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Osielskie pokrzywki
Czy jesteśmy bezpieczni?

• Latem z parkingu w Osielsku, przy targu zniknęła roczna mazda sprowadzona z USA. Stało się to w biały dzień.

• W zeszłym roku podczas pewnego festynu, w miejscowości X naszej małej ojczyzny policjanci przyjechali po 45 minutach 
od zgłoszenia. Policjanci z Komendy Policji w Śródmieściu, bo po co obrażać całą policję. Zapytali zgłaszającego o adres za-
mieszkania i imię panieńskie matki. Przedtem pomylili miejscowości, choć impreza była zgłoszona a nadto dyspozytor otrzy-
mał w zgłoszeniu dokładny adres. Szef służb patrolowych powiedział: „ja mogę tylko przeprosić za całą sytuację.”A może 
powinien powiedzieć ukarzę tych nieudaczników. Pijanej kobiety, która odjechała na rowerze nie ujęto. Pomyślałem wów-
czas cynicznie, że płacenie coraz większych pieniędzy na policję jest składaniem się na żarcie dla żółwia, z nadzieją iż będzie 
on szybszy.

• Festyn w tej samej miejscowości X rok 2017. Mieszkańcy bawią się radośnie, rozrabia pod wpływem alkoholu pewien po-
znaniak. Twierdzi, że jego „żona to k…, którą można mieć za 5 zł.” Przewraca stół, wszczyna kilkukrotnie  bójkę. Ochrona 
wyprowadza go cztery razy za obiekt. On wraca. Czas oczekiwania na policję 40 minut. Tym razem policjanci  pytają or-
ganizatora o imię, nazwisko, pesel, nr komórki. Policjant długo męczy się przy płocie próbując skuć pijanego. Najpierw 
policjantka, potem policjant pytają organizatora czy będzie składał zeznania . Oboje sugerują, że trzeba to zrobić dziś. Or-
ganizator  dwukrotnie odpowiada, że tak!!!!Jeszcze w niedzielę organizator udaje się na Komendę Policji Śródmieście a tam 
dyżurny informuje go, że sprawa zamknięta . Dlaczego nie powiadomiono organizatora o tym fakcie???Poznański pijaczek 
i awanturnik dostał 200 zł mandatu, czyli tyle ile można otrzymać za rozmowę przez komórkę. Nie, za to jeszcze więcej, bo 
5 punktów karnych. 

• Puenta nasuwa się taka… jednego możemy być pewni: W celu poprawy bezpieczeństwa za jazdę z niezapiętymi pasami na 
pewno dostaniemy mandat. Podobnie za odczytanego smsa, nawet jeżeli twoja żona choruje na Parkinsona. .. Policja dba 
bowiem o nasze bezpieczeństwo przez 4 h w tygodniu, jest dyżur dzielnicowych. 

Marek Manuszewski

Oprócz tradycyjnych spotkań odbyły się dwie wycieczki. Na początku wakacji 
wybraliśmy się  do Gniezna  gdzie zwiedziliśmy Katedrę, starówkę oraz Mu-
zeum Początków Państwa Polskiego. Następnym 
punktem był Ostrów Lednicki. Kolejna wycieczka 
odbyła się do nadmorskiej miejscowości Dębki. Kil-
ka godzin relaksu nad morzem  i człowiek czuje się 
jak nowo narodzony.

Klub Seniora Maksymilianowo 
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K Ą C I K  M E D Y C Z N Y

Czym się kierować w doborze  rodzaju sportu dla 
swojego dziecka?

Zazwyczaj nie myślimy o tym, jakie rodzaje sportu są 
przeciwwskazane w określonych wadach postawy. W 
trakcie wzrostu organizmu dochodzi do różnych zabu-
rzeń mięśniowo-więzadłowych i szkieletowych. Wpływa 
na to zazwyczaj skok wzrostowy, czasami są to pre-
dyspozycje genetyczne, czasem wady nabyte. Plagą 
stały się wady postawy: najczęściej skoliozy piersiowo-
lędźwiowe, plecy okrągłe, stopy płasko-koślawe lub 
szpotawe, kolana koślawe lub szpotawe oraz wiotkości 
stawowe. Wady te nasilają się wraz ze wzrostem dziecka 
- do zakończenia wzrostu kostnego.

Istnieją różne sporty, które nie tylko nie są wskazane, 
ale wpływają negatywnie na  istniejące już wady – powo-
dują ich progresję.

W przypadku skoliozy (bocznego skrzywienia kręgo-
słupa) i pleców okrągłych przede wszystkim nie należy: 
pływać żabką i delfinem, grać w tenisa ziemnego, jeździć 
na hulajnodze, skakać na trampolinie. Wskazane jest pły-
wanie na plecach, ukierunkowana jazda konna (jeśli nie 
występuje niestabilność szyjna), odpowiednio ukierun-
kowana rehabilitacja – ćwiczenia asymetryczne mięśni 
grzbietu i mięśni posturalnych.

W przypadku koślawych lub szpotawych stóp i kolan 
oraz wiotkości stawowych nie należy: jeździć na rol-
kach, nartach, łyżwach, ćwiczyć akrobatykę , skakać na 
trampolinie, unikać sportów rozluźniających torebki sta-

wowe. Tutaj również bardzo dobrze wpływa pływanie 
na plecach, jazda na rowerze, ćwiczenia czynne i z odpo-
wiednim oporem na kończyny dolne. 

Dobrze jest pamiętać o tych podstawowych zasa-
dach! Dzięki temu niewłaściwy rodzaj sportu nie wpływa 
na pogłębianie się istniejących wad postawy.

Ponadto jeśli zapisujemy dziecko na określony rodzaj 
sportu, który bardziej szkodzi niż pomaga, a dziecko 
polubi już ten rodzaj sportu, to pojawia się problem – 
trudno bez żalu pożegnać się z ulubionym tenisem, czy 
jazdą na łyżwach lub trampoliną. Z tego powodu warto 
(przed wyborem określonego rodzaju sportu dla naszej 
pociechy) zorientować się jakie sporty będą przeciw-
wskazane i pogłębią wadę postawy ( o istnieniu której 
czasem nie wiemy).

Zbliża się nowy rok szkolny a wraz z nim pojawiają się 
nowe plany na aktywizację dziecka, realizujemy różne 
marzenia dziecka – warto się jednak zastanowić, czy są 
one na pewno dobre dla naszego dziecka. Unikniemy 
wówczas wielu rozczarowań. 

Sport to zdrowie, ale dobrze dobrany i ukierunkowany 
to szczęście dziecka i rodziców.

Z życzeniami powodzenia 
w nowym roku szkolnym
dr n.med. Iwona Adamczak
specjalista rehabilitacji medycznej
balneologii i medycyny fizykalnej
Klinika Zdrówko
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Serdeczne podziękowania 
dla naszych wyjątkowych 
gości, dzięki którym udało 
się spełnić dziecięce marze-
nia.  Nasi uczniowie mogli 
przeżyć najpiękniejszy dzień 
w całym roku szkolnym. 
Ten wyjątkowy festyn sku-
pił wokół szkoły ludzi, dla 
których „Dzieci są ważne!” 
–Przyjaciół Naszej Szkoły! 
Za co z całego serca dzię-
kujemy! Dyrekcja, Rodzice, 
nauczyciele, a najbardziej 
dzieci, którym wszyscy ży-

czymy beztroskiego i wspaniałego dzieciństwa.
Jeśli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć nasze działa-

nia w przyszłym roku to prosimy o kontakt z paniami:  
Ewą Delwo-Dobrowolską, Moniką Michną lub Lucyną 
Leszczyńską.

Moc uśmiechów przesyłamy dla: Pana Wójta  Gminy 
Osielsko- Wojciecha Sypniewskiego, Pani wice wójt Gminy 
Osielsko- Marii Jończyk, Pana Andrzeja  Burdanowskiego  z  
Działu Promocji Gminy Osielsko, Pani Dyrektor  Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji-Żanetty Kaźmierczak, Pani Kie-
rownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Jadwigi 
Drzycimskiej oraz pani Marzeny  Żychlińskiej, Pana Sołty-
sa Niwy-Wilcze –Ireneusza Kraszkiewicza, Członkini Rady 
Sołeckiej- Niwy-Wilcze- Wiesławy Syrek –Głowacz, Pana 
Nadleśniczego  Krzysztofa Sztajnborn- z Nadleśnictwa 

Żołędowo, Pana Prezesa Zarządu  Okręgowego Polskiego 
Związku Łowieckiego  w Bydgoszczy- mgr inż. Sylwestra  
Domek oraz Przewodniczącego Komisji do spraw współ-
pracy z młodzieżą-pana pułkownika rezerwy mgr inż. Jana 
Pawlaka, Pana Wojciecha  Klimkiewicza- Gospodarstwo 
Rolne i Sadownicze oraz pana Marka Trojana i Patrycji Tro-
jan, Pana Leszka Bokieja- Wody Mineralne Ostromecko 

oraz pani Anettcie Dragunowicz,  Pana Dyrektora Regional-
nego- Krzysztofa Gackowskiego- z Firmy Ochroniarskiej Ju-
ventus, Naszych przystojnych ochroniarzy:-Tomasza Szkar-

łata, Przemysława Stopczyka oraz pań: Beaty Ciborskiej, 
Magdaleny Gapskiej oraz Organizatorów, bez których 
festyn by się nie odbył: Pana Dyrektora Zespołu Szkół 
w Osielsku–Dariusza  Jachowskiego, Pana Dyrektora Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Osielsku–Marka Manuszewskiego 
oraz dla Pana Piotra Wizimirskiego Pani Przewodniczącej 
Rady Rodziców przy ZS w Osielsku – Justynie Kubiak oraz 
pani  Marzenie Bucholc

Dziękujemy również: Pani Kierownik Przychodni Osiel-
sko – Annie Jazdon Pani pielęgniarce Beacie Grobelnej, 
Panu Sołtysowi Osielska-Konradowi Cichańskiemu, Panu 
Dzielnicowemu - Robertowi Szyszlerowi, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Dobrcz: komendantowi Januszowi Fryckow-

skiemu, Firmie Multi BHP- Jackowi Szopińskiemu z Serocka: 
Natalii Zalewskiej, Monice  Kowalewskiej, Konsultantowi 
do spraw bezpieczeństwa BHP-Mariuszowi Woźniaków, 
Państwu Kujawom:  Romanowi i Bogumile-Sklep spożyw-
czy. 

Podziękowania  dla wszystkich rodziców- pomaga-
jących w festynie!

Koordynatorzy imprezy:
Ewa Delwo-Dobrowolska,
Monika Michna,
Lucyna Leszczyńska. 

Podziękowania 
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Półkolonie GOK Osielsko 2017

Opiekunami półkolonii byli
Justyna Baranowska i Piotr Wizimirski
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• Studio  piosenki - zajęcia skierowane do  dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat
- tel. 505 946 799  – zajęcia bezpłatne

• Nauka gry na gitarze - zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży – tel. 606 991 957
– zajęcia płatne

• Nauka gry na pianinie i keyboardzie - zajęcia skierowane do  dzieci i młodzieży

– tel. 602 177 991 -  zajęcia płatne  (w pierwszej kolejności brane pod uwagę są osoby już
wcześniej uczęszczające na zajęcia do GOK)

• Karate - Stowarzyszenia Sportowego „YAMABUSHI”-  zajęcia skierowane do dzieci
i młodzieży w wieku  od 8 lat  – trener – tel. 781-336-380 – zajęcia płatne

• Fitness  – zajęcia skierowane do dorosłych  – tel. 501 467 797 – zajęcia płatne

• Kółko plastyczne - zajęcia skierowane do  osób w wieku od 7 lat  - tel. 883 999 180 - zajęcia bezpłatne

• Koło modelarskie – zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 lat
– tel. 609 462 628  – zajęcia płatne

• Zajęcia szachowe -  zajęcia skierowane do  dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 12 lat 
- tel. 665 332 025 - zajęcia bezpłatne

• Klub Seniora – opiekun – tel. 601 253 818  - zajęcia bezpłatne

• Grupa plastyczna dla dorosłych – dla osób w wieku od 18 lat z terenu naszej gminy
– tel. 52 3813- 567  - zajęcia bezpłatne

• Uniwersytet III wieku – zajęcia skierowane do osób w wieku +50 (zajęcia organizowane przy
udziale WSG Bydgoszcz) – tel. 885 884 618  – zajęcia płatne

• Język angielski dla U3W – tel. 52 3813 567 – zajęcia płatne

• Grupa „Kobietą Być” – zajęcia skierowane dla pań w wieku + 40 – tel. 885  884 618 
- zajęcia bezpłatne

Gminny Ośrodek Kultury to:

Festyny *** Koncerty *** Spotkania z ciekawymi ludźmi *** Warsztaty artystyczne
Ponadto:

Wydajemy czasopismo „Panorama Osielsko”
Oferujemy reklamę w „Panorama Osielsko”

Oferujemy możliwość wynajmu pomieszczeń
Oferujemy wywieszenie banera

Zapraszamy do korzystania ze stołu bilardowego we wtorki i piątki

Oferta Gminnego Ośrodka Kultury
w Osielsku 2017 - 2018
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Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Żołędo-
wie już od pięciu lat regularnie uczest-
niczą w Lekcjach w kinie. Lekcje te 
w ciekawy sposób przybliżają młodym 
ludziom kulisy realizowania filmu. Dzięki 
nim młodzież zaczęła dostrzegać w fil-
mie to, co nie zawsze jest prawdziwe, 
choć  wygląda jak rzeczywiste: różne 
rodzaje i zastosowanie efektów spe-
cjalnych, pracę kaskaderów, to jak po-
wstają miniatury i w jakich skalach są 
wykonywane, jak powstają eksplozje 
filmowe, czy np. takie ciekawostki: jak 
ten sam aktor może zagrać tę samą rolę 
40 lat później. Dowiedzieliśmy się rów-
nież wiele innych informacji o magii fil-
mu i grze aktorów. Wzięliśmy też udział 
w serii Lekcji o mediach, na których 
podane były informacje o historii me-

diów, o tym jak powstają najnowsze 
programy, jakie są zagrożenia. Lekcje, 
przygotowane przez filmoznawców 
i prowadzone przez zawodowych ak-
torów, twórczo aktywizują uczniów. 
Na każde zaproponowane przez 
Ogólnopolskie Centrum Edukacji Fil-
mowej spotkanie wyjeżdża ponad stu 
naszych gimnazjalistów. Ogranicza 
nas tylko liczba miejsc w autokarach. 
Za regularny udział w spotkaniach do-
staliśmy Certyfikat. Od października 
znów zaczynamy udział w tych zaję-
ciach, teraz już jako Szkoła Podstawo-
wa.

Małgorzata Murawska
nauczycielka j. polskiego 

w Żołędowie

Lekcje w kinie, lekcje o mediach

W dniach 10-13 lipca 
odbyła się kolejna edycja 
wakacyjnych spotkań mo-
delarskich organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kul-
tury w Osielsku. Zajęcia te 
miały na celu przybliżenie 
działalności Koła modelar-
skiego ISKRA oraz tematyki 
modelarstwa redukcyjnego 
społeczności Osielska. 

Warsztaty skierowane 
były do wszystkich, którzy 
chcieliby spróbować swoich 
sił w „klejeniu modeli” bez 
względu na wiek, płeć czy 
nawet narodowość. Nasza 
akcja spotkała się z wielkim 
zainteresowaniem oraz 
sporym oddźwiękiem co 
zaowocowało duża fre-
kwencją na zajęciach. Spo-
śród 11 uczestników były 
4 dziewczyny oraz gość aż z Australii. Dzieci wykonywały 
różne modele wśród których dominowały samoloty ale nie 
zabrakło również modeli czołgów, samochodów czy nawet 

figurki dinozaura. Uczestnicy mieli okazję za-
poznać się z różnymi technikami modelarski-
mi, sposobami malowania, których kulminacją 
było spróbowanie własnych sił w malowaniu 
profesjonalnym aerografem.

Z tego miejsca gratuluję wszystkim uczest-
nikom naszych modelarskich, wakacyjnych 
spotkań efektów prac, wytrwałości oraz de-
terminacji. Ponadto chciałbym serdecznie po-
dziękować Brunonowi Pranczkowi oraz Igoro-
wi Cyganowskiemu za fachową pomoc innym 
uczestnikom warsztatów. Do zobaczenia za rok!

Pozdrawiam
Krzysztof Kuniec

Wakacyjne spotkania  modelarskie 
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Jak dobrze mieć sąsiadkę we-
dług JP Delaney „Sąsiadka”

Halina Kunicka śpiewała kiedyś „jak dobrze mieć sąsiada”, 
któż z nas nie poznał tej lokatorskiej prawdy. Teraz przyszedł czas 
aby dowiedzieć się coś więcej o współlokatorce z książki JP Dela-
ney pt. „Sąsiadka”. Jest więcej niż pewne, że wiedza o tytułowej 
sąsiadce pochłonie czytelnika w pełni, gdyż tytułowa „sąsiadka” 
to doskonały thriller psychologiczny, który na swoją międzynaro-
dową pozycję bestsellera zasłużył w pełni. Według mnie jest to 
najlepszą pozycja jaką czytałem w tym roku i może ona to miano 
utrzymać przez najbliższe miesiące.

Książka ta już za oceanem i na wyspach brytyjskich zbiera-
ła liczne superlatywy czytelników. W dobrym tonie na jej temat 
wypowiadali się znawcy tematu, konkurujący autorzy gatunku 
oraz recenzenci. Fabuła thrillera jest w zasadzie niezwykle prosta. 

Na miejsce starej lokatorki wprowadza się nowa. Miedzy dwie-
ma kobietami, niby sąsiadkami, bo gdy jedna się wprowadza to 
ta druga już nie żyje i nie mieszka w apartamentowcu. Między 
kobietami rodzi się swoista ezoteryczna wieź, której wspólny 
mianownik to fakt zamieszkiwania w tej samej nieruchomości 
będącej własnością człowieka o drakońskich zasadach. 

Książka nie jest może łatwa dla czytelnika, gdyż miejscem 
akcji jest w zasadzie jeden adres ale jej czas odgrywa się retro-
spektywnie. Powoduje to pewną trudność w odbiorze, która 
przy minimum uwagi czytelnika jest niezauważalna ale za to 
powoduje, iż czytelnik odkrywa prawdę niemal samodzielnie, 
ciągle się zaskakuje, tajemnica goni tajemnicę, aż do samego 
końca. Jest to z całą pewnością książka, którą mole książkowe,  
a w szczególności połykacze thrillerów muszą przeczytać.

Miłej lektury
Krzysztof Lewandowski

Kącik pasjonatów 
literackich 
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„Bramiracle 
- Piękno jest w nas!”

Koło aktywnych Pań „Kobietą być” działające przy GOK 
jak zwykle bardzo aktywnie spędza czas. Tym razem na 
swoje spotkanie zaprosiło profesjonalne brafitterki ze stu-

dia BRAMIRACLE - Karoliny Wojciechowskiej w Bydgoszczy 
przy ul. Krasińskiego 8.  Pani Karolina wraz z Panią Magdą 
zaprezentowały ciekawostki dotyczące właściwego doboru 
bielizny a głównie biustonoszy. 80% kobiet nosi źle dopaso-
wany biustonosz. Wiele kobiet nie czuje komfortu podczas 
noszenia bielizny ze względu na nieodpowiednie jej dopaso-
wanie. Profesjonalne brafitterki wskazały jak odpowiednio 
dopasować biustonosz, dzięki czemu mamy większą wygo-
dę, prawidłową postawę ciała, zmniejszenie ryzyka związa-
nego ze zwiotczeniem piersi. Mamy większą pewność sie-
bie, gdy czujemy i wyglądamy lepiej. Przeszkolone brafitterki 
potrafiły określić rozmiar, fason jaki powinna nosić każda 
z Pań uczestnicząca w spotkaniu a także zaproponowały 
najkorzystniejsze modele. Porady wykwalifikowanych bra-
fitterek zyskują w Polsce coraz więcej zwolenniczek. Kobiety 
przełamują barierę wstydu i oddają się w ręce profesjonali-
stów, którzy pomagają i uczą, jak dobrać idealny biustonosz, 
zyskując w ten sposób bardzo wiele, bo dobrze dopasowana 
bielizna poprawia proporcję sylwetki i wyszczupla, sprawia-
jąc, że czujemy się pewniej i bardzo kobieco. Podstaw brafit-
tingu możemy nauczyć się samodzielnie. Nie jest to łatwe, 
ale można próbować. My dałyśmy radę. Zastanawiam się, 
czy ładną bieliznę nosimy same dla siebie aby poprawić so-
bie samopoczucie, czy dla tej drugiej osoby? Myślę  że jedno 
i drugie jest ważne.

Pozdrawiam Jolanta Wróblewska

Zapraszam na spotkanie
22.09.2017, godz.17.00

Kącik 
samorządowca 

Segregacja po nowemu- zmian część dalsza, ale czy 
w dobrym kierunku?

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, to 
kolejna zmiana, która może przynieść skutek odwrotny do zamie-
rzonego. Zamiast tworzyć jasny i funkcjonalny system odbioru nie-
czystości tworzy się prawo zawiłe, niosące za sobą kontrowersje 
i trudności, a nadto koszty, które obciążą nie stronę rządową, ale 
wspólnoty samorządowe.

Ministerstwo Środowiska przedstawiło informację, opracowa-
ną na podstawie sprawozdań marszałków województw, w kraju 
o poziomie recyklingu odpadów, która wynosi 26 proc. Przed sa-
morządami stoi wielkie wyzwanie osiągnięcia poziomu 50 proc. 
recyklingu w roku 2020. W związku z tym, według resortu ochro-
ny środowiska konieczna jest edukacja mieszkańców, obejmu-
jąca m.in. promocję selektywnej zbiórki odpadów. Ministerstwo 
Ochrony Środowiska wśród planowanych działań związanych z se-
lektywną zbiórką odpadów przewiduje prowadzenie szeroko za-
krojonych działań edukacyjno-informacyjnych, jak emisja spotów 
telewizyjnych, radiowych audycji oraz artykułów prasowych. Mi-
nisterstwo jednocześnie twierdzi, że edukacja jest bardzo istotna, 
ale to samorządy powinny organizować tak system, aby spełniał 
on unijne wymagania, między innymi poprzez tworzenie zachęt 
finansowych dla mieszkańców.

Wprawdzie to na samorządach ciąży obowiązek organizowania 
selektywnego zbierania odpadów, jednak jego faktyczny kształt 
jest wynikiem rządowych wytycznych. Ostatnie rozporządzenie 
ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektyw-
nego zbierania wybranych frakcji odpadów, wprowadza cztery 
rodzaje pojemników na poszczególne frakcje odpadów. Obciążą 
to i tak nadwyrężone często budżety jednostek samorządu tery-
torialnego.

W opinii samorządowców, także naszych, wejście w życie tego 
aktu może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Więk-
szość gmin opracowała i dobrze wdraża system segregacji śmie-
ci. Także u nas, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej korzysta 
z nowoczesnego wyposażenia i urządzeń, jednak w związku z pla-
nowanymi zmianami, może to nas cofnąć w czasie, a nadto obcią-
żyć nasze portfele. Proponowane przez resort ochrony środowiska, 
zmiany są działaniami, które wedle mojej oceny nie przyniosą nic 
dobrego, w związku szeroko planowaną kampanią edukacyjno-in-
formacyjną, są raczej ukierunkowane na ratowanie mediów pu-
blicznych, niż osiąganie wymogów unijnych. Środki te powinny być 
raczej wykorzystane na budowę spójnych, sprawnych systemów, 
w których partycypowałyby sąsiednie jednostki. Edukacja w zakre-
sie selektywnej zbiórki odpadów już była prowadzona przez samo-
rządy, po co więc jeszcze raz wydawać na to pieniądze?

Nasza gmina, cały czas śledzi prace nowelizujące i stara się 
opracować taki system, który byłby najbardziej odpowiedni dla 
Osielska i jego mieszkańców. Zapewne jeszcze długo ustawodaw-
ca będzie dostarczał nam podstaw do działania w tej mierze, oby 
były one jednak sensowe i korzystne dla wszystkich, zwłaszcza dla 
środowiska.

Krzysztof Lewandowski
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Ciekawostki ze świata podatków
Sprzedaż nieruchomości po śmierci małżonka nie 

wymaga płacenia podatku
Nie trzeba czekać pięć lat od śmierci małżonka, żeby 

zbyć bez podatku dochodowego nieruchomość kupioną 
wspólnie przed laty, to skutki uchwały NSA podjętej w dniu 
15 maja 2017 r. Uchwała ma znaczenie dla niemal każdego 
małżeństwa, w którym istnieje wspólność majątkowa. Roz-
wiązuje przede wszystkim problem osób starszych, często 
schorowanych, dla których każdy rok oczekiwania ze sprze-
dażą nieruchomości oznacza dodatkowy ciężar finansowy.

Po co ta uchwała
Kłopotu nie ma, gdy oboje małżonkowie żyją. Wówczas, 

żeby nie zapłacić podatku od sprzedaży domu lub mieszka-
nia, wystarczy, że odczekają pięć lat od wspólnego zakupu. 
Sytuacja komplikuje się jednak, gdy od wspólnego zakupu 
minie pięć lat, a potem jeden z małżonków umrze. Drugi 
dziedziczy po zmarłym udział w nieruchomości. Urzędy 
skarbowe od lat uważały, że w takiej sytuacji bez podatku 
może zostać sprzedana tylko połowa nieruchomości. Nato-
miast ze sprzedażą drugiej połowy, należącej wcześniej do 
zmarłego małżonka, trzeba poczekać kolejne pięć lat (chy-
ba że wdowiec wydałby pieniądze na zakup innego domu 
lub mieszkania, czyli skorzystałby z dwuletniej ulgi miesz-
kaniowej). Kto nie poczekał i nie zrealizował celu miesz-
kaniowego, musiał płacić 19-proc. podatek od dochodu ze 
sprzedaży połowy nieruchomości.

Kto otrzyma zwrot
Korzystna uchwała NSA nie oznacza, że wszyscy wdow-

cy, którzy zapłacili podatek przy sprzedaży, dostaną go 
z powrotem. Taką możliwość mają ci, którzy wciąż spiera-

ją się z fiskusem. Mogą być pewni, że po uchwale fiskus 
zwróci im daninę.

Na zwrot mogą też liczyć podatnicy, którzy wprawdzie 
nie spierali się o podatek i go zapłacili, ale ich zobowiązanie 
nie zdążyło się jeszcze przedawnić. Wówczas mogą złożyć 
wniosek o zwrot nadpłaty. Nie mają jednak co liczyć na 
oprocentowanie. 

Szansy na zwrot podatku nie mają natomiast ci podatni-
cy, którzy zdążyli już przegrać spór zakończony niekorzyst-
ną decyzją ostateczną lub prawomocnym wyrokiem sądu. 
Uchwała nie pozwala bowiem wznowić zakończonych już 
postępowań, ani administracyjnych, ani sądowych.

Uchwała nie dotyczy rozwodników, którzy po rozpadzie 
małżeństwa mają prawo tylko do połowy majątku dorob-
kowego. Jeśli w czasie trwania małżeństwa dorobili się np. 
wspólnego mieszkania, a po rozwodzie otrzyma je tylko je-
den z nich, to powinien on poczekać ze sprzedażą pięć lat, 
żeby nie zapłacić PIT od połowy. Podatku nie będzie, jeżeli 
majątek dorobkowy składa się nie tylko z nieruchomości, 
lecz także z innych rzeczy, o tej samej wartości, a małżon-
kowie podzielą się całością po połowie.

Paweł Wysiński 
Doradca Podatkowy 12752

Nowy rok szkolny 2017/2018 przyniesie wiele nowego. 
Od września 2017 roku  w życie wejdzie reforma oświaty, 
zmieniająca istniejący dotąd system nauczania. Gimnazjum 
nr 1 w Żołędowie zostanie przekształcone w Szkołę Pod-
stawową z oddziałami gimnazjalnymi. Dlatego w zreformo-
wanej  szkole uczniowie uczyć się będą w trzech oddziałach 
SP czyli w klasie pierwszej, drugiej i czwartej oraz drugich 
i trzecich gimnazjalnych. Nauczyciele są gotowi przyjąć 
nowe obowiązujące zasady, klasy zostały przygotowane na 
przyjęcie najmłodszych. Pojawiły się nowe ławki, krzesełka, 
doposażono świetlicę w nowe zabawki i gry dydaktyczne 
oraz salę gimnastyczną w sprzęt sportowy odpowiadający 
potrzebom młodszych uczniów. Zakupione zostały dwie 
tablice interaktywne do sal nauczania wczesnoszkolnego. 

W szkole ukończono remont świetlicy, drugiej sali kompute-
rowej , toalet  i zmieniono na murach budynku nazwę szko-
ły. A na gimnazjalistów czeka wyremontowana pracownia 
fizyczno-chemiczna.

 Tak więc czekamy na przyjęcie uczniów

Zmiany w szkole w Żołędowie już od września

Doradca Podatkowy 12752
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Klinika Zdrówko s.c. 
Iwona Adamczak, Rafał Adamczak 

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

Słuchacze U3W - WSG 
– Filia Osielsko uroczyście 
zakończyli rok akademicki 
2016/2017.

Dziekan UTW WSG prof. 
dr. inż. Cezary Kościelak 
wręczył wszystkim słucha-
czom dyplomy ukończenia 
kolejnego roku akademic-
kiego, serdecznie dziękując 
za systematyczny i aktywny 
udział w zajęciach. Życząc 
aby wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć przyczy-
niły się do satysfakcji, sukcesów i rozwoju osobistego.

Następnie wysłuchaliśmy 
wykładu o medycynie nie-
konwencjonalnej w nowo-
czesnym społeczeństwie 
wygłoszony przez pana 
profesora.

Po słodkim poczęstunku 
wybraliśmy się na zasłużone 
wakacje, abyśmy wypoczęci 
wrócili na zajęcia w nowym 
roku akademickim. 

Słuchaczka U3W
Krystyna Lachowska.

Wakacje słuchaczy U3W – Filia Osielsko 
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Wspólne półkolonie dzieci ze Świe-
tlic w Bożenkowie i Maksymilianowie 
rozpoczęliśmy od zajęć profilaktycz-
nych i ceramicznych poprowadzonych 
przez opiekunów. Kolejne dni zapeł-
niły wyjazdy. Jednego dnia odwiedzi-
liśmy Żnin, Wenecję oraz Biskupin.  
Następnego dnia była wizyta w Explo-
seum i barce Lemara w Bydgoszczy. 
Czwartek spędziliśmy w Muzeum Ści-
śle Tajnym w Tryszczynie. Na zakoń-
czenie wspólnego wypoczynku odbyły 
się zajęcia profilaktyczne i plastyczne 
oraz odwiedziła nas grupa Wataha, 
która zaprezentowała umundurowa-
nie wojskowe oraz przeprowadziła 
kurs pierwszej pomocy. 

DK

Wspólne półkolonie 
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Cele projektu:
Lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wycho-

wania przedszkolnego. Projekt budowy przedszkola w Osiel-
sku zakładał powstanie nowej placówki wychowania przed-
szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą 
towarzyszącą oraz wyposażeniem. Realizacja projektu była 
odpowiedzią, na zidentyfikowane na etapie planowania, pro-
blemy związane z ograniczoną dostępnością do usług publicz-
nej edukacji przedszkolnej w Gminie Osielsko, w szczególności 
dla dzieci w wieku 3-5 lat. Potrzebę realizacji projektu uzasad-
niała analiza uwarunkowań w zakresie zróżnicowania prze-
strzennego w dostępie do publicznej infrastruktury przed-
szkolnej oraz prognoza demograficzna dla Gminy Osielsko. 
Projekt przyczynił się do zwiększenia dostępności do wysokiej 
jakości usług wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. 
W wyniku realizacji projektu liczba miejsc opieki nad dzieć-
mi w wieku przedszkolnym wzrosła o 100. Ponadto, projekt 
przyczynił się do zwiększenia dostępności do usług edukacyj-
nych w zakresie wychowania przedszkolnego z obszaru gmi-
ny Osielsko. Projekt zrealizowany został w ramach Działania 
6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 
w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje z infrastrukturą 
przedszkolną w ramach ZIT, którego celem jest lepszy dostęp 
do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolne-
go (Cel szczegółowy 5).

Planowane efekty:
Projekt przyczynił się do zwiększenia dostępności do wy-

sokiej jakości usług wychowania przedszkolnego na obszarze 
gminy. W wyniku realizacji projektu liczba miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku przedszkolnym wzrosła o 100. Biorąc pod 
uwagę miejsca opieki nad dziećmi w niepublicznych przed-
szkolach (bez oddziałów w szkołach) na obszarze Gminy 
Osielsko, do których uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat in-
westycja przyczyniła się do wzrostu liczby miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku przedszkolnym o ponad 21%.

Wartość projektu: 5 189 855,97 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 3 897 342,14 zł.

„Kraina zabawy”

Cele projektu:
Projekt „Kraina zabawy” realizowany będzie w okresie IX 

2017-VIII 2018 przez Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku. 
Celem głównym jest wyrównanie szans edukacyjnych 100 
dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie Gminy 
Osielsko poprzez udział tych dzieci w różnych formach wspar-
cia edukacji przedszkolnej (zajęciach w ramach podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęciach 
dodatkowych) oraz jako działanie towarzyszące podniesie-
nie wiedzy i umiejętności nauczycieli. W ramach projektu 
zakłada się realizację zajęć zgodnie z podstawą programo-
wą wychowania przedszkolnego oraz zajęć dodatkowych 
tj. zajęć logopedycznych, tanecznych oraz korekcyjno-kom-
pensacyjnych dla dzieci ze zdiagnozowanymi deficytami. 
Planuje się także skierowanie nauczycieli na kurs profilaktyki 
logopedycznej i logorytmiki w celu podniesienia kompetencji 
zawodowych kadry pedagogicznej przedszkola. Projekt reali-
zowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Działania 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe  
w ramach ZIT, Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne 
w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 
Planowane efekty: 
W ramach projektu powstało już 100 nowych miejsc wycho-

wania przedszkolnego. Dzięki realizacji projektu rozszerzona 
zostanie oferta przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające 
szanse edukacyjne dzieci, wyrównujące zdiagnozowane defi-
cyty oraz poprawie ulegną umiejętności zawodowe nauczy-
cieli niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 
Dzięki wdrożeniu projektu zostanie zwiększona dostępność 
publicznej edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Osielsko, 
która odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie edukacyjnym 
i socjalizacyjnym dzieci.

 
Wartość projektu: 179 627,25 zł
Dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Społecznego: 152 679,33 zł

BUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO 
W OSIELSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry  

Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT 
Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
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Budowniczowie Polski
Duchowej – II

W tym wakacyjnym nu-
merze „Panoramy Osielska”, 
kontynuując cykl „Budowni-
czowie Polski Duchowej” 
(po Arcybiskupie Jakubie 
Śwince), dzisiaj opisuję po-
stać Kardynała Stanisława 
Hozjusza, działającego na 

polskiej Warmii w XVI wieku, rycerza katolicyzmu.
Ponieważ w 2017 roku przypada 500 - na rocznica „reformacji 

luterańskiej” warto przypomnieć nieco zapomnianą sylwetkę kar-
dynała Stanisława Hozjusza – „młota na kacerzy” i kontr-refor-
matora. Hozjusz zwalczał herezję żrącą katolicyzm i pogłębiającą 
spory w kościele, słowem, ale również czynem. O świątobliwym 
Hozjuszu niżej, jednak na początek słowo na temat tła historycz-
nego w jakim przyszło żyć kardynało-
wi.

W 1517 roku wraz z buntem prze-
ciwko hierarchii kościelnej i dogmatom 
wiary katolickiej skromnego zakonnika 
Marcina Lutra w Europie wzmógł się 
ogromny spór w Kościele, co skutko-
wało latami religijnych wojen. Mało 
kto dzisiaj wspomina o tym jak przez 
następne wieki zwolennicy reforma-
cji wymordowali parędziesiąt tysięcy 
katolickich duchownych, spalili setki 
kościołów i zakonów czy, że rozgrabili 
sporą część kościelnego majątku na 
całym Starym Kontynencie. Tego wła-
śnie chciał uniknąć Stanisław Hozjusz 
na terenie swego ojczystego kraju. 

Sam Hozjusz urodzony na począt-
ku XVI wieku w swoim żywocie był 
kolejno nauczycielem, sekretarzem 
królewskim, kapłanem, biskupem, 
kardynałem, a ponadto wybitnym 
humanistą. Jak większość ówczesnej, 
polskiej elity politycznej wykształce-
nie uzyskał w Akademii Krakowskiej 
a przy odrobinie szczęścia dopełnił je 
ucząc się na popularnych wtedy uni-
wersytetach w Padwie i Bolonii we Włoszech. 

Wątłego zdrowia, a także niskiego wzrostu, Hozjusz zasłynął 
podczas wielkiego Soboru Trydenckiego, na którym to miał przy-
jemność go współprowadzić. Jako bliski współpracownik Papieża 
był na soborze głosem jego i twardej opozycji wobec reformacji. 
Większość postulatów środowisk anty Lutrowych vel „Hozjuszo-
wych” weszło w życie wspólnoty katolickiej. Podobno u szczytu 
swej popularności niektórzy kardynałowie proponowali nawet 

Hozjusza na kolejnego papieża. Ten jednak odmówił – ów wybór 
mógł pogłębić spór w Chrystusowym Kościele.  

Świat jednak poznał Hozjusza jako „młota na kacerzy”. Ryce-
rza katolicyzmu posłanego na polską Warmię (okolice Fromborka, 
Elbląga, Braniewa) czyli najdalej wysunięty na północny wschód 
największy ośrodek szerzącego się luteranizmu w ówczesnej Rze-
czypospolitej. Hozjusz gnębił heretyków spisując (Anno Dominni 
1551) manifesty katolickie do walki z kacerzami. Miarą wielkości 
kardynała było to, że wiedząc o okrucieństwach protestantów 
wobec katolików na zachodzie Europy, do walki z innowiercami 
nie używał siły, lecz na synodach, sejmikach, dysputach religij-
nych podejmował twarde dyskusje. Stanisław Hozjusz zasłynął 
jako wybitny pisarz teologiczny. Hozjusz tworzył dzieła teologicz-
ne przez całe życie, pisał piękną renesansową łaciną.

Największym bodaj sukcesem Hozjusza było sprowadzenie na 
polską Warmię, przybyłych z Rzymu na piechotę, jezuitów. Osiedli 
oni w Braniewie zakładając Collegium Hosianum. Jezuici podjęli 
się trudnego zadania gorliwego nawracania zwolenników Mar-
cina Lutra. 

Całość wysiłków Hozjusza opisa-
nych powyżej czyni pobożnego kapła-
na wybitnym Żołnierzem Chrystuso-
wym. Był to, można powiedzieć, wręcz 
brylantowy szermierz kontrreformacji. 

Na początku XX wieku w diecezji 
chełmińskiej podjęto starania o wsz-
częcie procesu beatyfikacyjnego kar-
dynała Hozjusza. Proces beatyfikacyj-
ny prowadzony jest od 1975 roku.

Olgierd Bondara,
Niezależny Felietonista

P.S. Serdecznie pozdrawiam i dzię-
kuję Panu Edwardowi Urbanowiczowi, 
przewodnikowi Wzgórza Katedralne-
go we Fromborku, za wszystkie dodat-
kowe informacje o Stanisławie Hozju-
szu jakimi podzielił się ze mną w czasie 
moich wędrówek po Warmii. 

Bibliografia:
• http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Stani-

s%C5%82aw_Hozjusz

• http://www.pch24.pl/wspomnienie-slugi-bozego-
stanislawa-kard--hozjusza--polskiego-ojca-soboru-
trydenckiego,43052,i.html

MIESZKAŃCY

Okiem Olgierda

Stanisław Hozjusz na obrazie Jana Matejki „Unia Lubelska”
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Praca w Spółce Wodnej nie 
należy do najłatwiejszej. Jest to 
praca w trudnych warunkach: 
błocie, pocie, często w wysokiej 
wodzie. Rezultat tych wysił-
ków nie zawsze jest zauważany 
przez mieszkańców Gminy.

Należy przyjąć, że stale trzeba 
być zaangażowanym w pra-
ce konserwacyjne, gdyż są to 
prace z przyrodą, która ciągle 
się rozwija i aby zrealizować 
zadania sprawnie, należy znać 
szereg zagadnień techniczno-
przyrodniczych.

Gminna Spółka Wodna 
w Osielsku stara się realizować 
planowane działania w dziedzi-
nie konserwacji rowów melio-
racyjnych. Wysokość posiada-
nych środków finansowych jest 
mała w stosunku do potrzeb 
wykonania prac w terenie.

 Jest to zadanie również 
trudne z uwagi na brak świa-
domości lokalnej społeczności. 
Ludność stanowią częstokroć 

ludzie wykształceni, aczkol-
wiek zachowanie ludności 
jest nie zawsze racjonalne 
np. zaśmiecanie rowów 
melioracyjnych, wyrzu-
canie skoszonej trawy ze 
skoszenia ogrodów przy-
domowych, utrudnianie 
przepływu wody. Zasko-
czeniem jest dla nas  wrzu-
canie gruzu budowlanego, 
worków po cemencie do 
rowów. Takie działanie mia-
ło miejsce w m. Niemcz i  
spowodowało podtopienia 
dla okolicznych  gruntów.  
Sprzątniecie takiego od-
cinka i doprowadzenie do 
sprawnego przepływu wody 
w cieku stanowi dodatkowe 
i niemałe nakłady finanso-
we na wykonanie tych prac. 
Apelujemy do mieszkańców 
o nie zaśmiecanie własnego 
środowiska przyrodniczego 
i segregację odpadów.

Nie zaśmiecajmy rowów

Konserwacja rowu melioracyjnego w m. Żołędowo – koszenie, hako-
wanie, odmulanie.

Widok – konserwacji rowu melioracyjnego w m. Niemcz  – zakres 
prac – koszenie, hakowanie, odmulanie cieku.

Na Stanicy w Bożenkowie odbył się obóz zapaśniczy. 
Udział w nim brali zawodnicy klubów:

KS Victoria Osielsko oraz KS Bloczek Team (klub z Pelpli-
na, w którym trenerami są: Adam i Natalia Blok - byli za-
wodnicy sekcji zapasów GLKS Osielsko). Dodatkowo trene-
rem  z Osielska był Maciej Zakowicz oraz starsi zawodnicy 
Victorii Osielsko, którzy uczyli młodzież sztuki zapasów. 
Oprócz codziennych trzech treningów (rozruch, trening 
dopołudniowy i trening popołudniowy) młodzi adepci za-
pasów mogli poznać sztukę polowania i łowiectwa, którą 
przekazali  Panowie - Bogusław i Lesław Strzałka. Młodzież 
mogła zapoznać się z trofeami, które zdobyli Panowie oraz 
zapoznać się z bronią.

W czasie trwania obozu odwiedzili nas także dzielnicowi, 
z którymi zawodnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

W środę natomiast pojechaliśmy na plażę strzeżoną do 
Pieczysk, gdzie wszyscy mogli się wykąpać w ciepłej wodzie 
Zalewu Koronowskiego.

W przedostatni dzień obozu starsi zapaśnicy zorganizo-
wali „chrzest na zapaśnika”, uczestnikami były osoby, które 
pierwszy raz brały udział w obozie zapaśniczym. Po chrzcie 
wszyscy zasiedli do ogniska na pieczone kiełbaski.

Była to już trzecia wspólna edycja obozu, miejmy nadzie-
ję, że za rok znowu spotkamy się w Bożenkowie.

Pozdrawiam
Maciej Zakowicz

ZAPAŚNICY SZLIFOWALI FORMĘ 
W BOŻENKOWIE
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Każdy już wie że, Bożenkowo i czerwiec, to  
nic innego jak Zjazd Bożen. Tym razem Bożeny 
i Bożenny,  przejęły  Bożenkowo po raz X, czyli 
jubileuszowy. I tak, jak, przystało na okrągłą 
rocznicę, wysłuchano życzeń, wzniesiono to-
asty i degustowano się tortem „niespodzian-
ką”.  Później przyszła kolej na cześć oficjalną. 
Wójt wręczył paniom symboliczny klucz do 
bram Bożenkowa. Po tak spektakularnym po-
czątku przyszedł czas na występy artystyczne 
i dobrą zabawę. Na początku, Bożenki zazna-
ły magii z rąk iluzjonisty Jakuba Cichockiego, 
który oczarował wszystkich swym występem.  
Później wystąpił znakomite duo akordeonowe 
„Bayan Brothers”. To właśnie oni, sprawili,  
iż wszyscy, jak jedna rodzina tańczyli  na par-
kiecie, nie licząc lat,  ani problemów zdro-
wotnych.  Po godzinnych pląsach, Bożenki 
mogły odpocząć oglądając występ tańca to-
warzyskiego w wykonaniu pary: Oliwii Al-
feld i Michała Zawadzkiego. Występ, tych 
młodych tancerzy, oczarował panie, które 
domagały się od wykonawców bisów. Póź-
niej dla odmiany, zatańczyły dziewczynki 
z Bożenkowa: Oliwia  i Wiktoria Światała, 
Nadia Węgrzyn  i Zosia roszak, które ukła-
dy taneczne przygotowywały w świetlicy. 
Nie obyło się również bez konkursów. Tym ra-
zem na scenie, pojawili się organizatorzy zjaz-
du  czyli pracownicy GOK, oraz dostojni goście,  
którzy musieli odpowiedzieć na kilka pytań 
konkursowych. Oczywiście na  wszystkie py-
tania padała poprawna o d p o w i e d ź .  

Po części artystycznej gdańszczanki za-
prosiły  wszystkich do biesiadnego stołu, aby 
skosztować dań regionalnych przygotowa-
nych przez nie. Niestety po wspólnej zaba-
wie nastał czas pożegnań. Panie odjechały na 
miejsce noclegu, dziękując za wspaniałą zaba-
wę i mówiąc „Do zobaczenia za rok”.

Konferansjerem zjazdu był Daniel Kossa-
kowski, który dzielnie prowadzi Bożeny przez 
prawie wszystkie lata. A pomagała w tym eki-
pa GOK-u, dzięki,  której powstał program ar-
tystyczny i całe zaplecze techniczne. 

Hania Kątna

Jubileuszowy Zjazd Bożen
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Festyn Jarużynka 2017

Prowadzący festyn Marek Manuszewski, Daniel Kossakowski 
Organizatorzy: Sołtys i Rada Sołecka, świetlica Jarużyn i GOK Osielsko
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Tradycyjnie jak co roku miał miejsce festyn parafialny w Maksymilianowie. Rozpoczął się mszą św. na placu przed 
kościołem. Później przystąpiliśmy do części artystycznej. Na początku były występy wokalno – taneczne najmłod-
szych z Koła Malucha ze Świetlicy w Maksymilianowie, następnie zaśpiewali  podopieczni Świetlicy w Żołędowie, 
Gimnazjum w Żołędowie oraz Studia Piosenki GOK w Osielsku. W dalszej części programu miał miejsce występ 
cyrku „Wesołego Maksa”, który wzbudził duże zainteresowanie. Dzieci z chęcią brały udział  w sztuczkach, akro-
bacjach i konkursach. Podczas imprezy każdy miał możliwość zakupienia losu na loterię fantową, która została 
rozstrzygnięta na zakończenie. Dla dzieci  były  bezpłatne dmuchańce oraz  malowanie twarzy. Na zakończenie 
wystąpił zespół Lego & Światula.

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

Od połowy września  rozpoczną  się zajęcia stałe dla dzieci i dorosłych. W tym roku zachęcamy do wzięcia udziału w na-
stępujących zajęciach:

• Kółko teatralne dla dzieci. Oferta skierowana do dzieci w wieku od 6 lat chcących spróbować sił jako aktorzy. 
Oprócz tradycyjnych zajęć i prób do przedstawień planowane są również warsztaty z aktorami oraz wyjazdy do 
teatru.

• Klub małego kucharza to propozycja dla dzieci od 5 lat, którzy lubią spędzać czas w kuchni. Dzieci poznają od 
podstaw zasady przygotowania różnych potraw .

• Klub małego badacza to gratka dla najmłodszych, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o otaczającym nas 
świecie. Ciekawe doświadczenia i eksperymenty poszerzą również wcześniej zdobytą wiedzę.Dla dzieci lubiących 
plastykę i technikę mamy Koło małego artysty. Na zajęciach dzieci wykonują prace różnymi technikami takimi 
jak filcowanie, decupage, malowanie, lepienie z gliny itp.

• Nową formą zajęć są zajęcia rytmiczno – taneczne skierowane dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. Na zajęciach 
będą elementy tańca i rytmiki.

• Dla dorosłych proponujemy:
• Koło Gospodyń
• Klub Seniora 
• Relaksacja i joga 
• Uniwersytet Trzeciego Wieku

Więcej informacji można uzyskać osobiście lub telefonicznie. Zachęcamy również do polubienia profilu świetlicy na 
facebooku. Tam można znaleźć informacje o imprezach i relacje z zajęć. 

Oferta zajęć w Świetlicy w Maksymilianowie 
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Zajęcia świetlicowe
Czas wolny jest jednym z najważniejszych elementów życia 

współczesnego człowieka. Dzieci i młodzież uczęszczająca na 
zajęcia w świetlicy ma możliwość skorzystania z różnorodnych 
form. Chętnie udzielają się kulinarnie, grają w tenisa stołowego, 
bilard czy w inne gry świetlicowe. Powracają również do łask kar-
ty do gry. 

Zajęcia wokalne
Zajęcia wokalne dla osób, których pasją jest śpiew. Obejmują 

przede wszystkim pracę nad emisją głosu, autoprezentacją, ćwi-
czenia dykcji i interpretacji, oraz wielu innych elementów  wyko-
nawczych. Nasi wokaliści przygotowują się do występów gmin-
nych i nie tylko. Prezentują się na różnych uroczystościach oraz 
konkursach.

Występy wokalistów
Podopieczni zajęć wokalnych wystąpili między innymi w Domu 

Kultury „Modraczek” w Bydgoszczy oraz w Domu Polskim. 

Festyn Charytatywny Maksymilianowo
Zespół wystąpił dla publiczności w Maksymilianowie. Św. Ba-

zyli powiedział „śpiew przepędza demony, przyciąga Aniołów 
Stróżów, wlewa pewność w lękach nocy i spokój pośród prac 
dnia”. Udział wokalistów w akcjach charytatywnych to już tra-
dycja. Mamy nadzieję, że przyciągnęliśmy „Aniołów” by wsparli 
cel festynu. 

Koło Gospodyń Wiejskich - wakacyjnie
Panie z Koła Gospodyń spotykają się regularnie by omawiać 

sprawy bieżące koła.

Rekreacja przy świetlicy
Młodzież wykorzystuje ciepłe dni by pograć w piłkę siatkową 

oraz poćwiczyć na urządzeniach street workout czy na siłowni. 
Plac sportowy przy świetlicy tętni życiem również w weekendy. 
Mieszkańcy korzystają z urządzeń oraz boiska. 

Wieści ze Świetlicy Żołędowo
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Seniorzy na statku
Piękne czwartkowe popołudnie seniorzy z Niemcza spędzili w Byd-

goszczy. Spotkanie rozpoczęło się na Rybim Rynku, gdzie czekał  
statek o napędzie solarnym, który pełni funkcję środka komunikacji 
miejskiej oraz jest wielką atrakcją turystyczną Bydgoszczy.  Pod-
czas półtoragodzinnego rejsu podziwiano najstarszą część miasta 
od strony Brdy. Po drodze przepłyneliśmy przez śluzę, która reguluje 
ruch wodny między różnymi poziomami rzeki. Seniorzy podziwiali 
piękne krajobrazy oraz malownicze zakątki miasta. Po wspaniale 
spędzonym czasie na statku wybrano się na kawę i lody, gdzie oma-
wiano kolejne wycieczki.

Teatr Vaśka wystąpił 
W świetlicy gościliśmy sympatycznych aktorów Teatru Vaśka, 

którzy zaprezentowali przedstawienie pt: „Z nurtem Wisły”. Pełen 
humoru występ cieszył się dużym zainteresowaniem, rozbawił 
publiczność i wprowadził ich w świat bajki i zabawy. W spektaklu 
zostało wykorzystanych wiele zaskakujących pomysłów plastycz-
nych i ciekawa oprawa sceniczna. Dużym atutem była również 
różnorodna, rytmiczna muzyka. 

Półkolonie letnie
W pierwszym miesiącu wakacji w Świetlicy  odbyły się dwa turnusy 

półkolonii letnich. Dzieci spędziły je bardzo aktywnie. Pierwszego 
dnia dzieci odwiedziły  Edukacyjną Zagrodę Wiejską w Kozielcu, 
gdzie mogły zobaczyć oraz karmić zwierzęta wiejskie. Oprócz tego 
miały okazje ubijać masło, doić sztuczną krowę oraz prać na tarkach. 

Kolejny dzień spędziliśmy w ZOO w Myślęcinku gdzie obserwowa-
liśmy wiele zwierząt występujących nie tylko w Polsce. Dzień trzeci 
był dniem najbardziej aktywnym. Wszyscy uczestnicy mogli wysza-
leć się w parku trampolin, gdzie również był „Małpi gaj” oraz basen 
z gąbkami. Następnie tego samego dnia udaliśmy się na zwiedza-
nie straży pożarnej przy ul.  Ludwikowo. Dzieci dowiedziały się wiele 
o pracy strażaków, zwiedziły dokładnie jednostkę  oraz mogły wejść 
do wozu strażackiego. W czwartek udaliśmy się do kina „Helios” na 
film pt. „Gru, Dru i Minionki”, który wszystkim bardzo się podobał. 
Po filmie udaliśmy się na wspólny posiłek do restauracji McDonald’s.  
Ostatni dzień spędziliśmy na miejscu w świetlicy. Spędziliśmy wiele 
czasu na wspólnych grach i zabawach świetlicowych. Ponadto odbył 
się mini turniej tenisa stołowego, zabawy na świeżym powietrzu, 
gry PS3. Tego dnia również był wspólny posiłek, zamówiliśmy pizzę,  
która wszystkim bardzo smakowała.

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

Z działalności Świetlicy Niemcz
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Plastyka latem
 Okres wakacji to przede wszystkim relaksacja, wypoczynek,  dla-

tego też, w trakcie zajęć plastycznych są realizowane prace miłe, 
łatwe i przyjemne. Dzieci z ogromnym zapałem przystępują do ich 
urzeczywistnienia, pomimo słońca i beztroskich dni. I tak też było 
kiedy grupa odzwierciedliła swoje plany wakacyjne i pragnienia 
w papierowych okularach.W pracach, jak przystało na dziecięcą fan-
tazje, nie zabrakło wody, słońca, gór i  trampolin.  

Przyjemnym i owocnym zajęciem było również wykonanie bran-
soletek sznurkowych z zawieszkami. Dzieci z entuzjazmem tworzyły 
biżuterię dla siebie i bliskich. W tej pracy odnaleźli się również chłopcy, 
którzy przygotowali prezenty dla kochanych mam. 

Wakacyjne zajęcia świetlicowe
Oprócz  półkolonii organizowanych wspólnie z Maksymiliano-

wem, dzieci mogły korzystać z wakacyjnych zajęć świetlicowych.  
Tygodniowe spotkania opierały się na różnorodności i potrzebnych  
młodych uczestników. W programie nie zabrakło zajęć plastycznych, 
kulinarnych, zabaw ruchowych, wyjazdów edukacyjnych i relaksa-
cyjnych. Jednakże oprócz przyjemności dzieci musiały włożyć dużo  
inwencji twórczej. Choćby przy wykonywaniu biżuterii z plastiku 
pozyskanego z butelek, czy projektowaniu strojów z surowców 
wtórnych, które później zostały zaprezentowane przez uczestni-
ków. Nie mniej jednak bliski kontakt z końmi podczas hipoterapii i  
uczestnictwo w warsztatach w Młynie Wiedzy przyniosły   obopólne 
korzyści. Poszerzając horyzonty wiedzy i poprawiając kondycje psy-
chiczną milusińskich. 

Jeden dzień, a tyle atrakcji
W pierwsze dni wakacji, został zorganizowany wyjazd dla dzieci 

do parku linowego i trampolin. Na początek grupa zawitała do parku 
linowego w Myślęcinku, tam, po dostosowaniu wieku do odpowied-
niej trasy, dzieci rozpoczęły swą batalię. Był płacz, krzyk i rozpacz. 
Grupa z przerażeniem w oczach i łzami, pokonywała kolejne odcinki 
trasy. Jednakże, nikt nie dał za wygraną, pomimo strachu. Czasami 
tylko z pomocą szła pani Hania, która przytrzymywała liny, drążki 

i dodawała pozytywnej energii. Niemniej jednak, ukończenie tras 
wywołało u wszystkich zadowolenie i wiarę w swoje możliwości.  Po 
tak ekstremalnych przeżyciach grupa udała się do parku trampolin. 
Tam dzieci korzystały z całego zasobu, od trampolin, „małpiego gaju” 
po basen z piankami. Nikt się nie nudził. Tylko w chwilach  wytchnie-
nia i nabrania sił na dalsze ewolucje, dzieci korzystały z bocznych 

kanap. Po godzinnej, wyczerpującej wizycie milusińscy opuszczali 
park z mokrymi koszulkami od potu.

 Jeden dzień z takimi atrakcjami wycieńczył dzieci z całej energii, 
której jak wiadomo, mają zawsze w nadmiarze. 

Szlakiem Wielkiego Komtura
Czerwcowa pogoda, przyczyniła się do wyprawy krajoznawczej 

seniorów z Bożenkowa. Młodzi duchem jako kierunek ekspedy-
cji  obrali szlak średniowiecznych Krzyżaków i największej twierdzy. 

Mowa oczywiście o zamku w Malborku. Kilkugodzinne zwiedza-
nie ogromnej fortecy, przeniosło grupę w odległe czasy giermków, 
rycerzy i  Mistrzów Krzyżackich. Tym bardziej, iż przewodnik z wiel-
kim kunsztem  oprowadzał po krużgankach i prywatnych salach 

 Letnie wieści z Bożenkowa
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Wielkiego Komtura, jak również po zamkowej kuchni i toaletach. 
Opowiadając przy tym przeróżne ciekawostki. W swojej bogatej 
ofercie warownia posiada piękne zbiory bursztynu, które zadziwiły 
wszystkim. Opuszczając bastion grupa narzekała na bolące nogi, 
jednakże wszyscy byli zachwyceni ogromem zabytku. W dro-
dze powrotnej seniorzy jeszcze zwiedzili stary cmentarz menonicki 
w Stogach. Można było odnaleźć nagrobki z 1820 roku, które się 
jeszcze zachowały. Szkoda, iż taki zabytek nie jest odpowiednio 
poddany konserwacji. Grupa po tak wypełnionym dniu wróciła do 
domów wymęczona, jednakże historycznie uświadomiona i zado-
wolona. 

KULTURA 

Jak wzmacniać pew-
ność siebie – krótki po-
radnik

„Bo wie pan, ja jestem 
taki… nieśmiały”, „Mój naj-
większy problem to brak 
pewności siebie” – są to 
autentyczne cytaty z prak-
tyki psychologicznej. Bar-
dzo często zgłaszają się 
osoby, które, najogólniej 
mówiąc, zgłaszają swoje 

trudności związane z poczuciem pewności siebie. W tym artykule 
postaram się zawrzeć kilka spostrzeżeń i porad dla tych, którzy 
z tym problemem się zmagają.

 Na samym początku należy zaznaczyć, że sama świa-
domość trudności nie jest równoznaczna z gotowością do zmia-
ny. Czy poradzenie sobie z tym problem, czy taka zmiana jest 
możliwa? Jak najbardziej. Czy będzie wymagała nakładu pracy 
nad sobą? Tak. Dopiero, gdy będziemy w stanie to zaakceptować 
możemy podejmować drobne kroki przybliżające nas do lepsze-
go/lepszej, bardziej pewnego/pewnej siebie. Należy od razu 
zaznaczyć, że autor tekstu nie jest „sprzedawcą szczęścia”, nie 
będzie ograniczał się do pustych, nic nie wnoszących frazesów. 
Tylko konkretne, szybkie rady. Gotowi? Zaczynamy.

Wszystko zaczyna się już w dzieciństwie. W swoich arty-
kułach poświęciłem trochę miejsca na temat wzmacniania po-
czucia sprawczości i samodzielności u dzieci. Wiele dzieci uczo-
nych jest od samego początku, że świat jest miejscem szalenie 
niebezpiecznym. Rodzice zamiast wspierać dzieci w doświadcza-
niu i pokonywaniu trudności wolą zamykać je w bańce nadopie-
kuńczości. Za każdym razem, gdy dzieci chcą dokonać jakiegoś 
wielkiego dla nich wyczynu, np. wdrapania się na murek, słyszą 
„Uważaj!” zamiast „Jestem blisko, dasz radę”. To rodzicielskie 
„uważaj” może podciąć skrzydła i kształtuje ogólne nastawienie 
do zadań oraz sposoby interpretowania zdarzeń w późniejszym 
życiu. 

Nikt nie jest idealny. Dopiero, gdy pozwolimy sobie na by-
cie nieidealnym zobaczymy, co możemy jeszcze zmienić. Wtedy 

też pozwolimy sobie na błędy. To jest konieczne, ponieważ na 
tym polega praca nad pewnością siebie. Nie chodzi o unikanie 
błędów i porażek, lecz o adekwatną ich interpretację i wyciąga-
nie wniosków. W przypadku niepowodzenia warto odwołać się 
do optymistycznego stylu wyjaśniania według Seligmana, który 
w sytuacji porażki polega na tym, że upatrujemy w niej przyczyn 
zewnętrznych, nadając im zmienny charakter i dotyczący tylko 
tej jednej przykrej sytuacji.

Zasada drobnych kroków. Nie rzucajmy się na głęboką 
wodę. Stawiajmy cele, które możemy zrealizować. Planując je 
warto zrobić to z ołówkiem i kartką. Dzięki temu będziemy w sta-
nie być bardziej precyzyjni i jednocześnie bardziej konsekwentni 
w ich realizacji. W końcu będziemy to mieli czarno na białym, 
prawda? Pokonywanie własnych ograniczeń jest często związa-
na z dużym wysiłkiem, więc nie zapominajmy nagradzać siebie za 
osiągane sukcesy, nawet jeśli są one drobne. W ciągłej gonitwie 
pracy, obowiązków domowych, nie możemy zapomnieć o sobie. 
Pozwalajmy sobie na proste przyjemności i znajdźmy dla nich 
miejsce w napiętym terminarzu.

Nie bójmy się swoich mocnych stron. Z jednej strony chce-
my być pewni siebie, z drugiej nie potrafimy mówić o sobie do-
brze. Ma to swoje źródła w budowanym już we wczesnym 
dzieciństwie niewłaściwym przekonaniem, że mówienie dobrze 
o sobie to coś złego i niewłaściwego. Żeby to zmienić mam dla 
Ciebie, drogi Czytelniku, jedno ćwiczenie. Przez najbliższy tydzień 
stojąc przed lustrem mów sobie jeden komplement dziennie. Co 
mi się podoba w moim wyglądzie? W czym jestem dobry/dobra? 
To krótkie i proste ćwiczenie nie tylko poprawi nam nastrój, ale 
też pomoże nam sobie uświadomić nasze mocne strony i zdamy 
sobie sprawę, że naprawdę nic złego się nie stanie, jeśli będziemy 
mieli o sobie dobre zdanie.

Zapraszam do kontaktu i dzielenie się własnymi
doświadczeniami pod adresem
mailowym psycholog-panorama@hotmail.com.

Bartosz Gwizdała
psycholog

Psycholog radzi
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Zajęcia plastyczne
Tematy letnio wakacyjne dominowały na świetlicowych zaję-

ciach plastycz wyobraźnię do tworzenie oryginalnych prac.

Zumba
Zajęcia zumby z Klaudią Drzazgą odbywały się raz w tygodniu. 

Nadeszły jednak wakacje i sezon zumbowy dobiegł końca. Z tej 
okazji dzieci miały zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasy 
a ostatnie zajęcia odbyły się w niecodzienny sposób – poprzez 
płytę odtwarzaną z x -box. Ten rodzaj zajęć ruchowych pozwolił 
spalić kalorie i wprawił dzieci w dobry humor. Kolejne spotkania 
już we wrześniu, informacje o zapisach można uzyskać w świetli-
cy. Zajęcia odbywają się dzięki środkom pieniężnym przekazanym 
z Funduszu Sołeckiego, dla dzieci są darmowe.

Zajęcia sportowe na powietrzu
Letnia pogoda, słońce sprzyjają zabawom na powietrzu. Na 

placu zabaw i terenie przy świetlicy gromadka dzieci miło spędza 
czas.

Zajęcia z grupą
najmłodszych
Układanie puzzli, zabawa 

w schronisko czy w dom to 
jedne z licznych pomysłów 
na spędzenie czasu w świe-
tlicy. Milusińscy bawiąc się 
wspólnie, uczą się od siebie 
i poznają siebie nawzajem.

Gry  planszowe
To jedyne zajęcia w naszej świetlicy, które odbywają się w ciszy 

i skupieniu. Kilkanaście gier znajdujących się na stanie świetlicy 
umilają czas dzieciom ucząc uczciwej rywalizacji.

Z działalności Świetlicy Jarużyn



25 NR 4/2017

Panorama OsielskaKULTURA/REKLAMA

Twój pomysł –Twoje zajęcia
Cykl zajęć w naszej świetlicy, które przygotowują dzieci jest 

projektem, który ma na celu pobudzenie dzieci do kreatyw-
nego i twórczego spędzania czasu. Rozwijać ma on  zdolności 
plastyczne oraz umiejętność pracy w grupie. Ma zaznajamiać 
uczestników z ogólnie rozumianym szacunkiem do siebie oraz 
umiejętnością słuchania innych.

Co miesiąc jedno z dzieci wymyśla tematykę zajęć, następnie 
przejmuje się w rolę prowadzącego, instruuje, pomaga młod-
szym, odpowiada na pytania. 

Ostatnio w tę rolę wcieliła się ponownie Kinga, która zapro-
ponowała uczestnikom wykonanie pszczółki z  rolki od papieru 
i kolorowych kartek.

Według pomysłu Martynki dzieci wykonywały prace z figur 
geometrycznych. Julka natomiast pokazała dzieciom jak  wyko-
nać kwiaty z bibuły. Kolejne zajęcia w przyszłym miesiącu. Obo-
wiązują zapisy, gdyż lista chętnych do ich prowadzenia  jest dość 
długa.

Warsztaty wyrobu bransoletek ze słomek
Uczestnicy zajęć w świetlicy wiedzą już, że popularne słomki 

do napojów służą nie tylko do picia. Na ostatnich warsztatach 

dzieci uczyły  się wytwarzać bransoletki z kolorowych słomek. 
Dziewczynkom pomysł się spodobał, chłopcy natomiast zrobi-
li sobie z nich podkładki pod mysz komputerową. Zabawa była 
przednia, gdyż wyobraźnia dzieci jest nieograniczona. 

Spotkanie klubu seniora
Przy dźwiękach muzyki, rozmowach na różne tematy od-

bywają się comiesięczne  spotkania klubu seniora. Kolejne już 
w przyszłym miesiącu. Zapraszamy do zapisania się nowych 
uczestników.

Renowacja figury Jezusa
W czerwcu wykonano renowację figury Jezusa, która znajdu-

je się w Jarużynie na skrzyżowaniu ulic Starowiejskiej z Krakow-
ską. Poświęcenia dokonał proboszcz  parafii Strzelce Górne,  ks. 
Maciej Andrzejewski. Po mszy odbył się grill dla mieszkańców na 
terenie świetlicy.

Więcej informacji o tym zdarzeniu można przeczytać na stro-
nie internetowej Parafii w Strzelcach Górnych.

FIRMA AZET 
Producent czapek zatrudni:

• Pracownika gospodarczego  

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

 
Kontakt: 

biuro@pwazet.com.pl 
Tel. 52 3813932
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Cyrk Adonis
Świetlica wypełniła się po brzegi. W dniu zakończenia roku 

szkolnego dzieci z rodzicami przybyli by podziwiać występ grupy 
cyrkowej Adonis. To polsko-czeskie małżeństwo zaprezentowało 
godzinny program pełen różnych magicznych sztuczek. W trak-
cie pokazu udało się wyczarować kilka królików i to nie tylko 

z kapelusza. Był pokaz żonglerki 
oraz poszukiwanie zaginionych 
piłeczek. Do aktywnego udziału 
w tych sztuczkach zapraszał pu-
bliczność magik pan Jarek, który 
poprzez swój charakterystyczny 
czeski akcent tworzył bardzo 
przyjazny, zabawny klimat. Nie 
zabrakło również klowna, który 
dodatkowo rozweselał zgroma-
dzonych widzów. A na zakoń-
czenie spotkania na wszystkie 
dzieci czekała niespodzianka 
w postaci darmowego popcornu 

i waty cukrowej.

Klubu Seniora  
Klub seniora działający przy świetlicy   

wyruszył na wycieczkę w okolice Pozna-
nia. Wyjazd nastąpił o godzinie 7. W trak-
cie przejazdu pogoda się popsuła i zaczął 
kropić deszcz. Na szczęście były to tylko 
przelotne opady. Po przyjeździe do Pusz-
czykowa, gdzie znajduje się muzeum 
Arkadego Fidlera, po deszczu nie było 
już śladu. Mogliśmy więc bez przeszkód 
zwiedzać zarówno dom pisarza jak i znaj-
dujące się na posesji liczne eksponaty. We-

szliśmy na replikę statku Santa Maria, legendarnego żaglowca, na 
którym Krzysztof Kolumb w 1492 roku odkrył drogę do Ameryki. 
Siedzieliśmy wewnątrz piramidy egipskiej oraz zrobiliśmy sobie 
pamiątkowe zdjęcie przy samolocie na którym latali polscy piloci 
podczas Bitwy o Anglię, tak ciekawie opisanej w Dywizionie 303 
przez Arkadego Fiedlera. Na koniec zwiedzania wypiliśmy kawę 
i zjedliśmy po kawałku domowego ciasta drożdżowego.

Następnie udaliśmy się do pobliskiego Rogalina. Tam mieliśmy 
okazję zwiedzić niedawno odrestaurowany Pałac hrabiów Ra-
czyńskich. Obecnie opiekę nad posiadłością sprawuje Muzeum 
Narodowe Oddział w Poznaniu. Bardzo bogatą historię tego 
obiektu mogliśmy poznać korzystając z audioprzewodnika.

Ostatnim punktem naszej wycieczki był Kórnik. Szukając 
miejsca gdzie moglibyśmy zjeść posiłek, natknęliśmy się na dom 
w którym mieszkała nasza noblistka Wisława Szymborska oraz 

przebiegającą nieopodal Promenadę nazwaną jej imieniem. Nad 
brzegiem jeziora pośród drzew w bardzo malowniczym miej-
scu znajduje się również ławeczka z postacią Pani Wisławy i jej 
ulubionego kota. Na ławeczce nie zabrakło również fragmentu 
najbardziej znanego wiersza naszej poetki: „Nic dwa razy się nie 
zdarza”. Wszyscy uczestnicy wycieczki (nawet pan kierowca) 
bardzo chętnie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z figurą noblistki.

Po przerwie na posiłek, który obejmował przygotowany wła-
snymi siłami przez panie z Klubu Seniora prowiant, ruszyliśmy 
zwiedzać Zamek w Kórniku. Ta zabytkowa rezydencja rodów 
Górków i Działoszyńskich, zarówno z zewnątrz jak i w środku 
prezentuje się bardzo okazale. Mieliśmy możliwość podziwiania 
wielu historycznych eksponatów zgromadzonych w salach zam-
kowych. Nasz pobyt w tym miejscu uwieczniliśmy kilkoma zdję-
ciami, które ozdobią naszą świetlicową galerię.

Pełni wrażeń wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wycieczka 
spełniła zakładany cel jakim była integracja Klubu Seniora w po-
łączeniu ze zwiedzaniem ciekawych miejsc naszego kraju.

 Jacek Górny

Świetlica Niwy-Wilcze 
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O tym, że Gimnazjum nr 1 w Żołędowie ma uzdolnioną mło-
dzież, wiadomo od  dawna.  Uczniowie tej placówki uczestniczą-
cy w różnego rodzaju konkursach z reguły kończą je z sukcesem. 
Nie było inaczej i tym razem. 

Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana Pawła II w Bydgoszczy 
zorganizował Międzyszkolny Konkurs Poezji, Prozy i Piosenki 
w Pięciu Językach (angielskim, hiszpańskim, francuskim, nie-
mieckim i rosyjskim). Konkurs odbył się pod nazwą „Katoliada 
Językowa’’. Wzięli w nim udział uczniowie wielu szkół, w tym 
m.in. uczennice Gimnazjum nr 1 z Żołędowa. Współzawodnic-
two odbywało się w trzech kategoriach konkursowych: proza, 
piosenka - zespół, piosenka - solista.

W pierwszej kategorii nasze gimnazjum reprezentowały: 
Klaudia Kopeć i Zuzanna Wolska.

W kategorii piosenka-zespól swoje zdolności zaprezentowały: 
Julia Kamińska-wokal, Marcelina Mroczek-wokal, Weroni-
ka Peplińska-wokal, Julia Jarosz-skrzypce.

Trzecią z kategorii, którą stanowili soliści, reprezentowały: 
Julia Kamińska, Jagoda Miszczak, Bruna Bruno Barbosa 
Pedrosa. Uczestnicy konkursu wykazali się niezwykłymi umie-
jętnościami, zaangażowaniem oraz wysokim poziomem ar-
tystycznym. Znalazło to odzwierciedlenie w ocenach jurorów, 
którzy w kategorii ,,piosenka-zespół’’ wyróżnili zespół  naszych 

uzdolnionych uczennic, których nazwiska podałam wyżej.  W ka-
tegorii ,,piosenka-solista’’- Jagoda Miszczak otrzymała Nagrodę 
Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Katolickich Pomnika 
Jana Pawła II w Bydgoszczy.

Uzdolnionym uczennicom, szczególnie zaś  laureatkom kon-
kursu, serdecznie gratuluję.

Anna Kamińska
nauczycielka muzyki   

Gimnazjum nr 1 w Żołędowie

TIK-TAK

W Szkole Podstawowej w Niemczu, odbył się konkurs TIK-
TAK. Konkurs został, w 2015r., zbudowany na kanwie powszech-
nych gier miejskich. Trzy lata temu coroczny turniej matematycz-
no-ekologiczny  zyskał nową nazwę i nowe zasady. Głównym 
założeniem konkursu było wdrożenie uczniów do korzystania 
z TIK, współdziałania w grupie oraz podejmowania decyzji. 
Dodatkowo uczestnicy, korzystając z Internetu, smartfonów 
i tabletów ćwiczyli posługiwanie się technologiami informacyj-
no-komunikacyjnymi. Twórcy i organizatorzy konkursu - B. Ziół-
kowska oraz A. Koczorowska  wykorzystali podczas tworzenia 
gry szkolnej nowe technologie informatyczne - przede wszyst-
kim kody QR. 

Podczas gry dzieci rywalizowały ze sobą w 3-osobowych dru-
żynach, rozwiązując wcześniej przygotowane zadania. Każde 
z nich ukryte było w postaci kodu QR – do jego rozszyfrowania 
było konieczne posiadanie urządzenia z odpowiednią aplikacją 
do odczytywania kodów QR oraz  dostępem do Internetu. W te-
goroczną edycję gry szkolnej chętnie włączyli się nauczyciele in-
nych przedmiotów.  Zadania do wykonania obejmowały w tym 
roku m.in.  przyrodę, matematykę, j. angielski, j. niemiecki. Na 
wykonanie wszystkich zadań uczniowie mieli 180 minut. Po tym 
czasie najlepszą drużyną okazała się drużyna z klasy Va: Eliot Fo-
drowski, Szymon Pezacki oraz Krystian Łosicki. 

Impreza cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród uczniów, 
co potwierdza liczba uczestników tegorocznej gry – 120 osób. 
Ponadto na stałe zapisała się w kalendarzu imprez szkolnych. 

Tegoroczny konkurs również wsparli sponsorzy, którzy ufun-
dowali nagrody rzeczowe oraz wspomogli finansową stronę 
organizacji konkursu. Bardzo serdecznie dziękujemy: Radzie 
Rodziców SP Niemcz, Lidii Cisowskiej, Anicie Krasińskiej, Beacie 
Jaszowskiej, Annie Badowicz, Leszkowi Walczakowi, Gabrieli 
Kiełpińskiej, Urszuli Borejko, Karolinie Ossowskiej, Karolinie Ku-
banek-Bryś, Małgorzacie Zasadzie, Szkole DISCOVER oraz Wyż-
szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. 

B. Ziółkowska

WYDARZENIA

Muzyczny sukces uczennic z Gimnazjum 
nr 1 w Żołędowie
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W Zespole Szkół w Osiel-
sku  odbyła się nietypowa 
uroczystość – otwarcie przy-
szkolnej stacji meteorologicz-
nej. Z tej okazji (na specjalne 
zaproszenie pani Ewy Delwo-
Dobrowolskiej) dotarł do nas 
Pan Tomasz Zubilewicz – 
prezenter stacji TVN METEO, 

który dokonał wraz z Dyrektorem Dariuszem Jachowskim ofi-
cjalnego otwarcia stacji i przeciął piękną, symboliczną czerwoną 
wstęgę. Całą akcję wspierała firma OPONEO za co serdecznie 
dziękujemy!

Oczywiście, z uwagi na tak zacnych gości – nie obyło się bez 
dodatkowych uroczystości! Tutaj popisami aktorskimi pochwalili 

się główni gospodarze impre-
zy – uczniowie klasy 2e, przy 
wsparciu kolegów i koleżanek 
z klasy 1a (pod czujnym okiem 
Ewy Delwo – Dobrowolskiej) 
oraz z klasy 2f (tutaj pieczę 
trzymała wychowawczyni Mo-
nika Michna). Swoją obecnością 
zaszczycili nas również ucznio-
wie z Publicznego Przedszkola 
w Osielsku, za co serdecznie 
dziękujemy. 

Jak się potem okazało – na-
sza szkolna budka meteoro-
logiczna jest  prawdopodobnie jedyną taką jednostką w Polsce, 
która powstała wyłącznie z myślą o uczniach i dla uczniów. Od 
dziś lekcje przyrody staną się o jeszcze bardziej inspirujące! 

Stacja meteorologiczna powstała z inicjatywy Aleksandry Ba-
nach.  W przyszłości planowana jest rozbudowa stacji, by jesz-
cze lepiej i precyzyjniej przewidywać oraz odczytywać niebo nad 
Osielskiem. 

Podczas wieczornej prognozy pogody  pan Tomasz Zubile-
wicz pozdrowił dyrekcję, uczniów oraz nauczycieli Zespołu Szkół 
w Osielsku. Z badań stacji wynika, iż oglądało ją 1 mln 580 ty-
sięcy widzów.

Organizatorzy akcji:
Aleksandra Banach

Ewa Delwo-Dobrowolska
Monika Michna

TOMASZ ZUBILEWICZ Z WIZYTĄ W OSIELSKU
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W ZESPOLE SZKÓŁ W OSIELSKU (W ROKU SZKOLNYM 
2016/2017) PROWADZONO AKCJĘ: „STOP DLA HAŁASU”. Na-
uczyciele uczący w klasach I-III przeprowadzili zajęcia profi-
laktyczne na temat szkodliwości  hałasu dla zdrowia. Na kory-
tarzach szkoły pojawiły się znaki zachęcające  do ciszy, gazetki 
informacyjne oraz wspaniałe plakaty naszych najmłodszych 
uczniów. 

Oto niektóre z haseł zachęcających do dbania o własne 
zdrowie:

i bezpieczeństwo:
„Hałasujesz -źle się czujesz!”
„Hałas męczy, hałas boli  i odpocząć nie pozwoli”
 
Wystarczy zadać sobie pytania: 
Dlaczego ludzie pracujący w hałasie noszą specjalne słu-

chawki lub stopery w uszach?
Dlaczego przy autostradach i lotniskach budujemy ściany 

dźwiękoszczelne?
W jaki sposób w czasie szkolnej przerwy dbamy o swój 

słuch?
Na korytarzach w czasie przerw uczniowie spędzają wiele 

czasu. Jeśli na taką zamkniętą powierzchnię  wejdzie kilkadzie-
siąt  uczniów to hałas jaki powodują sięga od około  100 do 110 
decybeli. Długotrwałe przebywanie w hałasie może doprowa-
dzić do uszkodzenia i zaburzeń słuchu. 

W ramach akcji pracownicy Poradni Pedagogiczno-
Psychologicznej przeprowadzili w klasach młodszych badanie 
słuchu. Wyniki badań przekazano rodzicom. 

DZIĘKUJEMY RODZICOM ZA WSPARCIE  naszej akcji oraz 
wykonanie ciekawych plakatów promujących zdrowie. 

Dopełnieniem całego przedsięwzięcia było zainstalowanie  
gier  korytarzowych, które zachęcały do aktywnej i wesołej 
przerwy. 

Dzieci przez cały rok mogły  bawić się na korytarzu 
w gry typu: „Wygibajtus”, „Skaczące żabki”, „Klasy”, „Naśladuj 
mnie”. Pojawiły się również takie zabawy jak: kółko/krzyżyk, 
nauka sznurowania butów i sznurkowe przeplatance. 

Zadowolone dzieci to zadowoleni rodzice! Dlatego Rada 
Rodziców postanowiła dofinansować zakup profesjonalnych 
gier korytarzowych. Dzięki temu wzbogacono gry o nowe pro-
pozycje: Alfabet dla dzieci – dżdżownica oraz Węże i drabiny.  
Za co serdecznie dziękujemy! Szczególnie pani  przewodniczą-
cej Rady Rodziców - Justynie Kubiak.

Wszystkie te działania  to zapowiedź długofalowej kam-
panii na rzecz walki z hałasem, która będzie kontynuowana 
w przyszłym roku szkolnym. Serdeczne podziękowania dla 
Dyrekcji Szkoły oraz  nauczycieli, którzy aktywnie zaangażo-
wali się w walkę o zdrowie dzieci. 

Mamy nadzieję, iż uda nam się wprowadzić muzyczne 
przerwy oraz zamontujemy tzw. „ucho”  monitorujące po-
ziom hałasu na przerwach. Taki sygnalizator będzie wydawał 
sygnał jeśli zostaną przekroczone bezpieczne normy hałasu 
i zachęcał dzieci do wyciszenia się.

Organizator akcji:
Ewa Delwo-Dobrowolska

 „Wesoła i bezpieczna przerwa” 
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Trener Andrzej Jankowski – IV DAN 
Karate SHOTOKAN, zaprasza na treningi 
KARATE Olimpijskiego WKF/SHO-
TOKAN , które od 10 lat odbywają się 
w Gminnym Ośrodku Kultury i Zespole 
Szkół w Osielsku.

Osoby ćwiczące Karate pod okiem sen-
sei Andrzeja Jankowskiego biorą udział 
w zawodach ogólnopolskich i między-
narodowych reprezentując Klub Karate 
„YAMABUSHI”. W okresie kilku lat zawod-
nicy Ci zdobyli ok. 5.000 medali. 

Jedynie w roku szkolnym 2016/2017 
biorąc udział w 21 turniejach Karate 
zawodnicy reprezentujący Klub „YAMA-
BUSHI” zdobyli ponad 800 medali. 

Wszystkich chętnych zapraszam na 
treningi, które dla grup początkujących roz-
poczynają się od dnia 6 września 2017 r. 
i planowane są w: 

środy i czwartki w godz. 16.15 – 17.15 – Gminny Ośrodek Kul-
tury w Osielsku;

soboty – 11.00-12.00 – trening ogólnorozwojowy – Zespół Szkół 
w Osielsku; 12.00 – 13.00 – basen (Osielsko).

Informacje o działalności Klubu na stronie
www.yamabushi-karate.pl

Wszelkich informacji udziela trener Andrzej Jankowski – tele-
foniczne pod numerem 781-336-380 lub podczas treningów 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku w poniedziałki, środy 
i czwartki w godz. 16.15-18.15. 

Zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych w wieku od 4 do 99 lat. Do 
zobaczenia na treningach. 

Dlaczego warto uprawiać karate
Karate uczy dyscypliny i szacunku. Trening karate to nie tylko 

trening fizyczny i techniczny. Poprzez pokłon „rei” na początku i na 
końcu każdego treningu daje się wyraz szacunku trenerowi i współ-
ćwiczącym. Trener-sensei dba o to, by na „dojo” panowała atmosfera 
skupienia, koncentracji, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności 
za partnera.

Karate uczy spokoju i równowagi. Celem karate nie jest bowiem 
zwycięstwo nad przeciwnikiem, ale zwycięstwo nad własnymi sła-
bościami.

Karate usprawnia ciało. Wspomaga symetryczny rozwój obu 
stron ciała, zapobiega wadom postawy. Rozwija zwinność, gibkość 
i koordynację. Wszystkie wschodnie ćwiczenia, a najbardziej ćwi-
czenia rozciągające stosowane podczas treningu karate, są bardzo 
korzystne w profilaktyce i leczeniu skolioz. Obecnie na skoliozę, naj-
trudniejsze w korekcji trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa 
choruje co dziesiąte dziecko w Polsce. Zapobiegające skoliozie ćwi-
czenia są więc szczególnie ważne dla dzieci w okresie ich szybkiego 
wzrostu: w wieku 6-8 lat i później 14-15 lat.

Karate rozwija mózg. Trening ogólnorozwojowy i usprawnia-
jący obustronną koordynację ciała wpływa pozytywnie na rozwój 
funkcji mózgowych. Wielokrotnie powtarzane i doskonalone ruchy, 

mozolnie ćwiczone, złożone układy kata 
wspomagają rozwój poznawczy, powo-
dują wzrost świadomości własnego ciała 
i poprawę pamięci.

Karate jest dla każdego, bez względu 
na wiek. Rozpoczęta przygoda z karate 
może trwać całe życie. Nie ma górnej gra-
nicy wieku w którym można rozpocząć 
treningi, dlatego często razem z dziećmi na 
karate zapisują się również rodzice.

Karate uczy stawiania sobie i osiąga-
nia celów. Systematyczny trening, dążenie 
do zdobycia coraz wyższych stopni w karate 
wymagają ogromnej systematyczno-
ści i zaangażowania. Wyrobione u dzieci 
nawyki wytrwałej pracy i pokonywania wła-
snych ograniczeń w sporcie będą stanowić 
mocny fundament pod ich przyszłe sukcesy 
życiowe.

Karate podnosi samoocenę. Sprawne, 
wysportowane ciało, a także uczucie zadowolenia z osiągniętych 
rezultatów na treningu są ogromnym, pozytywnym czynnikiem pod-
noszącym samoocenę i zwiększającym wiarę we własne możliwości 
również na innych polach.

Karate eliminuje napięcie, podnosi odporność na stres. Żyjemy 
w czasach, w których każdy, również dzieci, jest narażony na stres. 
Nasze ciała zmuszone przez wiele godzin do siedzącej pozycji bun-
tują się. Na napięciowe bóle głowy, kręgosłupa uskarżają się coraz 
częściej nawet uczniowie młodszych klas szkół podstawowych. 
Regularna aktywność fizyczna jest uznanym środkiem łagodzącym 
negatywne skutki stresu i lęku. Zalecana jest przez specjalistów jako 
najlepsza profilaktyka depresji, stanów lękowych czy uzależnień.

Karate integruje dzieci, młodzież i dorosłych podczas wspól-
nych treningów. Zaspokaja potrzebę przynależności do grupy 
i akceptacji.

Karate uczy samoobrony. Nie bez powodu ten punkt wid-
nieje na tej liście na ostatnim miejscu. Jedna z zasad tej sztuki walki 
głosi, że walka nierozpoczęta jest walką wygraną. Podczas treningu 
dużo czasu poświęca się na uskutecznianie techniki bloków, cio-
sów i kopnięć. Zastosowanie tych technik karate jest dopuszczalne 
w obronie koniecznej. Warto jednak zaznaczyć, że osoba pewna sie-
bie, sprawna, wyprostowana i patrząca rozmówcy prosto w oczy 
rzadko staje się obiektem zaczepek czy ataku ze strony agresorów.

sensei Andrzej Jankowski
IV DAN KARATE SHOTOKAN

TRENINGI KARATE OLIMPIJSKIEGO WKF
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W Kruszwicy odbył się ostatni w tym roku szkolnym turniej 
Karate WKF, w którym udział wzięli najmłodsi zawodnicy Klubu 
„YAMABUSHI”. Klub reprezentowany był przez 14 początkujących 
adeptów Karate (białe i żółte pasy), którzy spisali się znakomicie 
zdobywając 34 medale - 14 złotych, 11 srebrnych i 9 brązowych. 

Złoto: Mikołaj Burek - kata indywidualne chłopców 7 lat 
i młodsi (białe pasy), Filip Pamulak - kata indywidualne chłop-
ców 8-9 lat (żółte pasy), Bartosz Kitowski - kata indywidualne 
chłopców 8-9 lat (białe pasy), Aniela Dzedzej - kata indywidual-
ne dziewcząt 10-11 lat (żółte pasy), Aniela Dzedzej - kata indywi-
dualne dziewcząt 12-13 lat (żółte pasy), Aniela Dzedzej - kumite 
indywidualne dziewcząt 10-11 lat (-35 kg), Iga Daszkiewicz - kata 
indywidualne dziewcząt 8-9 lat (białe pasy), Iga Daszkiewicz - 
kata indywidualne dziewcząt 10-11 lat (białe pasy), Iga Daszkie-
wicz - kata indywidualne dziewcząt 8-9 lat (żółte pasy), Rafał 
Sujkowski - kata indywidualne chłopców 14-15 lat (białe i żółte 
pasy), Julia Rudnicka - kata indywidualne dziewcząt 7 lat i młod-
sze (żółte pasy), Mateusz Jurczykowski - kata indywidualne 
chłopców 10-11 lat (żółte pasy), Julia Rudnicka, Iga Daszkiewicz, 
Iga Wiśniewska - kata drużynowe dziewcząt 8-9 lat, Maria Cisak, 
Aniela Dzedzej, Kinga Maciejewska - kata drużynowe dziewcząt 
10-11 lat.

Srebro: Kinga Maciejewska - kata indywidualne dziewcząt 10-
11 lat (żółte pasy), Kinga Maciejewska - kata indywidualne dziew-
cząt 12-13 kat (żółte pasy), Iga Daszkiewicz - kumite indywidu-
alne dziewcząt 8-9 lat (-28 kg), Maria Cisak - kata indywidualne 
dziewcząt 10-11 lat (białe pasy), Maria Cisak - kata indywidualne 
dziewcząt 8-9 lat (żółte pasy), Julia Rudnicka - kata indywidual-

ne dziewcząt 7 lat i młodsze (białe pasy), Julia Rudnicka - kata 
indywidualne dziewcząt 8-9 lat (białe pasy), Kacper Kaleta - kata 
indywidualne chłopców 7 lat i młodsi (białe pasy), Kacper Kaleta 
- kata indywidualne chłopców 8-9 lat (białe pasy), Mateusz Jur-

czykowski - kata indywidualne chłopców 12-13 lat (żółte pasy), 
Fabian Sojka - kata indywidualne chłopców 10-11 lat (żółte pasy).

Brąz: Bartosz Kitowski- kata indywidualne chłopców 10-11 
lat (białe pasy), Aniela Dzedzej - kata indywidualne dziewcząt 
10-11 lat (pomarańczowe i wyższe pasy), Kinga Maciejewska - 
kata indywidualne dziewcząt 10-11 lat (pomarańczowe i wyższe 
pasy), Kinga Maciejewska - kumite indywidualne dziewcząt 10-11 
lat (+35 kg), Maria Cisak - kata indywidualne dziewcząt 8-9 lat 
(białe pasy), Julia Rudnicka - kumite indywidualne dziewcząt 7 lat 
i młodsze (OPEN), Fabian Sojka - kumite indywidualne chłopców 
10-11 lat (-35 kg), Iga Wiśniewska - kata indywidualne dziewcząt 
8-9 lat (białe pasy), Iga Wiśniewska - kata indywidualne dziew-
cząt 10-11 lat (białe pasy).

Gratulacje młodzi wojownicy,
jesteście najlepsi :)

Trener Andrzej

Turniej Karate WKF Kruszwica 2017  
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www.konieosielsko.pl
WYDArZENIA/rEKlAMA

W tej gminie nieruchomości sprzedaje FILAR NIERUCHOMOŚCI 

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

Gimnazjaliści z Żołędowa już od dwóch lat uczestniczą 
w różnych akcjach Fundacji Bookcrossing Polska, między innymi  
w  Bydgoskim Festiwalu Pięknego Czytania (dwie nasze uczen-
nice –  J. Bruska i N. Peplińska brały udział w finale) czy też spo-
tkaniach autorskich w ramach Bydgoskich Biesiad Czytelniczych 
(m.in. z p. Ewą Chotomską i p. Barbarą Wachowicz).

A 13 czerwca tegoż roku wzięliśmy aktywny udział w innej 
akcji, mianowicie w Ogólnopolskim Święcie Wolnych Książek, 

którego finał odbył się 13 czerwca na Wyspie Młyńskiej w Byd-
goszczy .

Przebrani za postaci z różnych, ulubionych przez uczniów 
książek wyruszyliśmy na Wyspę Młyńską. Tam uczestniczyliśmy 
w happeningu, wysłuchaliśmy czytania wierszy D. Wawiłow 
w wykonaniu wielu ważnych dla Bydgoszczy osób – pisarzy, re-
daktorów pism, radia i telewizji, włodarzy miasta. Uwolniliśmy 
również, zgodnie z ideą bookcrossingu, swoje książki i skorzysta-
liśmy z wymiany w specjalnie na ten dzień przygotowanej alejce. 
Nasze hasło promujące czytanie bardzo spodobało się prowadzą-
cemu i reporterom i dlatego zostaliśmy uwiecznieni we wszystkich 
galeriach fotograficznych promujących święto, a także w „Zbliże-
niach”TVP3.  Po zakończeniu uroczystości na Wyspie Młyńskiej 
udaliśmy się na spotkanie autorskie z p. Justyną Bednarek, które 
odbyło się w studiu TVP3.  Była więc też okazja do zapoznania się 
z miejscem, w którym nagrywane są programy telewizyjne.

W przyszłym roku szkolnym zamierzamy założyć  u nas półkę 
bookcrossingową. Zapraszamy więc do szkoły w Żołędowie do 
uwalniania i wymiany książek. O dokładnym terminie otwarcia 
poinformujemy w późniejszym wydaniu pisma.

Małgorzata Murawska 
nauczycielka j. polskiego w Żołędowie

My też uwalnialiśmy książki 
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