzice (opiekunowie) mogą zapisać swoje dzieci w godzinach prowadzenia zajęć tj. 16-18. Zapraszamy do skorzy-
stania z oferty.
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K Ą C I K  M E D Y C Z N Y

Depresja – zrozumieć i pomóc 

Na świecie na depresję choruje ponad 350 mln ludzi, 
w Polsce ponad 1,5 mln osób, a województwo kujaw-
sko-pomorskie znajduje się statystycznie na drugim 
miejscu udokumentowanych depresji wśród młodzieży 
i dorosłych (pierwsze miejsce województwo wielko-
polskie). Dotyka ona uczniów szkół, ludzi wszelkich 
zawodów, a coraz częściej ludzi aktywnych zawodowo, 
odnoszących sukcesy. Jest ona często powiązana ze 
zbyt szybkim tempem życia i dysproporcją między pracą 
a wypoczynkiem. Według badań Kliniki Psychiatrii War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego co piąta kobieta 
i co dziesiąty mężczyzna ma co najmniej jeden epizod 
depresji w swoim życiu. U kobiet najczęściej pojawia się 
po urodzeniu dziecka, a u mężczyzn po niepowodze-
niach zawodowych. To oczywiście nie reguła. Najczęściej 
jest diagnozowana między 20. a 40. rokiem życia.

U dzieci i młodzieży przyczyny depresji często tkwią 
w zaburzonych relacjach ze środowiskiem, w którym się 
poruszają lub relacji z najbliższą rodziną. Dziecko, które 
podejmuje próby samookaleczania i autoagresji najczę-
ściej  nie odnajduje się w swoim środowisku, czuje się 
odepchnięte i nierozumiane. Jest to zazwyczaj odczucie 
subiektywne, ale dla młodego człowieka urasta do wyso-
kiego poziomu i dobrze włączyć rodzicielską czujność.

U dorosłych  depresje często zależne są od sytuacji 
życiowej, środowiska, braku wsparcia czy od rzeczy-
wistych problemów. W danym momencie problemy 
życiowe przerastają możliwości adaptacyjne danej osoby.

Objawy depresji to najczęściej: smutek i obniżony 
nastrój, utrata zdolności do odczuwania radości z rzeczy, 
które dotychczas ją przynosiły (tzw. anhedonia) – np. nie 
cieszy nas zapach porannej kawy, uprawianie ogrodu, 
zabawa z rówieśnikami czy z wnukami, brak sponta-
niczności w wyrażaniu emocji jak złość, radość. Czasem 
występują nadmierne łaknienie, napady wilczego głodu, 
spożywanie częściej i więcej alkoholu. Często występują 
zaburzenia snu, lęk, drażliwość i niepokój. Wszystko staje 
się szare i przygaszone. Brak motywacji do pracy, zabawy 
– człowiek wycofuje się z życia. U mężczyzn zamiast 
smutku niejednokrotnie głównym objawem jest niekon-
trolowana agresja. Depresja to nie tylko choroba duszy 
– ten stan obejmuje cały organizm, towarzyszą jej często 
choroby układu sercowo-naczyniowego oraz cukrzyca. 

Nie leczona depresja może prowadzić nawet do samo-
bójstwa.

Istnieje także tak zwana depresja maskowana 
- „depresja bez depresji” - przebiega nietypowo i trudno 
ją rozpoznać. W tego rodzaju depresji człowiek nie czuje 
się przygnębiony, natomiast odczuwa ból różnych części 
ciała (głowy, mięśni, nerwobóle), zaburzenia odżywia-
nia, skoki ciśnienia, świąd skóry, zespół niespokojnych 
nóg, zaburzenia miesiączkowania, erekcji, problemy 
z pamięcią i koncentracją – leczy się wówczas ciało, a tak 
naprawdę najskuteczniejsze byłyby leki przeciwdepre-
syjne.

Każdemu zdarzają się smutne dni, wykluczające nas 
z normalnego funkcjonowania i życie nie sprawia nam 
radości. Jeśli jednak trwa to dłużej niż 2-3 tygodnie 
zaczyna się problem wymagający pomocy. Depresja 
może dopaść każdego z nas i nie jest to wstydliwa cho-
roba.

Często człowiek w depresji celowo maskuje objawy 
i przez wiele miesięcy nikt z otoczenia nie zauważa nie-
pokojących symptomów depresji w szkole czy pracy.

Bardzo ważna jest rola najbliższych – ich czujność 
może pomóc zahamować rozwój depresji. Depresja jak 
każda choroba musi być leczona. Co najmniej połowa 
cierpiących nie szuka pomocy specjalisty, chociaż scho-
rzenie to można skutecznie leczyć. Profesor Łoza 
z Warszawy stwierdził, że leki przeciwdepresyjne są dla 
pacjenta jak kołderka, w której trzeba się wygrzać, dają 
szansę na wprowadzenie zmian w życiu. A im dłużej je 
stosujemy, tym ich skuteczność wzrasta (najszybciej 
efekt jest widoczny po 3-4 miesiącach przyjmowania). 
Terapię powinien prowadzić psychiatra – proces dłu-
gotrwały. Oprócz farmakologicznego leczenia ważnym 
elementem jest psychoterapia prowadzona przez psy-
chologów lub psychoterapeutów psychoanalitycznych. 
Rodzina powinna pokazać choremu swoją troskę i nie-
pokój (które chory zazwyczaj na początku odrzuca) oraz 
chęć pomocy – pójście do specjalisty, analiza i ewen-
tualne leczenie. Im wcześniej je zaczniemy tym lepsze 
efekty możemy uzyskać i czas leczenia bywa wówczas 
krótszy.

Bądźmy taktownie czujni i troskliwi dla swoich najbliż-
szych.

Dr n. med. Iwona Adamczak 
specjalista rehabilitacji medycznej
balneologii i medycyny fi zykalnej

Klinika Zdrówko
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W świetlicy zorganizowano  Mię-
dzygminny Turniej Szachowy 
„POWITANIE WIOSNY”. Międzyg-
minny, ponieważ udział mogły w nim 
wziąć dzieci nie tylko z Osielska, ale 
również z sąsiednich gmin: Dobrcza 
i Bydgoszczy.

Jaki jest przepis na udany tur-
niej szachowy? Przede wszystkim 
potrzebna jest przestrzenna, dobrze 
oświetlona sala do gry. Potrzebny jest 
również sprzęt szachowy: szachow-
nice z kompletem fi gur oraz zegary szachowe. Ponadto 
na takich zawodach musi być sędzia szachowy i orga-
nizator. Nie powinno również zabraknąć pucharów, 
dyplomów i nagród. A przede wszystkim potrzebni są 
uczestnicy, czyli w tym przypadku dzieci, które chcą spo-
tkać się ze sobą i przy szachownicy miło spędzić sobotnie 
przedpołudnie.

I takie warunki zostały stworzone w sobotę 23 marca 
w świetlicy Wilczu. Na starcie turnieju szachowego 

stanęło 17 młodych szachistów 
z Niemcza, Osielska, Strzelec Gór-
nych, Dobrcza i Bydgoszczy, w tym 
dwie dziewczynki. Organizatorem 
i sędzią zawodów był Jacek Górny, 
opiekun świetlicy i zarazem miło-
śnik gry w szachy.  Puchary i nagrody 
ufundował Gminny Ośrodek Kultury 
w Osielsku.

Turniej toczył się na dystansie 
7 rund po 30 minut do namysłu na 
zawodnika na partię. Takie tempo 

zawodów było spowodowane tym, aby najlepsi zawod-
nicy mogli zdobyć IV lub 
V kategorię szachową. 
Udało się to aż sześciu 
zawodnikom. Ostatecz-
nie turniej zakończył 
się zwycięstwem Marii 
Górny z Bydgoszczy. 
Drugie miejsce zajął Alex 
Szukaj z Niemcza, a na 
trzecim miejscu uplaso-
wał się Łukasz Michałek 
z Osielska.

Po uroczystym wręczeniu pucharów i nagród wszyscy 
zawodnicy ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

JG

Wieści z Wilcza
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PACJENTKA
ALEX MICHAELIDES

Ceniona malarka i fotografka mody Alicia Berenson 
prowadzi życie, którego mógłby jej pozazdrościć wielu. 
Dostatnie i ekscentryczny tryb życia nie trwa jednak 
wiecznie. Pewnego wieczoru jej mąż Gabriel wraca do 
domu, zaś Alicia strzela mu w głowę pięć razy. Strzały 
okazują się śmiertelne, Gabriel, mąż bohaterki ponosi 
śmierć na miejscu. Tajemnica tamtej nocy staje się mil-
czącą tajemnicą mężobójczyni, która ostatecznie trafi a 
do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego Grove. 

Po sześciu latach pobytu w ośrodku psychiatrycznym, 
pracę terapeutyczną rozpoczyna psychoterapeuta Theo 
Faber. Jest on zafascynowany postacią Alicii i jej histo-
rią. Theo robi wszystko, co w jego mocy, aby dotrzeć 
do pacjentki i sprawić, żeby się przed nim otworzyła, a 
także aby rozwikłać zagadkę śmierci Gabriela. Pracując 
z Alicią lekarz dochodzi do wniosku, że ma wiele wspól-
nego ze swoją pacjentką. Dokąd ta terapia zaprowadzi, 
czy kobieta wyzna prawdę tamtej dramatycznej nocy 
dowiecie się państwo z książki, która już w trakcie pre-
miery budziła duże zainteresowanie czytelników, stała 
się swoistym bestsellerem, wydanym w ponad trzydzie-
stu krajach.

Dlaczego ta pozycja wywołuje tak duże zainteresowa-
nie i czy faktycznie warto po nią sięgać? Sprawdźcie sami. 
Jeżeli macie wątpliwości, to wyobraźcie sobie, że jeste-
ście terapeutą, a waszą pacjentką okazuje się kobieta, 
która zamordowała swojego męża i od tamtej pory 
przestała mówić. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak roz-
wiązać problem i wyjaśnić o co chodzi? Za zapoznaniem 
się z treścią powieści przemawia także fakt, że autor 
książki bardzo dobrze opisał całą historię, jako odbiorca 
można poczuć się jakby cała sprawa znana była z pierw-
szej ręki. Postacie są różnorodne, wysublimowane i w 
odpowiedniej liczbie, nie pojawiają się osoby zbędne, nie 
odczuwa się też braku jakiegoś złotego środka łączącego 
losy bohaterów.   Napięcie utrzymuje się od pierwszych 
do ostatnich stron książki, która znika w mgnieniu oka. 

Świat Michaelidesa jest kreacją tak udaną, że pragniemy 
w nim pozostać na dłużej. 

Sam pomysł Michaelidesa na książkę wydaje się 
naprawdę udany, a samo zakończenie pozostawia czy-

telnika w zawieszeniu. Muszę ostrzec - jeśli przeczytacie 
tę książkę, na pewno poczujecie niedosyt, który dopro-
wadzi do poszukiwania kolejnych dzieł tego autora. 
Zawsze lepiej to, niż próbować usunąć partnera, nie tylko 
z listy telefonów, ale i z życia.

Krzysztof Lewandowski

MIESZKAŃCY/REKLAMA

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

Kącik pasjonatów 
literackich 

t l ik i i M t j śli t i
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Karnawał w tym roku był wyjątkowo długi, więc trochę 
się w tym czasie działo, w naszym kole. Raz urządziły-
śmy sobie bal przebierańców, a pan Daniel Kossakowski, 
który wystąpi w roli DJ, przygotował  dla nas muzykę i 
konkursy z nagrodami. Panie poprzebierał się fantazyj-
nie, najwięcej było diablic i diablątek, ale nie brakował 
także wróżek i czarownic a nawet Czerwony Kapturek 
się znalazł. A dzięki wesołej muzyce, wszystkie świetnie 
się bawiłyśmy. 

Innym razem wybrałyśmy się do Opery Nova na kon-
cert zespołu Mazowsze. To był wspaniały występ, 
pełen kolorów, żywiołowych tańców i pięknej, ludowej 
muzyki.  Przez dwie godziny artyści zachwycali nas swo-
imi układami tanecznymi i folklorystycznymi strojami ze 
wszystkich stron Polski. A my  próbowałyśmy odgadnąć 
z jakiego regionu pochodzą poszczególne ubiory i tańce. 

To przepiękne widowisko na długo pozostanie w naszej 
pamięci. 

Jak co roku świętowałyśmy także Dzień Kobiet. Tym 
razem pan Daniel zaszczycił nas swoją obecnością w roli 

sołtysa. Wspólnie z nami robił kwiaty z kolorowej bibuły 
i całkiem zgrabnie nam to wyszło. Przy okazji naszego 
święta snułyśmy też plany na wiosnę, co chciałybyśmy 
zobaczyć, gdzie się wybrać i co zrobić w najbliższym cza-
sie. Pomysłów jest 
sporo, zobaczymy 
które uda nam się 
zrealizować. Dobry 
humor nie opuszczał 
pań ani na chwilę i z 
zadowoleniem wróci-
łyśmy do domu, każda 
z kolorowym kwiatem 
w ręce. 

 
Maria Krygiel

Wspomnienia w KGW Maksymilianowo
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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”. 

REKLAMA

KWIACIARNIA 

    kompozycje fl orystyczne,
   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 ogrodowe i balkonowe
   byliny, zioła, sadzonki warzyw
   bratki, stokrotki, niezapominajki,
   środki ochrony roślin, nasiona,
   nawozy i odżywki,
   ziemia: kwiatowa oraz do iglaków, 
   ziemia ogrodowa pod trawniki,
   skrzynie i kosze wiklinowe, 
   kora sosnowa.

Tel. kom. 667 639 882, Tel./fax 52 381 36 26, NIEMCZ, ul. Bydgoska 100Tel. 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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Zajęcia koła modelarskiego GOK Osielsko 
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Okiem Olgierda

Derby 
w Mediolanie

Przedostatni weekend tegorocznego marca, 
poświęciłem na obejrzenie emocjonującego derbo-
wego spotkania piłkarskiego pomiędzy AC Milanem, 
a Interem Mediolan.

Wieczorem, tłumy mediolańczyków zeszły się na sta-
dion im. Giuseppe Meazza w dzielnicy San Siro. Derby 
miasta są zawsze ważne ze względu na układ w ligowej 
tabeli, lecz również przez odwieczną rywalizację o prestiż 
w mieście. Tym razem po świetnej sportowej rywaliza-
cji AC Milan uległ 3 do 2 lepszej tego wieczoru drużynie 
Interu Mediolan.

Trudno nie zgodzić się z włoską prasą, która nazajutrz 
po meczu określiła derby „spektakularnymi”. Tuż przed 
pierwszym gwizdkiem meczu zostały zaprezentowane 
kibicowskie oprawy, tradycyjnie wrogie zespołowi prze-
ciwnika. Po rozpoczęciu spotkania byłem świadkiem 

futbolu na najwyższym światowym poziomie. Piłkarze 
obu drużyn zaserwowali widzom prawdziwy wulkan 

sportowych emocji, na perełce włoskiej architektury, 
jakim niewątpliwie jest legendarny stadion San Siro.  

W meczu derbowym w barwach Rossonerich wystą-
pił Polak Krzysztof Piątek, który od początku sezonu 
imponuje wyśmienitą formą strzelecką. Pozyskany 
w zimowym oknie transferowym za 35 mln euro do 
ekipy AC Milanu z FC Genoa, po dziś dzień udanie rywa-
lizuje z Cristiano Ronaldo o tytuł króla strzelców Serie A 
– włoskich rozgrywek piłkarskich. Niestety w meczu der-
bowym nie udało się jemu zanotować trafi enia.

Olgierd Bondara

(zdjęcia – archiwum prywatne autora)
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Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Osielsku 
tym razem wybrali się na bardzo ciekawą wycieczkę do 
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa w Bydgoszczy. Pani 
dr Aleksandra Jankowska mimo młodego wieku w bar-
dzo ciekawy sposób przedstawiła nam historię powstania 
w/w placówki. Oprowadzając nas po stałej ekspozycji 
zapoznaliśmy się z historią RP po 1918r. Zbiory dotyczą 

polskiej służby dyplomatycznej na uchodźstwie, życia i 
działalności Polonii w różnych częściach świata. Bardzo 
ciekawa ekspozycja poświęcona żołnierzom AK, gen. 
Hallerowi, gen. Maczkowi. Mundury wojskowe, broń, 
plecaki, korespondencja. Muzeum to jednostka, która 
gromadzi, przechowuje, opracowuje, a także udostępnia 

materiały po 1918r. Liczne zbiory pochodzą z prywatnych 
kolekcji. Wanda oraz Karol Poznański, który był ostat-
nim konsulem generalnym w Londynie przekazali wiele 
eksponatów do bydgoskiego muzeum. Wanda Poznań-
ska pod koniec swego długiego i pracowitego życia, 

liczne eksponaty przekazała prof. A. Sudołowi – który 
jest pomysłodawcą tej ciekawej placówki. Po wycieczce 
poszliśmy do kina na zabawny polski fi lm.

I tak nam minął dzień „emeryta”.
Pozdrawiam

Jolanta L. Wróblewska

Słuchacze U3W Osielsko
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Drony nad Osielskiem – samorządowa ekstrawa-
gancja czy społeczna potrzeba?

Nasza wspólnota samorządowa, od pewnego czasu, 
straszona jest problemem smogu w Gminie Osielsko. Czy 
ten problem naprawdę jest tak tragiczny i wymaga natych-
miastowych działań, o specjalnym charakterze? Uważna 
ocena sytuacji smogowej, zwłaszcza z zestawieniem jej 
z sąsiednimi gminami, pozwala jednoznacznie stwierdzić, 
że strach ma wielkie oczy, a może nawet ukryte drugie pod-
łoże. W Osielsku problem smogu nie ma tak wyraźnie nega-
tywnego wpływu, jak w przypadku sąsiedniej Bydgoszczy. 
Ujawniające się u nas przypadki smogowego barbarzyństwa 
mają raczej jednostkowy charakter. Nie oznacza to jednak, 
że problem zatruwania powietrza można całkowicie pomi-
jać na obszarze gminy. Wręcz przeciwnie, w związku z fak-
tem, że powietrze i środowisko naturalne jest narodowym 
dobrem wspólnym winno podlegać szczególnej ochronie ze 
strony nas samych, jak i organów władzy publicznej.

W Polsce kilka miast zdecydowało się już na monitoring 
jakości powietrza przy użyciu dronów. Prym w tej materii 
dzierżą miasta południowej części kraju, które z racji swo-
jego położenia i znacznej rozbudowy sieci urbanistycznej 
oraz przemysłowej, najbardziej odczuwając negatywne 
skutki smogu, sięgnęły po te wyrafinowane instrumenty 
ochrony powietrza. Ich skuteczność, jak okazuje praktyka, 
nie jest tak do końca skuteczna i wolna od problemów. Jed-
nym z nich jest legalność ich stosowania w świetle prze-
pisów prawa lotniczego i cywilnego. Nie można pominąć 
także problematyki kosztów ich stosowania, które same 
w sobie są niezwykle kosztowne.

W naszym lokalnym przypadku wydaje się, że użycie dro-
nów do walki ze smogiem wydaje się orężem o zbyt dużym 
kalibrze w stosunku do obecnego stanu zagrożenia smo-
gowego w Osielsku. Użycie „bezpilotowców” badających 
powietrze z naszych domowych kominów będzie niezwy-
kle kosztownym działaniem. W miastach w wyniku zwartej 
zabudowy kominy stoją jeden obok drugiego, w Osielsku 
natomiast umiejscowienie kominów ma raczej charakter 
niejednolity, co będzie powodowało wzrost godzinowego 
nalotu dronów, a tym sa mym ogólnych kosztów kontroli. 
Odrębną kwestią jest, że w Osielsku przeważa zabudo-
wa nowoczesna, które nie powinna już generować smo-
gu, jak w przypadku zabudowy starego typu. Należy więc 
wnioskować, że ujawniające się przypadki trucia powietrza 
w Osielsku mają raczej wymiar ekologicznego barbarzyń-
stwa, wynikający z przysłowiowego cwaniactwa i braku 
poszanowania dóbr i norm społecznych, nie mówiąc już 
o sąsiedzkich relacjach.

Użycie dornów walce ze smogiem w Osielsku, ujaw-
nia pewien problem prawo-organizacyjny. Ma to związek 
z położeniem gminy w bezpośrednim sąsiedztwie strefy 
nadlotniskowej pory lotniczego Bydgoszcz-Szwederowo 
i powstającym na naszym terenie lądowiska Lotniczego 
Pogotowia Ratunkowego. Wprawdzie w obecnym stanie 
prawnym loty dronów na kontrolę jakości powietrza or-
ganizowane przez organy władzy publicznej mają status 
lotów specjalnych to nie można zakładać, że będą one 
priorytetowe i nie będą wchodziły w konflikt z pozostałym 
ruchem lotniczym.

Wszystkie dywagacje na temat użyciu bezpilotowych 
środków latających do badania stanu zagrożenia smogo-
wego w naszej gminie prowadzą, przynajmniej moją oso-
bę, do twierdzenia, że bardziej odpowiednie jest użycie 
zwykłych środków do monitoringu tego zjawiska i sank-
cjonowania należytego zachowania w tym przedmiocie, 
aniżeli stosowania instrumentów tak wyrafinowanych 
i kosztownych dla nas samych. Ostateczną decyzję w tym 
zakresie pozostawiam właściwym podmiotom, które ufam 
uwzględnią głos społeczny w tej sprawie.

Krzysztof Lewandowski

MIESZKAŃCY/REKLAMA

Kącik samorządowca

Stabilna firma z 20 letnim stażem
zatrudni na stałe:

• Szwaczki, praca 1-zmianowa (6.30-14.30), 
brak akordu, szycie w tzw. taśmie. 

Kontakt: 
biuro@pwazet.com.pl 

Tel. 52 381 39 32,
      786 815 628
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Robotyka GOK Osielsko

PODZIĘKOWANIE 

Dziękuję za 12 letnią współpracę 

z mieszkańcami Żołędowa, podczas 

mojego sprawowania stanowiska 

sołtysa.  Życzę mojej następczyni wielu 

sukcesów we współpracy z mieszkańcami.  

Jako radny gminy służę radą i pomocą 

mieszkańcom.  

Z wyrazami szacunku
Stanisław Mikulski 
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Stało się! Wstęga przecięta. W dniu 21 marca 
2019 roku miało miejsce uroczyste otwarcie „Klubu 
Seniora” w Gminie Osielsko. Klub Seniora mieści się 
w budynku Świetlicy w Maksymilianowie. W uro-
czystości otwarcia klubu udział wzięli: Wójt Gminy 
Osielsko - Pan Wojciech Sypniewski, Zastępca Wójta 
- Pani Maria Jończyk, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Osielsku Pani Jadwiga Drzy-
cimska, Przewodniczący Komisji ds. rozwoju 
gospodarczego RG Osielsko Pan Paweł Kamiński, 
Przewodnicząca Komisji d.s. rodziny  RG Osielsko 
Pani Beata Polasik, Dyrektor Szkoły w Żołędowie 
Pani Ewa Kraska, sołtysi oraz licznie zgromadzeni 
uczestnicy „Klubu Seniora”. 

Goście mieli możliwość posłuchania prezentacji 
o projekcie oraz poznania oferty „Klubu Seniora”. 
Po ofi cjalnym przemówieniu Pana Wójta nastą-
piło uroczyste przecięcie wstęgi. Spotkanie umiliła 
część artystyczna w wykonaniu uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Żołędowie oraz Maksymilianowie. 
Po części ofi cjalnej zaproszono gości do wspólnego 
świętowania przy torcie i kawie. 

Klub Seniora utworzono w ramach realizowanego 
projektu współfi nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomor-
skiego na lata 2014 -2020 w ramach ZIT. 

Otrzymana kwota dofi nansowania wynosi 273 
065,05 zł, natomiast całkowita wartość projektu 
303  924,25 zł. Celem projektu było utworzenie 
20 miejsc w „Klubie Seniora” oraz bieżące funk-
cjonowanie Klubu. W ramach projektu zajęcia 
odbywają się: we wtorki i czwartki w godz. od 
9.00 do 14.00, są to zajęcia: edukacyjne, warsztaty, 
wyjazdy do fi lharmonii, kina oraz na atrakcyjne 
wycieczki. Uczestnicy mają zapewniony transport, 
drugie śniadanie oraz obiad.  Klub stwarza możli-
wość rozwijania zainteresowań, umiejętności oraz 
aktywnego uczestnictwa  w życiu kulturalnym. 

 Drogim uczestnikom projektu życzymy zdro-
wia, miłego spędzania czasu i celebrowania 
życia!

Realizacja projektu przewidziana jest do 31.03.2020 roku. 

GOPS Osielsko

Oficjalne otwarcie „Klubu Seniora” 
w Gminie Osielsko 
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Organizatorem konkursu była klasa 3B gimna-
zjum wraz z wychowawcą Panią Aliną Garczewską- 
Pawlik. W konkursie wzięli udział wszyscy chętni 
uczniowie szkoły. Organizatorom projektu zostały 
przydzielone zadania. Przygotowaniem prezenta-
cji multimedialnej zajął się Sebastian Malinowski, 
obsługą sprzętu Bartosz Łabędzki, Sebastian Ma-
linowski, Daniel Zioła i Kacper Bartczak. Konkurs 
poprowadziły Laura Kaczmarek i Jagoda Miszczak. 
Uczennica klasy 3B gimnazjum Nicole Sengebush 
namalowała plakat reklamujący konkurs, a Kacper 
Gutkiewicz opracował regulamin. Impreza odby-
ła się w piątek podczas godziny wychowawczej. 
Uczestnicy zostali podzieleni na osiem zespołów, 
każdy reprezentował inny kraj anglojęzyczny .Gru-
py miały swojego przedstawiciela: -posła państwa, 
w którego rolę wcielili się wybrani uczniowie :Kacper 
Piechota, Kacper Winkowski, Franciszek Chmielew-
ski, Jakub Daszkiewicz, Mikołaj Lewandowski, Mi-
kołaj Russ i Kacper Wichłacz.

      Quiz zawierał 20 pytań na temat wiedzy o kul-
turze i języku angielskim. Zespoły w określonym 
czasie udzielały odpowiedzi na zadane pytanie po 
czym podliczono punkty. Po ciężkich bojach wygra-
ła reprezentacja Irlandii Północnej pod przewodnic-
twem Kacpra Wichłacza. Uczestnicy dostali słodkie 
nagrody. Wszyscy biorący udział byli zadowoleni 
ze wspólnej zabawy.  Świadczą o tym wypowiedzi 
uczniów konkursu:

„Świetnie się bawiłem, naprawdę fajnie spędzili-
śmy czas z kolegami”  

- Radosław Morawiak

„Super pomysł na ciekawe spędzenie godziny wy-
chowawczej, było spoko”

- Maciej Kobierowski

„Dobrze dogadywałem się z moją drużyną i to 
dzięki współpracy wygraliśmy” 

- Kacper Wichłacz.

Multimedialny konkurs wiedzy o krajach 
anglojęzycznych 

w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie
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W ostatnich tygodniach obserwujemy wzrost napię-
cia w oświacie, czemu towarzyszy także wzrost fali hejtu 
skierowanej przeciw nauczycielom, którzy ośmielili się 
nadać swojemu niezadowoleniu konkretną formę prote-
stu. Dlaczego?

Nieustanne ukazywanie pedagogów w negatywnym 
świetle, oskarżanie o brak kompetencji merytorycznych 
muszą w końcu doprowadzić do radykalizacji postaw. Ile 
można słuchać, że nauczyciel pracuje 18 godzin i ma dużo 
wakacji? Otóż art. 42 ustęp 1 Karty Nauczyciela wyraź-
nie mówi, że „czas pracy nauczyciela zatrudnionego 
w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 
godzin na tydzień”. Kolejne punkty tego artykułu pre-
cyzują, że w jego ramach nauczyciel realizuje zajęcia 
dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze bezpośrednio 
z uczniami lub na ich rzecz, wykonuje zajęcia statutowe 
szkoły, czynności związane zarówno z przygotowaniem 
się do zajęć, jak i samokształceniem oraz doskonale-
niem zawodowym. A zatem, nauczyciel nie pracuje tylko 
wtedy, gdy jest 18 godzin przy tablicy, podobnie jak aktor 
nie świadczy pracy jedynie wtedy, kiedy jest 3 godziny na 
scenie. Każdy dzień z życia nauczyciela to nieustająca 
praca umysłowa i emocjonalna. Konieczność noszenia 
na swoich barkach odpowiedzialności jest obciążająca, 
a często wyczerpująca. Wie o tym każdy dyrektor, kierow-
nik, manager… A to nie tylko odpowiedzialność za wyniki, 
projekty, zysk netto, ale przede wszystkim za ŻYCIE. Nie 
jedno czy dwa, ale KILKADZIESIĄT żyć. Za kontakty 
społeczne naszych podopiecznych, za ich poczucie wła-
snej wartości, samoocenę, za ich wiedzę, umiejętności, 
a w pierwszych latach szkoły nawet za załatwianie 
potrzeb fi zjologicznych. Za to, czy w kolejnych latach 
dzieci będą lubiły się uczyć, czy będą chciały się rozwijać, 
angażować w życie szkoły i kraju. To tylko skrawek zadań, 
które są wykonywane poza przysłowiową tablicą. Zasta-
nawiam się więc, czy rozpowszechnianie krzywdzących, 
uogólniających, nieprzemyślanych opinii o jakiejkolwiek 
grupie społecznej, w tym przypadku o nauczycielach, 
i odzieranie jej z godności jest moralnie dopuszczalne? 

Nauczyciel to nie tylko stanowisko – to postać, która 
bierze udział w kształtowaniu setek osobowości. Ta 
grupa zawodowa, jak żadna inna, ma wpływ na funk-
cjonowanie i kształt przyszłego społeczeństwa. Przy tej 
całej presji niemal nikt nie wspomina o kwestii kluczowej: 

wspieranie innych, opiekowanie się nimi i budowanie 
czyjejś samoświadomości, wymaga w pierwszej kolej-
ności zaopiekowania się samym sobą. Celem protestu 
nauczycieli nie jest już tylko to, czy dostaną podwyżkę 
pensji, ale efektywność i skuteczność w oświacie – 
w obszarze o najwyższym znaczeniu dla dobra wspólnego. 
Godziwe wynagrodzenie nie jest więc celem samym 
w sobie, ale środkiem do osiągnięcia dobra niezbęd-
nego dla całego społeczeństwa! Dziś zbieramy żniwo 
zaniedbań liczonych już w dziesięciolecia. Lata krzyw-
dzącej propagandy i niedofi nansowanie systemu oświaty 
dają właśnie o sobie znać. Obecnie ich pokłosiem, mię-
dzy innymi,  jest nauczyciel, któremu wydłużono awans 
zawodowy do 15 lat, pracujący na swój etat niekiedy 
w trzech placówkach, często zastraszany utratą pracy, 
doznający czegoś na kształt wypalenia zawodowego, 
zestresowany i na granicy załamania nerwowego. Do naj-
większych trudności w pracy nauczyciela zaliczyłabym: 

1. Postawę ministerstwa traktującą szkołę jako miej-
sce realizacji własnych wizji, a przez to dezorgani-
zującą jej pracę.

2. Nadmiar biurokracji - w szkołach dominuje kult 
sprawozdawczości i ewaluacji, z czego właściwie 
niewiele wynika.

3. Niskie zarobki - w porównaniu do stawianych wy-
magań, znaczenia jakie przypisuje się edukacji oraz 
biorąc pod uwagę nakład sił włożony w kształce-
nie i doskonalenie, nauczyciele zarabiają mało.

4. Brak możliwości realnego awansu - po wejściu na 
poziom nauczyciela dyplomowanego (co więk-
szość nauczycieli osiąga po 10-15 latach pracy) 
właściwie nie ma dalszej drogi rozwojowej, co jest 
czynnikiem demotywujacym.

5. Naciski ze strony rodziców – często mających duże 
oczekiwania wobec szkoły i wręcz cedujących od-
powiedzialność za wychowanie dzieci na nauczy-
cieli.

6. Postawy uczniów -  nieco różniących się w działa-
niach od poprzednich generacji. Są bardziej rozpro-
szeni, zdekoncentrowani. Funkcjonują w świecie 
sieci, co powoduje ich przebodźcowanie.

7. Trudne warunki pracy - nauczyciele pracują w ha-
łasie, stresie, napięciu. Często nie dysponują wła-

Polski etos pracy nauczyciela
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snym kątem w szkole, brakuje również podstawo-
wych materiałów do pracy.

8. Niefunkcjonalny system kształcenia – program 
studiów nie obejmuje warsztatów w zakresie ko-
munikacji, mediacji, negocjacji itd. 

9. Nieprzemyślany system szkoleń – nierzadko nie 
odpowiadają one na potrzeby nauczycieli. 

10. Brak zrozumienia ze strony społeczeństwa - na-
uczycieli czyni się odpowiedzialnymi za złe wyniki 
uczniów, za ich agresywne zachowania, za brak 
motywacji do nauki.

W konsekwencji następuje wręcz proces negatywnej 
selekcji do zawodu nauczyciela! „Siłaczki” z noweli Ste-
fana Żeromskiego są już prawie na wyginięciu!  

A tymczasem w Finlandii, co mogłam zaobserwować 
osobiście, mądrzy, wykształceni i cieszący się szacun-
kiem nauczyciele są naprawdę poważani i stanowią elitę 
intelektualną w kraju. Ponieważ proces rekrutacji na stu-
dia pedagogiczne jest wyjątkowo rygorystyczny, tylko 
najlepsi dostają się do zawodu. Nie ma więc potrzeby 
oceniania ich pracy i nieznane jest zjawisko wizytowa-
nia czy sprawdzania lekcji prowadzonych w danej szkole. 
Nie ma też odgórnie narzuconych przez państwo szcze-
gółowych programów edukacyjnych. W szkołach nie 
znajdziemy  dzienników, gdzie nauczyciel mozolnie zapi-
suje każdą “wykonaną” godzinę i “przerobiony” materiał. 
Nie istnieje nawet coś takiego, jak odgórnie zatwier-
dzane materiały edukacyjne. Szkolnictwo nie jest więc 
scentralizowane i zarządzane silną ręką przez ministra, 
ale jest zarządzane oddolnie – to nauczyciele dostoso-
wują program do potrzeb uczniów i do zmieniającego 
się szybko świata. Mają tym samym ogromny wpływ na 
kształtowanie programów w swojej szkole czy regionie. 
Fiński rząd inwestuje ogromne pieniądze w rozwój 
nauczycieli, natomiast nie wydaje ich na system 
sprawozdawczy, porównawczy, system ocenia-
nia, rankingi, testy czy badania wydajności szkół i 
uczniów. Polityka nie wpływa na programy, bo nie 
są one tworzone przez polityków! Wszystko to spra-
wia, że nawet drastyczna zmiana władzy w państwie nie 
ma szans wpłynąć na to, jak funkcjonuje szkoła. 

Podsumowując, zaobserwowano, że fi ńskie dzieci 
zajmują pierwsze pozycje w rankingach europejskich 
wyników nauki, a  tamtejszy system szkolnictwa jest 
obecnie stawiany za wzór innym krajom. Myślę, że 
warto się z nim zapoznać i włączyć jego elementy do 
polskiej debaty nad kształtem polskiego szkolnictwa, 

w którym nieustannie reformy „reformują” poprzednie 
reformy i następuje  kompletna degradacja prestiżu 
zawodu nauczyciela. Co w tej sytuacji można zrobić? 
Potrzebne jest znaczące wzmocnienie pozycji nauczy-
ciela, jako dobrze opłacanego eksperta, obdarzonego 
dużą autonomią i zaufaniem społecznym. Potrzebne jest 
powiązanie zarobków z jakością pracy – mierzoną ina-
czej niż za pomocą papierków. Potrzebna jest zmiana 
modelu kształcenia i dostępu do zawodu. My wszyscy 
jako rodzice i nauczyciele, jako społeczeństwo powin-
niśmy wspierać nasze dzieci i pomagać im, zamiast 
przerzucać się winą za ich niepowodzenia i stresy. Wła-
ściwe fi nansowanie oświaty i godne zarobki pedagogów 
powinny tu być punktem wyjścia.  

Aleksandra Kuczborska 
Nauczycielka

Bibliografi a:

Jakubowski Waldemar, Ostrożnie z tą moralnością, 
„Przegląd Oświatowy” 2019 nr 2, s. 9.

Wolniak Janusz, Nauczyciele powiedzieli: dość!, , „Przegląd 
Oświatowy” 2019 nr 2, s. 8.

Dybowska Anita, Dlaczego nauczyciele wypalają się 
w pracy? [online], [dostęp: 7.03.2017], Dostępny 
w Internecie:

<https://www.juniorowo.pl/dlaczego-nauczyciele-
wypalaja-sie-pracy/>.    

Dobosiewicz Joanna, Najlepsze szkoły na świecie są 
w Finlandii. Dlaczego? [online], [dostęp: 17.03.2019], 
Dostępny w Internecie:

<https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/
najlepsze-szkoly-na-swiecie-sa-w-fi nlandii/0690n0d>. 

KOGIS Portal Turystyki Dziecięcej, Szkoły i edukacja 
w Finlandii [online], [dostęp:  17.03.2019], Dostępny 
w Internecie:

<https://www.kogis.pl/artykul/szkoly-i-edukacja-w-
fi nlandii/>.

Tokarz Tomasz, 10 największych trudności w pracy 
nauczyciela – niskie zarobki są tylko jedną z nich [online], 
[dostęp:17.03.2019], Dostępny w Internecie:

https://www.juniorowo.pl/10-najwiekszych-trudnosci-w-
pracy-nauczyciela-niskie-zarobki-sa-tylko-jedna-z-nich/.



18NR 2/2019

Panorama Osielska KULTURA

W marcu miał miejsce koncert piosenek Zbigniewa 
Wodeckiego pt. „Lubię wracać tam”. Licznie zgroma-
dzona publiczność miała przyjemność wysłuchania 
największych utworów tego wspaniałego artysty. Wystę-
pujący zespół po otrzymaniu owacji na stojąco zagrał 
dwa bisy, podczas których cała sala włączyła się w śpie-
wanie. W koncert były wplecione kawałki wywiadu ze 
Zbigniewem Wodeckim oraz różne ciekawe wstawki z 
życia artysty. 

W świetlicy odbywa się szereg zajęć stałych. Na warsz-
tatach plastycznych dzieci rozwijają swoje zdolności 
manualne tworząc różne prace artystyczne. W ostatnim 
czasie dzieci stworzyły uśmiechnięte czarne koty oraz 
rozpoczynając wiosenny czas wykleiły śliczne kolorowe 
hiacynty.

Podczas zajęć małego badacza nasi mali odkrywcy 
skonstruowali puszkę z napędem, dowiedzieli się jak 
działa siła odrzutu. Dzieci miały okazję stworzyć płyn 
do baniek mydlanych, osobiście sprawdzali, co się 
dzieje, gdy kostkę lodu posypiemy solą oraz zaparzyli 
warstwową herbatę. Dbając o to aby najmłodsi mieli 
jak najwięcej możliwości do ruchu odbywają się zajęcia 
taneczne dla dzieci. W rytmach wesołej muzyki dzieci 
uczą się ciekawych układów tanecznych. Dla tych, 
którzy wolą bardziej stacjonarne zajęcia proponujemy 
robotykę, podczas której każdy chętny może stwo-
rzyć własnoręcznie poruszające się maszyny a nawet 
samodzielnie je zaprogramować. Nowością w naszej 
świetlicy są doodlersy. Zajęcia te polegają na tworzeniu 
przestrzennych konstrukcji za pomocą specjalnych dłu-
gopisów.  Wydawałoby się to proste, ale jak spora grupa 
chętnych osób miała możliwość się przekonać wymaga 
to sporo wprawy i dokładności aby wyszło, to co byśmy 
chcieli. Poza zajęciami dla dzieci i młodzieży w świetlicy 
mają miejsca spotkania klubu seniora. W ostatnim czasie 
odbyło się karnawałowe spotkanie połączone z potań-

cówką. Trzeba przyznać, że werwy na parkiecie naszym 
seniorom nie brakuje a radość z jaką się bawią udziela 
się innym. W marcu rozpoczęliśmy kolejny semestr Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Osoby chcące dowiedzieć 
się nowych rzeczy lub odświeżyć swoją wiedzę mogą 
w miłej atmosferze spędzić czas na ciekawych wykła-
dach. 

DK

Nowinki z Maksymilianowa
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Tel. 605 567 280
Posiadam koncesję na terenach

gmin Osielsko i Dobrcz
Posiadam dwa samochody 

o pojemności 5 m i 18 m
Szybko, Tanio, Solidnie

USŁUGI ASENIZACYJNE

MIESZKAŃCY/REKLAMA

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

„Dbaj o język i mów poprawnie, ładnie, 
wyraźnie oraz dokładnie, bo kto nie 
ćwiczy często języka, ten się w mówieniu 
potem potyka”.

Przedszkole Publiczne nr 1 w Osielsku obchodziło kolejny 
raz Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Miał on na 
celu zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o język ojczysty, 
troskę o jego rozwój i trwanie. Obchody święta Języka Oj-
czystego w naszym przedszkolu zaczęliśmy od krótkiej in-
scenizacji wiersza Aleksandra Fredry pt. ,,Paweł i Gaweł”, 
który dla dzieci przedstawiło grono pedagogiczne. Dzieci 
zapatrzone i zasłuchane wiwatowały, klaskały i śmiały się 
podczas przedstawienia. Przedstawienia, w których biorą 
udział nauczyciele i pracownicy przedszkola, to jedna z ulu-
bionych niespodzianek dla dzieci. Rozstrzygnięty został 
również konkurs pt. ,,Kochamy polskie bajki animowane”. 
Jury miało nie lada wyzwanie, ponieważ wszystkie prace 
były fantastyczne, a wybór był bardzo trudny. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książeczki. Kil-
koro dzieci z każdej grupy miało okazję wykazać się swoim 

talentem krasomówczym. Tym razem jury nie potrafiło pod-
jąć decyzji, kto najpiękniej recytuje polskie wiersze, dlatego 
wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Dzieci udowodniły jak 

ważny jest nasz 
język ojczysty. 
Szanujmy go na 
co dzień i dbajmy 
o czystość mowy 
polskiej tak jak 
nasi milusińscy.

MG

Przedszkole w Osielsku 
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W ostatnim czasie 
w świetlicy odbywały 
się stałe zajęcia 
oraz szereg różnych 
wydarzeń. Wśród 
zajęć świetlicowych 
wymienić można 
wokalne, podczas 
których uczniowie 
ćwiczyli dykcję, arty-
kulację, doskonalono 
aparat głosowy 
poprzez szereg ćwi-
czeń    wzmacniających 
mięśnie twarzy, wykonywano rozgrzewki wokalne i wiele 
innych ćwiczeń emisyjnych. Wprowadzono repertuar 
oraz doskonalono jego wykonanie. Uczniowie prezen-

towali swoje umiejętności podczas IX Regionalnego 
Konkursu Wokalnego w Bydgoszczy i ćwiczą regularnie 
do kolejnych przeglądów.

Odbywają się zajęcia świetlicowe, w tym plastyczne, 
dzieci znajdują pomoc w nauce, korzystają z zaplecza 
jakie oferuje świetlica. Największą popularnością cieszy 
się tenis stołowy, ponieważ łączy zabawę ze sportem. Do 
zajęć, które przyciągnęły sporą rzeszę chętnych należą 
zajęcia taneczne prowadzone przez instruktor z Aka-

demii Tańca Danceby. Na stałe również zagościły zajęcia 
muzyczne czyli nauka gry na gitarze. Do oferty dołączają 
również zajęcia kierowane do osób, które chcą zadbać 
o  zdrowie kręgosłupa.

W świetlicy odbył się również wieczór cudownej 
muzyki, pełnej słynnych przebojów operetkowych i musi-
calowych, mistrzów tego gatunku i nie tylko. Nie zabrakło 
muzycznych niespodzianek i dobrego humoru. Podczas 

tego wyjątkowego wieczoru usłyszeliśmy niezastąpione 
piosenki i szlagiery muzyki fi lmowej. Zabawę przy melo-
dyjnych, ujmujących za serca utworach zapewnili wybitni 
muzycy scen bydgoskich Beata Bobińska sopran, Kata-
rzyna Nowaczewska-Manthey fortepian, Anna Piniuta 
skrzypce, Mateusz Szwankowski klarnet i Radosław 
Manthey kontrabas. Koncert słowem i dobrym humo-
rem wzbogaciła Katarzyna Szewczyk.

Prężnie działa również koło seniora. Podczas spotkań, 
które odbywają się regularnie, członkowie aktywnie spę-
dzają czas, przygotowując swoje uroczystości i w pełni 
korzystając z przygotowanych atrakcji.

JKN

Nowinki ze Świetlicy Żołędowo
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ZAPRASZAMY

CBY/013

7.00-21.00

8.00-14.00

CZYNNE

PONIEDZIALEK-PIATEK

SOBOTA

MIESZKAŃCY/REKLAMA

Kwartet fi lharmoników „Prestige” wraz z solistką 
Agnieszką Olszewską – sopran, zagrał koncert karna-
wałowy. W repertuarze oprócz znanych i lubianych arii 
operetkowych znalazły się utwory Hanki Ordonówny, 
muzyka fi lmowa, standardy muzyki rozrywkowej. 

Publiczność reagowała żywiołowo, nie obyło się bez 
bisów. Najlepszą nagrodą za pracę dla muzyków i organi-
zatorów były uśmiechnięte twarze widzów.

MM

Prestiżowy koncert
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Dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe chętnie 
biorą udział w zajęciach dostosowanych do ich wieku 
oraz temperamentu. Do wyboru są: zajęcia plastyczne, 
rekreacyjne, gdy planszowe, zumba czy szachy z instruk-

torem. Odbywają się też warsztaty, pokazy, zabawy 
z licznymi konkursami. Na ostatniej z nich  uczestnicy  
licznie przybyli do naszej świetlicy. Na miejscu czekały na 
nich  zadania do wykonania. Zaczęto od układania  puz-

zli na czas, potem była krzyżówka, taniec z krzesłami, 
balonami oraz szereg innych zabaw. Dzieci otrzymywały 
punkty za każde zadanie, nagrodą były słodkości.

Prężnie działa klub seniora, zrzeszający 15 osób, które 
spotkają się co miesiąc. W ramach spotkań z kulturą 

uczestnicy wybrali się do kina. Uczestnicy w drodze 
powrotnej dzielili się wrażeniami z obejrzanego fi lmu.

Agnieszka Olszewska

Z Jarużyna kilka wieści
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Cieplejsza pogoda sprawiła, że raz chętniej przeby-
wamy na zewnątrz i się ruszamy. Przy tym, posiadamy 
więcej zapału do tworzenia. Wesoła gromada uczest-
niczy w zajęciach stałych, podczas których tworzy 

dekorację nawiązującą do ciepła, wiosny i świąt. 
W cieplejsze dni uczestnicy zajęć przenoszą się na pobli-
ski placu zabaw, gdzie korzystają z ogólnodostępnego 
sprzętu oraz bawią się w przeróżne zabawy podwór-
kowe. Zapał do ruchu przekłada się również podczas 
zajęć muzyczno – ruchowych. Grupa szybciej przyswaja 

tajniki artystyczne, modeluje głos, porusza się w rytmie. 
Dogodna aura sprawiła, że dzieci bardziej ucieszyły się 
z nadchodzącej kalendarzowej wiosny, nie mogąc docze-
kać się tego dnia. Dlatego, gdy już nastała, tradycyjnie 

pożegnały zimę, wrzu-
cając Marzannę do 
ogniska. Po tak sym-
bolicznym pożegnaniu 
była wspólna zabawa 
oraz smażenie kiełba-
sek. Wiosenne klimaty 
poczuli również „mło-
dzi duchem”, którzy 
wyruszyli na spotka-
nie kulturą. Atrakcyjny 
repertuar kinowy spra-
wił, że wybrali się do 
kina. Wśród ciekawych propozycji wybór padł na fi lm, 
lekki, miły i zabawny z gatunku komedii. Przezabawne 
sytuacje i dialogi wprawiły wszystkich w śmiech i dobre 
humory, ładując akumulatory do pozytywnego działa-
nia. Dlatego kolejne spotkanie seniorów miało charakter 
uroczysty. Obchodzono: Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, 
Dzień Teściowej. W ramach tych świąt wszyscy otrzymali 
po czekoladzie, aby życie stało się ciut słodsze. Miła nie-
spodzianka czekała również na panie w dniu ich święta. 
Płeć piękna zaproszona została na zajęcia taneczne, 
które poprowadziła instruktorka z Fabryki Tańca z Osiel-
ska od p. Joanny Ossowskiej. Uczestniczki  krok po kroku 
pląsały w rytmie rumby, poznając układ chorografi czny. 
Jednocześnie dobrze się bawiąc i spalając nadmierne 
kalorie. Panie, które lubią relaks, wyciszenie, prace twór-
czą skorzystały z warsztatów rękodzielniczych. Na 
jednym wykonywały pracochłonny projekt tworząc 
„pudełko na różności”. Nauczyły się tworzyć kwiaty 
z foamiranu jedwabnego i dekoracje przestrzenne 
wykorzystując do tego: kulki 3D, gazę, sznurek itd. 

Natomiast na drugim, 
tworzyły kielich z efek-
tem lustra poznawszy 
farbę o takim prze-
znaczeniu. Warsztaty 
to alternatywa na spę-
dzenie wolnego czasu, 
odskocznia od trudów 

dnia codziennego, a także metoda na przepiękną deko-
racje. 

HK

Wieści z Bożenkowa
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Na ostatnim spotkaniu utalentowane panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich wykonywały wiosenne kwiaty 
z foamiranu. To niezwykle delikatna pianka, przypomi-
nająca w dotyku aksamit, z którego można łatwo wyciąć 
dowolne kształty. Twórczej pracy sprzyjała miła atmos-
fera. W spotkaniu towarzyszyła paniom przewodnicząca 

zaprzyjaźnionego KGW Maksymilianowo. Zajęcia  bardzo 
przypadły gospodyniom do gustu. Każda mogła uło-
żyć kompozycję według własnego pomysłu, a powstałe 
dzieła wyglądały bardzo profesjonalnie i wymownie.

W świetlicy działa również Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, oferując dla osób w wieku emerytalnym syste-
matyczne i atrakcyjne zajęcia, których głównym celem 
jest upowszechnianie wiedzy z różnych dziedzin życia. 
Poprzez swoją działalność Uniwersytet wysyła do spo-
łeczeństwa ważny sygnał: aktywność w życiu nie kończy 

się wraz z odejściem na emeryturę. To teraz właśnie 
można robić bez reszty coś, co daje przyjemność i satys-
fakcję. Słuchaczem może być każdy, kto przejawia chęć 
dalszego rozwoju intelektualnego. Jeżeli ktoś chce do nas 
dołączyć to serdecznie zapraszamy.

Już po raz kolejny odbyły się w naszej świetlicy warsz-
taty rękodzieła dla dorosłych, prowadzone przez panią 
Alicję Ożóg. Panie spędziły czas w miłym towarzystwie 
i atmosferze, dzięki której mogły się oderwać od codzien-

ności. Na zajęciach wykonywano ozdoby wielkanocne 
z gałązek brzozy. Talent połączony z fantazją i bogac-
twem asortymentów zaspokoił wszelkie gusta i potrzeby.

Dzieci  uczestniczyły w warsztatach pracy twórczej, 
poświęconych technice decoupage. To piękna technika, 
dzięki której można przywrócić do życia stary mebel, 
niepotrzebną butelkę, szkatułkę, czy stworzyć biżu-

terię. Wymaga ona jedynie zmysłu kompozycyjnego. 
Każdy uczestnik ozdabiał wybrany przez siebie przed-
miot według własnego upodobania. Zajęcia artystyczne 
są nie tylko wspaniałą formą kreatywnego spędzania 
czasu, świetnie wpływają na nawiązanie nowych rela-
cji i integrację w grupie. Ponadto pobudzają wyobraźnię 
i rozwijają zainteresowania.

S.Z.

Z działalności Świetlicy Niemcz
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W Bydgoszczy po raz osiemnasty odbył się mię-
dzynarodowy turniej Karate pod nazwą „Central 
Europe Open- Grand Prix Pomorza i Kujaw”. W 
tegorocznej edycji udział wzięło ok. 470 zawodników repre-
zentujących 35 Klubów Karate z Polski, Rosji, Czech i USA. 
W zawodach tych wzięli udział jedynie najmłodsi zawod-
nicy Klubu „YAMABUSHI” (w większości białe i żółte 
pasy z kilkumiesięcznym, rocznym i dwuletnim stażem 
treningowym), którzy zaprezentowali się znakomicie 
zdobywając łącznie 37 medali (5 złotych, 11 srebrnych 
i 21 brązowych).

Podziękowania dla naszych sponsorów: Panu 
Jackowi Rutkowskiemu – Prezesowi fi rmy 
„MAT-BUD”; Panu Krzysztofowi Renewskiemu 
– Prezesowi Zarządu fi rmy „BUDREN” oraz Panu 
Tomaszowi Mazur. 

Medalistami zostali: 

złoto: Julia Kempińska – kata indywidualne dziewcząt 
12-13 lat (białe pasy); Julia Kempińska – kata indywidu-
alne dziewcząt 14 lat i starsze (białe pasy); Kacper Kaleta 
– kata indywidualne chłopców 8-9 lat (żółte pasy); Jan 
Fierek – kumite indywidualne chłopców 12-13 lat OPEN 
(żółte pasy); Anna Malik – kumite indywidualne dziew-
cząt 10-11 lat białe i żółte pasy (+30 kg);

srebro:  Mikołaj Małecki – kata indywidualne chłop-
ców 10-11 lat (białe pasy); Julia Szot – kata indywidualne 
dziewcząt 12-13 lat (białe pasy); Vanessa Czyżewska – 
kata indywidualne dziewcząt 14 lat i starsze (białe pasy); 
Igor Brzościkowski – kata indywidualne chłopców 10-11 

lat (żółte pasy); Iga Daszkiewicz – kata indywidualne 
dziewcząt 10-11 lat (żółte pasy); Magdalena Malik – kata 
indywidualne dziewcząt 12-13 lat (żółte pasy); Aleksan-
der Hek – kumite indywidualne chłopców 8-9 lat białe 
i żółte pasy (-30 kg); Aleksandra Malik – kumite indy-
widualne dziewcząt białe i żółte pasy (+50 kg); Kinga 
Maciejewska – kumite indywidualne dziewcząt białe 
i żółte pasy 12-13 lat (-50 kg); Julia Rudnicka – kumite 
indywidualne dziewcząt białe pasy 8-9 lat (+27 kg); 
Maciej Wegner – kumite indywidualne chłopców 8-9 lat 
(-30 kg) pomarańczowe i wyższe pasy, brąz: Szymon 
Koryl – kata indywidualne chłopców 12 lat i starsi (białe 
pasy): Nikodem Siuda – kata indywidualne chłopców 12 
lat i starsi (białe pasy); Ksawier Kossmann – kata indywi-
dualne chłopców 10-11 lat (białe pasy);

Szymon Koryl – kata indywidualne chłopców 10-11 
lat (białe pasy); Wiktor Trzciński – kata indywidualne 
chłopców 7 lat i młodsi (białe pasy); Julia Szot – kata 
indywidualne dziewcząt 10-11 lat (białe pasy); Vanessa 
Czyżewska – kata indywidualne dziewcząt 12-13 lat 
(białe pasy); Karolina Koryl – kata indywidualne kobiet; 
Przemysław Król – kata indywidualne masters 35-45 lat; 
Jan Fierek – kata indywidualne chłopców 12-13 lat (żółte 
pasy); Julia Rudnicka – kata indywidualne dziewcząt 8-9 
lat (żółte pasy); Tymon Komeza – kumite indywidualne 
chłopców 10-11 lat białe i żółte pasy (-35 kg); Maciej 
Wegner – kumite indywidualne chłopców 8-9 lat białe 
i żółte past (-30 kg); Iga Daszkiewicz – kumite indywi-
dualne dziewcząt białe i żółte pasy (-30 kg); Magdalena 
Malik – kumite indywidualne dziewcząt 12-13 lat białe 
i żółte pasy (+50 kg); Fabian Świczerewski – kumite 
indywidualne juniorów (+68 kg); Fabian Świczerew-

ski – kumite indywidualne juniorów OPEN; 
Mateusz Jurczykowski – kumite indywidualne 
chłopców 12-13 lat (-45 kg) pomarańczowe 
i wyższe pasy; Hubert Grzybek – kumite 
indywidualne chłopców 8-9 lat (+30 kg) 
pomarańczowe i wyższe pasy: Aleksander 
Hek – kumite indywidualne chłopców 8-9 
lat (- 30 kg) pomarańczowe i wyższe pasy; 
Iga Daszkiewicz – kumite indywidualne 
dziewcząt 10-11 lat (-30 kg) pomarańczowe 
i wyższe pasy. Wielkie gratulacje. Dziękuję za 
emocje. Jestem z Was dumny.

Trener Andrzej

SPORT

Central Europe Open 2019 
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W Grębocinie k. Torunia odbył się turniej Karate pod 
nazwą „Ronin Copernicus Cup”. W tegorocznej edy-
cji udział wzięło ok. 260 zawodników reprezentujących 
18 Klubów Karate z Polski. W zawodach tych ponow-
nie wzięli udział jedynie najmłodsi zawodnicy Klubu 
„YAMABUSHI” (w większości białe i żółte pasy z kilkumie-
sięcznym, rocznym i dwuletnim stażem treningowym), 
którzy zaprezentowali się znakomicie zdobywając łącz-
nie 25 medali (4 złote, 7 srebrne i 14 brązowe).

Podziękowania dla naszych sponsorów: Panu 
Jackowi Rutkowskiemu – Prezesowi fi rmy 
„MAT-BUD”; Panu Krzysztofowi Reniewskiemu 
– Prezesowi Zarządu fi rmy „BUDREN” oraz Panu 
Tomaszowi Mazur.

Złoto: Iga Daszkiewicz, Agata Grzybek, Maja Leśniew-
ska – kata drużynowe dziewcząt 12-13 lat; Julia Rudnicka 
– kata indywidualne dziewcząt 9 lat; Maciej Wegner – 
kumite indywidualne chłopców 8 lat OPEN; Julia Rudnicka 

– kumite indywidualne dziewcząt 9 lat OPEN; Srebro: 
Igor Brzościkowski – kata indywidualne chłopców 10 
lat; Błażej Michałek – kata indywidualne chłopców 8 lat; 
Lena Sercow – kata indywidualne dziewcząt 7 lat i młod-
sze; Jan Winnicki – kumite indywidualne chłopców 8 lat 
OPEN; Agata Grzybek – kumite indywidualne dziewcząt 
11 lat (-40 kg); Vanessa Czyżewska – kumite indywi-
dualne dziewcząt 12-13 lat (-40 kg); Wiktor Kujawski 
– kumite indywidualne juniorów (+76 kg);

Brąz: Iga Daszkiewicz, Agata Grzybek, Maja Leśniew-
ska – kata drużynowe dziewcząt 10-11 lat, Anna Malik, 
Magdalena Malik, Aleksandra Malik – kata drużynowe 
12-13 lat;  Igor Brzościkowski – kata indywidualne chłop-
ców 11 lat; Wiktor Trzciński – kata indywidualne chłopców 
7 lat i młodsi; Maciej Wegner – kata indywidualne chłop-
ców 8 lat; Agata Grzybek – kata indywidualne dziewcząt 
11 lat; Antonina Hennig – kata indywidualne dziewcząt 
8 lat; Wiktor Kujawski – kata indywidualne juniorów; 
Fabian Sojka – kumite indywidualne chłopców 11 lat (-40 
kg); Antoni Olszewski – kumite indywidualne chłopców 
11 lat (-40 kg); Rafał Sujkowski – kumite indywidualne 
chłopców 14-15 lat (+70 kg); Hubert Grzybek – kumite 
indywidualne dziewcząt 9 lat OPEN; Iga Daszkiewicz – 
kumite indywidualne dziewcząt 10 lat (-35 kg); Wiktoria 
Kurowska – kumite indywidualne juniorek (-59 kg).

WIELKIE GRATULACJE. JESTEM Z WAS DUMNY. 
Trener Andrzej

Ronin Copernicus Cup 2019  
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W dniach 16-17 marca 2019 r. część zawodników Klubu 
„YAMABUSHI” wzięła udział w turnieju rankingowym 
Polskiej Unii Karate - Energa Grand Prix Tczewa 
w Karate Olimpijskim. W zawodach udział wzięło 
ok. 700 zawodników z 62 Klubów Karate z 7 państw 
- Anglii, Finlandii, Łotwy, Rosji, Szwecji, Ukrainy 
i Polski. W turnieju tym, który był jednym z turniejów 
kwalifi kacyjnych do Kadry Polskiej Unii Karate zawodnicy 
Klubu „YAMABUSHI”, zdobyli 8 medali, w tym 3 złote, 
2 srebrne i 3 brązowe.

Medalistami zostali:

złoto: Malwina Lampkowska - kumite indywidualnym 
młodziczek 12-13 lat (-50 kg); Bartosz Kleniewski - 
kumite indywidualne mężczyzn U21 (-60  kg); Adam 
Gaca - kumite indywidualne juniorów (-68 kg); 

srebro: Iga Daszkiewicz – kata indywidualne dziewcząt 
10 lat; Maciej Wegner – kata indywidualne chłopców 
8 lat; 

brąz: Krzysztof Michalski - kumite indywidualne 
juniorów (-76 kg); Bartosz Kleniewski - kumite 

indywidualne seniorów (- 60 kg); Aleksander Hek – 
kumite indywidualne chłopców 8-9 lat (-30 kg).

WIELKIE GRATULACJE DLA ZAWODNIKÓW  

Dziękuję naszym sponsorom:  Jacek Rutkowski Prezes 
Zarządu fi rmy MAT-BUD, Krzysztof Reni Prezes Zarządu 
fi rmy BUDREN oraz Panu Tomaszowi Mazur.

Trener Andrzej

TCZEW ENERGA KARATE CUP 2019
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Dzień Kobiet w Klubie Seniora Osielsko 
Niezwykle radosny nastrój panował na marcowym spotkaniu osielskich seniorów, na którym święto-

wano Dzień Kobiet. Dużą niespodziankę sprawił tradycyjnie paniom sołtys Konrad Cichański, który przybył 
specjalnie na tę okazję. W imieniu całej rady sołeckiej obdarował panie pięknymi kwiatami. Nie zabrakło 
serdecznych życzeń i uścisków oraz wielu ciepłych słów. Ponadto świętowaliśmy imieniny członkini klubu, 
Pani Krystyny.

S.Z.
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