
MAJ / CZERWIEC NR 3 / 138 / 2017

www.gok-osielsko.eu www.gok-osielsko.eu www.gok-osielsko.eu www.gok-osielsko.eu 

Panorama OsielskaPanorama Osielska
P i s z e m y d l a W a s o d 1 9 9 2 r o k u P i s z e m y d l a W a s o d 1 9 9 2 r o k u 

MajówkaMajówka

Ciąg dalszy str. 16

Majówka w Szkole w Żołędowie – warto było przyjść 
i skorzystać z przygotowanych atrakcji. Organizatorem fe-
stynu była Szkoła w Żołędowie we współpracy z Radą So-
łecką Żołędowa, Kołem Gospodyń Wiejskich z Żołędowa 
i Zespołem Wokalnym Świetlicy w Żołędowie oraz Gmin-
nym Zakładem Komunalnym.
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Osielskie pokrzywki

Place zabaw czy to ma sens?
Mamy coraz więcej placów zabaw. Niektóre z nich są 

otoczone troską mieszkańców, którzy informują o każdej 
złamanej desce, drobnym uszkodzeniu. Są takie, które nie 
odnotowują żadnych szkód. Jest kilka, na których znaj-
dowano maszynki do marihuany, notorycznie butelki po 
piwie i innych alkoholach, choć zgodnie z regulaminem 
w tych miejscach nie wolno pić napojów alkoholowych. 
Jako administratorzy placów pisaliśmy nie raz pisma do 
policji, komenda Śródmieście otrzymała mapę placów, 
na których dochodzi do szkód. Rodzi się pytanie: Czy 
zamiast doposażać place i ponosić koszty napraw nie 
lepiej byłoby zainstalować na najbardziej zagrożonych 
zniszczeniami kamery na poczerwień, bo chuligań-
stwo lubi spotkania wieczorne? Wtedy po odtworzeniu 
nagrań z monitoringu można by ukarać sprawców znisz-
czeń, aktów wandalizmu. 

Cafe amerciano w Kołobrzegu
Któż nie lubi tego nadmorskiego kurortu? W wymie-

nionej przeze mnie restauracji jest nie tylko drogo, malutki 
gofr z owocami 18 zł. W drzwiach stoi młody, rosły kelner 
ok. 20.40 pyta wszystkich:

- Co państwo chcą zamówić?
- A dlaczego takie pytanie?
- Niedługo zamykamy.
Spotkało to mnie z żoną i ojca dwóch maleńkich 

dzieci. Było tego dnia chłodno. Przed restauracją dzia-
łały dwie nagrzewnice pod parasolem. Siedziało tam 
sześć osób. Punktualnie o 21 kelner wyłączył ogrzewanie. 
Ludzie natychmiast rozeszli się. A staropolska gościnność, 
dobre maniery? Czy tego uczy już tylko Magda Gessler?

MM

Wolne miejsca na letnie warsztaty w GOK Osielsko
Letnie warsztaty pianistyczne: 10.07 – 14.07 w godz. 9.00 – 15.00. Zajęcia indywidualne – bezpłatne. Zapisy tel. 602 177 991. 
Liczba miejsc ograniczona.  

Letnie warsztaty z wełną czesankową:  16.08 – 17.08 w godz. 9.00 – 11.00. Zajęcia bezpłatne. Zapisy tel. 885 884 618 
do 12.07.2017. Liczba miejsc ograniczona.

Letnie warsztaty szachowe: 21.08 - 23.08 od godz. 9.00 - 13.00  Zajęcia bezpłatne. Zapisy tel. : 665 332 025
Liczba miejsc ograniczona.  

Letnie warsztaty plastyczne: 31.07 - 1.08  od 9:00 do 12:00 -  dzieci od 5 do 7 lat, 2.08 - 3.08  od 9:00 do 12:00 -  dzieci od 8 do 
12 lat. Zapisy tel. 883 999 180, e-mail: twojdzien@onet.pl. do dnia: 14.07.  Liczba miejsc ograniczona. 

Letnie warsztaty wokalne: 17.07 – 20.07 w godz. 9.00 – 13.00. Zapisy tel. 505 946 799. Liczba miejsc ograniczona.
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K Ą C I K  M E D Y C Z N Y

Niedowład nerwu twarzowego – częste powikłanie 
w okresie letnim.

Jakie czynniki wpływają na wystąpienie niedowładu nerwu 
twarzowego (nerw VII)?

Najczęściej jest to czynnik pogodowy:
- przewianie w trakcie spacerów we wietrzne dni (nad mo-

rzem, w trakcie jazdy na rowerze lub innych sportów let-
nich),

- klimatyzacja w samochodzie lub jazda z otwartym oknem,
-amplitudy temperatur,
-wilgotne lub mokre włosy po kąpielach w basenie lub morzu.
Wówczas możemy mieć do czynienia z obwodowym niedo-

władem lub porażeniem nerwu twarzowego.

Oprócz czynnika pogodowego dochodzą:
-infekcje górnych dróg oddechowych (nieżyty noso-gardła, 

zapalenie ucha),
-zmiany zapalne lub uciskowe w ośrodkowym układzie ner-

wowym,
-uszkodzenie w wyniku urazu.
Lato ze względu na spacery w ciepłe lub zimne wietrzne dni, 

kąpiele wodne i intensywniejsze uprawianie sportów na świeżym 
powietrzu (pocimy się i ochładzamy przez wiatr) wybitnie zwięk-
sza częstość występowania takich niedowładów. Mogą one być 
jednostronne ( najczęściej) lub obustronne ( rzadziej).

Jakie są objawy?
Zależą od uszkodzenia odpowiednich gałęzi nerwu twarzo-

wego: czołowej, jarzmowej czy policzkowej oraz żuchwowej. 
Pacjenta zazwyczaj zauważa niedomykalność powiek które-
goś oka, brak możliwości prawidłowego marszczenia czoła lub 
skrzydła nosa, asymetryczny uśmiech, wyciekanie płynu z kąta 
ust, łzawienie oka strony niedowładnej. Objawy występują za-

zwyczaj 1 do 5 dni po upływie czynnika wyzwalającego niedo-
wład.

Jak się wówczas zachować?
Przerwać czynnik wyzwalający niedowład – osłona ucha 

i części twarzy od wiatru i chłodu, następnie wizyta u lekarza. 
Szczególnie u dzieci czas jest ważny – im szybciej zaczniemy le-
czenie tym krótszy czas leczenia. Zazwyczaj wszelkie objawy są 
odwracalne, tylko z różną szybkością wracamy do zdrowia.

Po rozpoznaniu takiej jednostki chorobowej zabezpieczamy 
rogówkę oka przed wysychaniem ( odpowiednie krople, leki, za-
słanianie oka na noc) i szybko rozpoczynamy rehabilitację.

Spośród procedur rehabilitacyjnych stosujemy w pierwszym 
etapie: masaż mięśni twarzy (symetrycznie), sollux, laser oraz 
ćwiczenia mimiczne. Ćwiczenia te muszą być wykonywane bar-
dzo dokładnie, w odpowiednim interwale czasowym dziennie. 
Zbyt mała ilość ćwiczeń dziennie nie stymuluje należycie nerwu 
twarzowego a zbyt częste ćwiczenia przeciążają układ mięśnio-
wy, co spowalnia leczenie.

Szczególną ostrożność powinny wykazać osoby, u których 
wcześniej występował obwodowy niedowład nerwu twarzo-
wego, gdyż proces ten niekiedy powtarza się, przy zaistnieniu 
czynników sprzyjających chorobie. Mądrze dozujemy letnie ką-
piele wodne, suszymy włosy, unikamy narażenia na wiatr w trak-
cie spacerów czy jazd na rowerze. Co nie znaczy, że nie należy 
w ogóle używać tych przyjemności, tylko należy czynić to roz-
sądnie.

Życzę miłych letnich dni,
bez niepokojących objawów chorobowych.

dr n. med. Iwona Adamczak
specjalista rehabilitacji medycznej
balneologii i medycyny fizykalnej

Klinika Zdrówko
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Koncert z okazji Dnia Matki i Ojca
w GOK Osielsko
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Zwiedzanie Chełmna
W piękny sobotni poranek panie 

z KGW Maksymilianowo, wraz z koleżan-
kami z Niemcza zorganizowały wyjazd 
do Chełmna i Świecia. Naszym przewod-

nikiem była pani Danuta Lendle – na-
uczycielka języka niemieckiego ze szkoły 
w Maksymilianowie. Było to nasze drugie 
wspólne przedsięwzięcie – zimą pani Da-
nuta organizowała w szkole Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, a KGW 
wsparło to wydarzenie swoimi wypieka-

mi i uczestnictwem. I w ramach rewanżu 
pani Lendle oprowadziła nas po Chełmnie 
i przybliżyła jego historię. Chełmno to uro-
kliwe średniowieczne miasto, pełne wyjąt-
kowych gotyckich zabytków, wpisane na 
Listę Pomników Historii RP. Najcenniejszą 
wartością historyczną Chełmna, lokowa-

nego w 1233 roku, jest zachowany do dziś 
jego szachownicowy układ urbanistycz-
ny, z  największym rynkiem w centrum, 

w  północnej Polsce. Najbardziej rzuca 
się w oczy monumentalny czerwony go-
tyk: mury obronne opasające stare mia-
sto, pochodzące z  XIV w. i zachowane 
niemal w  całości, liczne  baszty  i  wieże. 
Jedyna, w  pełni ocalała  brama Gru-
dziądzka, przebudowana została w rene-
sansową kaplicę Matki Boskiej. Po obu jej 
stronach, w nieznacznym obniżeniu znaj-
dowała się fosa a obecnie rosną platany.
Prócz średniowiecznych fortyfikacji 
Chełmno posiada wspaniały zespół go-

tyckich kościołów, których zachowało się 
ich aż sześć, w tym monumentalny kościół 
Wniebowzięcia NMP z XIII/XIV wieku. 
W centrum, pośrodku rynku, znajduje 
się ratusz z drugiej połowy XVI wieku, na-
leżący do najpiękniejszych zabytków rene-
sansu w  Polsce, mieszczący obecnie  Mu-
zeum Ziemi Chełmińskiej. Chełmno to 
także miasto zakochanych a w tutejszym 
kościele farnym znajdują się relikwie św. 
Walentego. Oprócz zwiedzania zabytków 
Chełmna obejrzałyśmy także park mi-
niatur zamków krzyżackich. Stając obok 
takiego małego budyneczku każda z nas 
mogła poczuć się kimś wielkim. Dla od-
poczynku, po trudach poznawania histo-
rii miasta, przysiadłyśmy sobie na tarasie 
urokliwej kawiarenki delektując się pysz-
ną kawą i ciastem. W drodze powrotnej 
chciałyśmy jeszcze obejrzeć ruiny krzyżac-
kiego zamku, z najwyższą basztą, którego 
nie było w parku miniatur, a który mieści 
się w pobliskim Świeciu. Niestety budowla 
znajduje się obecnie w remoncie i nie jest 
dostępna dla zwiedzających. Można ją 
tylko oglądać z zewnątrz. Mimo, że wieża 
zamkowa otoczona jest rusztowaniem, to 
i tak zrobiła na nas ogromne wrażenie.

 
Maria Krygiel

MISTRZOSTWA 
WOJEWÓDZTWA

W Domu Harcerza w Toruniu odbyły 
się Mistrzostwa Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego Przedszkolaków do 
lat 6 i 7 w szachach. Na starcie stanęło 
52 chłopców i 12 dziewczynek. Wśród 
uczestników nie zabrakło również re-

prezentanta Gminy Osielsko. Był nim 
sześciolatek Krzysiu Olchowy, który od 
tego roku uczęszcza na zajęcia szacho-
we do świetlicy w Niemczu. Ten nie-
zwykle sympatyczny chłopiec sprawił 
nam ogromną niespodziankę zajmując 
w końcowej klasyfikacji 2-gie miej-
sce wśród sześciolatków! Serdecznie 
gratulujemy Krzysiowi, jego rodzicom 
i trenerowi. Sukces jest tym większy, 
że nasz przedszkolak wszystkie 7 partii 
szachowych na turnieju rozgrywał ze 
starszymi od siebie siedmiolatkami. 

Zainteresowanych nauką gry w sza-
chy zapraszamy na czwartkowe zaję-
cia do świetlicy w Niemczu i do kon-
taktu z trenerem p. Jackiem Górnym 
pod nr tel. 665 332 025.  

JG
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Zajęcia plastyczne
Na zajęciach plastycznych w naszej świetlicy nadal do-

minował temat wiosenny. Dzieci wykonywały prace z ko-
lorowego papieru i różnych elementów ozdobnych według 
pomysłu opiekuna.

Zumba
Zajęcia z Zumby dla dzieci odbywają się w każdy ponie-

działek o g.17.00. Gromadka maluchów bardzo lubi aktyw-
nie spędzać czas z p. Klaudią.

Dla dorosłych świetlica ma również propozycję Zumby, 
odbywają się one w środy o godzinie 19.00.Warto poświę-
cić choćby tę godzinę w tygodniu na aktywności fizyczną, 
która ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie fizyczne, ale 
jest świetną dawką dobrego humoru.

Z działalności Świetlicy Jarużyn

Tenis Stołowy
Od dłuższego czasu grupa najmłodsza zaczęła grać regu-

larnie. Przy wiosennej, pochmurnej pogodzie zapał do po-
pularnie zwanego ping ponga rośnie z dnia na dzień. Grają 
zarówno chłopcy jak i dziewczynki. Zajęcia odbywają się 
w piątki, ale bywa, że częściej. 

Zajęcia z grupą Najmłodszych
Ruch na świeżym powietrzu, zabawy w „ciuciubabkę” 

i wiele innych, różnorodnych zajęć odbywa się w świetlicy 
dla najmłodszych latorośli. Ostatnio zakupione akcesoria 
sportowe jeszcze bardziej uatrakcyjniają zabawę: skakan-
ka, hula hop, guma do skakania są teraz najbardziej oble-
gane. Dzieci chętnie bawią się w zabawy zaproponowane 
przez opiekuna ale same też mają dużo pomysłów, które 
często są wykorzystywane.

Gry stolikowe, planszowe itp.
Eurobusiness, warcaby, chińczyk to tylko kilka z licznych 

z gier, które znajdują się 
w świetlicy. Dzieci po wy-
czerpującej zabawie na 
powietrzu chętnie zasia-
dają do gier stolikowych, 
by móc pogłówkować nad 
strategią oraz nauczyć się 
nowych trików.
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Twój pomysł –Twoje zajęcia
Kreatywności dzieci nie ma granic. Dlatego zajęcia, któ-

re same prowadzą cieszą się u nas dużym powodzeniem. 
Na ostatnich tego typu zajęciach, Kinga pokazywała innym 
dzieciom jak wykonać żółwika z papieru. Pytań było sporo, 
problemów troszkę też, ale Kinga wspaniale sobie poradzi-
ła. Ze spokojem odpowiadała na pytania oraz pomagała 
młodszym uczestnikom.

Projekt Twój pomysł –Twoje zajęcia, przyjął się na dobre 
w naszej świetlicy. Dzieci lubią przeistaczać się w rolę in-
struktora, same wymyślając tematykę zajęć oraz chętnie 
dzielą się wiedzą z innymi. Kolejne zajęcia już w przyszłym 
miesiącu.

Zajęcia ekologiczne
Jak co roku w świetlicy, z myślą o ekologii odbyły się zaję-

cia warsztatowe. Zaczęto od posprzątania terenu świetlicy 
z papierków. Potem przyszedł czas na gry i zabawy.

Zadania, które przygotował opiekun związane były 
z ochroną środowiska, segregacją itp. Krzyżówka, zajęcia 

plastyczne, ognisko – to 
tylko kilka z licznych w tym 
dniu atrakcji.

Dzień Książki 
Dzień Książki, który od-

był się w świetlicy przy-
ciągnął liczną gromadkę. 
Uczestnicy mieli za zdanie 
przyjść ze swoją ulubioną 
książką, opowiedzieć o niej 
kilka słów. Były też inne 
zadania, łamigłówki i krzy-
żówki, ale najwięcej radości 

sprawiło dzieciom ułożenie własnej bajki o przygodach 
kotka i pieska. Każde dziecko dopowiadało dalszy kawa-
łek historii i powstała bardzo 
oryginalna bajeczka z mora-
łem. Ostatnim etapem było 
zrobienie ilustracji do bajki.

 
Warsztaty – Kwiatki na 

Dzień Matki
Kwiatowe zajęcia warsz-

tatowe odbyły się z myślą 
o mamach. Dzieci krok po 
kroku uczyły się jak wykonać 
kwiatek w doniczce. Łody-
ga była z kolorowej słomki 
od napoju, kwiat z serwetki 
a doniczka z pudełka po jogurcie. Wystarczyło przyozdobić 
i prezent gotowy do wręczenia.

Agnieszka Olszewska
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Kolejny raz w Szkole Podstawowej w Osielsku 
został przeprowadzony konkurs „I ty możesz zo-
stać pisarzem”. Wpłynęło wiele wspaniałych prac: 
opowiadań, ciekawych historii, napisanych zgodnie 
z przyjętymi zasadami konkursu i często także pięk-
nie przez dzieci ilustrowanych. Moje serce pomysło-
dawcy i współorganizatora konkursu ogromnie ra-
duje fakt, że dzieci tak chętnie podejmują się bardzo 
trudnego zadania, jakim jest samodzielne pisanie. Są 
tu dzieci nie tylko z klas drugich i trzecich, ale także 
i uczniowie klas pierwszych. Niektórzy kolejny już 
raz podjęli to niełatwe wyzwanie. Jak co roku naj-
ciekawsza praca zostaje dodatkowo wyróżniona 
publikacją na łamach gazety regionalnej, jaką jest 
„Panorama Osielsko”. W tym roku jest to przepiękne 
opowiadanie uczennicy klasy 2b, Aleksandry Bawej 
pt. „Magiczny kamyk”. Wierzę, że kolejne lata nadal 
będą owocowały rosnącą ilością pisarskich talentów, 
a także w to, że kiedyś wezmę do ręki książkę autor-
stwa naszego ucznia…

Iwona Staniszewska  

I ty możesz zostać pisarzem



9 NR 3/2017

Panorama OsielskaMIESZKAŃCY/REKLAMA

Podziel się wiedzą 
i doświadczeniem 

Zadbajmy wspólnie o nasze środowisko!

Edukacja na temat segregacji odpadów to jeden z pod-
stawowych celów jaki powinien przyświecać nam każdego 
dnia. Bądźmy EKO! Dbanie o środowisko jest teraz bardzo 
modne. Segregacja śmieci i zgniatanie butelek to podsta-
wa. Dlaczego segregacja jest tak ważna?

Powinniśmy zacząć inaczej myśleć o odpadach. Nie są 
to niepotrzebne „pozostałości” po produktach, ale cenne 
surowce, które możemy odzyskiwać. Segregując odpady, 
ograniczamy ilość tych, które trafiają na składowiska, a od-
zyskujemy materiały nadające się do ponownego użytku 
lub przetworzenia i wykorzystania przy tworzeniu nowych 
produktów.

Segregacja śmieci i zgniatanie butelek to podstawa. Dzię-
ki temu będzie nam się żyło lepiej, czyściej i na pewno zdro-
wiej. Trudno sobie wyobrazić, żeby w dzisiejszych czasach 
nie było plastikowych butelek (PET). Są one wytrzymałe 
i funkcjonalne oraz łatwe w użyciu.

Dbając o nasze środowisko pamiętajmy o zdjęciu korka 
i maksymalnym zgnieceniu butelki.  Dzięki temu w firmie 
zajmującej się recyklingiem, będzie można złożyć posegre-
gowane odpady tak by zajmowały jak najmniej miejsca. 
Jeśli trafiają się niezgniecione, zakręcone butelki, pojawia 
się problem, bo nie zostaną one sprasowane. Dzięki nasze-
mu zaangażowaniu odpowiednio przygotowane butelki są 
sprasowane i przetworzone.

Zacznijmy edukację dzieci w domu i w szkole. Warto se-
gregować i zgniatać butelki, bo to nam wszystkim po pro-
stu się opłaca!   

Powinniśmy zacząć inaczej myśleć o odpadach.
Zacznijmy od siebie!

Pozdrawiam
Jolanta L. Wróblewska
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Sprzedaż nieruchomości a podatek dochodowy
Generalna zasada przy odpłatnym zbyciu nieruchomości lub 

ich części oraz udziału w nieruchomości przez osoby fizyczne 
nieprowadzące działalności gospodarczej wynika z art. 10 ust. 1 
pkt. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, zwana dalej ustawą o PIT. W myśl tego przepi-
su odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału 
w nieruchomości stanowi źródło przychodu, o ile zostało do-
konane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalen-
darzowego, w którym nastąpiło nabycie (np. zakup lub nabycie 
w formie spadku, czy też darowizny) lub wybudowanie.

Oznacza to, że jeżeli dokonujemy sprzedaży nieruchomości, 
to musimy w pierwszej kolejności ustalić okres, jaki upłynął od 
końca roku kalendarzowego, w którym daną nieruchomość na-
byliśmy lub wybudowaliśmy. Jeżeli upłynęło lat pięć i więcej, to 
nie musimy płacić podatku ani deklarować, czy zgłaszać faktu 
sprzedaży do urzędu skarbowego.

Powstanie przychodu
Przychód z odrębnego źródła, jakim jest odpłatne zbycie nie-

ruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, powsta-
je gdy zbycie to nie następuje w wykonywaniu działalności go-
spodarczej i dochodzi do niego przed upływem 5 lat liczonych od 
końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (od-
płatne lub nieodpłatne) lub wybudowanie. Wobec powyższego 
w 2017 r. przychód podatkowy powstaje w przypadku odpłatne-
go zbycia nieruchomości, do których nabycia lub wybudowania 
doszło w 2012 r. lub późniejszych latach. Natomiast odpłatne 
zbycie nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 2012 
r. pozostaje transakcją podatkowo neutralną.

Wysokość przychodu
Podatnicy, u których w 2017 r. powstanie przychód z od-

płatnego zbycia nieruchomości, mają obowiązek rozliczenia się 
z urzędem skarbowym z tytułu tej transakcji. W tym celu powinni 
przede wszystkim prawidłowo określić wielkość tego przycho-
du. Przychodem ze sprzedaży prywatnej nieruchomości jest jej 
wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona 
o koszty odpłatnego zbycia. W pojęciu tych kosztów mieszczą 
się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są 
konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku, 
czyli wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą 
czynnością (m.in. prowizje pośredników czy koszty ogłoszeń 
w prasie). Datę powstania przychodu wyznacza data zawarcia 
umowy przenoszącej własność nieruchomości. Natomiast cena 
wskazana w umowie (po pomniejszeniu o koszty odpłatnego 
zbycia) określa wysokość tego przychodu, bez względu na to, 
czy cena ta została przez nabywcę zapłacona oraz w jakiej for-
mie to nastąpiło.

Koszty uzyskania przychodów
Dochodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest różnica 

pomiędzy przychodem z tego źródła a kosztami jego uzyskania, 
powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od 

Ciekawostki ze świata podatków
zbywanych nieruchomości (o ile podlegały one amortyzacji). Po-
datek od tak ustalonego dochodu wynosi 19%. Struktura kosz-
tów, o które pomniejsza się przychód, uzależniona jest od tego, 
czy zbywana nieruchomość została nabyta odpłatnie, czy nieod-
płatnie. Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zby-
cia takich nieruchomości to udokumentowane i zwaloryzowane 
koszty nabycia lub wytworzenia oraz udokumentowane nakłady, 
które zwiększyły wartość nieruchomości, poczynione w czasie jej 
posiadania. Chodzi tu m.in. o cenę nabycia (lub odpowiednio 
wydatki na materiały i usługi budowlane) oraz opłaty notarial-
ne, jeżeli poniósł je nabywca. Kosztem nabycia nie są natomiast 
koszty spłaty kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu 
nieruchomości, w tym m.in. odsetki płatne przed podpisaniem 
aktu notarialnego, jak też płatne po podpisaniu tego aktu. Na-
tomiast w odniesieniu do nieruchomości nabytych w drodze 
spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny - kosztami uzyskania 
przychodów z odpłatnego zbycia w ten sposób nabytych nieru-
chomości są udokumentowane nakłady poczynione w czasie po-
siadania nieruchomości, które zwiększyły jej wartość oraz kwota 
zapłaconego podatku od spadków i darowizn. Koszty uzyskania 
przychodu uwzględniane przy rozliczaniu transakcji z odpłatne-
go zbycia nieruchomości powinny być jednak udokumentowane.
Wysokość nakładów ponoszonych w trakcie posiadania nieru-
chomości powinna być udokumentowana fakturami.

Dochód ze zwolnieniem
Nie każdy zbywca nieruchomości zapłaci podatek od dochodu 

z tej transakcji. Dochód ten korzysta bowiem ze zwolnienia podat-
kowego w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu 
i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe 
w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości. Aby z tego 
zwolnienia skorzystać, podatnik musi jednak przychód ten wydat-
kować nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowe-
go, w którym nastąpiło odpłatne zbycie (tj. gdy zbycie w 2017 r. 
- wydatkowanie do końca 2019 r.) na własne cele mieszkaniowe. 
Dochód uzyskany w 2017 r. z transakcji odpłatnego zbycia nieru-
chomości nabytych (wybudowanych) w latach 2012-2016 należy 
wykazać w PIT-39 składanym do 30 kwietnia 2018 r. W zeznaniu 
tym poda również kwotę dochodu zwolnionego od podatku, tj. 
dochodu wydatkowanego w roku zbycia na własne cele mieszka-
niowe lub/oraz dochodu, który podatnik ma zamiar przeznaczyć 
na te cele w ustawowym terminie. Jeżeli ze zwolnienia od podatku 
będzie korzystać tylko część dochodu, od różnicy trzeba obliczyć 
należny podatek i wpłacić go do urzędu skarbowego.

Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752
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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”. 

WYDARZENIA/REKLAMA

Uczennice klasy 2b Zespołu Szkół w Osielsku Maja 
Czarnecka i Hania Rydzewska - tancerki grupy tanecznej 
Wolf  Kids wraz z formacją wytańczyły I miejsce na Festi-
walu Tańca o Puchar Pomorza i Kujaw w Białych Błotach. 

Następnie pojechały do Wałbrzycha, aby zawalczyć 
o tytuł Mistrza Polski. I tym razem udało im się stanąć na 
podium. Zostały wicemistrzyniami w kategorii formacje 
hip–hop dzieci do lat 11.

Dziewczęta uczestniczyły też w Krajowych Mistrzo-
stwach Polski w Inowrocławiu, gdzie również wywalczy-
ły wicemistrzostwo Polski.

Dzięki uzyskanym miejscom na podium, grupa Wolf 
Kids, w której tańczy Maja i Hania, zakwalifikowała się 
do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.

Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki 
za kolejne sukcesy !

Małgorzata Ziemińska 
– wychowawczyni klasy

Maja i Hania – utalentowane tancerki 
z Osielska
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Seniorzy w Warszawie
Seniorzy wybrali się na wycieczkę do Warszawy. W trak-

cie podróży podziwiali najpiękniejsze miejsca i zabytki sto-
licy. Na Placu Zamkowym czekał na grupę  sympatyczny 

przewodnik, który opowiadał  o historii miasta. W Zamku 
Królewskim podziwiano dzieła sztuki z największych euro-
pejskich kolekcji. Spacer uroczymi uliczkami poprowadził 
do Pomnika Syrenki i Pomnika Powstania Warszawskiego. 

Następnie zwiedzono Muzeum Powstania Warszawskie-
go. Przewodnik Jacek Kałużny z wielką werwą i  emocja-
mi opowiadał o bohaterstwie Żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego w okresie II wojny światowej. W wielkim 
skupieniu słuchano kolejnych opowiadań z życia Warszawy 
z sierpnia i września 1944 roku, jednak największe wrażenie 
wywarł na seniorach pokaz filmu 3D „Miasto Ruin”. Była to 
dla wszystkich wspaniała lekcja historii.

Obserwacje astronomiczne
W świetlicy  gościliśmy pana Romualda Graula z Mię-

dzyszkolnego Klubu Astronomicznego  Milky Way, dzia-
łającego w Borównie. Pan Romuald przyciągnął wielu mi-
łośników astronomicznych opowieści. Pogoda dopisała 
i uczestnicy spotkania mieli okazję podziwiać przez teleskop 

Z działalności Świetlicy Niemcz

księżyc i jego kratery. Atrakcją był również meteoryt Mora-
sko o wieku ponad 4,5 miliarda lat, można było zobaczyć 
jego fragment. Wrażenia były imponujące.

Dzień ziemi 
Dzieci  ze świetlicy obchodziły święto naszej planety. Po 

zajęciach edukacyjnych i prezentacji multimedialnej  wy-
korzystywały zdobytą wiedzę w praktyce. W tym dniu 
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miały okazję również wykazać się umiejętnościami z za-
kresu ochrony środowiska. Rozmawiały o  ochronie roślin 
i zwierząt, rozwiązywały zagadki i odpowiadały na pytania 
z quizu przyrodniczego. Zajęcia dostarczyły dzieciom wiele 
radości i satysfakcji z wykonanej pracy.

Warsztaty ceramiczne
Miłośniczki rękodzieła spotkały się na warsztatach pracy 

twórczej. Tym razem tematem zajęć była glina. Uczestnicz-
ki miały okazję stworzyć własne dzieła od podstaw pod 

okiem pani Iwony Płokarz, która krok po kroku wprowa-
dziła panie w niezwykły świat ceramiki. Zajęcia artystyczne 
pozwalają oderwać się od codzienności i sprawdzić swój 
potencjał twórczy. Spotkanie przebiegło w sympatycznej 
atmosferze, wśród ciekawych pogawędek, a czasem w ci-
szy i skupieniu, bo praca z gliną okazała się niezwykle pa-
sjonująca i wciągająca.

Spotkanie patriotyczne
Mieszkańcy Niemcza wspólnie spędzili wieczór aby uczcić 

rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, poszerzyć wiedzę 

historyczną i umocnić postawy patriotyczne. W świąteczny 
i podniosły nastrój wprowadzili zgromadzonych muzycy: 
Wiesław Gajewski (akordeon) i Maciej Różycki (gitara). 
Oprócz wspólnych śpiewów i tańców nie zabrakło opo-
wieści historycznych  wzbogaconych ciekawą prezentacją 
multimedialną.

Wtorki z plastyką
Zajęcia plastyczne są doskonałą formą spędzania cza-

su wolnego, a także drogą do rozwijania zdolności ma-
nualnych, wyobraźni i poczucia estetyki. Odbywają się 

we wtorkowe popołu-
dnia w bardzo przyjaznej 
i sprzyjającej dzieciom 
atmosferze. Zajęcia roz-
wijają twórcze myślenie, 
pamięć wzrokową i ma-
nualną zręczność, a nade 
wszystko dostarczają wie-
le satysfakcji z własnego 
działania. 

SRZ
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Klasa 3e i 3b ze Szkoły Podsta-
wowej w Osielsku  pojechały na 
wycieczkę do Kopalni Soli w Kło-
dawie. Wyjechaliśmy wcześnie 
rano o godzinie 7:00. Podróż 
trwała prawie trzy godziny, ale 
wśród rozmów i żartów minęła 
dość szybko. 

Na miejscu poznaliśmy mi-
łego pana przewodnika, który 
wytłumaczył nam, jak będzie 
przebiegało zwiedzanie kopalni. 
Wszyscy musieli założyć żółte 
ochronne kaski. Aby dostać się na głębokość 600 metrów 
pod ziemię, musieliśmy skorzystać z windy. Była to bardzo 

ekscytująca jazda! Winda przypominała metalową klatkę 
i jechała w dół dość szybko. Chwilami robiło się w niej zu-
pełnie ciemno! Wtedy rozlegały się piski dzieci. 

 Na dole rozglądaliśmy się z ciekawością. Niektórzy py-

600 metrów pod ziemią…
tali ze zdziwieniem, czy to jest 
kopalnia węgla, ponieważ wcale 
nie było tam biało! Wędrowali-
śmy długimi korytarzami z soli 
– w jednym z nich mogliśmy na-
wet polizać ściany. Słuchaliśmy 
ciekawych opowieści pana prze-
wodnika. Widzieliśmy kapliczkę 
z figurą Matki Boskiej i błogosła-
wionej Kingi – opiekunki górni-
ków. Zwiedziliśmy trochę strasz-
ną Grotę Drakuli, mogliśmy też 
pocałować lub pogłaskać figurkę 

skarbnika, aby spełniło się nasze marzenie. Dowiedzie liśmy 
się, że sól ma różne kolory – różowy, zielony, nawet nie-

bieski. Na końcu trasy turystycznej zrobiliśmy pamiątkowe 
zdjęcie w podziemnej Sali Koncertowej. Pan przewodnik 
pozwolił nam także zabrać na pamiątkę duże bryłki  pięk-
nej różowej soli. Zwiedzanie kopalni trwało trzy godziny, 

ale nikt się nie nudził…  Jeszcze tylko 
podróż windą i znów z radością zo-
baczyliśmy słońce.

Po zakupach w sklepiku z pamiąt-
kami ruszyliśmy w drogę powrotną. 
Na miejscu, w Osielsku pożegnaliśmy 
się z miłymi panami kierowcami, na-
szymi nauczycielami i rozeszliśmy się 
do domów.

Niecierpliwie czekamy na kolejną 
wycieczkę!

Aleksandra Winiecka,
uczennica klasy 3e
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Budowniczowie Polski
Duchowej
Dzisiejszym felietonem 

chciałbym zapoczątkować 
prezentację osób żyjących 
w przeszłości, które mogą 
być dla dzisiejszych Pola-
ków, w szczególności dla 
liderów naszego życia spo-
łecznego, wzorem godnym 
naśladowania. Pierwszy 
z serii felietonów poświę-
cam arcybiskupowi Jakubo-

wi Śwince żyjącemu na przełomie XIII i XIV wieku. 
Czasem przeglądając informacje na temat Polski krążące 

w mediach myślę, że nam Polakom brakuje dziś silnego autory-
tetu - drogowskazu jednoczącego Polaków wokół idei Wielkiej 
Polski. Prawdziwego autorytetu takiego, jakim był Papież Jan Pa-
weł II. Takiego, który opiekowałby się naszym narodem, naszą 
wspólnotą. Potrzeba nam dobrego, ludzkiego pasterza, który 

przeprowadzi swe owce w tych ciężkich, dzisiejszych czasach.
Szukając takich wzorców w minionych wiekach autorytetów 

dla naszej wspólnoty, natrafiłem na postać Jakuba Świnki; potęż-
nego duchownego czasów średniowiecza. 

Jakub Świnka jako arcybiskup gnieźnieński postawił sobie za 

cel zjednoczenie Polski, będącej już od ponad 150 lat podzielonej 
na liczne, i coraz słabsze politycznie księstwa. 

Jak podaje Bernadeta Kruszyk „Arcybiskup Świnka miał przy-
jemność koronować pierwszego po rozbiciu dzielnicowym kró-
la Polski Przemysła II. Uroczystość odbyła się 26 czerwca 1295 
roku w katedrze gnieźnieńskiej. Niestety osiem miesięcy później 
monarcha został zamordowany w Rogoźnie. Jego potencjalny 
następca, Władysław Łokietek nie był jeszcze gotowy do prze-
jęcia władzy. Królem Polski został Czech, Wacław II. Arcybiskup 
Świnka zżymał się na takie rozwiązanie, niemniej nałożył koronę 
na głowę Wacława, by nie dopuścić do włączenia Polski do mo-
narchii czeskiej”.

Niemniej relacje Jakuba Świnki z nowym władcą były trudne. 
Spierali się o kierunki polskiej dyplomacji. Pomimo tego konfliktu 
arcybiskup zapisał się w historii Polski jako niebywały pragma-
tyk i dużego formatu działacz idei zjednoczeniowej Polski. Jak 
podsumowuje dzieła Jakuba Świnki Bernadeta Kruszyk: „Przez 
potomnych nazwany został najwybitniejszym ustawodawcą XIII 
wieku i mężem opatrznościowym, który uchronił naród przed 
zniemczeniem i w dużym stopniu przyczynił się do odnowienia 
Królestwa”.

„Niewątpliwie działalność arcybiskupa Jakuba Świnki, wraz 
z przyszłym królem Władysławem Łokietkiem oraz jego synem 
Kazimierzem nazwanym przez potomnych Wielkim, tworzyła 
podwaliny pod późniejszą potęgę Polski doby Jagiellońskiej. To 
oni przyczynili się najbardziej do końca okresu rozbicia Polski na 
dzielnice.” 

Arcybiskup Jakub Świnka jako jeden z pierwszych ówczesnych 
Polaków dostrzegł zagrażające interesowi polskiemu rosnące 
wpływy niemieckie. Po jego interwencjach w polskich kościołach 
nabożeństwa miano odprawiać w języku polskim. Ponoć pod-
czas jednego z przemówień niemieckiego duchownego na kró-
lewskich uroczystościach Jakub Świnka miał powiedzieć: „cho-
ciaż mówi pięknie, to i tak jest psim łbem niemieckim”.

Człowiek honorowy, szlachetny, z zasadami. Waleczny, po-
bożny, z manierami. Człowiek, który wiernie służył ojczyźnie, 
z silnym kręgosłupem moralnym, dochowując wszelkich obo-
wiązków na polu dobra narodu, dobra wspólnego. 

Dzisiaj takie postawy promują głównie staroświeckie książki. 
Takich ludzi znamy głównie z kart historii. Jak wygląda dzisiej-
szy człowiek na tle ludzi wartości sprzed wieków? Perspektywa 
wieczności i moralności jest wypychana z głównego nurtu kultu-
ry, do drugiego obiegu. Zamiast rzeczy wartościowych, promo-
wane są rzeczy sztuczne, bezwartościowe. I to należy zmienić 
- tak jak uczyli nas budowniczowie Polski Duchowej na przeło-
mach wieków, a pośród nich także arcybiskup Jakub Świnka.

Olgierd Bondara,
Niezależny Felietonista,

Bibliografia: 
-„Arcybiskupi gnieźnieńscy” – J. Korytkowski 
-,,Słownik biograficzny arcybiskupów gnieźnieńskich 

i prymasów Polski” – ks. K. Śmigiel
-http://www.archidiecezja.pl/historia_archidiecezji/

poczet_arcybiskupow/jakub_swinka.html

Okiem Olgierda
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Majówka w Szkole w Żołędowie
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„Maski 2017” rozdane „Maski 2017” rozdane 

11 dziecięcych i młodzieżowych  zespołów teatralnych wzięło udział w VII Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych 
„Maski 2017” Laureaci otrzymali Złote, Srebrne i Brązowe Maski. 

Daniel Kossakowski
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Dnia 3 czerwca na terenie Parku Nadleśnictwa Żołędowo od-
był się I Regionalny Konkurs Wokalny. Pierwsza edycja festiwalu 
Żołędowo 2017 odbyła się pod nazwą „Śpiewam o miłości”. Po-
mysłodawcą i głównym organizatorem była Pani Joanna Kanabaj 
Nowak, która na co dzień jest pracownikiem Świetlicy w Żołę-
dowie. Współorganizatorami całego przedsięwzięcia byli: Sołtys 
i Rada Sołecka Żołędowa, Nadleśnictwo Żołędowo oraz Lokalna 
Grupa Działania „Trzy Doliny”.

Od redakcji 

Honorowy patronat imprezy objął Starosta Powiatowy Pan 
Wojciech Porzych. Na festiwalu nie zabrakło również patrona-
tów medialnych – Gazeta Regionalna „Powiat” oraz Radio „Pik”.

W konkursie brali udział soliści oraz zespoły w trzech katego-
riach wiekowych. Poziom umiejętności wszystkich uczestników 
był bardzo wysoki o czym świadczyły długie obrady Jury oraz 
długie owacje publiczności. Jury w składzie: Wiesław Raczkow-
ski, Ewa Witkowska - Fanslau, Małgorzata Żurańska - Wilkowska 
oraz Adrianna Łuczkowska, przyznało następujące miejsca:

W kategoriach:
Szkoła Podstawowa:
I miejsce - Krzysztof Wiłnicki - SP nr 32 w Bydgoszczy, 
II miejsce - Anna Chareńska - GOK Osielsko, 
III miejsce - Stanisław Andryszak - MDK nr 6 w Bydgoszczy.
Szkoła Gimnazjum:
I miejsce - Wiktoria Kida - GOK Osielsko,
II miejsce - Monika Przybysz - MGOK w Koronowie, 
III miejsce - Martyna Orzechowska  

- Gimnazjum nr 2 w Serocku. 

I Regionalny Konkurs Wokalny

Wyróżnienia 
- Lilia Marta Lange - MDK nr 6 w Bydgoszczy  

oraz Aleksandra Matyka 
- Zespół Szkół we Wtelnie. 
Szkoła Ponadgimnazjanla:
I miejsce - Damian Kolasiński i Zuzia Żychska - MDK nr 5 

w Bydgoszczy, 
II miejsce - Karolina Ziętak - Voice Complete - Prywatna 

Szkoła Emisji Głosu, 
III - Amadeusz Drąg – Bydgoszcz. Wyróżnienie - Weronika 

Staśkowska - Świetlica Żołędowo. 
Nagroda dla najmłodszego uczestnika 
- Anna Chareńska - GOK Osielsko.

Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem za-
równo uczestników jak i publiczności. Na konkursie nie zabrakło 
również gości honorowych – przedstawicieli władz lokalnych.

Festiwalu nie udałoby się zorganizować, gdyby nie pomoc 
sponsorów: PPHiU „IWDAR”, V-TEC Consulting, Adamczak La-
bor, Adifot, Zajazd „Pod Grzybkiem”, Trakcja PRKiI, Motomarket.

Wszystkim współorganizatorom, sponsorom, Jury oraz oso-
bom, które przyczyniły się do organizacji oraz czynnej pomocy 
w trakcie festiwalu, serdecznie dziękuję. Szczególne podzięko-
wania należą się Panu Wiesławowi Raczkowskiemu dyrektorowi 
Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu za profesjonalne popro-
wadzenie imprezy. Wszystkich zainteresowanych, którzy chcie-
liby wziąć udział w drugiej edycji festiwalu Żołędowo 2018 oraz 
sponsorzy i osoby prywatne, które zechciałyby wspomóc kolejną 
edycję, zapraszam na stronę oficjalną festiwalu www.facebook.
com/FestiwalZoledowo 

Joanna Kanabaj Nowak



19 NR 3/2017

Panorama OsielskaKULTURA/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 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 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

Dzieci z Koła Malu-
cha „Maksiu” są bardzo 
ciekawe świata, intere-
sują się wszystkim co 
je otacza. Dużo czasu 
spędzają na wspólnej 
zabawie dzięki czemu 
tworzy się między nimi 
przyjaźń. Oprócz za-
bawy jest też czas na 
naukę, która jest bar-
dzo ważna dla dzieci, 
niebawem idące do 
zerówki. Dodatkowo 
uczymy się wspólnie 
wielu piosenek, tań-
ców a także poznaje-
my wiele technik pla-
stycznych. W ostatnim 
miesiącu poświęciliśmy 

wiele czasu na naukę piosenek, wierszyków oraz tańców, 
które zaprezentujemy wszystkim naszym kochanym ma-
mom z okazji ich święta. Przygotowaliśmy również urocze 

Koła Malucha „Maksiu”

upominki, które sprawią wszystkim mamom radość. Gdy 
jest ładna pogoda chętnie wychodzimy na plac zabaw, 
gdzie również możemy się uczyć, bawić i spędzać razem 
miło czas.

IM
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Z początkiem marca w świetlicy, nastąpiła zmiana in-
struktora. Na emeryturę odeszła dotychczasowa opiekun-
ka Pani Grażyna Grzechowiak, a na jej miejsce został za-
trudniony Pan Jacek Górny. Przy Świetlicy aktywnie działa 
Klub Seniora, który podczas środowych spotkań podejmuje 

różne działania integracyjne. Panie wspólnie przygotowują 
kulinarne przysmaki np. warzywną sałatkę, czy zapiekane 
banany w cieście. Dzieci i młodzież chętnie korzysta z róż-
nych form spędzania wolnego czasu takie jak gra w piłkę 
nożną, koszykówkę, tenisa stołowego. Razem wypiekają 
też pizzę własnego pomysłu.    

Nowy instruktor przygo-
tował dla mieszkańców kilka 
atrakcji mających na celu in-
tegrację różnych grup spo-
łecznych.  Już na początku 
czerwca na swoją imprezę 
integracyjną w okolice Po-
znania udaje się klub seniora. 
W planach tego wyjazdu znaj-
dują się trzy podpoznańskie 
miejscowości: Puszczykowo 
z muzeum Arkadego Fiedlera, 
pisarza i podróżnika, auto-
ra wielu „kultowych” książek 

Świetlica Niwy-Wilcze 

przyrodniczo-krajoznawczych, Rogalin z przepięknym Pa-
łacem i parkiem, w którym znajdują się sławne dęby oraz 
Kórnik z kameralnym renesansowym zamkiem.  Na zakoń-
czenie roku szkolnego w piątek 23 czerwca o godzinie 18 
w świetlicy swój nowy program zaprezentuje Magiczny 
Cyrk „Adonis”. W czasie blisko godzinnego pokazu artyści 
cyrkowi zaprezentują wiele magicznych sztuczek. Niewąt-
pliwie ten atrakcyjnie zapowiadający się występ będzie na-
grodą dla dzieci za ich szkolne osiągnięcia. Wstęp na pokaz 
jest bezpłatny. Prosimy o punktualne przybycie. 

W dniach 31 lipiec – 4 sierpień odbędą się półkolonie. 
W programie znajdzie się wiele atrakcji, jak chociażby wy-
jazd do Parku Trampolin, dzień sportu czy bliższe spotkanie 
z kulturą i kuchnią pewnego europejskiego kraju. Są jeszcze 
wolne miejsca i rodzice mogą zgłaszać udział w półkolo-
niach swoich dzieci bezpośrednio w świetlicy albo droga 
mailową: swietlicawilczeniwy@wp.pl. 

JG 
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Dodatkowo prace Marcina Białka oraz Krzysztofa Kuńca 
zostały docenione za model dobrze ilustrujący jakiś scena-
riusz fabułę, nie będący tylko przedmiotem ale posiadający 
jakieś „życie”.

Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim reprezentantom ISKRY Osielsko za uczestnic-
two w wystawie, życząc dalszych sukcesów. 

Krzysztof Kuniec

KULTURA/REKLAMA

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

W Inowrocławiu odbył się  XI  Inowrocławski Konkurs 
Modelarski.  Dla modelarzy z ISKRY Osielsko działających 
w GOK, była to pierwsza, lecz z pewnością nieostatnia, 
możliwość pokazania swoich modeli na ogólnopolskiej are-
nie. Nasi reprezentanci w składzie: Brunon Pranczk, 
Adam Staszewski, Tomasz Baliński, Nikodem Hirsch, 

Adam Wysmoliński, Marcin Białek, Igor Cyganow-
ski, Filip Kuniec, Krzysztof Kuniec mogli również wymienić 
swoje doświadczenia z innymi modelarzami z całej Polski 
i nie tylko (byli również modelarze z Litwy czy też z Rosji). 
Owoce naszej ciężkiej pracy zostały  docenione:

Wyróżnienia otrzymali:
- Adam Wysmoliński w kategoriach: pojazdy kołowe, po-

jazdy gąsienicowe oraz samoloty;
- Igor Cyganowski w kategoriach: pojazdy kołowe, pojaz-

dy gąsienicowe;
- Filip Kuniec w kategorii pojazdy gąsienicowe.
Ponadto:
- Nagrodę Specjalną First to Fight dla młodego modelarza 

za model symbolizujący Wojnę Obronną Polski 1939 otrzy-
mał Filip Kuniec.

XI  Inowrocławski Konkurs Modelarski
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REKLAMA 0066607

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

W środę 17 maja  w Osielsku odbył się niecodzienny jubileusz. Klub Seniora działający przy Gminnym Ośrodku Kultu-
ry obchodził swoje 24 urodziny. Zaproszeni goście chętnie zabierali głos składając dostojnym Jubilatom życzenia i sło-
wa uznania za aktywność i działalność. Nie zabrakło również gratulacji, bukietów kwiatów i wielu ciepłych słów. Jubi-
leusz uczczono urodzinowym tortem i toastami. Następnie zaczęła się wspólna zabawa, do której przygrywał zespół 

muzyczny. Seniorzy z dużym wdziękiem prezentowali swoje umiejętności taneczne. Miłe 
spotkanie, połączone wspólnymi śpiewami i tańcami trwało do  godzin wieczornych. 

S.Z.

Klub seniora świętuje urodziny
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FIRMA AZET 
Producent czapek zatrudni:

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

Kontakt: 
biuro@pwazet.com.pl 

Tel. 52 3813932

Rozwijając swój warsztat pracy dzieci biorą udział 
w zajęciach plastycznych, na których poznają różnorod-
ne techniki pracy. Tym razem  poznały masę solną, którą 

same wykonały z mąki, soli 
i wody. Zostały wykonane 
piękne aniołki, serduszka, 
kotki, które będą świetną 
dekoracją domu. Spotka-
nia plastyczne rozwijają 
zdolności manualne dzie-
ci, uwrażliwiają na piękno 
oraz kształcą umiejętność 
obserwowania otoczenia. 
Uczestnicy zajęć posługują 
się różnymi technikami, do-
stosowanymi do swojego 
wieku. 

MO

Plastyczne spotkania w GOK Osielsko

Słuchacze U3W WSG 
Bydgoszcz - Filia 

Osielsko
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Zajęcia plastyczne
 Nieodzownym punktem w działalności placówki są za-

jęcia plastyczne. Cieszą się one wśród dzieci wielkim za-

interesowanie i zaangażowaniem, ponieważ można na 
nich puścić wodzę wyobraźni, a  także się  zabawić. Grupa 
małych artystów zawsze znajdzie wśród wytężonej pracy, 
przyjemność z tworzenia. Mowa tu nie tylko o malowaniu 

, rysowaniu, ale o tworzeniu „czegoś z niczego”. I tak też 
było, podczas  zajęć kiedy grupa  tworzyła magnesy   na lo-
dówkę, ozdabiała  nadmorskie  kamienie, czy choćby  ma-
lowała piaskiem. Okazało się,  że niby nic wielkiego, a przy-
niosło wielką frajdę grupie. Zaangażowanie  i kreatywność 
w wykonanie swoich prac było tytaniczne. Niemniej jed-
nak, w wykonaniu magnesów niektórzy, włożyli więcej 
twórczości robiąc dzieła personalizacyjne. A wszystko po 
to, aby zaznaczyć swoją obecność w domu. Bo, nie ma, nic 
znaczącego wśród domowników,  jak własne  imię przykle-
jone do lodówki.

Wieści z Bożenkowa
Zajęcia kulinarne
Wielkim popytem u milusińskich, cieszą się zajęcia kuli-

narne. Młodzi adepci kuchmistrzenia ćwiczą wykonanie 
różnych ciastek, mufinek, sałatek. Jednakże,  ostatnimi 
czasy, grupy uczyły się wyrabiać  dobre ciasto drożdżowe, 
które było przydatne na bułki i smakowitą pizzę. Tą ostat-
nią potrawę dzieci potraktowały bardzo kreatywnie, gdyż 
na cienkim cieście pojawiły się wymyślne dodatki.

 Zabawy ruchowe
 Oprócz stałych zajęć, placówka oferuje również zabawy 

ruchowe, które odbywają się na pobliskim placu zabaw lub 
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na terenie przy placówce. 
Nieodzownym elementem 
igraszek  są przybory ani-
macyjne oraz skakanka, 
która królowała kiedyś na 
podwórkach, a teraz po-
wraca do łask. Skakanie, 
bieganie i wszelaki ruch, to 
doskonała forma  harców, 
która pozytywnie wpływa 
na zdrowie i sylwetkę u mi-
lusińskich.  

Piknik
 Kolejną formą spędzania wolnego czasu w placówce 

jest piknikowanie. Grupa wyposażona w koce, koszyki peł-
ne rarytasów i przybory do zabawy udaje się z opiekunem 

na pobliską polanę. Tam 
w przerwach między kosz-
towaniem smakołyków 
odbywają się przeróżne gry 
i zabawy.  Dzieci bezpiecz-
nie grają w piłkę, puszczają 
bańki mydlane i bawią się 
w chowanego. 

Nocne podchody
 Co jakiś czas, organizowane są podchody nocne dla 

dzieci. Dobra zabawa w ciemnościach przyciąga rzesze 
małych i większych zwolenników tej zabawy. I tak też było 
ostatnio. Grupy wyposażone w  latarki, odblaski i ciepłą nie-
przemakalną odzież, szukały się wzajemnie. Odnajdywanie 
tropów w ciemnościach nie należało do łatwych zadań, 

gdyż przeciwnicy dla 
zmylenia zostawiali fał-
szywe znaki. Do tego 
dochodziły jeszcze 
„anielskie ciemności”,  
odgłosy natury i opa-
dająca mgła. Wszystko 
to wzbudzało  strach, 

przerażenie  i „gęsią skórkę” u uczestników. Jednakże, po 
kilku godzinnych wojażach, wszyscy  wrócili szczęśliwie do 
świetlicy, aby tam przygotować posłanie i ogrzać się ciepłą 
czekoladą. Grupa opuściła placówkę z uśmiechem na twa-
rzach,  dopiero w sobotni poranek, pytając o termin kolejny 
podchodów. 

Instrumenty archaiczne 
Po raz kolejny, placówkę wypełniły dźwięki dzwonków, 

gongu i mis tybetańskich. Jednakże, tym razem na spotka-
nie z instrumentami archaicznymi, przybyły dzieci. Prowa-
dzący na co dzień terapię dźwiękiem pan Robert Mątewski, 

zaprezentował młodym uczestnikom  siłę i moc wibru-
jącego dźwięku na ciało i ciecz. Dzieci   przekonały  się, 
jak faktycznie ich ciała drżą  przy masażu misami, a woda,  
która była w misie, pod wpływem drgania wzburzyła się. 
Nie mniej jednak, próba wydobycia dźwięku tylko za po-
mocą uderzeń pałeczką w misę wywołało wielkie „wow” 
wśród próbujących. 

„Młodzi duchem”
Placówka to również miejsce zebrań „młodych duchem”. 

Spotykają się oni, aby omówić sprawy bieżące klubu, po-
rozmawiać, pośpiewać, a także zaplanować  wycieczki 
krajoznawcze czy wyjazdy kulturoznawcze. Jako  priorytet  
grupa postanowiła się ukulturalnić. Dlatego też, wybrali się 
do Opery Nova na przepiękną operetkę pt. „Księżniczka 
Czardasz” Wspa-
niała, ponad dwu-
godzinna operet-
ka oczarowała 
grupę, jednocze-
śnie wpłynęła  na 
uduchowienie i  
lepsze samopo-
czucie słuchają-
cych. 

 Han na Kątna
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Warsztaty 
W naszej świetlicy odbyły się warsztaty, w trakcie których, 

uczyliśmy się jak wykonać tulipany z tkanin, wypełniaczy 
i patyków. Dzieci, młodzież oraz dorośli wykonali kwiatki, 
zgodnie z instrukcją przekazaną przez instruktorów. Dzie-

ci uczyły się również posługiwania igłą i nitką. Ręce miały 
okazję poćwiczyć w trakcie przewlekania uszytych szablo-
nów z lewej na prawą, co nie było łatwe. Spotkanie uczyło 
wielu elementów plastycznych oraz krawieckich. Ważnym 
elementem warsztatów była również integracja i możli-
wość bycia ze sobą. 

Pomoc w nauce
Jeśli dzieci mają problemy w nauce, z którymi sami nie 

potrafią się uporać mogą liczyć na pomoc instruktora oraz 
kolegów, którzy chętnie pomagają.

Zajęcia świetlicowe, komputery
Dzieci i młodzież chętnie korzystają z bilardu, stołu do 

piłkarzyków czy innych 

Wieści ze Świetlicy Żołędowo
urządzeń do rekreacji w świetlicy. Czas wolny spędza tu 
duża ilość młodzieży z naszej gminy. 

Tenis stołowy 
W świetlicy na stałe zadomowił się tenis stołowy. Dzieci, 

młodzież oraz dorośli regularnie grają oraz uczą się pod-
staw tej dziedziny sportu. Niektórzy z uczestników zajęć 
traktują je jako sposób na poprawę kondycji czy nawet od-
chudzanie. 

Zajęcia wokalne
Wokaliści z naszej świetlicy pilnie trenują nowy repertuar. 

Doskonalą swoje umiejętności oraz poprawiają kondycję 
by co raz lepiej prezentować się na konkursach, festynach, 
koncertach.
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Występy wokalistów
Podopieczni zajęć wokalnych zaprezentowali swoje 

umiejętności podczas imprezy organizowanej przez GOSiR 
Osielsko. Mimo bardzo trudnych warunków atmosferycz-
nych artyści zagrzewali śpiewem sportowców jak i pozo-
stałych uczestników festynu. 

Zespół wokalny dał koncert podczas „Majówki  
w szkole w Żołędowie”.

Podopieczni zajęć wokalnych zaprezentowali swoje 
umiejętności podczas imprezy zorganizowanej w Szkole 
w Żołędowie. Zespół wokalny w składzie: Roksana Janu-
szewska, Marcin Sobociński, Juliana Swendrak, Jagoda 

Miszczak, Julia Kamińska, Weronika Staśkowska i Olaf Po-
raziński, wykonał brawurowo czterdzieści piosenek. Zespół 
towarzyszył licznie przybyłym podczas trwania całej impre-
zy i spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. 

Kolejne występy zespołu to koncert dla Klubu Seniora 
Modraczek w Bydgoszczy oraz występ  w trakcie spotkania 
integracyjnego o „Uśmiech Dziecka” w Domu Polskim.

Sport i rekreacja - plac przy świetlicy
Mieszkańcy gminy licznie korzystają z placu rekreacyjne-

go. Poprawiają kondycję na siłowni czy urządzeniach stre-

et- workout, grają w siatkówkę, lub po prostu spotykają się 
w gronie znajomych. Odbywają się również ogniska.

Seniorzy - Dzień Matki
Święto mamy to okazja by podziękować wszystkim ma-

mom. W Klubie Se-
niora w Żołędowie to 
już tradycja, że spo-
tykamy się by uczcić 
ten piękny dzień. 
Opiekun koła złożyła 
życzenia, następnie 
wszyscy częstowali 
się wypiekami przy-
gotowanymi przez 
seniorki. Spotkaniu 
towarzyszyły również 
rozmowy o sprawach 
bieżących koła.

JKN
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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

Klub Małego Kucharza
Na ostatnich spotkaniach małych kucharzy uczyliśmy się 

robić naleśniki. To uwielbiane przez małych i dużych sma-
koszy danie można przyrządzać na wiele sposobów. Tym 
razem były naleśniki na słodko. Niektórym rodzicom udało 
się skosztować i żałowali, że ich pociechy tak mało zrobili. 

Ale dzieci obiecały, że w domu usmażą rodzicom. Innym ra-
zem pobawiliśmy się w fast food, ale zdrowego. Na tapetę 
poszły hamburgery. Jak się okazuje można zrobić zdrowego 
hamburgera. 

Uniwersytet Trzeciego Wieku WSG w Bydgoszczy – 
filia w Maksymilianowie

Na ostatnich spotkaniach uniwersytetu słuchacze do-
wiedzieli się wielu ciekawych informacji o Wielkiej Brytanii, 
medycynie naturalnej dalekiego wschodu oraz Hinduizmie. 
Wszystkich, którzy chcą w sposób ciekawy poszerzyć swo-
ją wiedzę zapraszamy do zapisania się do naszej filii.

Wieści z Świetlicy w Maksymilianowie
Jubileusz XX-lecia Klubu Seniora
Podczas ostatniego spotkania klubu seniora świętowa-

liśmy jubileusz XX- lecia działalności klubu. Na spotkanie 
przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Osielsko Wojciech 
Sypniewski, założyciel i wieloletni opiekun klubu Sławomir 
Laskowski. Na początku były życzenia od gości, później 

przewodniczący klubu opowiedział o działalności i obej-
rzeliśmy prezentację zdjęć z dotychczasowych wyjazdów 
i spotkań. W końcu przyszedł czas na zabawę przy muzyce.

 Plastyczne spotkania koła małego artysty
Mali artyści spotykają się na cotygodniowych zajęciach 

plastycznych. Każde spotkanie poświęcone jest innej tech-
nice plastycznej. Zaję-
cie rozpoczynają się od 
krótkiego wprowadze-
nia, omówienia mate-
riałów plastycznych. 
Pod okiem instruktora 
powstają piękne deko-
racje takie jak np. ko-

lorowe motyle, koty z papieru oraz kartki okolicznościowe. 
Zajęcia plastyczne mają wiele wartości wychowawczych 
i kształtujących. Wpływają na rozwój osobowości, dzięki 
nim rozwija się wrażliwość i spostrzegawczość, wyobraźnia 
plastyczna i procesy poznawcze.

Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego 
Jak co roku na wiosnę organizowany jest turniej tenisa 

stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W tym roku 
duża ilość uczestników 
rywalizowała w czterech 
kategoriach wiekowych. 
Zacięta rywalizacja była 
w grupie dorosłych – tu li-
czyły się małe punkty. Zwy-
cięzcy otrzymali pamiąt-
kowe medale a pozostali 
dyplomy. Do zobaczenia za 
rok.  

D aniel Kossakowski 
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Super Puchar Dziecięcej Ligi Karate SHOTOKAN; 
Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Karate SHOTO-
KAN; Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego 
w Karate WKF - wyniki

Rewelacyjnie spisali się najmłodsi zawodnicy Klubu 
„YAMABUSHI”, którzy w dniu 13 maja 2017 r.  wzięli udział 
w trzech turniejach Karate na terenie województwa po-
znańskiego zdobywając łącznie 41 medali, w tym 18 zło-
tych, 7 srebrnych i 16 brązowych. 

W pierwszym z nich - Mistrzostwa Powiatu 
Poznańskiego w Karate WKF w Mosinie k. Poznania 
medalistami zostali:

złoto: Tomasz Znaniecki – kata indywidualne chłopców 
rocznik 2009 (białe pasy), Aniela Dzedzej – kata indywidu-

alne dziewcząt rocznik 2006 (żółte pasy), Aniela Dzedzej 
– kumite indywidualne dziewcząt rocznik 2006 (+30 kg), 
Aniela Dzedzej – tor przeszkód dziewcząt rocznik 2006, Iga 
Daszkiewicz – kata indywidualne dziewcząt rocznik 2008 
(białe pasy), Iga Daszkiewicz – tor przeszkód dziewcząt 
rocznik 2008, Fabian Sojka – kata indywidualne chłopców 
rocznik 2007, Fabian Sojka – kumite indywidualne chłop-
ców rocznik 2007 (+30 kg), Fabian Sojka – tor przeszkód 
chłopców rocznik 2007, Julia Rudnicka – kata indywidualne 
dziewcząt rocznik 2009 (białe pasy), Julia Rudnicka – tor 
przeszkód dziewcząt rocznik 2009, Maciej Wegner – kihon 
chłopców rocznik 2010, Maciej Wegner – tor przeszkód 
chłopców rocznik 2010, Aniela Dzedzej, Kinga Maciejew-
ska, Iga Daszkiewicz – kata drużynowe dziewcząt 10-11 lat. 

Ze startów karateków 
srebro: Kinga Maciejewska – kata indywidualne dziew-

cząt rocznik 2006 (żółte pasy), Kinga Maciejewska – kumi-
te indywidualne dziewcząt rocznik 2006 (+30 kg)

brąz: Tomasz Znaniecki – tor przeszkód chłopców rocz-
nik 2009, Kinga Maciejewska – tor przeszkód dziewcząt 
rocznik 2006, Mateusz Jurczykowski – kata indywidualne 
chłopców rocznik 2006 (żółte pasy), Mateusz Jurczykow-
ski – kumite indywidualne chłopców rocznik 2006 (+39 
kg), Jeremiasz Zenelt – kata indywidualne chłopców rocznik 
2007 (białe pasy), Jeremiasz Zenelt – kumite indywidualne 
chłopców rocznik 2007 (+39 kg), Jeremiasz Zenelt – tor 
przeszkód chłopców rocznik 2007, Julia Rudnicka – kumite 
indywidualne dziewcząt rocznik 2009 (+29 kg).

W drugim turnieju – Super Puchar Dziecięcej Ligi Ka-
rate SHOTOKAN w Suchym Lesie k. Poznania medalistami 

zostali:
złoto: Wiktor Fierek – kata indywidualne 

chłopców 7 lat i młodsi, Mateusz Brzości-
kowski – kata indywidualne chłopców 10-11 
lat. srebro:  Jan Fierek – kata indywidualne 
chłopców 8-9 lat, Jan Fierek – kumite in-
dywidualne chłopców 8-9 lat (fantom), 
Natalia Mioduszewska – kata indywidualne 
dziewcząt 10-11 lat, Natalia Mioduszewska 
– kumite indywidualne dziewcząt 10-11 lat 
(fantom). brąz: Hubert Mioduszewski – 
kata indywidualne chłopców 7 lat i młodsi, 
Hubert Mioduszewski – kumite indywidual-
ne chłopców 7 lat i młodsi (fantom), Marcel 
Lewandowski – kata indywidualne chłopców 
8-9 lat, Dionizy Kosmalski – kata indywidu-
alne chłopców 12-13 lat

Natomiast w trzecim turnieju – Otwarte Mistrzostwa 
Wielkopolski w Karate SHOTOKAN w Suchym Lesie k. 
Poznania medalistami zostali: 

złoto: Marcel Lewandowski – kata indywidualne chłop-
ców 10-11 lat, Wiktor Fierek – tor przeszkód chłopców 6-7 
lat. srebro: Wiktor Fierek – kata indywidualne chłopców 
7 lat i młodsi. brąz: Hubert Mioduszewski – kata indywi-
dualne chłopców 8-9 lat, Hubert Mioduszewski – kumite 
indywidualne chłopców 8-9 lat (fantom), Jan Fierek – kata 
indywidualne chłopców 10-11 lat, Dionizy Kosmalski – kata 
indywidualne chłopców 12-13 lat. 

c.d. na str 30
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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

Puchar Polski w Karate Shotokan 2017 – wyniki

Kolejny bardzo dobry występ zawodników Klubu „YAMA-
BUSHI”, tym razem podczas Pucharu Polski w Karate Sho-
tokan, który odbył się w Suchym Lesie k. Poznania w dniu 
14 maja 2017. Zawodnicy Klubu „YAMABUSHI” zdobyli 
3 medale - 2 złote i 1 srebrny, a medalistami zostali:

Adam Gaca – złoto w konkurencji kata indywidualne 
młodzików 14-15, 

Bartosz Kleniewski – złoto w kumite indywidualnym ka-
detów 16-17 lat, 

Adam Gaca – srebro – w kumite indywidualnym m łodzi-
ków 14-15 lat.

Puchar Polski w Karate WKF 2017  

Cztery medale - 1 złoty, 1 srebrny i 2 brązowe, zdoby-
li zawodnicy Klubu „YAMABUSHI” podczas Pucharu Polski 
w Karate Olimpijskim (WKF), który odbył się w Lęborku 
w dniu 29 kwietnia 2017 r. W zawodach udział wzięło blisko 
300 zawodników z 36 polskich Klubów Karate. 

Medalistami zostali: Bartosz Kleniewski - złoto w kate-
gorii kumite indywidualne juniorów (-61 kg); Adam Gaca - 
srebro w kategorii kumite indywidualne kadetów (-63 kg); 
Monika Piotrowska - brąz w kategorii kumite indywidual-
ne seniorek (-50 kg); Adam Gaca, Krzysztof Michalski, 
Dominik Wachowski, Kacper Jankowski - brąz w kumite 
drużynowym kadetów.

Wielkie gratulacje  
AJ

cd. ze str 29 Sebastian 
Staśkowski

- sukces sportowca 
z Żołędowa 

Młody 22 letni student UTP w Bydgoszczy wywalczył  
drugie miejsce w  Akademickich Mistrzostwach Pomorza 
i Kujaw w Trójboju Siło-
wym. Sebastian w swej 
kategorii  wagowej do 
74kg odniósł ogromny 
sukces, dźwigając 450 
kg dzięki czemu stanął 
na podium. Tym sa-
mym  zakwalifikował 
się na Akademickie 
Mistrzostwa Polski. 
Gratulujemy talentu 
i życzymy dalszych 
sukcesów.

JKN
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Ponad 220 zawodników z 16 klubów z całej Polski 
rywalizowało w Cieszkowie (woj. dolnośląskie) pod-
czas XIV Ogólnopolskiego Turnieju Dzieci i Młodzików 
w Zapasach w Stylu Wolnym i Zapasach Kobiet. Wśród 
uczestników byli także zawodnicy Victorii Osielsko, któ-
rzy stoczyli parę dobrych walk. Na najniższych stopniach 
podium stanęły dwie zawodniczki:

w kategorii wagowej do 36 kg 
- Natalia Myszkowska, 

w kategorii wagowej do 44 kg 
- Izabela Zaborowska. 

Niestety ta sztuka nie udała się chłopcom, którzy 
rywalizowali ze znacznie lepszymi przeciwnikami, ale 
stoczyli zacięte i wyrównane walki.

 
Maciej Zakowicz

Dziewczyny lubią brąz 

Dwudniowa wycieczka nad nasze piękne morze udała się, 
chociaż pogoda pierwszego

dnia nie była dla nas łaskawa. Mimo wszystko czas spędzili-
śmy miło. Zakwaterowałyśmy się w pensjonacie prawie na plaży. 
Sarbinowo z roku na rok staje się coraz atrakcyjniejszym kuror-
tem nadmorskim. Pamiętamy, że była to niewielka wieś rybacka. 
Spacer nadmorską promenadą pozwolił na pełen relaks. Następ-
nie pojechałyśmy zaliczyć Kołobrzeg. Deszcz i silny wiatr trochę 
nam zepsuł plany, ale mimo wszystko spacer pod parasolem miał 
swój urok. Rybki nam bardzo smakowały i nie zabrakło deseru.  
Wróciwszy do pensjonatu czkała nas miła niespodzianka- ładna 
pogoda, ognisko i grill. Śpiewniki w dłoń i rozpoczęliśmy „impre-

zę” plenerową do późnego wieczoru. Następnego dnia słońce 
nas obudziło i po obfitym śniadaniu wybieraliśmy się na słonecz-
ny spacer po Sarbinowie. Przyszedł czas pożegnać się z morzem 
i ruszyć w kierunku Dobrzycy do ogrodów Hortulus (7km od Sar-
binowa). Piękna pogoda, ptaki śpiewają, mnóstwo motyli i ogro-
dy urządzone tematycznie. I tak np. ogród japoński z ciekawymi 
roślinami, bonsai, oczka wodne, mini pagody, ogród francuski 
z licznymi fontannami, posągami, roślinność ciekawa, ogród hisz-
pański przypominał Barcelonę z pracami Gaudiego i tak zaliczali-
śmy ciekawe sektory ogrodów aż dotarliśmy do wieży widokowej. 
Przepiękny labirynt też był wart obejrzenia. Pełni wrażeń, zado-
wolone, szczęśliwie wróciłyśmy do naszych rodzin. Może jeszcze 
raz powtórzymy tę wyprawę? Wszystko przed nami!

Następne spotkanie  30 czerwiec godz.  17.00.
Pozdrawiam

Jolanta L.Wróblewska

Grupa „Kobietą Być” z GOK Osielsko
na wycieczce
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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

W  Szkole Podstawowej w Osielsku odbyły się apele  
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wycho-
wawczynie: Pani Magdalena Kosiedowska, Pani Lucyna 
Leszczyńska i Pani Małgorzata Ziemińska wraz z ucznia-
mi swoich klas przygotowały montaż słowno - muzyczny 
poświęcony dziejom uchwalenia pierwszej w Europie Kon-
stytucji. Uczniowie klas 2a i 2d przygotowali inscenizację 
i wiersze dedykowane temu wydarzeniu.  Z kolei dzieci 
z klasy 2b w barwnych ludowych strojach zatańczyły ku-
jawiaka, który jest jednym z pięciu polskich tańców na-
rodowych. Wszyscy zaśpiewaliśmy przepiękną pieśń pa-
triotyczną „Rotę”. Publiczność w postawie na baczność 

włączyła się do  wspólnego śpiewania. Mieliśmy również 
okazję wysłuchać dwukrotnie granego na trąbce „Hasła 
Wojska Polskiego” przez Pana Macieja Pankowskiego, który 
prywatnie jest tatą Oli z klasy 2d. Uczniowie klas młodszych 
dopiero będą  uczyć się historii, poznawać dzieje Polski na 
przestrzeni lat. Mamy nadzieję, że ta lekcja patriotyzmu bę-
dzie następnym krokiem do rozbudzenia w nich chęci po-
znawania historii własnego narodu. 

Magdalena Kosiedowska
Lucyna Leszczyńska

Małgorzata Ziemińska

Święto Konstytucji 3 Maja
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