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O sielskie pokrzywki

Tym razem w tytule, Drodzy Czytelnicy,  nie  pojawił się chochlik drukarski. W czerwcu nawet pokrzywki 
kwitną pięknie na biało. Dlatego w pokrzywkach będzie inaczej niż zwykle…

• Raduje fakt, że rodzice w naszej gminie większą wagę przykładają do wykształcenia dzieci. Wiem o czym mówię, 
gdyż 15 lat  spędziłem ucząc w różnych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych kujawsko – pomorskiego. 
Powie ktoś, że podstawa takiej postawy ma wymiar merkantylny, by zapewnić dziecku lepszy byt… Otóż nie tylko. 
Dzieci z naszej gminy chętnie uczestniczą w zajęciach artystycznych, modelarskich i muzycznych. A przecież tylko 
nieliczni artyści jak Picasso czy Mike Jagger dorobili się zamków, posiadłości nad Loarą. 

• Raduje fakt wypoczynku dzieci na półkoloniach. Półkolonie zimowe, letnie … zapisy, w których decyduje kolejność 
zgłoszeń w naszym GOK i świetlicach… listy są zamknięte z reguły po dniu, dwóch. Na półkolonie letnie w GOK 
lista została utworzona między godziną 9  a 9. 20  pierwszego dnia zapisów.

• W Lidlu ludzie robią z reguły solidne zakupy. Cztery razy spotkała mnie taka sytuacja: 
- O pan tylko to… to zapraszam przede mnie.  
Robi się jakoś raźniej w  sercu.

• Pomny dwóch stówek i pięciu punktów straconych za gadanie przez komórkę bez zestawu głośnomó-
wiącego zatrzymałem się, by odpowiedzieć na smsa włączając światła awaryjne. Za chwilę zatrzymała się 
pani, wysiadła z toyoty i zapytała:          
- Przepraszam stoi tu już pan od dłuższej chwili. Czy dobrze się pan czuje? Nic się nie stało? 
Znam na tyle siebie, swoją urodę… by określić ten czyn jako przejaw czystej empatii.

• Jadę motocyklem Szosą Gdańską. Już sama radość z jazdy w słoneczny ciepły dzień, gag przyjemnie mruczącego 
motoru, bycie nie zapuszkowanym, no i… koreczek na światłach w kierunku Bydgoszczy.  Próbuję przecisnąć się na 
malutkim gazie jak najbardziej do przodu, a tu trzech kierowców  samochodów robi mi miejsce zjeżdżając nieco 
na bok!

 MM
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K Ą C I K  M E D Y C Z N Y

Alergie – jak je rozpoznać i leczyć

Alergia – uciążliwa przypadłość, uczulenie w następstwie 
działania alergenów. Cierpi na nią coraz większa ilość osób. 
Słowo alergia wywodzi się z języka greckiego „Allan argon” 
– zmieniony, odbiegający od normy sposób reagowania. 
Alergeny to czynniki uczulające.

Jest sporo rodzajów alergii: na pyłki roślin – wziewne, na 
grzyby pleśniowe, roztocza, kurz domowy, pokarmowe lub 
alergeny pochodzenia zwierzęcego.

Każda z nich potrafi być niebezpieczna dla zdrowia a na-
wet życia. Pokrótce omówię alergię wziewną na pyłki roślin.

Już od początku wiosny pylą rośliny: najczęściej pyłki 
drzew np. brzozy, olszy i leszczyny. Przy ostatnich dwóch 
alergeny pojawiają się najwcześniej – już na przełomie zimy 
i wiosny – od lutego; brzoza pyli w kwietniu. Pyłki traw na-
tomiast pylą od połowy maja do połowy lipca. Pyłki chwa-
stów (pyłek bylicy) – od lipca do sierpnia włącznie.

Objawy uczulenia na alergeny pyłków roślin to: kichanie, 
cieknący i zatkany nos, swędzenie, zaczerwienienie i łza-
wienie oczu, astma – objawy kaszlu i duszności. Można 
pomylić alergię z infekcją górnych dróg oddechowych po-
chodzenia wirusowego lub bakteryjnego. Pamiętajmy: przy 
alergii nie ma temperatury i bólu, jest natomiast duża ilość 
wodnistej wydzieliny z nosa.

Często przy pierwszym spotkaniu naszego organizmu 
z konkretnym alergenem nie odchodzi do żadnych reakcji, 
dlatego mylnie żyjemy w przekonaniu, że na to  my z pew-
nością nie jesteśmy uczuleni. Nic bardziej mylnego. Do re-
akcji uczuleniowych dochodzi niekiedy po kilku spotkaniach 
z danym alergenem. Im szybciej zadziałamy, tym lepiej. Jed-
nak nie radzę udać się tylko i wyłącznie do apteki po jakiś 
lek na uczulenie. Warto sprawdzić co konkretnie nas uczu-

la, wówczas lepiej można dobrać  lek i sobie pomóc.
Najlepszym sposobem rozpoznania alergii są testy skórne 

wykonane u alergologa. Oczywiście po wynikach testów 
alergolog dobierze nam odpowiedni lek doustny czy też 
dodatkowo krople do oczu i nosa.

Jak radzić sobie z objawami alergii i je minimalizować? 
Planować rozważnie spędzanie czasu na powietrzu – 

w dniach o wysokim stężeniu pyłków przebywać więcej 
w pomieszczeniu zamkniętym. Spacerować po obfitym 
deszczu, wówczas mało alergenów unosi się w powietrzu. 
Po powrocie do domu zrobić sobie krótki prysznic i zmienić 
odzież celem eliminacji pyłków na odzieży i włosach. W sa-
mochodzie  ustawiać klimatyzację na obieg wewnętrzny 
(pamiętać o zmianie filtrów w klimatyzacji). W ogrodzie 
sadzić gatunki roślin, które niezbyt często wywołują aler-
gie. Koniecznie korzystać z kalendarza pyleń – to bardzo 
ułatwia unikanie dużego stężenia pyłków. Stosować filtry 
nanosowe – unikalna bariera dla alergenów, a w domu sto-
sować oczyszczacze i/lub nawilżacze powietrza.

Alergia potrafi mocno uprzykrzyć życie, a w skrajnych 
przypadkach doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego 
(na przykład po ukąszeniu osy, pszczoły lub szerszenia) – 
to już nie jest bezpieczne dla życia. Reagujmy błyskawicznie 
wzywając  do chorego Pogotowie Ratunkowe lub dowożąc 
go do szpitala (w zależności od sytuacji).

W okresie wiosny i lata alergicy powinni żyć mądrze, aby 
unikać jak tylko się da czyhających wokół alergenów.

Miłego lata bez objawów alergii życzy Państwu
dr n. med. Iwona Adamczak

specjalista rehabilitacji medycznej
balneologii i medycyny fizykalnej

Klinika Zdrówko
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Zamęt

Vincent Viktor Seversky dał się już po-
znać jako doskonały autor powieści sensa-

cyjnych. Jego uprzedni dorobek to cztery powieści, recenzowane 
na łamach naszego Kącika Literackiego, Nielegalni, Niewierni, 
Nieśmiertelni, Niepokorni. Ich fabuła obejmowała działalność 
Wydziału Q polskiego wywiadu, opisana w taki sposób przez au-
tora jakby był on uczestnikiem wydarzeń tworzących całość akcji  
tych powieści.

Nowa pozycja, Zamęt, nie odstaje od standardów, do jakich 
przyzwyczaił nas autor. Nie ma w niej już wprawdzie sławetnego 
Wydziału Q i jego bohaterów. Agencja wywiadu wciąż działa, jej 
macki jak dawniej sięgają daleko, przy czym tym razem WRÓG 
czai się całkiem blisko, choć akcję inicjuje porwanie w Pakistanie 
Polskiego biznesmena. Porwanemu przez Talików obywatelowi 
polskiemu grozi śmierć. Do akcji ratunkowej rusza super tajna 
jednostka agencji wywiadu znana jako „Sekcja”. Szybko oka-
zuje się jednak, że porwanie jest tylko częścią szerszego planu, 
w który zaangażowane są wywiady różnych krajów i staje się ono 
powodem do bezwzględnych rozgrywek politycznych w Polsce. 
Pod kierunkiem ekscentrycznego Romana „Sekcja”, czyli Monika 
– absolwentka ASP, Dima – były nielegał, Ela i Witek, z naraże-
niem życia próbują zdemaskować zdrajcę i podróżując przez Gre-
cję, Rosję, Pakistan i RPA rozwikłać trudną szpiegowską zagadkę.

Nowa powieść Severskyego wciąga nas w niesamowitą szpie-
gowską grę. Od samego początku akcja jest dynamiczna, nie ma 
żadnych przestoi, bohaterowie niezwykle intrygujący i wątek 
każdego z nich jest niezwykle ciekawy. Akcja książki dzieje się 
w różnych częściach świata, autor pokazuje poraz kolejny swój 
kunszt. Polecam wszystkim fanom poprzedniej serii, aczkolwiek 
jeśli zaczynać przygodę z Severskym od tej pozycji na pewno się-
gnięcie również po poprzednie książki autora.

Nie oznacza to jednak, że Zamęt jest bez wad. W dużym stop-
niu uważny czytelnik zauważy podobieństwa fabuły pewnych 
filmów sensacyjnych, która jest trochę przydługa, zawiera za 
dużo patosu. Czasami ma się wrażenie malowania trawy na zie-
lono. Mimo to czyta się ją dobrze 
i rzeczywiście trudno się od lek-
tury oderwać. Warto przeczytać 
tak dla rozrywki, dla ćwiczenia 
spostrzegawczości jak i ku po-
krzepieniu serc. Bo wywiad pol-
ski zawsze uważany był za jeden 
z najdoskonalej funkcjonujących 
agend państwowych w każdym 
okresie ustrojowo-politycznym 
naszej ojczyzny.

 Krzysztof
Lewandowski

MIESZKAŃCY/REKLAMA

Kącik pasjonatów 
literackich 
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W TROSCE O ZDROWY SEN

Tym razem na naszym comiesięcznym spotkaniu 
gościłyśmy pana dr Tadeusza P., wykładowcę Colegium 
Medicum, który zaprezentował nam ciekawy wykład pt. 
„W trosce o zdrowy sen”. Duży procent populacji ludzkiej 
ma ogromny problem z zasypianiem. Wiemy co znaczy 
nieprzespana noc. Możemy zrobić niewiele aby nasz sen 

był zdrowy. Na wstępie pan doktor podkreślił, że łóżko 
to miejsce do spania i ….. dlatego nie róbmy z sypialni 
czytelni, biura itp. Sen jest zjawiskiem tak powszech-
nym i naturalnym, że zwykle nie poświęcamy mu zbyt 
wiele uwagi. Człowiek przesypia przeciętnie jedną 
trzecią swojego życia i nie jest to czas stracony. Zapo-
trzebowanie na sen jest cechą indywidualną i zależy od 

wielu czynników, takich 
jak codzienna aktywność, 
ilość pracy, przyzwyczaje-
nia nabyte w przeszłości. 
Sen to stan głębokiego 
stłumienia naszej świado-
mości, w której zupełnie 
nie zdajemy sobie sprawy 
co się z nami dzieje. 
Musimy pamiętać, że sen 
jest podstawą biologiczną 

organizmu, bez której człowiek nie może prawidłowo 
funkcjonować. Sen dzieli się na V faz snu:
I zasypianie trwa od 15 do 45 minut w zależności od 
wieku,
II lekki sen mięśnie rozluźniają się, gałki oczne poru-
szają się.

III wyłączenie świadomości – zaśnięcie,
IV sen wolnofalowy
V sen paradoksalny – mózg jest aktywniejszy

 Aby czuć się dobrze należy wystarczająco długo spać. 
Organizm ludzki sam sobie reguluje długość snu. Nowo-
rodki śpią około 16 godzin, osoby dorosłe 7-8 godzin. 
W wieku podeszłym zmniejsza się długość snu, wzrasta 
natomiast zapotrzebowanie na drzemki w ciągu dnia. Po 
60 roku życia zaburzenia snu są bardzo częste. Wiek ma 
istotny wpływ na długość snu. Ilość czasu potrzebna do 
zaśnięcia to 20 -45 minut. Jeśli pojawiają się problemy z 
zaśnięciem nie wolno próbować zasnąć na siłę. Pierw-
sze poważne problemy z zaburzeniami snu pojawiają się 
zwykle między 30 a 40 rokiem życia.

Zaburzenia snu mają różne podłoże: nieprawidłowa 
dieta, kawa, herbata, jedzenie obfi tych posiłków wie-
czorem, siedzący tryb życia przez co organizm jest 
niedotleniony, warunki atmosferyczne, stres oraz pod-
łoże emocjonalne. 
Czynniki zewnętrzne 
także mają wpływ 
i tak hałas, światło, 
wysoka temperatura 
w sypialni. Aby sen był 
zdrowy należy próbo-
wać usunąć przyczynę 
kłopotu np. zmienić 
dietę, uprawiać sport, 
leczyć schorzenia 
powodujące problem. 
Nie uzależniajmy się 
od leków nasennych. 
Przed snem unikajmy 
emocji. 13 mil Polaków ma problemy ze snem, nie bagate-
lizujmy tych kłopotów. Przewlekła bezsenność, bezdech 
może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. 40% 
cierpiących z powodu bezsenności ma stany lękowe i 
często popada w depresje. Dzięki pomocy specjalistycz-
nej i treningowi behawioralnemu pacjent uczy się jak 
prawidłowo zasypiać i zdrowo spać. Pamiętajmy, że sen 
jest nam potrzebny aby zregenerować siły fi zyczne i psy-
chiczne. Na zakończenie wykładu było wiele pytań, na 
które otrzymaliśmy wyczerpujące odpowiedzi.

Koło aktywnych pań „Być kobietą” serdecznie dziękuje 
panu doktorowi Tadeuszowi. za bardzo ciekawy wykład.       

J L
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Przy świetlicy bardzo aktywnie działają panie z klubu seniora. Na początku maja panie wyjechały na wycieczkę w 
Bory Tucholskie. Wyjątkowo słoneczna aura sprzyjała wypoczynkowi na łonie natury. Obcowanie z przyrodą było dla 
uczestników niezwykle relaksujące. Plan wycieczki obejmował również łowienie pstrągów i ich smażenie.  Wyjazd 
został sfi nansowany ze środków Funduszu Sołeckiego.

W środy odbywają się zajęcia koła kulinarnego. Na zajęciach można realizować swoje zainteresowania i dzielić się 
z innymi uczestnikami swoimi najlepszymi przepisami. W ostatnim czasie w świetlicowej kuchni smażone były nale-
śniki. Część z nich tradycyjnie posmarowane zostały dżemem, a pozostałe miały nadzienie mięsne.  

W piątkowe popołudnia świetlica zapełnia się młodzieżą, która coraz chętniej uczestniczy w zajęciach rekreacyj-
nych. Grają w gry planszowe, bilard, tenis stołowy oraz piłkarzyki.

Młodzież i seniorzy przywitali długo wyczekiwaną w tym roku wiosnę przy ognisku. Oczywiście nie zabrakło kieł-
basek, które po upieczeniu bardzo szybko znikały z talerzyków.

W najbliższym czasie oprócz cyklicznych zajęć zaplanowane są różne działania integracyjne: wyjazd do kina, do 
Family Parku oraz niezwykle ciekawie zapowiadająca się wycieczka na warsztaty szlakiem lawendy.

Wszystkich mieszkańców naszego sołectwa serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty świetlicy. 
J G

Wieści – Świetlica Niwy Wilcze
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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”. 

MIESZKAŃCY/REKLAMA

Już po raz drugi nasi uczniowie 
uczestniczyli w Młodzieżowym  Mini-
maratonie Aqua Fitness na basenie” 
Perła” w Bydgoszczy. W zawodach 
brała udział młodzież ze szkół woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego. 
Impreza miała charakter zajęć 
ruchowych przy muzyce i polegała 
na wykonaniu ćwiczeń w wodzie 
z wykorzystaniem krótkich makaro-
nów. Szkołę Podstawową z Żołędowa  
reprezentowali:   Zuzanna  Jaśkiewicz, 
Natalia Januszewska, Błażej Bałażyk, 
Patryk Goliński i Kamil Wilbrand.  

Za trud włożony w rywalizację spor-
tową, uczniowie zostali wyróżnieni  
szklaną statuetką ufundowaną przez 
„Manufakturę szkła”. Gratulujemy!

Małgorzata Łusiarczyk

UCZNIOWIE Z ŻOŁĘDOWA UCZESTNIKAMI 
MINIMARATONU AQUA FITNESS
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Okiem Olgierda

Polonia Restituta  1/4 
–  Józef Piłsudski i Komi-
tet Narodowy Polski 

Niniejszym artykułem 
rozpoczynam na łamach 
„PO” 4 odcinkowy cykl 
„Polonia Restituta”, 
opowiadający o polskim 

odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

1. Szanse na polskie odzyskanie niepodległości u progu 
I Wojny Światowej rysowały się, krótko mówiąc, dość 
niemrawo. Mimo działalności wielu organizacji niepod-
ległościowych, wielkich planów Józefa Piłsudskiego 
i stopniowego odradzania się świadomości narodo-
wej wśród polskich chłopów, „sprawa polska” nadal 
uznawana była przez zachodnie mocarstwa za jedynie 
wewnętrzną sprawę Rosji i innych zaborców. Perspek-
tywa dla polskich patriotów była w owym czasie bardzo 
trudna, co jeszcze mocniej ukazuje jak wielką pracę 
wykonali oni by w listopadzie 1918 r. upragnioną niepod-
ległość ostatecznie odzyskać.

Jednak rozwój ogólnoeuropejskiego konfl iktu pozwo-
lił na ziszczenie się polskich marzeń o niepodległości. 
W lipcu 1914 roku Józef Piłsudski powołał do życia pod 
zwierzchnictwem państw centralnych I Kompanię 
Kadrową, a następnie słynne Legiony. Bijąc rosyjskie 
wojska w wielu ważnych bitwach na froncie wschod-
nim Piłsudski zyskał uznanie wśród Polaków. W dalszej 
fazie konfl iktu, wypowiadając posłuszeństwo Niemcom 
i Austo-Węgrom został uwięziony w Magdeburgu. Parę 
miesięcy później, jadąc do Warszawy po władzę był już 
gotów ponieść cały naród ku pełnej niepodległości.

Lecz nasza niepodległość nie była jedynie dziełem 
Naczelnika Piłsudskiego. Warto również zwrócić uwagę 
na postawę polskiej emigracji, np. paryskiego, wielce 
zasłużonego Komitetu Narodowego Polski. Także bez 
jego działalności nie byłoby odrodzenia Polski. Pol-
ska niepodległość nie była dziełem przypadku. Była 

dziełem świetnego męża stanu i wojskowego Józefa 
Piłsudskiego, a także Romana Dmowskiego, dyplomaty 
i pisarza politycznego. Bez ich współpracy w okresie I 
Wojny Światowej nie byłoby polskiej niepodległości.

2. 4 sierpnia 1917 roku w szwajcarskiej Lozannie powo-
łany został do życia Komitet Narodowy Polski. Na jego 
czele stanął Roman Dmowski, a w skład organizacji 
weszli również hr. Maurycy Zamoyski, Erazm Plitz, Stani-
sław Kozicki, Jan Rozwadowski, Konstanty Skirmunt, mjr. 
Franciszek Franczak, Marian Seyda, Józef Wielowieyski 
oraz Ignacy Jan Paderewski. Komitet w niedługim czasie 
uzyskał uznanie rządów Francji i Wielkiej Brytanii, sta-
jąc się ofi cjalną reprezentacją dyplomatyczną polskiego 
narodu za granicą.

Dzięki świetnej organizacji pracy Romana Dmowskiego 
w całym zachodnim świecie zaroiło się od placówek 
dyplomatycznych KNP, a rozmaici jego przedstawiciele 
regularnie zaglądali do gabinetów polityków Ententy, 
ustawicznie promując projekt odrodzonej Rzeczypospo-
litej. 

Bodaj największym sukcesem Komitetu i towarzy-
stwa z nim związanego było utworzenie Armii Polskiej 
we Francji pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Dekre-
tem prezydenta Francji, powstała armia walczyła u boku 
wojsk Ententy. Dzięki autorytetowi KNP rekrutacje do 
wojska przeprowadzano również w USA, skąd do Europy 
przybyły dziesiątki tysięcy Polaków chcących służyć w 
polskiej armii. Historycy zgodnie potwierdzają, że dzięki 
sprytowi dyplomatycznemu przedstawicieli Komitetu 
„Błękitna Armia” (nazywana tak od koloru mundurów 
przekazanych przez Francuzów) nie poniosła na froncie 
zachodnim większych strat. Za to jej obecność stano-
wiła militarny argument dla działalności prowadzonej 
przez Komitet, nie wspominając o tym jak wielkie zasługi 
odniosła ona po powrocie do kraju.     

Dziełem Komitetu było również podniesienie kwestii 
polskiej w zagranicznych mediach, a także w politycz-
nych programach ważnych zachodnich polityków. 
Dowodem na to jest program prezydenta USA Thomasa 
W. Wilsona który określał postulat wolnej Polski ze swo-
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bodnym dostępem do morza. Ignacy Jan Paderewski w 
czasie swoich licznych tournée pianistycznych ogłaszał 
zmartwychwstanie Polski co dodatkowo wzmacniało 
sprawę w kręgach międzynarodowych.

Nieocenioną natomiast zasługą KNP jest jego rola w 
negocjacjach Konferencji Pokojowej w Wersalu. Tam 
to Dmowski, Paderewski i inni przedstawiciele delegacji 
polskiej walczyli niczym lwy o jak najkorzystniejsze roz-
strzygnięcia dla Polski. Ostatecznie udało się wydrzeć 
dla Polski na zachodzie Pomorze Gdańskie (z wolnym 
miastem Gdańsk), Wielkopolskę i Kujawy. O Śląsku oraz 
o Warmii, Mazurach i Powiślu zadecydować miały ple-
biscyty. Granice wschodnie odrodzonego kraju miała 
ustanowić prowadzona pod dowództwem Józefa Pił-
sudskiego wojna polsko bolszewicka (1919 – 1920).

3. To, że Polska ostatecznie zasiadła wśród zwycięz-
ców I wojny światowej to zasługa Józefa Piłsudskiego 
(Legiony, Magdeburg, późniejsza wiktoria wojny pol-
sko – bolszewickiej), a także KNP któremu przewodził 
Roman Dmowski przy pełnym zaangażowaniu Ignacego 
Jana Paderewskiego.

4. Lekcja, jaką winniśmy wyciągnąć w stulecie odzyska-
nia to taka, że dzięki solidarności i współpracy my Polacy 
możemy osiągać naprawdę wielkie rzeczy. Istnieje list, 
który Józef Piłsudski w końcu roku 1918, wystosował do 
Romana Dmowskiego. Zwraca się w nim do lidera KNP, 
że „w tej ważnej chwili przynajmniej niektórzy ludzie jeśli 
już nie cała Polska, (…) wznieść się muszą ponad inte-
resa stronnictw, klik i grup.” Poparł dyplomatyczne plany 
Dmowskiego, a w zamian ten uznał go Naczelnikiem 
nowo odrodzonej Polski. Z tej pięknej lekcji solidarności 
ponad ideowymi podziałami (dotyczącymi dobra Polski) 
co dzień musimy wyciągać wnioski.

Niedługo potem Ignacy Jan Paderewski został premie-
rem niepodległego państwa polskiego, Roman Dmowski 
przedstawicielem polskiej delegacji na wersalską kon-
ferencję, a Józef Piłsudski Tymczasowym Naczelnikiem 
Państwa polskiego. Polska odzyskała swoje miejsce na 
mapie. 

Olgierd Bondara
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Kącik samorządowca

Wójtowi po kieszeni

15 maja rząd przyjął rozporządzenie w sprawie wyna-
gradzania pracowników samorządowych, które będzie 
miało zastosowanie od 1 lipca 2018 roku. Z godnie 
z treścią przywołanego rozporządzenia wynagrodze-
nia miedzy innymi wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast oraz ich zastępców zostaną obniżone o 20%. 
W praktyce obniżka dotyczy minimalnego i mak-
symalnego wynagrodzenia zasadniczego osób 
pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samo-
rządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu 
terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru 
albo powołania. W żaden sposób nie dotyczy radnych, 
tworzących kolegialne ciała uchwałodawcze jednostek 
samorządu terytorialnego. Nowa regulacja wymusza pyta-
nie o podłoże, potrzebie, uzasadnieniu jej stosowania. Czy 
przepisy te tak naprawdę coś zmienią, jeżeli tak to co?

Wydaje się, że obniżenie wynagrodzeń wójtów, burmi-
strzów i prezydentów nie ma żadnego merytorycznego 
uzasadnienia. Ich wprowadzenie można wiązać ze 
zmianami uposażenia p arlamentarzystów, które tak 
do końca nie jest jeszcze przesądzone w chwili pisania 
artykułu, oraz zwrotem nagród, premii przyjętych przez 
administrację rządzących, na rzecz organizacji o charak-
terze pożytku publicznego, które niejednokrotnie mogą 
być utożsamiane z obozem władzy. Nie będzie zatem 
przesadne stwierdzenie, że jest to naprawianie szkód 
wizerunkowych obozu rządzących kosztem rządzonych, 
które może mieć daleko idący wpływ na kształt samo-
rządowej władzy publicznej i samodzielność wspólnot 
terytorialnych w nadchodzącej przyszłości.

Jest bowiem tak, że wprowadzenie obniżki upo-
sażeń samorządowców może służyć zmniejszeniu 
społecznego poparcia dla służby i pracy urzędników 
samorządowych, obaleniu roli jaką wypełnia wspólnota 
samorządowa, destabilizacji hierarchii stanowisk admini-
stracyjnych. Regulacja ta wręcz ogranicza samodzielność 
samorządu terytorialnego, która jest przecież gwaran-
towana konstytucyjnie i prawem międzynarodowym, 
gdyż Europejska Karta Samorządu Lokalnego, której Pol-
ska jest sygnatariuszem, nie przewiduje, a nawet neguje 
wszelką ingerencję władz państwowych w funkcjono-
wanie władz lokalnych.

Obok  negatywnych uwag do wprowadzonej obniżki 
należności fi nansowych władz lokalnych, doszukać 
można się pewnych pozytywów. Niestety ich wartość 
wydaje się wątpliwa i będzie zapewne podnoszona 
zwłaszcza przez zwolenników obecnej elity władzy i mal-
kontentów społeczno- politycznych. Walor ten przejawia 
się w oszczędnościach, które mogłyby być wykorzystane 
na cele dobra publicznego społeczności lokalnych. Trudno 
jednak uwierzyć, że zaoszczędzone w ten sposób fundu-
sze spowodują wzrost inwestycji gospodarczych, gdyż 
ich poziom nie będzie na tyle istotny aby mógł spowodo-
wać bum inwestycyjny w wymiarze lokalnym, zwłaszcza 
jeżeli weźmie się pod uwagę fakt ciągłego wzrostu cen 
usług budowlanych, kosztów paliwa, etc.

Ostateczną opinię o potrzebie i korzyściach odchudza-
nia portfela samorządowców zostawiam czytelnikom. 
Osobiście uważam, iż jej obowiązywanie jest szkodliwe 
dla wspólnot, wypacza bowiem istotę samorządności.

Krzysztof Lewandowski

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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Wraz z wiosną w paniach z KGW obudziła się nowa 
energia i chęć działania. Zaczęłyśmy więc od szkoleń. W 
marcu odbył się krótki kurs origami, po którym każda 
pani wyszła z własnoręcznie zrobionym papierowym 
tulipanem. Drugi kurs – wyroby z wikliny papierowej - był 
trudniejszy i bardziej czasochłonny. Początkowo zwijanie 
witek z papieru sprawiało trochę kłopotu, ale przecież 

panie z KGW nie z takim wyzwaniem sobie radziły. A 
własnoręcznie zrobiony koszyk wynagrodził włożony 
wysiłek i sprawił dużo satysfakcja. I  chociaż może pierw-
sze egzemplarze nie są idealne to przecież trening czyni 
mistrza, wystarczy tylko poćwiczyć.

Oprócz spotkań i kursów członkinie KGW wybrały się 
także na baseny w Nieszawce, zwiedziły Zamek w Mal-
borku i odwiedziły ogrody Hellerówka w Bydgoszczy.

Zamek krzyżacki w Malborku, to największa atrakcja 
miasta i najprawdopodobniej największy średniowieczny 
zamek zbudowany z cegieł. W Malborku  znajduje się 
również  jedna z największych na świecie fi gur Naj-
świętszej Maryi Panny, która powróciła na swoje 
dawne miejsce zaledwie dwa lata temu. Na zwiedzanie 
zamku przeznaczyłyśmy kilka godzin, ponieważ cały 

kompleks jest olbrzymi, 
a odwiedzającym udo-
stępniono bardzo 
dużą ilość pomiesz-
czeń. Oprócz wielu 
sal, komnat, sypialni, 
korytarzy czy pomiesz-
czeń gospodarczych  
obejrzałyśmy kilka 
ciekawych wystaw. 
Jednymi z najbardziej 
imponujących eks-
ponatów są zbroje 
i elementy uzbrojenia 
także arabskiego. Mia-
łyśmy także możliwość 
zwiedzenia wystaw tymczasowych. Wśród rozmaitych 
kolekcji zobaczyłyśmy m.in. pokaźny zbiór wyrobów 
z bursztynu, wystawę ceramiki i mebli. 

Ogrody Hellerówka położone na skraju Bydgosz-
czy to prawie 3 hektary zagospodarowanego terenu. 
Można poświęcić parę godzin na zwiedzanie zakątków 

prowadzonych w różnych stylach: japońskim, greckim, 
francuskim i angielskim. A właścicielka, pani Bożena 
H. chętnie oprowadza i opowiada o swoich ogrodach. 
Udziela także rad jak prowadzić ogrody, żeby się nie 
napracować a osiągnąć oczekiwany efekt.  A na koniec 
można kupić roślinę, albo odpocząć w altance przy kawie. 

M K

Wiosna w KGW Maksymilianowo
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Placówka w swojej działalności ma do zaoferowa-
nia wiele atrakcji. Stałymi jej odbiorcami są zazwyczaj  
dzieci w różnym wieku, które  uczestniczą w licznych 
zajęciach. Najbardziej lubianą przez nich  formą spę-
dzania czasu są zajęcia plastyczne. To na nich grupa 
pobudza swoją wyobraźnię, tworząc różnorodne prace 
twórcze, wykorzystując do tego materiały wtórne oraz 

plastyczne. Dlatego też, wszechstronność technik 
i materiałów doskonale rozwija motorykę i kreatyw-
ność. Aczkolwiek poznawanie technik przekłada się na 
piękne dzieła, które później ozdabiają domy i placówkę.  
Kolejnymi popularnymi zajęciami wśród wesołej gro-
madki są zajęcia kulinarne. Tam odnajdują się nawet 
najmniejsze dzieci, nie sprawia im trudność krojenia, 
mieszania czy ugniatania. Zajęcia  tę mają przygotować 
młodych kuchmistrzów do prac kuchennych, a także 
nauczyć zasad działania w grupie, czytania przepisów 
oraz zasad bezpieczeństwa. To też, gdy nastaje czas 
prac kulinarnych grupa samodzielnie zgodnie z przepi-
sami wykonuje różnego rodzaju ciasta, mufi nki, sałatki, 
gofry, itd. 

Oprócz stałego programu  milusińscy spędzają czas 
na zabawach ruchowych, wykorzystując do tego pobli-
ski plac zabaw albo przyległy teren placówki. Wtedy w 
ruch idą skakanki, piłki oraz sprzęt animacyjny. Ważne 

jest, aby była dobra zabawa, która wprawia w ruch 
wszystkich uczestników. Natomiast w  niepogodę  miło-
śnicy tańca odnajdują się na małej scenie prezentując 

swoje umiejętności, zachęcając innych do zabawy. Pozo-
stali grają w gry planszowe, które uczą skupienia oraz 

Wieści z Bożenkowa
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Swoje miejsce w pla-
cówce mają również 
panie, które spotykają 
się, aby kreatywnie i miło 
spędzić czas. Jedne przy-
chodzą na różnego 
rodzaju warsztaty, aby 
twórczo wykorzystać 
swoje umiejętności i chęci. 
Inne spotykają się na róż-
nej aktywności ruchowej. 
Technika jest dowolna. 
Ważne, aby spotkać się,  
wspólnie zmotywować 
i zachęcić do ruchu. Najczęściej jest to Nordic Walking 
i ćwiczenia. Jednakże, aby podchodzić do tego z głową 
odbyła się dla pań prelekcja. Prowadziła ją pani diete-
tyk, która wyjaśniła na czym polega zdrowe odżywianie  
połączone z aktywnością fi zyczną i  jak do tego podejść. 

Ważną grupą spotykająca się co miesiąc w placówce 

są seniorzy. Młodzi duchem spotykają się, aby omówić 
sprawy bieżące, porozmawiać, świętować swoje jubile-
usze, a także zaplanować wyjazdy. W programie wojaży 
są spotkania z kulturą w placówkach kulturalnych takich 
jak: fi lharmonia, opera, oraz wycieczki krajoznawcze. 
Możliwość poznania kraju, jego walorów krajobrazo-
wych oraz historycznych zawsze napawa optymizmem 
grupę. Tym bardziej, że dla niektórych jest to jedyny spo-
sób poznania Polski.

HK

zdrowej rywalizacji.  W wolnej chwili jest również czas 
na wyciszenie i skupienie przy lekcjach. Każdy kto chce, 
a najczęściej młodsze dzieci, mogą  odrobić lekcje pod 
okiem instruktora. 

Zajęcia w placówce, to również zabawa nocna, mowa 
tu o bardzo wyczekiwanych przez najmłodszych pod-
chodach nocnych i nocowaniu w placówce. Chodzenie 
w ciemnościach i szukanie siebie nawzajem po okiem 

opiekunów, przeraża, a jednocześnie  wywołuje dużo 
śmiechu. Po takich wojażach nocnych wszyscy  wracają 
do placówki,  aby tam przygotować posłania,  odpocząć, 

pobawić się w chowanego, a także pospać, co niekiedy 
jest to dla wytrwałych nierealne. 

KULTURA
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I Gminny Patriotyczny Festiwal Piosenki i Poezji w Żołędowie odbył się w świetlicy Szkoły Podstawowej 
im. J. Korczaka w Żołędowie. 

Imprezę zorganizowaliśmy w związku z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski.
Chęć uczestniczenia w festiwalu zgłosiło 40 wykonawców ze szkół podstawowych oraz oddziałów gim-

nazjalnych. Do Żołędowa zgłosili się uczniowie ze szkół w: Niemczu, Maksymilianowie, Osielsku, Strzelcach 
Górnych, Wudzynie, Borównie, Dobrczu i oczywiście Żołędowie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było 
zaśpiewanie jednej piosenki o tematyce patriotycznej lub wojskowej oraz recytacja wiersza lub fragmentu 
prozy również o tej tematyce. Konkurs odbywał się w następujących kategoriach:  szkoły podstawowe klasy 
1 – 3 , 4 – 6,  7 oraz klasy 2 i 3  gimnazjum.                      

Występy oceniało jury, w skład którego wchodzili nauczyciele z naszej szkoły oraz zaproszeni gościnnie 
nauczyciele z innych szkół.  Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu była Anna Kamińska, nauczycielka 
muzyki.

Atmosfera uroczystości była niezwykła. Młodzi ludzie pokazali, że patriotyzm nie jest dla nich pustym sło-
wem, a barwy narodowe mogą królować nie tylko na stadionach piłkarskich. Przede wszystkim uczniowie byli 
wspaniale przygotowani muzycznie, recytacja sprawiała im więcej kłopotów, choć  niektórzy przygotowali 
ją również wzorcowo. Dzieci i młodzież byli również pięknie ubrani. Dominowały barwy biało-czerwone, ale 
także kolory związane z wojskiem. 

Główną nagrodą I Gminnego Patriotycznego Festiwalu Piosenki i Poezji był tytuł laureata, przyznano 
również kilka wyróżnień.

Laureatami festiwalu zostali:
* Marcelina Popiel z Niemcza za wykonanie piosenki pt. ”Walczyk Lilu” i recytację wiersza pt. „Moja piosnka”,
* Błażej Skrabula z Maksymilianowa za wykonanie piosenki pt. „Kolęda Warszawska” i recytację wiersza 

pt. „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, 
* zespół  wokalno-instrumentalny w składzie: Julia Bess i Klaudia Kolasa z Wudzyna za wykonanie piosenki 

pt. „Mury” i recytację wiersza pt. „Polska”.    

Wyróżnienia otrzymali:
Zofi a Zawieruszyńska (Osielsko), Zuzanna Mikulska (Żołędowo),  Zuzanna Haraszkiewicz (Strzelce 

Górne), Hanna Zawadzka (Osielsko), Karolina Słupska (Osielsko), Anna Włodarczyk (Strzelce Górne), 
Jagoda Miszczak ( Żołędowo zespół wokalny „MISZ-MASZ” z Dobrcza w składzie: Iga Borkowska, Mar-
tyna Wolszczak, Aga Henka, Agata Krzewicka, Michalina Jaworska, Gaja Durałek, duet wokalny 
z Osielska w składzie: Maja Murawska i Paulina Dragunowicz, duet wokalny z Osielska w składzie: Natalia 
Michałowicz i Amelia Rychlik. Jagoda Miszczak (Żołędowo). 

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali drobne upominki a przygotowujący ich nauczyciele podziękowania.  
Festiwal został wpisany do kalendarza stałych imprez naszej szkoły, więc za rok również zaprosimy uczniów do 
Żołędowa, by pokazali nam swoje uzdolnienia a także przywiązanie do ojczyzny. Liczymy na  jeszcze większą 
liczbę uczestników. A tegorocznym laureatom i wyróżnionym gratulujemy!

              Anna Kamińska
    nauczycielka muzyki w SP im. J.Korczaka w  Żołędowie

I Gminny Patriotyczny Festiwal Piosenki i Poezji w Żołędowie - w Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka
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I Gminny Patriotyczny Festiwal Piosenki i Poezji w Żołędowie odbył się w świetlicy Szkoły Podstawowej 
im. J. Korczaka w Żołędowie. 

Imprezę zorganizowaliśmy w związku z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski.
Chęć uczestniczenia w festiwalu zgłosiło 40 wykonawców ze szkół podstawowych oraz oddziałów gim-

nazjalnych. Do Żołędowa zgłosili się uczniowie ze szkół w: Niemczu, Maksymilianowie, Osielsku, Strzelcach 
Górnych, Wudzynie, Borównie, Dobrczu i oczywiście Żołędowie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było 
zaśpiewanie jednej piosenki o tematyce patriotycznej lub wojskowej oraz recytacja wiersza lub fragmentu 
prozy również o tej tematyce. Konkurs odbywał się w następujących kategoriach:  szkoły podstawowe klasy 
1 – 3 , 4 – 6,  7 oraz klasy 2 i 3  gimnazjum.                      

Występy oceniało jury, w skład którego wchodzili nauczyciele z naszej szkoły oraz zaproszeni gościnnie 
nauczyciele z innych szkół.  Pomysłodawcą i organizatorem festiwalu była Anna Kamińska, nauczycielka 
muzyki.

Atmosfera uroczystości była niezwykła. Młodzi ludzie pokazali, że patriotyzm nie jest dla nich pustym sło-
wem, a barwy narodowe mogą królować nie tylko na stadionach piłkarskich. Przede wszystkim uczniowie byli 
wspaniale przygotowani muzycznie, recytacja sprawiała im więcej kłopotów, choć  niektórzy przygotowali 
ją również wzorcowo. Dzieci i młodzież byli również pięknie ubrani. Dominowały barwy biało-czerwone, ale 
także kolory związane z wojskiem. 

Główną nagrodą I Gminnego Patriotycznego Festiwalu Piosenki i Poezji był tytuł laureata, przyznano 
również kilka wyróżnień.

Laureatami festiwalu zostali:
* Marcelina Popiel z Niemcza za wykonanie piosenki pt. ”Walczyk Lilu” i recytację wiersza pt. „Moja piosnka”,
* Błażej Skrabula z Maksymilianowa za wykonanie piosenki pt. „Kolęda Warszawska” i recytację wiersza 

pt. „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”, 
* zespół  wokalno-instrumentalny w składzie: Julia Bess i Klaudia Kolasa z Wudzyna za wykonanie piosenki 

pt. „Mury” i recytację wiersza pt. „Polska”.    

Wyróżnienia otrzymali:
Zofi a Zawieruszyńska (Osielsko), Zuzanna Mikulska (Żołędowo),  Zuzanna Haraszkiewicz (Strzelce 

Górne), Hanna Zawadzka (Osielsko), Karolina Słupska (Osielsko), Anna Włodarczyk (Strzelce Górne), 
Jagoda Miszczak ( Żołędowo zespół wokalny „MISZ-MASZ” z Dobrcza w składzie: Iga Borkowska, Mar-
tyna Wolszczak, Aga Henka, Agata Krzewicka, Michalina Jaworska, Gaja Durałek, duet wokalny 
z Osielska w składzie: Maja Murawska i Paulina Dragunowicz, duet wokalny z Osielska w składzie: Natalia 
Michałowicz i Amelia Rychlik. Jagoda Miszczak (Żołędowo). 

Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali drobne upominki a przygotowujący ich nauczyciele podziękowania.  
Festiwal został wpisany do kalendarza stałych imprez naszej szkoły, więc za rok również zaprosimy uczniów do 
Żołędowa, by pokazali nam swoje uzdolnienia a także przywiązanie do ojczyzny. Liczymy na  jeszcze większą 
liczbę uczestników. A tegorocznym laureatom i wyróżnionym gratulujemy!

              Anna Kamińska
    nauczycielka muzyki w SP im. J.Korczaka w  Żołędowie

I Gminny Patriotyczny Festiwal Piosenki i Poezji w Żołędowie - w Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka
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Wśród zajęć stałych odbywających się w świetlicy wymienić można wspólne odrabianie lekcji. Zajęcia odbywają się 
codziennie po przyjściu dzieci z autobusu szkolnego. 

W czasie poświęconym na zabawę milusińscy korzystają z gier planszowych znajdujących się w świetlicy. W dni sło-
neczne odbywają się wycieczki przyrodnicze po okolicy, gdzie uczestnicy poznają rośliny, owady, które można spotkać 
w pobliskim lesie lub na Uroczysku. 

Korzystamy też z terenu boiska, na którym odbywają się zajęcia rekreacyjne.
Kalorie spalamy podczas zajęć zumby, odbywającej się w poniedziałki. Jest ona bezpłatna i bez ograniczeń wieko-

wych dla naszych pociech.
Chwilą relaksu są  zajęcia plastyczne, gdzie poznając tajniki metod plastycznych uczestnicy  mogą  pobudzać i roz-

wijać swoją kreatywność. 
Jak co roku w Jarużynie odbyły się zajęcia związane z tematyką Dnia Ziemi. Zajęcia plastyczne, łamigłówki i zadania, 

dzieci wykonywały z niebywałą wprawą. Po wysiłku umysłowym przyszedł czas na ognisko z pieczeniem kiełbasek. 
Ostatnim etapem było spalanie kalorii podczas zabaw drużynowych.

A O

Z działalności Świetlicy Jarużyn
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Konkurs pt. „I ty możesz zostać pisarzem…” wpisał się 
już na stałe w tradycje naszej szkoły. Adresowany jest do 
dzieci z klas I-III. Ku mej ogromnej radości, ilość młodych 
„pisarzy” nie maleje.   

Wielką przyjemnością jest ogłaszanie wyników kon-
kursu wśród tak licznych uczestników. Nagrodą główną 
w tym konkursie jest zamieszczenie książeczki w „Pano-
ramie Osielsko”.

Niniejszym prezentuję książeczkę laureatki konkursu, 
Karoliny Słupskiej, uczennicy klasy 3b, która wspaniale ją 

napisała, a także opatrzyła pięknymi ilustracjami. Samo-
dzielnie wykonała także projekt okładki. 

Na zakończenie chciałabym jeszcze tylko dodać, że 
mocno wierzę w to, że kiedyś dane mi będzie wziąć do 
ręki „dorosłą” książkę napisaną przez (byłego) ucznia 
Szkoły Podstawowej w Osielsku.

Iwona Staniszewska 

Młodzi pisarze - na start



18NR 3/2018

Panorama Osielska KULTURA

W piękny majowy dzień, Klub Seniora z Niem-
cza wybrał się na wycieczkę do pobliskiego miasta 
Koronowo. Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania 
Elektrowni Wodnej w Samociążku, po której oprowa-
dził nas Pan Kierownik Wydziału Wsparcia Wytwarzania. 
Następnie udaliśmy się z Zenonem Rydlewskim, Rad-

nym Powiatu Bydgoskiego, na most kolei wąskotorowej, 
z którego mogliśmy podziwiać przepiękny krajobraz oraz 
usłyszeć ciekawą historię związaną z tym miejscem. 

Kolejnym punktem naszej wyprawy było zwiedza-
nie miasta, które rozpoczęliśmy od rynku i udaliśmy się 
w stronę bazyliki, po drodze zwiedzając synagogę. Bar-

dzo szczegółowo przybliżył nam 
jej historię pan Mateusz, który 
z ogromną pasją opowiadał 
o najważniejszych miejscach 
i historii Koronowa.

Mieliśmy okazję również 
uczestniczyć w paradzie drezyn, 
nie tylko podziwiając je, ale rów-
nież mogąc przejechać się tymi 
nietypowymi pojazdami kolejo-
wymi.

Dla seniorów młodych duchem 
była to kolejna wspaniała 
wycieczka, gdzie wszyscy bardzo 
dobrze się bawili.  

M O

Wycieczka do Koronowa
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Dla podopiecznych koła malucha słoneczna aura 
pozwalała na dużo zabaw na świeżym powietrzu. Oczy-
wiście poza zabawą w piaskownicy jest czas na rozwijanie 
swoich umiejętności. Dzieci chętnie tworzyły prace pla-
styczne oraz przygotowały wspaniały występ  dla swoich 
rodziców z okazji Dnia Matki i Ojca.

Na ostatnich spotkaniach Koła Małego Kucha-
rza uczyliśmy się robić ciasteczka. To uwielbiany przez 
małych i dużych smakoszy smakołyk można przyrządzić 
w łatwy sposób. Innym razem pobawiliśmy się w robienie 
mini pączków. Palce lizać. 

Podczas ostatniego wykładu w roku akademickim 
2017/2018 w naszej fi lii Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
WSG w Bydgoszczy dyplom „licencjata” otrzymali słu-
chacze, którzy jako pierwsi rozpoczęli swoją przygodę 
z UTW. Obiecali, że będą kontynuować studia. 
Wszystkich, którzy chcą dołączyć do grona słucha-
czy  zapraszamy do zapisania się do naszej fi lii. Podczas 
ostatniego spotkania klubu seniora świętowaliśmy jubi-
leusz 50-lecia ślubu Państwa Krystyny i Konrada K. Na 
początku były życzenia od znajomych, później przyszedł 
czas na zabawę przy muzyce. Tradycją jest również nasze 
majowe grillowanie. Co to była za uczta. 

W czerwcu wybraliśmy się na dwudniową wycieczkę 
do Lidzbarka Warmińskiego i Olsztyna. Poznaliśmy 
najciekawsze zabytki Warmii. Mali artyści z kółka pla-
stycznego spotykają się na cotygodniowych zajęciach 
plastycznych. Każde spotkanie poświęcone jest innej 
tematyce. W związku z Dniem Matki i Ojca dzieci zrobiły 
swoim rodzicom wspaniałe laurki. Jak co roku na wio-
snę organizowany jest turniej tenisa stołowego dla 
dzieci, młodzieży. W tym roku uczestnicy  rywalizowali 
w trzech  kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowe medale a pozostali dyplomy.   W czerwcu 
zakończyliśmy pierwszą część warsztatów programo-
wania gier dla dzieci. Uczestnicy z ogromnym zapałem 
podchodzili do zajęć i już niemogą doczekać się kolejnych 
spotkań. Dla tych, którzy chcą wzmocnić swoje ciało 
polecamy wtorkowe zajęcia zumby, poniedziałkowe 
i czwartkowe zajęcia jogi oraz środowe urbhanize.

W dniach 20 – 21 kwietnia odbył się po raz ósmy Powia-
towy Przegląd Teatrów Dziecięcych „Maski 2018” . 
Pierwszego dnia obejrzeliśmy występy przedszkolaków. 
Zanim zabrzmiał pierwszy dzwonek kilka ciepłych słów 
młodym aktorom przekazali Wójt Gminy Osielsko Woj-
ciech Sypniewski oraz radny powiatowy Leszek Kuziak.  

W  kategorii przedszkola „Złotą Maskę” otrzymał teatrzyk 
z Przedszkola Publicznego „Słoneczko”  z Dobrcza za 
przedstawienie „Żabka mała”. „Brązową Maskę” otrzy-
mały teatrzyki z Przedszkola Niepublicznego „Zameczek 
II” za spektakl „Niespodzianka” oraz Przedszkole nr 34 
w Bydgoszczy za przedstawienie „Czerwony Kapturek 
i ekologia”. Jury przyznało również cztery nagrody aktor-
skie. W drugim dniu wystąpiły teatrzyki w 3 kategoriach. 
W kategorii I-III SP zwyciężył spektakl „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków” w wykonaniu Teatru „Iskierka” 
z GCK w Białych Błotach. Trzecie miejsce przypadło 
teatrzykowi ze SP w Osielsku. W kolejnej kategorii IV-VI 
SP zwyciężył Teatr  „Pół na pół” z MDK nr 5 w Bydgosz-
czy, „Srebrną Maskę” zdobył Teatr „ Fantazja”, a brązową  
Teatr „Gwarancja” z GCK w Białych Błotach. W katego-
rii gimnazja jury wyróżniło przedstawienie „Trędowaty bo 
niekochany” w wykonaniu zespołu z SP w Żołędowie. 
Sześć osób otrzymało nagrody aktorskie. Statuetki oraz 
nagrody (książki) ufundowało Starostwo Powiatowe 
w Bydgoszczy, które objęło patronat honorowy imprezy.   

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

Wiosenne wieści ze Świetlicy 
w Maksymilianowie
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Zajęcia w świetlicy „Pod Wierzbami” nabierają coraz 
więcej kolorów, dlatego że pożegnaliśmy smutną i 
mroźną zimę i z radością powitaliśmy piękną i coraz 
cieplejszą wiosnę. W naszej świetlicy wykorzystujemy 

pogodę w 100 % i kiedy tylko na to pozwala idziemy 
bawić się na świeżym powietrzu. Prowadzimy wiele cie-
kawych zajęć dla dzieci i młodzieży między innymi, od 
maja zostały wprowadzone zajęcia małego ogrodnika, 
w których dzieci  uczyły się przekopywać ziemię, grabić, 
odróżniać chwasty od roślin i warzyw oraz sadzić róż-
nego rodzaju nasionka. 

Na kolejnych zajęciach nauczyliśmy się pielić ogródek 
oraz regularnie podlewać nasze warzywa. Na dworze 
również są prowadzone różne zawody i konkurencje 

sportowe, w których dzielimy się na grupy i pokonujemy 
wiele przeszkód biegając. Zawsze w czwartki są pro-
wadzone także zajęcia plastyczne, na których staramy 
się rozwijać naszą wyobraźnię i uczyć się coraz więcej 
ciekawych plastycznych metod takich jak malowanie 
rysunków 3D, wykonywanie lampionów z makaronu do 
Lasagne oraz ich ręczne malowanie. 

Następnym z ciekawych zajęć są warsztaty kulinarne. 
Na samym początku nauczyliśmy się robić babki piaskowe 
i pizzę. Na kolejnych zajęciach kuleczki serowe, chruściki, 

pierogi leniwe, lody truskawkowe oraz pyszne Lasagne 
Bolonese. Wspólne siedzenie w kuchni i jedzenie przygo-
towanych potraw przynosi maluchom najwięcej radości i 

Z działalności Świetlicy Niemcz
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SERWIS, UBEZPIECZENIA
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ul. Szosa Gdańska 23, Osielsko k. Bydgoszczy
tel. (52) 381 – 31 – 01

PODSTAWOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW
ul. Marszałka Focha 30, Bydgoszcz

tel. (52) 583-56-47
WWW.GORZYCKI.INFO

Świadczymy usługi serwisowe z zakresu:
– silniki, układy napędowe
– elektromechanika
– naprawa zawieszenia
– układy kierownicze
– układy wydechowe
– układy hamulcowe
– blacharstwo, lakiernictwo
– serwis opon (wymiana, wyważanie)
– przeglądy wszystkich typów pojazdów
– ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe

uśmiechu. Zajęcia kulinarne nie były tylko przewidziane 
dla dzieci ale także dla dorosłych. Przed weekendem 
majowym odbyły się  pierwsze zajęcia, na których panie 
zadecydowały że będą piec nieco inny makowiec. Lepie-
nie ciasta oraz kruszenie go później było bardzo owocne, 
ponieważ wyszły nam wspaniałe makowce, których nie 
jedna gospodyni by nam pozazdrościła. 

Spotkanie zakończyło się na wypiciu wspólnej kawy 
oraz skosztowaniu świeżo upieczonego ciasta. Wszyst-

kich mieszkańców Niemcza serdecznie zapraszamy do 
udziału w naszych warsztatach oraz śledzeniu naszych 
działań na portalu Facebook. 

Roksana Kosmecka 
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Wszystko zaczęło się 7 stycznia tego roku. Blisko trzy-
dzieści Pań z naszej gminy wzięło udział w najnowszym 
programie zorganizowanym przez GOSIR pod nazwą 
„Zdrowsza Lżejsza Piękniejsza”.  Program był całkowicie 
bezpłatny i trwał aż do 22 kwietnia. 

Przez piętnaście tygodni panie spotykały się w każdą 
niedzielę, żeby wziąć udział w zajęciach z zakresu die-
tetyki, kosmetyki i aktywności ruchowej. Naszym celem 
było rozpropagowanie wśród mieszkanek naszej gminy 
zdrowego stylu życia, a niejako przy okazji zgubienie 
kilku lub nawet kilkunastu kilogramów.  

Pierwszą niezbędną rzeczą było zrobienie szeregu 
badań (bezpłatnie), w czym pomógł nam nasz Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Osielsku.

Wszystkie panie z wynikami analiz zgłosiły się do 
wykwalifi kowanych dietetyków i … się zaczęło.

Najpierw ankiety zdrowotne, a potem ważenie i 
procentowe określenie składu ciała (tłuszcz i woda 
metaboliczna).

Pomiary dokonywane były na specjalnym urządze-
niu, które co dwa tygodnie przywoziły ze sobą panie 
dietetyczki z Centrum Dietetycznego Naturhause w 

Bydgoszczy. Panie Magda Makowska i Iwona Erdman 
oprócz dokonywania pomiarów dały cykl wykładów na 
temat diety, a także dostarczyły niezbędne do tego celu 
materiały. Panie dietetyczki udzielały prywatnych kon-
sultacji i odpowiadały na wszystkie pytania dotyczące 
zdrowego odżywiania. Ich zaangażowanie sprawiło, że 
uczestniczki programu miały naprawdę silną motywację 
do działania. Po prostu nie wypadało nie schudnąć mając 
tak silne wsparcie.

Każdej niedzieli  nasi fachowcy uczyli nas, jak zdrowo 
żyć, jak sprawić, żeby uatrakcyjnić swój wygląd, oraz, jak 
i ile ćwiczyć, żeby osiągnąć wymarzony cel. 

Pani Danuta Zamyślewska - właścicielka Studia Kosme-
tycznego w Osielsku poprowadziła zajęcia dotyczące 
kosmetyki i wizażu. Panie mogły określić swój typ kolo-
rystyczny i zorientować się, w jakich kolorach najlepiej 
wyglądają. Niektóre z nas odkryły kolory, których nigdy 
w życiu by nie zastosowały w swojej garderobie!

Po każdym wykładzie odbywały się zajęcia sportowe. 
Aerobik – gimnastyka przy muzyce, które prowadziła 
energetyczna i zarażająca entuzjazmem -  pani Karolina 
Górska z klubu Fit Hause. 

Nie powiem, było czasami ciężko, ale za to jaka satys-
fakcja!  

Był również aqua-aerobik – gimnastyka na basenie z 
panem Mateuszem Knapkiewiczem, który udowodnił, 
że można spocić się z wysiłku będąc zanurzonym po 
szyję w wodzie, a przy tym dobrze się bawić. Były także  
marsze z kijami na świeżym powietrzu po okiem instruk-
tora. 

Wszystkie panie mogły korzystać z basenu za symbo-
liczną opłatą. Wszak pływanie jest jedną z najbardziej 
efektywnych form ruchu, zwłaszcza przy nadwadze lub 

Zdrowsza-Lżejsza-Piękniejsza
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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

na przykład schorzeniach narządów ruchu lub kręgo-
słupa. 

Wszystko to sprawiło, że uczestniczkom programu 
w sumie ubyło ponad 100 kilogramów!

Panie spotykając się co tydzień mogły nie tylko wymie-
niać się doświadczeniami, ale również stanowiły zwartą 
grupę wsparcia. 

Na koniec, podczas uroczystego zakończenia programu 
w obecności Pani v-ce wójt – Marii Jończyk, wszystkie 
wytrwałe dziewczyny otrzymały upominki od organiza-
torów, a Panie, które osiągnęły najbardziej spektakularne 
efekty zostały wyróżnione nagrodami. 

Wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu 
tego przedsięwzięcia bardzo serdecznie dziękujemy, a są 
to :
Gminna Przychodnia w Osielsku
Magda Makowska i Iwona Erdman z Centrum Diete-
tycznego Naturhause w Bydgoszczy,

Karolina Górska i Łukasz Gumański z Fithause 
w Osielsku, Danuta Zamyślewska ze Studia Kosme-
tycznego w Osielsku, Mateusz Knapkiewicz 
– Aquarius - Fit, Wiesława Gryz – Avon.

Bez ich wsparcia nie byłoby tak wspaniałych efektów. 
Podsumowując, udało się znakomicie!
Dziękujemy uczestniczkom programu,  bo udowodniły, 

że wytrwałością i systematycznością można choć trochę 
zmienić swoje życie na lepsze.

Niewykluczone, że zorganizujemy drugą edycję pro-
gramu i już zapraszamy wszystkich chcących żyć 
w zgodzie ze swoim ciałem, coś zyskać, a przy tym zgu-
bić to i owo.

Ewa Ostaszkiewicz-Wiecińska

Rada Gminy w dniu 16 kwietnia 2018 r. podjęła Uchwałę 
Nr IV/30/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przystą-
pienie Gminy Osielsko do realizacji i złożenia wniosku 
aplikacyjnego dla projektu „Klub Seniora w Gminie Osiel-
sko” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

Efektem uchwały jest złożenie w dniu 15 maja 2018 r. 
wniosku w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Marszałkow-
skim w Toruniu. Projekt współfi nansowany będzie ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wyso-
kości 85%, budżetu państwa 5% oraz środków gminy 
w wysokości 10%. Projekt adresowany jest dla osób 
niesamodzielnych powyżej 55 roku życia. Zajęcia 
odbywać się będą dwa razy w tygodniu w świetlicy 
w Maksymilianowie. W ramach projektu zaplanowano 
mnóstwo atrakcji dla uczestników, takich jak: spotka-
nia z prawnikiem, lekarzem, psychologiem, dietetykiem, 
stylistą, zajęcia artystyczno-rękodzielnicze, rekreacyjno-
ruchowe, gry i zabawy zespołowe, warsztaty kulinarne, 
wizyty u fryzjera i kosmetyczki, wyjazdy na wydarzenia 
kulturalne do fi lharmonii, teatru, kina, opery oraz atrak-
cyjne wycieczki. 

Uczestnictwo w projekcie będzie bezpłatne. Plano-
wane rozstrzygnięcie konkursu październik 2018 r. Osoby 
chętne do udziału w zajęciach, serdecznie zapraszamy 
już dziś do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Społecznym 
w Osielsku, który będzie realizatorem projektu. 

Jadwiga Drzycimska
Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej
w Osielsku

Z życia GOPS Osielsko
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Zbliża  się czas, którego wyczekują z utęsknieniem 
wszyscy uczniowie, czas wakacji. Jednocześnie mija 
drugi rok mojej działalności jako nauczycielki gry na 
pianinie w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku. 

Z radością i dumą mogę powiedzieć, że moi uczniowie 
poczynili duże postępy.   Pomimo  natłoku zajęć dodat-
kowych i szkolnych obowiązków, przychodzili na lekcje 
i ciężko pracowali, aby osiągnąć umiejętności, którymi 
dzisiaj mogą się pochwalić. Poświęcali czas na ćwicze-
nia w domu i w Gminnym Ośrodku Kultury. Uczyli się 

nie tylko czytania nut, odtwarzania melodii i rytmu. 
Przede wszystkim uczyli  się wydobywać piękne brzmie-
nie z instrumentu i wyrażać przy pomocy muzyki swoje 
uczucia. Tak jak to zauważył Claude Debussy „Muzyka 
zaczyna się tam, gdzie słowo jest bezsilne - nie potrafi  
oddać wyrazu, muzyka jest tworzona dla niewyobrażal-
nego”. 

Największą nagrodą dla mnie jako nauczyciela, jest 
pasja i radość, którą 
można dostrzec w ich 
oczach, kiedy siadają 
przy pianinie. Widząc ich 
zaangażowanie, mogę 
im tylko życzyć dalszego 
muzycznego rozwoju 
i niesłabnącego entuzja-
zmu.

Dorota Bociąga - 
Radomska

Pianistka

„Muzyka zaczyna się tam,
gdzie kończą się słowa”

C. Debussy

U3W – Filia Osielsko 
„Niepodległość Polski z perspektywy 100 lat” 
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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
   byliny, 
   środki ochrony roślin, nasiona,
   nawozy i odżywki,
   ziemia: kwiatowa oraz do iglaków, 
   ziemia ogrodowa pod trawniki,
   skrzynie i kosze wiklinowe, 
   kora, zrębki dekoracyjne.

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

Ogrodnictwo HIRSCH

GODZINY OTWARCIA
pon. – pt. 8.00–18.00, sob. 8.00–16.00, niedz. w sezonie wiosennym 10.00–15.00

Baseballiści Dębów Osielsko osiągnęli sukces w wyjazdowym dwumeczu Ekstraligi z wicemistrzem Polski Centau-
rami Warszawa, wygrywając pierwsze z dwóch spotkań. Paweł Zagórski wybił pierwszego w tym sezonie home runa 
dla Dębów.

Centaury Warszawa - Dęby Osielsko 6:11 i 12:5

Już w inauguracyjnej rundzie Dęby zdobyły aż 6 obiegów, w tym 3 po home runie Pawła Zagórskiego. Centaury 
odrabiały straty, przewaga Dębów stopniała do 1 punktu, ale w VII partii osielszczanie dołożyli kolejne 4 obiegi, na 
co gospodarze nie znaleźli już odpowiedzi. Mecz zakończył się zasłużonym zwycięstwem Dębów 11:6, osielszczanie 
wybili aż 13 hitów (Centaury 7). „Ojcem” zwycięstwa był Paweł Zagórski, który wybił 2 hity (w tym home runa) i miał 
aż 6 asyst punktowych! Daniel Catalan wybił 4 hity, Adan Cabrales narzucał przez cały mecz i wystrajkował 12 pałka-
rzy. Warto odnotować powrót do ligowego składu Pawła Jasiakiewicza.

Drugi mecz był bardzo wyrównany, na tablicy wyników często gościły kolejne remisy. W połowie spotkania gospo-
darze zaczęli uzyskiwać lekką przewagę i po 5 rundach prowadzili 7:5. VI partia okazała się decydująca, Centaury 
zdobyły w niej aż 5 obiegów i wygrały mecz 12:5, choć na pałce ta przewaga nie była tak widoczna (hity 9-8 dla zwy-
cięskiej ekipy). Paweł Sztejka wybił w tym meczu 3 hity i narzucał przez ponad 5 rund.

Mecze odbyły się w Konstancinie-Jeziornej, gdzie od tego sezonu Centaury rozgrywają swoje domowe mecze na 
boisku Warszawskiej Szkoły Amerykańskiej. 

Jarek S. Kaźmierczak  

Baseballiści Dębów Osielsko
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W dniu 19 maja 2018 r. pięcioro reprezentantów Klubu Karate “YAMABUSHI” wzięło udział w zawodach pod nazwą 
„5th CENTRAL POLAND OPEN - KARATE WKF”. Zawody odbywają się w Pleszewie z udziałem ok. 450 zawodników 

z 64  Klubów 11 państw. Zawodnicy Klubu „YAMABUSHI” 
zdobyli łącznie  4 medale, w tym 1 złoty i 3 brązowe, a 
medalistami zostali:

złoto: Malwina Lampkowska – kumite indywidualne 
dziewcząt 10-11 lat (-40 kg)

brąz: Malwina Lampkowska – kumite indywidu-
alne dziewcząt 12-13 lat (-43 kg), Fabian Sojka – kumite 
indywidualne chłopców 10-11 lat (-34 kg), Pr zemy-
sław Magielski – kumite indywidualne masters +40 lat 
(+80kg)

Gratulacje 
Trener Andrzej

5th CENTRAL POLAND OPEN - KARATE WKF

W Toruniu odbyły się zawody 
Karate pn. Copernicus Cup”, 
w którym wzięło udział ok. 
240 zawodników reprezen-
tujących 20 Klubów Karate z 
terenu całej Polski. Zawodnicy 
Klubu „YAMABUSHI” uczestni-
czący w turnieju zdobyli łącznie 
35 medali, w tym 13 złotych, 
9 srebrnych i 13 brązowych 
zdobywając drugie miejsce w 
 klasyfi kacji generalnej turnieju.

Medalistami z Klubu „YAMA-
BUSHI” zostali:

Złoto: Aniela Dzedzej - kumite indywidualne młodziczki 
12-13 lat (-40 kg); Aleksander Hek -  kumite indywidualne 
chłopcy 7 lat i mniej [Fantom]; Marcel Lewandowski - kumite 
indywidualne chłopcy 11 lat [-35 kg]; Krzysztof Michalski - 
kumite indywidualne kadeci 14-15 lat [+70 kg]; Krzysztof 
Michalski - kumite indywidualne juniorzy 16-17 lat [-76 kg]; 
Julia Rudnicka - kata indywidualne dziewczęta 8 lat; Fabian 
Sojka - kumite indywidualne chłopcy 10 lat [-35 kg]; Dominik 
Wachowski - kumite indywidualne kadeci 14-15 lat [-70 kg]; 
Dominik Wachowski - kumite indywidualne juniorzy 16-17 lat 
[-68 kg]; Iga Daszkiewicz, Maja Leśniewska, Julia Rudnicka - 
kata drużynowe dziewczęta 9 lat; Igor Brzościkowski, Bartosz 
Kitowski, Hubert Grzybek - kata drużynowe chłopcy 9 lat; 
Igor Brzościkowski, Bartosz Kitowski, Hubert Grzybek - kata 
drużynowe chłopcy 10-11 lat; Mateusz Brzościkowski, Mate-

usz Jurczykowski, Marcel Lewandowski- kata drużynowe 
młodzicy 12-13 lat

Srebro: Iga Daszkiewicz - kata indywidualne dziewczęta 
10 lat; Aniela Dzedzej - kumite indywidualne kadetki 14-15 
lat [-47 kg]; Aleksander Hek - kumite indywidualne chłopcy 
8 lat [Open]; Bartosz Kitowski - kata indywidualne chłopcy 9 
lat; Jakub Lipkowski - kumite indywidualne chłopcy 10 lat [-35 
kg]; Błażej Michałek - kata indywidualne chłopcy 7 lat i mniej; 
Błażej Michałek - kumite indywidualne chłopcy 7 lat i mniej 
[Fantom]; Julia Rudnicka - kumite indywidualne dziewczęta 8 
lat [Open]; Fabian Sojka - kumite indywidualne chłopcy 11 lat 
[-35 kg]

Brąz: Igor Brzościkowski - kata indywidualne chłopcy 10 lat; 
Adam Gaca - kumite indywidualne juniorzy 16-17 lat [-68 kg]; 
Agata Grzybek - kata indywidualne dziewczęta 10 lat; Agata 
Grzybek - kumite indywidualne dziewczęta 10 lat [-35 kg]; 
Hubert Grzybek - kumite indywidualne chłopcy 8 lat [Open]; 
Mikołaj Joachimiak - kumite indywidualne kadeci 14-15 lat [-63 
kg]; Mateusz Jurczykowski - kumite indywidualne chłopcy 11 
lat [-40 kg];

 Mateusz Jurczykowski - kumite indywidualne młodzicy 
12-13 lat [-40 kg]; Kacper Kaleta - kata indywidualne chłopcy 
8 lat; Maja Leśniewska - kumite indywidualne dziewczęta 9 lat 
[Open]; Magdalena Malik - kumite indywidualne młodziczki 
12-13 lat [-50 kg]; Kacper Rosiński - kumite indywidualne 
kadeci 14-15 lat [+70 kg]; Anna Malik, Magdalena Malik, 
Aleksandra Malik - kata drużynowe młodziczki 12-13 lat

Gratulacje 
Trener Andrzej

Copernicus Cup 2018
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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

Majowe święto 
w Maksymilianowie
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie 

realizowano projekt pt. Konstytucja 3 Maja. W realizację jego 
zadań włączyli się uczniowie wszystkich klas. Autorki projektu 
Małgorzata Fijałkowska i Martyna Luka  tworząc go, miały na 
uwadze kształtowanie postaw młodzieży- przede wszystkim 
patriotycznej, poza tym samokształceniowej, kreatywności, 
umiejętności planowania i realizacji celu. Tutorami byli wycho-
wawcy. Pomimo że projekt uwzględniał przypomnienie uczniom 
zdarzenia i jego roli  w dziejach narodu poprzez wyświetlanie 
prezentacji i filmów edukacyjnych, uczniowie samodzielnie po-
szukiwali informacji, by wykonać interesujące ich zadanie, a mieli 
do wyboru: plastyczne lub literackie. W czasie trwania zadania 
inspirowano uczniów muzyką, interpretacjami dzieł plastycz-
nych i literackich, pogadankami oraz scenerią: na szkolnych 
oknach przysiadły białe i czerwone gołąbki, rozkwitły jastruny 
z szkarłatnym środkiem, zatrzepotały flagi i proporce.

Młodsze klasy przystąpiły do udziału w dwóch konkursach 
plastycznych. Zespoły klasowe  0- 3 wykonały plakaty pt. Sym-
bole narodowe. Poza tym dzieci uzdolnione plastycznie przy-
gotowały samodzielne prace pt. Moja mała Ojczyzna. Wybór 
najlepszych prac był niezmiernie trudny ze względu na ciekawe 
koncepty i estetykę wykonania wszystkich dzieł. Ostatecznie ko-

dok. na str 28

Bardzo dobry wynik - 2 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale uzyskali 
zawodnicy Klubu YAMABUSHI podczas dużych zawodów ARAWAZA CUP, 
które odbyły się Halle/Niemcy. W zawodach udział wzięło ok. 1400 zawod-
ników z 149 Klubów reprezentujących 24 państwa.

Medale zdobyli: Adam Gaca - złoto kumite indywidualne kadetów (-70 
kg), Krzysztof Michalski  - złoto kumite indywidualne kadetów (+70 kg), 
Bartosz Kleniewski  - srebro kumite indywidualne juniorów (-68 kg), Iga 
Daszkiewicz  - srebro kumite indywidualne dziewcząt 8-9 lat (-30 kg), 
Dominik Wachowski - brąz kumite indywidualne kadetów (-70 kg),  Adam 
Gaca, Kacper Jankowski, Dominik Wachowski, Krzysztof Michalski - brąz 
kumite drużynowe kadetów.

Wielkie gratulacje
Trener Andrzej

ARAWAZA CUP 2018 - Halle/Niemcy
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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

misja konkursowa nagrodziła plakat klasy 3 b.  W konkur-
sie indywidualnym I miejsce zajął Miłosz Chruszczewski 
z klasy 0 a, II miejsce- uczeń zespołu 0 b Michał Dolicher, 

III- Rozalia Kryspin z kl. 0 a i Rafał Klocek z kl. II. Starsze 
klasy wspólnymi siłami przygotowały gazetkę o twórcach 
Ustawy Rządowej. Młodzież przystąpiła do konkursów: 
literackiego i plastycznego pod wspólnym tytułem: Kon-
stytucja 3 Maja. Wykonane przez uczniów prace zostały 
wyeksponowane na wystawie,  a komisja konkursowa 
przyznała laury następującym uczniom: I miejsce w kon-
kursie plastycznym przyznano Amelii Słowik, II- Marice 
Nowak, III- uczennicom klasy VII b: Martynie Komorow-
skiej i Julii Zielińskiej. W konkursie literackim jury doceniło 
wiersz autorstwa Elizy Jaskulskiej i Pauliny Szukały, uczen-
nic kl. VII b, którego pointa trafiła w sedno całego przed-
sięwzięcia:

„ Nieważne czy młodym czy starym rodakiem
Bądź dumny że jesteś Polakiem”

Małgorzata Fijałkowska

Majowe święto 
w Maksymilianowie
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