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O sielskie pokrzywki
 Mistrz w poetyckim wyłapywaniu absurdów naszej rzeczywistości, Miron Białoszewski 
pisał we fraszce:
 „Ja baba z bloku
 Mam blok na oku
 Wystarczy ruch rzęs
 i blok rozchrzaniony jest.”
 Któż nie pamięta pań z  wylewającymi się na parapet obfi tościami, nierzadko w papilotach,  bacznie  obser-

wujących  przez okno swoje osiedle?
 Owe panie, podobnie jak nasza dynamiczna rzeczywistość ewoluują. Większość z nich pokupowała sobie 

pieski i teraz spaceruje z nimi po osiedlach. Dzięki owym spacerom mogą je oglądać bacznie z wielu stron. I pokłócić 
się z sąsiadką , bo….

 * Lato to okres wzmożonych wyjazdów. Znajoma wykonała 35 telefonów chcąc zamówić nocleg na 1 noc, 
nad Bałtykiem. Bezskutecznie. Gdyby choć na kilka dni owszem. No cóż, nie wszyscy mają czas na dłuższy wypoczy-
nek. Hotelarze, ludzie oferujący swe pokoje, też powinni o takich klientów zadbać. 

 * Sympatyczny przykład z Tatr: Po górach prawdziwy turysta wędruje. Życzliwi górale, u których kwatero-
wałem, gdy zauważyli, że robię sobie kanapkę na trasę natychmiast zaproponowali papier śniadaniowy i woreczek 
foliowy. Potem właścicielka pensjonatu dodała: 

 - Jeśli wrócicie z gór do 22.00, to zawsze możecie liczyć na kolację. 
 Górale zatem „instynkt” marketingowy mają wręcz w genach.

Dęby Osielsko wywalczyły w Żorach 
srebrny medal Mistrzostw Polski do lat 
23 w baseballu. W finale Dęby uległy 
Stali Kutno 1:11. Rano, w walce o finał, 
zespół z Osielska pokonał gospodarzy 
turnieju - Gepardy Żory 11:1.

 
Wyniki Dębów podczas MP U23 w Żorach: 

Dęby Osielsko - Gepardy Żory 9:7, Dęby 
Osielsko - Barons Wrocław 15:14, Stal Kutno - Dęby Osiel-

sko 19:5 (5 r. - przewaga)
Dęby Osielsko - Gepardy Żory 11:1 (5 r. - 

przewaga),  Stal Kutno - Dęby Osielsko 
11:1 (5 r. - przewaga) – finał. 

 
Klasyfikacja końcowa MP U23: 1 miejsce -  

Stal BiS Kutno, 2 miejsce - Dęby Osielsko, 
3 miejsce -  Gepardy Żory, 4 miejsce Barons 
Wrocław.
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K Ą C I K  M E D Y C Z N Y

Niestabilność stawu skokowego

Niestabilność stawów jest najczęściej następstwem urazu, 
który  latem zdarza się nam częściej – urlop, większa aktywność 
ruchowa, piesze wędrówki, biegi itp.

Niestabilność może dotyczyć stawu barkowego, kolanowe-
go, stawów kręgosłupa odcinka szyjnego ale najczęściej dotyczy 
stawu skokowego. Czasami odczuwamy tylko dyskretny dys-
komfort w trakcie chodu, ale może to prowadzić do poważnych 
zmian w stawach stopy, szybszych zmian zwyrodnieniowo-de-
generacyjnych i zaburzeń stereotypu chodu (nie wspominając 
o bólu). 

Jest kilka podziałów niestabilności stawowej, ale dla pacjenta 
istotne są objawy i sposób postępowania po wystąpieniu takiej 
niestabilności –  na tym właśnie się skupimy.

Staw skokowy najczęściej ulega urazom – nierówność chodni-
ków, śliska powierzchnia, skręcenie stopy – trwa to chwilę a leczy 
się niestety dość długo.

Jak rozpoznać niestabilność stawu skokowego:
-  chwilowa utrata stabilności stawu (uciekanie kostki),
- ból zazwyczaj w bocznej okolicy stopy,
- obrzęk (chwilowy lub przewlekły),
- jednokrotne lub wielokrotne skręcenia (brak kontroli i nad-

mierna ruchomość stawu),
- stany zapalne więzadeł i przyczepów mięśniowych (przecią-

żenia stawowe),
- osłabienie siły mięśniowej stopy i stawu skokowego,
- gorsza kontrola mięśniowo-więzadłowa w porównaniu ze 

stanem przed urazem,
- utrudniony chód po nierównym terenie,
- wtórne bóle tkanek miękkich – przeciążenia,
- zaburzenia poczucia równowagi.
Wszystko to prowadzi do zaburzenia stereotypu chodu, co 

w efekcie prowadzi do zaburzeń postawy ciała i zaburzeń rów-
nowagi. Często dochodzi do przewlekłej niestabilności stawowej 
i mamy błędne koło.

Wymienione wyżej objawy mogą 
Jak postępować w przypadku zaistnienia niestabilności stawu 

skokowego?
Przede wszystkim po urazie (niezależnie czy  jest to uraz pro-

wadzący do niestabilności czy nie) zastosować stabilizator stawu 
skokowego. Nie musi to być twardy stabilizator, zazwyczaj wy-
starczy opaska stabilizująca staw zakupiona w aptece lub sklepie 
medycznym. Istnieją opaski stabilizujące uniwersalne niezależnie 
od urazu lewej czy prawej stopy. Unikanie przesilania stawu sko-
kowego jest najlepszą drogą do poprawy stabilizacji, ale niewy-
starczającą do wyleczenia.

W miarę możliwości szybko udajemy się do lekarza (ortopeda, 
lekarz rehabilitacji), który bądź poprzez badanie, bądź z pomocą 
badań dodatkowych (np. USG) rozpozna rodzaj schorzenia i za-
leci odpowiednie leczenie farmakologiczne i rehabilitację.

Najważniejsze jest zastosowanie odpowiednich ćwiczeń: izo-
metrycznych, stymulujących równowagę nerwowo-mięśniową, 
bez zbytniego obciążania stawu. Dalej istotny jest dobór odpo-
wiednich zabiegów fizykoterapeutycznych: jontoforeza z za-
stosowaniem leku przeciwzapalnego, elektrostymulacja mięśni 
wokół niestabilnego stawu, laser, pole magnetyczne, masaż sty-
mulujący.

Kolejnym bardzo ważnym elementem leczącym jest odpo-
wiednie obuwie – wyższe, ponad kostkę, stabilizujące poprzez 
odpowiedni zapiętek staw skokowy. Jeśli już dojdzie do niestabil-
ności stawu skokowego zmieńmy nawyki, nie forsujemy kończyn 
dolnych, nie chodzimy po nierównym terenie, unikamy śliskich 
powierzchni, szanujmy chory staw – to przyspieszy proces na-
prawczy.

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

Klinika Zdrówko



4NR 4/2018

Panorama Osielska MIESZKAŃCY/REKLAMA

Kącik pasjonatów 
literackich 

Włoski temperament versus polska 
krew i ciało

365 dni, pióra Blanki Lipińskiej, to pozycja, którą trudno 
mi zakwalifikować jednoznacznie do któregokolwiek rodzaju 
literackiego. Z jednej strony to typowy romans, z drugiej zaś 
powieść obyczajowa z elementami thrillera psychologiczne-
go. Jednego jestem natomiast pewien, że jest to dobra książ-
ka dla niej i niego, na letnie wieczory, kiedy nie ma nic inte-
resującego do roboty w wakacyjne lub urlopowe dni i noce… 

Treść książki jest może obrzydliwie romantyczna, jednak 
skrajnie prawdziwa i inspirująca. Jest swoistym przesłaniem, 
marzeniem, przestrogą zarazem, do czego może prowadzić 
zauroczenie drugą osobą w trakcie letnich flirtów lub co robić 
aby kochać i być kochanym. Jej fabułę oddaje doskonale po-
równanie, iż jest to konglomerat literacki „50 twarzy Greya” 
i „Ojca Chrzestnego”. To powieść, która sprawi, że krew za-
gotuje się w żyłach, bo włoski temperament oraz gorąca pol-
ska krew i piękne polskie ciało z mnóstwem problemów to 
doskonały przepis na letni bestseller.

Główni bohaterowie książki to spędzająca wakacje życia 
na Sycylii Polka, Laura i włoski autochton, mafiozo, Massi-
mo Toricelli. Ich drogi zeszły się w dniu w którym on został 
ciężko ranny i cudem uszedł śmierci, gdyż w trakcie walki 
o jego życie, zamiast tunelu tradycyjnego światła zobaczył 
oblicze pięknej kobiety, którą już po odzyskaniu sił i zdrowia 
postanowił odnaleźć za wszelką cenę. Opętany wręcz  obse-
syjnie poszukiwaniem kobiety jego życia w końcu odnajduje 
i uprowadza ją. Daje jej ultimatum, ma 365 dni na to, aby 
go pokochała i została 
jego wybranką losu. 
Polska krew buntuje się 
wobec uczuciowego 
szantażu i porwania.

Kto w tym starciu 
będzie zwycięzcą?   
Czy tych dwoje połą-
czy uczucie, czy wygra 
włoski temperament, 
czy może ułańska 
krew. Zobaczycie sami, 
jak przeczytacie, czeka 
was na pewno dosko-
nała zabawa:)

Krzysztof
Lewandowski
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Dzień dziecka w GOK Osielsko
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Mediacja jako sposób rozwiązywania konfl iktów
„Kiedy pozwolę sobie zrozumieć drugą osobę, zrozumienie 
może mnie zmienić”
Carl R. Rogers.

W związku z rosnącą  popularnością mediacji 
jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów 
sądowych oraz pozasądowych Szkoła Podstawowa w 
Osielsku wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów i rodziców planuje rozpocząć działania w tym zakresie. Dlatego 
warto poznać istotę mediacji. 
Mediacja-to sposób rozwiązywania konfl iktów, która odbywa się na płaszczyźnie potrzeb i interesów, a nie stanowisk. 
Dzięki temu możliwe jest skoncentrowanie się na problemie, a nie osobie i dojście do sytuacji wygranej dla obu stron.
CELEM MEDIACJI  NIE JEST UKARANIE I ZNALEZIENIE WINNEGO, ALE OSIĄGNIECIE WZAJEMNIE AKCEPTOWALNEGO  
(DLA WSZYSTKICH STRON KONFLIKTU) POROZUMIENIA W KWESTIACH SPORNYCH. 

Korzyści z mediacji:

• są szansą na polubowne rozwiązanie sporu
• są szybkim sposobem na rozwiązanie konfl iktu (czas trwania krótszy niż w sądzie)
• ich koszty są niższe niż koszty postępowania sądowego
• zakończenie mediacji ugodą oznacza, że wszystkie strony konfl iktu są usatysfakcjonowane jego rozwiązaniem
• pozwalają na utrzymanie wzajemnych relacji i umożliwiają dalszą współpracę
• obniżają poziom negatywnych emocji
• umożliwiają zachowanie pozytywnego wizerunku
• pozwalają poznać i zrozumieć potrzeby własne oraz drugiej strony
• dają szansę na szybsze uzyskanie naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Program objęty patronatami: Rzecznika Praw 
Dziecka, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora

 Oświaty, Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, 
TVP 3 Bydgoszcz, 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy 
oraz Wójta Gminy Osielsko
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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

POSTĘPOWANIU MEDIACYJNEMU MOŻNA PODDAĆ PRAKTYCZNIE KAŻDY RODZAJ KONFLIKTU, WAŻNE JEST JEDNAK 
BY STRONY SPORU WYRAZIŁY ZGODĘ NA ZASTOSOWANIE PROCEDURY MEDIACYJNEJ. MEDIACJA SĄ PROCEDURĄ 
CAŁKOWICIE POUFNĄ, DOSTOSOWANĄ DO POTRZEB STRON.

SYTUACJE KONFLIKTOWE URUCHAMIAJĄ W UCZESTNIKACH POKŁADY SILNYCH,  NEGATYWNYCH EMOCJI, KTÓRE 
Z KOLEI PROWADZĄ DO OGRANICZENIA PROCESÓW WZAJEMNEJ KOMUNIKACJI, ZNIEKSZTAŁCAJĄ SPOSTRZEGANIE 
RZECZYWISTOŚCI, DEFORMUJĄ OBRAZ ŚWIATA ORAZ INNYCH LUDZI. DOŚĆ CZĘSTO PROWADZĄ DO NIEPOŻĄDANYCH 
ZACHOWAŃ, A W DALSZEJ KONSEKWENCJI DO ESKALACJI PROBLEMU.

MEDIACJA MOŻE BYĆ NIEOCENIONYM  NARZĘDZIEM POZWALAJĄCYM SPOJRZEĆ NA PROBLEM Z SZERSZEJ 
PERSPEKTYWY; WSKAZAĆ NA ROZWIĄZANIE W INNY, KONSTRUKTYWNY SPOSÓB. UŚWIADOMIĆ, ŻE KONFLIKT NIE MUSI 
BYĆ POLEM WALKI, ALE WRĘCZ POWINIEN BYĆ PRÓBĄ BĄDŹ ZACHĘTĄ DO NEGOCJACJI I ZNALEZIENIA POROZUMIENIA.

DO MEDJACJI MOŻNA KIEROWAĆ WSZELKIE KONFLIKTY, OPRÓCZ TYCH, KTÓRE MAJĄ ZNAMIONA PRZESTĘPSTWA.
PODSTAWOWYMI ZASADAMI MEDIACJI SĄ:
 • DOBROWOLNOŚĆ  DO MEDIACJI STRONY PRZYSTĘPUJĄ CAŁKOWICIE DOBROWOLNIE. NIKT NIE 
MOŻE ICH DO TEJ DECYZJI PRZYMUSIĆ. 
 • BEZSTRONNOŚĆ MEDIATORA  MEDIATOR NIE OPOWIADA SIĘ PO ŻADNEJ ZE STRON, W RÓWNY 
SPOSÓB ANGAŻUJE SIĘ  W POMOC OBU STRONOM KONFLIKTU. NIE OCENIA  STRON I NIE WSKAZUJE  WINNEGO.
 • NEUTRALNOŚĆ  MEDIATOR NIE PODPOWIADA, ANI  NIE NARZUCA ŻADNYCH ROZWIĄZAŃ. 
AKCEPTUJE WSZYSTKIE AKCEPTOWANE SPOŁECZNIE, KTÓRE STRONY WYPRACUJĄ I POSTANOWIĄ PODJĄĆ 
DECYZJĘ O ICH WPROWADZENIU W ŻYCIE. ROLĄ MEDIATORA JEST TYLKO POMOC W ROZWIĄZANIU KONFLIKTU, 
A NIE DORADZAĆ I WSKAZYWAĆ „DOBRE” ROZWIĄZANIA.
 • SAMODZIELNOŚĆ W PODEJMOWANIU DECYZJI  MEDIATOR NIE PODEJMUJE ZA STRONY 
KONFLIKTU ŻADNYCH DECYZJI, A JEDYNIE ZACHĘCA DO PRZEJĘCIA SPRAWY W SWOJE RĘCE.
 • POUFNOŚĆ  MEDIACJA JEST PROCESEM CAŁKOWICIE POUFNYM. CAŁY JEJ PRZEBIEG ORAZ 
TREŚĆ ROZMÓW NIE ZOSTAJĄ NIKOMU UJAWNIONE.

Dyplomowany mediator- Aleksandra Lorenz
Dyplomowany  mediator – Ewa Delwo-Dobrowolska.
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Okiem Olgierda
Polonia Restituta 2/4 
– Bohaterowie Odro-
dzonej Rzeczypospolitej

O ile w pierwszym odcinku 
mojego czteroczęściowego 
cyklu opisałem dwóch bodaj 
największych rekonstruk-
torów Niepodległej: Józefa 
Piłsudskiego oraz Romana 
Dmowskiego, w niniejszym 
tekście skupię się na bohate-
rach „drugiego planu”, również 

wielce zasłużonych dla Rzeczypospolitej.
Ignacy Jan Paderewski urodził się w listopadzie 1860 roku 

w podolskiej Kuryłówce. Od najmłodszych lat przejawiał zdolności 
muzyczne, co znalazło ujście w jego późniejszej artystycznej karie-
rze. Ojciec Ignacego, powstaniec styczniowy, był represjonowany 
w okresie dzieciństwa chłopca. Pewnego razu ojciec został aresz-
towany, a Ignacy pobity przez carskich kozaków, co jeszcze mocniej 
utwierdziło go w przekonaniu, że jest Polakiem i Polsce chce słu-
żyć. „Patriotyzm i muzyka były ze sobą ciasno splecione. Tak było od 
zarania mego życia” – wspominał po latach.

Paderewski dość wcześnie wyjechał za ocean do Stanów Zjed-
noczonych gdzie zrobił niesamowitą karierę artystyczną. Przy tym, 
podczas wielu pianistycznych tournée ustawicznie promował pro-
jekt odrodzenia Polski. Zawierał cenne znajomości, między innymi 
z doradcą amerykańskiego prezydenta Wilsona, Eduardem Man-
della Housem. Wpływał na elity rządzące jak nikt inny. 14-ty punkt 
słynnego orędzia prezydenta Wilsona o porządku po I Wojnie Świa-
towej o odrodzonej Polsce to dzieło Paderewskiego właśnie. 

Paderewski złożył swój podpis również pod kończącym I Wojnę 
Światową i gwarantującym odrodzonej Polsce miejsce na mapie 
traktacie wersalskim. Kiedy w grudniu 1918 roku pojawił się w Pozna-
niu, jego powitanie stało się narodową demonstracją i rozpoczęło 
powstanie Wielkopolskie zapewniające ostatecznie przyłączenie tej 
dzielnicy do odrodzonej Ojczyzny.

Ignacy Paderewski swą osobą budził wielkie emocje wśród roda-
ków. Był jednym z symboli polskości w czasach w jakich przyszło 
Mu żyć.

Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 roku w Wierzcho-
sławicach w ubogiej chłopskiej rodzinie. Wychowany na polskiego 
patriotę, zdominował jeszcze w okresie przed I Wojną Światową 
środowisko galicyjskich ludowców. Początkowo Wincent Witos dzia-
łał w rejonie skąd pochodził, tj. z Galicji. Prowadził szeroko pojętą 
akcję niepodległościową: wydawał partyjny biuletyn „Piast”, orga-
nizował środowisko ludowców czy pracował nad przywracaniem 
świadomości polskiej galicyjskim chłopom. Poprzez swoją pracę 
jak i płomienne przemowy systematycznie budował swój autory-
tet. Nieco później rozszerzył swą działalność na ziemie pozostałych 
zaborów. Witos uczestniczył w pracach wielu niepodległościowych 
organizacji.

Wkrótce stał się jedną z najważniejszych sylwetek ogólnokra-
jowego ruchu ludowego. Witos: „Chłop zachował w najgorszych 
chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały pod-
stawy do tworzenia państwa”. Ten program dla polskiego chłopa: 
zachowanie ziemi jako gwarantki niezależności ekonomicznej, 

poszanowanie katolicyzmu i szacunek dla rodzącej się Polski uczy-
niły Witosa wybitnym politykiem i mężem stanu.

U zarania Niepodległej systematycznie jednoczył ruch ludowy, 
odmawiając posad ministerialnych w dwóch lewicowych rządach 
Daszyńskiego oraz Moraczewskiego.

W lipcu 1920 roku, u progu wielkiej Bitwy Warszawskiej, Wincenty 
Witos objął stery rządów. Godnie pokierował gabinetem w chwili 
kryzysu polskiej państwowości. Swym autorytetem przyciągnął do 
polskiej armii liczne rzesze chłopów. W późniejszym czasie zwano 
go „dyktatorem sejmu” ze względu na niebywały talent polityczny 
i swobodę w poruszaniu się wśród sejmowych ław.

Tak oto wąsate lico Wincentego Witosa stało się symbolem una-
rodowienia chłopskiego żywiołu.  

Ignacy Daszyński urodził się 26 października 1866 roku w Zbarażu. 
Pochodził z patriotycznie nastawionej rodziny szlacheckiej, co może 
częściowo dziwić zważywszy, że cały późniejszy żywot poświę-

cił służeniu ruchowi robotniczemu. Był socjalistą, w wielu przezeń 
tworzonych organizacjach pojawiały się pomysły iście rewolucyjne, 
lecz Ignacy zawsze dbał by towarzyszyły im postulaty niepodległo-
ściowe.

Historyk Paweł Skibiński pisze: „Przeciwnicy (Daszyńskiego) mogą 
znajdować wiele jego wypowiedzi, zwłaszcza z okresu austriac-
kiego, w których sporo jest zacietrzewienia, socjalnej demagogii 
i płytkiego antyklerykalizmu, ale z pewnością opowieści o zasługach 
Daszyńskiego nie można zakończyć na etapie bycia przezeń socjali-
stycznym ludowym trybunem”. 

W pewnością Daszyński będąc posłem do parlamentu austriac-
kiego otwarcie promował „sprawę polską”. Był również radnym 
Krakowa. Aktywnie uczestniczył w wielu antyzaborczych demon-
stracjach. Był również współtwórcą Legionów Polskich. U zarania 
niepodległości kierował także rządem, jednak zrezygnował ze 
swoich planów reform by podporządkować się Naczelnikowi Pił-
sudskiemu. Oprócz socjalistycznych pomysłów gorąco dbał o to 
by Polska się odrodziła. Rezygnował z rewolucyjnych postulatów 
w imię odrodzonej, demokratycznej Polski.

B ez przywołanych dzisiaj i wielu innych bohaterów nie byłoby 
odrodzenia Polski w 1918 roku.

Olgierd Bondara
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Panie z klubu seniora działającego przy świetlicy  udały 
się na wycieczkę szlakiem „Lovendy Kujawskiej”. W gospo-
darstwie agroturystycznym położonym w malowniczym 
miejscu, nieopodal Złotników Kujawskich seniorki uczestni-
czyły w warsztatach. Prowadziła je niezwykle sympatyczna 
właścicielka pani Karolina, która swoją pasją do lawendy 
zaraziła i zaczarowała wszystkich uczestników. W bar-
dzo przystępny sposób zostaliśmy zapoznani z zasadami 
sadzenia, uprawy, pielęgnacji i zbioru lawendy. W trakcie 
pobytu mogliśmy obcować z lawendą wieloma zmysłami. 
Wzrokiem, węchem a nawet smakiem, degustując świeżo 
upieczone maślane ciasteczka z lawendą. Fantastyczna at-
mosfera sprawiła, że czas płynął bardzo szybko, a wiedza, 
która została nam przekazana wkrótce zaowocuje w przy-
domowych ogródkach. Każdy bowiem z uczestników za-
kupił sadzonki lawendy, by mieć pamiątkę z tak udanego 
wyjazdu. Miejsce, do którego dotarliśmy chcielibyśmy zgło-
sić do miana niezwykłej atrakcji turystycznej na Kujawach!

W okresie wakacyjnym 
placówka ma do zaofe-
rowania wiele atrakcji 
dla mieszkańców w różnym przedziale wiekowym. Dla naj-
młodszych wystąpi Teatr Blaszany Bębenek. Aktorzy zapre-
zentują sztukę pt. „Piraci i wyspa skarbów.” Dla nieco star-
szych odbędą się warsztaty plastyczne, podczas których 
będziemy uczyć się malowania pejzaży na sztalugach. A dla 
wszystkich chętnych na zakończenie wakacji zaplanowana 
została wycieczka nad morze. Ponadto w świetlicy można 
korzystać ze stołu do bilarda, pograć w tenisa stołowego, 
w piłkarzyki oraz różne gry planszowe. Wszystkich chęt-
nych serdecznie zapraszamy.

JG

Wieści – Świetlica 
Niwy Wilcze
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Kącik samorządowca

Stabilna firma z 20 letnim stażem
zatrudni na stałe:

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

Kontakt: 
biuro@pwazet.com.pl 

Tel. 52 381 39 32,
      786 815 628

Kody niezgody

W czerwcowe dni, wśród części członków wspólnoty, ujaw-
niły się niepokoje co do zamiarów rozbudowy, działającej już od 
kilkunastu lat na terenie Osielska, jednej z firm. Czy rzeczywiście 
jest się czego obawiać, czy ktoś próbuje wybudować na terenie 
Osielska jakąś infrastrukturę technologiczną, która zagrażałaby 
nam samym i środowisku w którym na co dzień żyjemy, czy nie 
mamy instrumentów prewencyjnych w tym zakresie, wreszcie 
kto jest winny tej sytuacji, a kto ofiarą?

Obawy o jakość środowiska Osielska z całą pewnością wiązać  
z troską o nasze najbliższe otoczenie, które jak podkreśla Wójt 
jest potęgowane ogólnokrajową fobią, mającą swój początek 
w doniesieniach medialnych o pladze pożarów wysypisk śmie-
ci, działalności patologicznej firm trujących nasze środowisko. 
W rzeczywistości jest jednak wynikiem dość skomplikowanego 
i nie do końca skutecznego kodu administracyjnoprawnego po-
stępowania w takich przypadkach, który dodatkowo wiąże się 
z zagadnieniami przyrodniczymi i inżynierskimi. Nie będę tutaj 
przedstawiać tej procedury, gdyż jest ona niezwykle złożona, 
a przy tym daleko dyskusyjna. Faktem jest, że te trudności te 
doprowadziły do obywatelskiej aktywności, której efektem było 
spotkanie z władzami Osielska w przedmiotowej sprawie.

Spotkanie z urzędnikami gminnymi i zainteresowanymi stro-
nami w sprawie, odkryło wiele, obnażyło dobre jaki złe strony. 
Wiadomości w tym zakresie mogłyby być treścią niejednego ar-
tykułu, na pewno mogą stanowić dobrą lekcję dla nas wszyst-
kich, władz gminnych, urzędników, wszystkich członków wspól-
noty, przede wszystkim ustawodawcy. Ujawnione w ten sposób 
informacje i fakty nie doprowadziły jednak w żadnym sensie do 
konsensusu stron sprawy. Wyszło jednak w mojej opinii na jaw, 
że główny problem, kość niezgody stanowią kody materiałów, 
które miałyby stanowić surowiec do prowadzonej przez firmę 
działalności. Treść tych kodów jest tak pojemna i niejasna, że 
rzeczywiście może budzić określone obawy, wątpliwości, czy 
materiały stosowane w działalności firmy nie będą stanowić po-
tencjalnego zagrożenia dla środowiska. 

Kody jednak kodami, mogą być pojemne treściowo, pamiętać 
należy, że każda działalność gospodarcza - co do zasady - pod-
lega swobodzie, winna być wykonywana w ściśle określonych 
ramach. Zakres tak dla przedmiotowej działalności określone 
zostały między innymi w stosownej decyzji środowiskowej. 
Można tutaj dyskutować, czy wydana przez właściwy organ  
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie powinna być 
poprzedzona pełną oceną oddziaływania na środowisko, a nie 
tylko ograniczeniem się do zasięgnięcia opinii w przedmiotowej 
sprawie właściwych władz ochrony środowiska i bezpieczeń-
stwa sanitarnego. Faktem jest jednak, że brak takowej nie jest 
naruszeniem prawa a jedynie wynikiem pewnej niefrasobliwości, 
a właściwiej byłoby lepiej określić przewrotności losu. 

Okazało się bowiem, że wójt jako gorący zwolennik „miesz-
czańskiego” Osielska stał się stronnikiem przedsiębiorców, pod-
czas gdy poplecznicy działalności gospodarczej w gminie zostali 
obrońcami mieszkańców. W rzeczywistości wszyscy zostaliśmy 

pokrzywdzeni przez prawo. Nie znaczy to, że jesteśmy pozba-
wieni instrumentów zapobiegawczych. Ten sam ustawodawca, 
który tworzy niedoskonałe przepisy, wyposażył swoje „ofiary” 
w narzędzia, które są w stanie oddziaływać zapobiegawczo i na-
prawczo. W tym zakresie wymienić należy odwołania, skargi, żą-
danie informacji lub odszkodowania i kary administracyjne. Taki 
środek w niniejszej sprawie został już zaimplementowany w po-
staci odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 
które należy ufać dokona wnikliwej analizy i oceny, zarówno pod 
względem formalnym jak i merytorycznym. Z tego też powodu 
do czasu wydania rozstrzygnięcia należy wstrzymać się z artyku-
łowaniem krytycznych uwag, co nie oznacz, że mamy wyłączyć 
przysłowiowe myślenie, gdyż komentowanie sprawy, kierowanie 
uwag, zwłaszcza krytycznych, może być odebrane niewłaściwie 
co do intencji. Może skutkować narażeniem się na zarzut prowa-
dzenia niezdrowej i chyba przedwczesnej kampanii wyborczej.

Należy podkreślić, iż stając się ofiarami, zostaliśmy także be-
neficjentami. Jest bowiem bezsprzecznym fakt, że sprawa ta 
zmobilizowała wspólnotę do działania, poszukiwania prawdy 
i sensownych rozwiązań. Okazuje się, że jesteśmy zdolni do roz-
mów, nawet tych niełatwych, niewygodnych, współdziałania 
w sprawach nieprostych na rzecz naszej małej ojczyzny – Osiel-
ska. Z tej wartości należy się cieszyć i patrzeć z ufnością w przy-
szłość lokalnych spraw publicznych.

Krzysztof Lewandowski
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Na terenie Parku Nadleśnictwa Żołędowo odbył się II Regio-
nalny Konkurs Wokalny, pod nazwą „Śpiewam o miłości”. Już po 
raz drugi Sołtys i Rada Sołecka Żołędowa wraz z Joanną Kanabaj 
Nowak - instruktor Świetlicy GOK w Żołędowie, Nadleśnictwem 
Żołędowo oraz Lokalną Grupą Działania „Trzy Doliny” zaprosili 
dzieci, młodzież oraz dorosłych do wzięcia udziału w przedsię-
wzięciu jakim jest Festiwal Żołędowo. 

Honorowy patronat 
imprezy objął Starosta Po-
wiatowy Pan Wojciech 
Porzych. Na festiwalu nie 
zabrakło również patrona-
tów medialnych – „Gazeta 
Pomorska”, Radio „Pik” oraz 
„TVP3”.

W konkursie wzięli udział 
soliści oraz zespoły w czte-
rech kategoriach wieko-
wych. Poziom umiejętności 
wszystkich uczestników 
był bardzo wysoki o czym 
świadczyły długie obrady 

„Jury” oraz długie owacje publiczności. „Jury” w składzie: Ewa 
Witkowska Fanslau, Magdalena Puciata oraz Adrianna Łuczkow-
ska, przyznało następujące miejsca: 

Kategoria 6 – 9 lat:   I miejsce – Małgorzata Manthey – Byd-
goszcz, II miejsce – Maja Rozenfeld, Świetlica Żołędowo, III miej-
sce – Aleksandra Antczak – SP nr. 9  w Bydgoszczy.

Kategoria 10 – 14 lat:    I miejsce – Agata Rydlewska – MDK 
Barcin, II miejsce – Błażej Skrabuła – SP w Maksymilianowie, III 
miejsce – Agata Bachurska – MGOK w Koronowie, Wyróżnienie 

– Urszula Stegienka – SP 32 Bydgoszcz. Kategoria  15  - 18 lat:    
I miejsce – Monika Przybysz – MGOK Koronowo, II miejsce – Trio 
a Mina – GOK  Osielsko. III miejsce – Aleksandra Matyka MDK 
nr 6 Bydgoszcz. Kategoria  18 +:  I miejsce – Anna Kamińska  - 
Więcbork – Lubcza, II miejsce – Amadeusz Drąg – Bydgoszcz, III 
miejsce – Roksana Januszewska – Świetlica Żołędowo.

Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem za-
równo uczestników jak i publiczności. W tym roku zgłosiło się 
72 wykonawców. Całość brawurowo 
poprowadził Pan Jacek Pawlewski.
 Na konkursie nie zabrakło również 
gości honorowych – przedstawicieli 
władz lokalnych.

Festiwalu, nie udałoby się zorgani-
zować, gdyby nie pomoc sponsorów:  
„IWDAR”, Rzepińscy, sieć kina Helios, 
V-TEC Consulting, Adifot, Zajazd „Pod 
Grzybkiem”, Trakcja PRKiI, Motomar-
ket, Akademia Perswazji, Fitness For-
don, Cross Fordon, Kando Plus, Adelina 
Porazińska - Sezamka, Justyna Nowicka Garbowska, Wioletta 
Swendrak.

Wszystkim współorganizatorom, sponsorom, jury oraz oso-
bom, które przyczyniły się do organizacji oraz czynnej pomocy 
w trakcie festiwalu, serdecznie dziękuję. Wszystkich zaintereso-
wanych, którzy chcieliby wziąć udział w trzeciej edycji Festiwalu 

Żołędowo  oraz sponsorzy i osoby prywatne, które zechciałyby 
wspomóc kolejną edycję, zapraszam na stronę oficjalną festiwa-
lu:  www.festiwalzoledowo.pl

Joanna Kanabaj Nowak

II Regionalny Konkurs Wokalny
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Przyszły nareszcie ciepłe dni, dzięki czemu dzieci mogły 
korzystać z zajęć rekreacyjnych na boisku i przy świetlicy. 
Ruch na świeżym powietrzu sprzyjał poprawie kondycji 
zarówno fizycznej jak i psychicznej. Humor bowiem nie 
opuszczał naszych pociech a głowy pełne pomysłów wy-
myślały ciągle nowe zabawy.

W dni deszczowe i wietrz-
ne uczestnicy zajęć chętnie 
korzystali z gier planszowych, 
oraz  ruchowych na x -box. Na zajęciach plastycznych  wy-
konywano prace związane z latem i wakacjami. Piękne ko-
lorowe ryby i akwarium ozdobiły ścianę naszej świetlicy.

Dzieci miały okazję wybrać się na wycieczkę do Manufak-
tury Słodyczy. Tam poznały technikę produkcji lizaków oraz 
same mogły wykonać lizaka i udekorować swoją czekoladę. 

Był też czas na spacer po Bydgoszczy i zabawę na placu 
zabaw. W drodze powrotnej pociechy zmęczone harcami 
udały się na regeneracyjny posiłek. Jak co roku w naszej 
świetlicy odbyły się obchody Dnia Dziecka. Na początku 

dzieci przywitał Cyrk 
Adonis, zabawiający 
sztuczkami magicznymi 
i wesołymi scenkami. 
Następnie uczestnicy 
mogli korzystać dowoli 
z darmowej zjeżdżalni 
i trampoliny a w ramach 
regeneracji otrzymali 
popcorn i watę prosto 
z urządzenia.

AO

Wieści ze Świetlicy Jarużyn

AO
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Półkolonie letnie
Wspólnie ze Świetlicą w Bożenkowie zorganizowane 

zostały półkolonie dla dzieci. W tym roku dla dzieci cze-
kało wiele atrakcji. Najciekawszą była wycieczka do Mia-

steczka Westernowego 
w Bożejewiczkach k/
Żnina. Liczne pokazy 
z użyciem pirotechniki, 
szukanie złota, łapa-
nie na lasso to niektó-
re z atrakcji, które tam 
spotkaliśmy. Innym 
razem pojechaliśmy na 

warsztaty z robotyki 
i do pokoju zaga-
dek oraz do Menni-
cy. W pozostałe dni 
w świetlicy organi-
zowane były zajęcia 
plastyczne, profilak-
tyczne oraz różne gry 
i zabawy. 

Wycieczki klubu seniora
Wakacje to czas kiedy seniorzy podróżują. Najpierw wy-

braliśmy się na dwudniową podróż do Lidzbarka Warmiń-

skiego i Olsztyna. Była to nasza pierwsza wyprawa kilku-
dniowa. Najpierw pojechaliśmy do Lidzbarka nazywanego 
„Sercem Warmii”. Niewielka miejscowość kryjąca wiele 
zabytków m.in. Zamek Biskupów Warmińskich, gotyc-
kie kościoły, fragment murów obronnych z Wielką Bramą. 
Następnego dnia pojechaliśmy do Olsztyna. Tam również 

znajduje się wiele 
zabytków i atrak-
cji turystycznych 
takich jak: ka-
tedra gotycka, 
liczne muzea 
oraz planetarium 
z obserwatorium 
astronomicznym. 
Kolejnym celem 
było nasze polskie morze a dokładniej to Hel, na który po-
płynęliśmy tramwajem wodnym z Gdańska . 

Festyn rodzinny w Maksymilianowie
Tradycyjnie wspólnie z parafią w Maksymilianowie zo-

stał zorganizowany festyn dla mieszkańców i nie tylko. Dla 

przybyłych uczestników 
czekało wiele atrakcji 
zarówno na scenie jak 
i poza nią. Nie zabra-
kło również tradycyjnej 
loterii fantowej. Na za-
kończenie festynu wy-
stąpił duet akordeono-
wy Bayan Brothers.

Letnie wieści ze Świetlicy w Maksymilianowie

DK
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W tym roku panie z KGW Maksymilianowo lato przywi-
tały nad morzem. Razem z koleżankami z KGW Niemcz 
wybrałyśmy się na dwu-
dniową wycieczkę do Łeby. 
I chociaż wybrzeże powitało 
nas deszczem,  nie zrezy-
gnowałyśmy jednak ze spa-
cerów piękną, piaszczystą 
plażą. Po zakwaterowaniu, 
grupkami wyruszyłyśmy na 
odkrywanie uroków  kuror-
tu. Okazało się, że w Łebie 
jest parę rzeczy wartych 
zobaczenia, chociażby mu-
zeum motyli czy Iluzeum. 
Można także nacieszyć oko 
w muzeum bursztynu albo 
pobłądzić w Labirynt Parku. 
Ośrodek Wczasowy Słowiniec, w którym nocowałyśmy, 
pamięta co prawda czasy PRL-u ale ma już nowocześnie 
odremontowane łazienki w każdym pokoju. A jego zaletą 
jest urokliwe położenie w lesie na samym wybrzeżu i tylko 
wydmy oddzielają go od  morza. Uroku dodają mu także 
mewy spacerujące pod oknami. I to właśnie ich krzyk obu-
dził nas następnego ranka.  

Największą atrakcją Łeby są ruchome wydmy i to tam 
udałyśmy się drugiego dnia. Najpierw popłynęliśmy stat-
kiem po jeziorze Łebsko, które jest trzecim co do wielkości 
jeziorem w Polsce, z przystani Rąbka do wyrzutni rakiet.  
A z powrotem, jak kto chciał – pieszo, melex-em lub rowe-
rem aż do samych wydm. 

Największą wydmą  jest Łącka Góra o wysokości ponad 
czterdziestu metrów. Z jej szczytu roztacza się niesamowity 
widok, który sprawia, że możemy się poczuć jak na praw-
dziwej pustyni.  Wydmy mienią się wszystkimi odcieniami 

żółci, złota i ochry i tylko miejscami przebija się zieleń. Ru-
chome piaski tworzą przepiękny pustynny krajobraz, uni-

katowy w Europie i robiący 
duże wrażenie na osobach, 
które tak jak ja, widzą go po 
raz pierwszy. 

Nasz pobyt na wydmach 
zakończyłyśmy zwiedza-
niem muzeum wyrzutni 
rakiet z okresu II wojny. 
W latach 40-tych XX wie-
ku zlokalizowany był tu-
taj  tajny, niemiecki poligon 
doświadczalny,  w którym 
testowano wyrzutnie i po-
ciski rakietowe. Z dawnej 
bazy pozostało niewiele, 
bo wycofujące się wojska 

niemieckie, wysadziły wszystkie konstrukcje. Ale nasz prze-
wodnik opowiadał tak barwnie, że bez trudu mogłyśmy 
sobie wyobrazić jak to wszystko wyglądało. Po tej krótkiej 
lekcji historii wróciłyśmy do rzeczywistości i ze smutkiem 
stwierdziłyśmy, że czas wracać do domu.

 W pierwszy piątek lipca, jak co roku, w Pieczyskach 
odbył się koncert z cyklu „Arie na plaży – Ryszard Smę-
da zaprasza”. I członkinie KGW Maksymilianowo chętnie 
z tego zaproszenia skorzystały. Wybrałyśmy się autokarem 
aby posłuchać przepięknych utworów z najsławniejszych 
oper, operetek i musicali.  Maestro Ryszard Smęda – bas - 
rozpoczął koncert na plaży arią, którą znają wszyscy pie-
czyszczanie: „Jaki piękny wieczór”.  A wieczór rzeczywiście 
był piękny, ciepły i nawet komary nie gryzły. Potem na sce-
nie wystąpili jeszcze Małgorzata Grela – sopran,  Wiktoria 
Wizner - sopran i Marcin Skibiński tenor. I zaśpiewali nie 
tylko arie ale także znane i lubiane piosenki takie jak „Gdzie 
ci mężczyźni?”  Ten miły wieczór zakończył się, wpadającą 
w ucho arią „Dziewczęta z Barcelony”, którą panie z KGW 
nuciły sobie wracając do domu. 

 To nie wszystkie atrakcje, które zaplanowałyśmy na 
lato. Jeszcze w lipcu wybieramy się do Sopotu. Ten wyjazd 
organizują  nasze koleżanki z KGW Niemcz. W miesiącu 
sierpniu: - już  mamy  zakupione bilety na tramwaj wodny 
po Brdzie trasą staromiejską oraz  planujemy odpoczynek 
przy tężniach i kąpiel w basenach solankowych  w Inowro-
cławiu. Natomiast we wrześniu wybieramy się do pałacu 
w Lubostroniu i na Festyn Archeologiczny do Biskupina.

Maria Krygiel

Wieści z KGW Maksymilianowo
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Rodzinny Rajd Rowerowy to  tradycja na stałe wpisana 
w terminarz imprez sportowych GOSIR-u i Przedszkola 
DZIECIĘCY ŚWIAT MONTESSORI w Niemczu. Partnerem 
imprezy był także NBIKE ACADEMY, a wsparcia udzielali 
nam bydgoscy policjanci, którzy dbali o bezpieczeństwo 
rajdowców.

Pogoda, jak na zamówienie – idealna.  
W tym roku w rajdzie wzięło udział aż 270 osób!
Dorośli i dzieci, wszyscy na rowerach, ruszyli przy dźwię-

kach muzyki na siedmiokilometrową trasę spod orlika 
w Żołędowie. Tempo jazdy spokojne, spacerowe, bo prze-
cież to nie wyścig.  Najmłodsze maluchy siedziały w specjal-
nych rowerowych wózkach  lub siodełkach. Starsze  dzieci 
na biegówkach i zwykłych rowerkach, wszystkie  bardzo 
przejęte czekającą przygodą, chociaż na trasie, co niektó-
rym zdarzało się zasnąć w rowerowym wózku.  

Trasa dla niektórych krótka, dla innych była nie lada wy-
zwaniem. 

Koniec rajdu, jak zwykle w Niemczu w przedszkolu Mon-
tessori. 

Tam na wszystkich czekał piknik z grochówką, lodami 
i innymi atrakcjami, z których najważniejsze, to wręczenie 
nagród dla najmłodszego i najstarszego zawodnika, a także 
losowanie nagród rzeczowych przez wszystkich uczestni-
ków rajdu. 

Sponsorom: MROZOBIKE I PIZZERII CAMEL serdecz-
nie dziękujemy za pomoc.

E.O.W.

 VII  RODZINNY  RAJD  ROWEROWY
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Festyn Jarużynka

Organizatorzy:
GOK Osielsko, Świetlica Jarużyn, Sołtys 
i Rada Sołecka Jarużyna
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Festyn w Niemczu 
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Można powiedzieć, że okres letni to czas lenistwa i wypoczynku. 
Jednakże dla podopiecznych świetlicy to okres intensywnych zajęć, 
spotkań oraz wycieczek.

Już w pierwszych dniach wakacji zostały przygotowane dla dzieci 
półkolonie, które odbywały się wspólnie z świetlicą w Maksymilia-
nowie. Liczebna gromadka (30 dzieci) uczestniczyła w zajęciach 
profilaktycznych, plastycznych, ruchowych  oraz licznych wyjaz-
dach. Dzieci odwiedziły miasteczko westernowe w Bożejewiczkach, 
mennice w Bydgoszczy oraz Escape Room. Każdy dzień wnosił 
zawsze coś nowego. Jednakże największym zainteresowaniem cie-
szyły się zajęcia z robotyki. Tak niepowtarzalny tygodniowy czas, 
dzieci mogły spędzić dzięki dofinansowaniu z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w Osielsku.

Po wspólnych półkoloniach odbyły się wakacyjne zajęcia świe-
tlicowe. I już pierwszego dnia grupa zaliczyła wysiłek ruchowy. Na 
początku był pobyt w Laser Arenie, gdzie w specjalnych kamizelkach 

i z laserami w dłoniach trzeba było ustrzelić przeciwnika. Później 
przejazd do parku linowego. I tam dopiero się zaczęło. Po wstępnym 
przeszkoleniu  i w całym oprzyrządowaniu rozpoczęło się zdobywa-
nie poszczególnych etapów trasy. Był płacz, pot i jedno zdanie „nie 
dam rady”. Co po niektórzy wołali o pomoc w przytrzymaniu drąż-
ków lub lin. Dopiero postawienie nóg na ziemi wywoływało euforie 
z ukończenia trasy i stwierdzenie, że przejście było bardzo łatwe. 
Aby wyciszyć grupę kolejnego dnia odbyły się warsztaty decoupage.

Grupa ozdabiała drewnianą szkatułkę, wykorzystując do tego 
różne techniki.  Po wyczerpujących warsztatach, następnego dnia 
dzieci pojechały do Jagodowej Stajenki. Tam miały okazję przejechać 
się bryczką i konno. Przygotować posiłek dla koni, jak również zająć 

się  ich pielęgnacją. Oprócz tego zaznajomić się z oprzyrządowa-
niem rumaków. Pobyt w stajence zakończyła zabawa w podchody, 
która miała miejsce również w ostatni dzień zajęć. Jednakże, tym 
razem poszukiwania przeciwników odbyły się w godzinach noc-
nych. Tak, jak zawsze wyposażeni w latarki i odblaski, grupy szukały 
siebie nawzajem. Niestety nocny  deszcz przyspieszył zakończenie 
zabawy i powrót do placówki, aby   przygotować posłania. Nocne 
harce i dobra zabawa zakończyła się dopiero nad ranem. Grupa 
opuszczała placówkę wymęczona ale zadowolona kończąc w ten 
sposób wakacyjne zajęcia. 

Letnie miesiące  przyczynił się również do większej aktywności 
bożenkowskich seniorów. „Młodzi duchem” wybrali się do nadmor-
skiego kurortu, aby tam w dobrym towarzystwie miło spędzić czas. 
Słoneczna pogoda oraz nadmorski klimat wprowadził wszystkich 

w stan relaksu. Był czas na leżakowanie, spacer oraz smaczną rybkę. 
Po takim wypoczynku grupa wracała rześka i pozytywnie nastawiona.
 Kolejną wyprawą grupy było zapoznanie architektury przemysło-
wej III Rzeszy na obszarze DAG 
Fabryk Bromberg, mowa o Explo-
seum. Przez kilka godzin, krocząc 
w podziemiach  grupa poznała 
historię oraz ekspozycję  jednego 
z największych przedsiębiorstw 
zbrojeniowych III Rzeszy wznie-
sionego na okupowanych 
ziemiach polskich. Po wyczer-
pującym zwiedzaniu seniorzy 
udali się na tramwaj wodny. Tam  
z okien łodzi wszyscy podziwiali  
nadbrzeżne widoki, które na co 
dzień są mało znane. Szum wody i kołysanie sprawiło wyciszenie,  
kontemplację i nasunęło pomysł na dalsze wojaże. 

HK

Wakacyjne newsy z Bożenkowa
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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

W świetlicy przed zakoń-
czeniem  roku szkolnego 
było wiele ciekawych zajęć 
dla dzieci i młodzieży tak aby 
ten ostatni czas wykorzystać 
maksymalnie. Dzieci ze szkoły 
podstawowej wręcz uwielbia-
ją zajęcia kulinarne, które pro-
wadzone są w każdą środę, na 
których robimy coraz ciekaw-
sze potrawy i ciasta wymy-
ślane przez dzieci. Robiliśmy 
rogaliki z ciasta francuskiego 
z marmoladą i czekoladą, po-
pularne i lubiane przez dzieci 
ciasto brownie a na zakończe-
nie roku szkolnego dzieci pra-
gnęły zrobić swój ulubiony tort 
bezowy, którego zrobiliśmy 
w wersji czekoladowej i tru-
skawkowej. Kolejnymi lubia-
nymi przez dzieci zajęciami są 
warsztaty plastyczne, na któ-
rych robiliśmy laurki z żywych 
kwiatów na dzień mamy oraz 
figurki z masy solnej.  Dzieci 
również lubią zajęcia na świe-
żym powietrzu wiec jak jest 
pogoda to prowadzimy je na 
naszym podwórku np. gramy 
w ulubioną grę w „cukierka” 
z matą edukacyjną.

Zapraszamy wszystkie dzieci 
z Niemcza do wspólnej zaba-
wy.

RK

Działalność Świetlicy Niemcz 
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Jak co roku w  Bożenkowie przywitano pierwszy Dzień 
Lata i Noc Świętojańską na terenie Gminnej Bazy Wypoczyn-
kowej. Zabawa trwała do białego rana przy hitach muzycz-

nych oraz konkursy na sprawność i skupienie.  W konkur-
sach nie mogło zabraknąć rzutów wiankami czy splatania  
warkoczy. W tych właśnie konkurencjach uczestniczyły 
panie. Natomiast  panowie musieli się wykazać w tańcu 
z miotłą, z którą sobie znakomicie poradzili. Dla kultywo-
wania Nocy Świętojańskiej panie tańcowały w  powabnych 

wiankach . Piękna 
noc sprawiła, iż 
wszyscy się  znako-
micie bawili. Nawet  
świetliki świętojań-
skie fruwały do tak-
tu. 

HK

Noc Kupały

Kwiaty w ogrodzie 
Panie z koła „Być kobietą” z GOK Osielsko, odwiedziły   Mi-

nikowo. To tam odbyły się Targi Ogrodnicze, pokazy strażackie 
i inne ciekawe prezentacje sztuki folklorystycznej i gastronomicz-
nej. Każda z nas „lżejsza o parę złotych” wróciła do domu z na-
ręczem roślin i innych drobiazgów. Wspólny wyjazd był kolejną 

okazją do integracji i wymiany doświadczeń. Pogoda ducha była 
równie piękna jak maj tego roku.

Pozdrawiam
Ela Jaroch
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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

Ciekawostki ze świata podatków

Zarząd sukcecyjny w fi rmie

W sejmie trwają obecnie pracę na projektem ustawy o za-
rządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. 
Ustawa będzie reguowała kwestie związane z tymczaso-
wym zarządem przedsiębiorstwem po śmierci osoby fizycz-
nej prowadzącej jednosobową działalność gospodarczą. 

W myśl nowych przepisów wielkość udziałów w firmie 
będzie ustalana na podstawie wielkości udziałów w spadku 
lub udziałów we współwłasności przedsiębiorstwa. Usta-
nowienie zarządu sukcesyjnego będzie wymagało powo-
łania zarządcy sukcesyjnego i zgody danej osoby na peł-
nienie tej funkcji oraz wpisania jej do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zarząd sukcesyjny 
będzie ustanawiany z chwilą śmierci przedsiębiorcy.

Zarządcą sukcesyjnym może być osoba posiadająca peł-
ną zdolność do czynności prawnych. Jednak nie każda – nie 
może być zarządcą sukcesyjnym ten, w stosunku do kogo 
wydano zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. 
Można będzie ustanowić jednego zarządcę sukcesyjnego. 
Będzie miał on prawo prowadzenia firmy w spadku i po-
dejmowania czynności związanych z sądowymi i pozasą-
dowymi sprawami firmy. Zarządca będzie mógł ustanowić 
pełnomocnika.

W sprawach, które dotyczą czynności, które nie przekra-
czają zwykłego zarządu, zarządca będzie działał za zgodą 
właścicieli firmy, a jeżeli zgody nie będzie – za zezwoleniem 
sądu. Zarządca po ustanowieniu będzie musiał złożyć wy-
kaz inwentarza firmy w spadku, a po wygaśnięciu zarządu 
wydaje firmę w spadku właścicielom. Przedsiębiorca za ży-
cia będzie mógł powołać zarządcę sukcesyjnego, przewi-
dziano na to dwa sposoby: 

• wskazanie określonej osoby do pełnienia funkcji zarządcy 
sukcesyjnego, 

• zastrzeżenie, iż wskazany prokurent stanie się zarządcą 
sukcesyjnym.

• W sytuacji, gdy przedsiębiorca sam nie powołał zarządcy 
sukcesyjnego, po jego śmierci będzie mógł zrobić to:

• małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział 
w przedsiębiorstwie w spadku,

• osoba, która przyjęła zapis windykacyjny, którego przed-
miotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębior-
stwie, a jeżeli nie ogłoszono testamentu, w którym został 
uczyniony taki zapis windykacyjny – osoba, która przyjęła 
spadek.

Zarządca sukcesyjny od chwili śmierci przedsiębiorcy do 
dnia wygaśnięcia zarządu będzie wykonywać obowiązki 
pracodawcy. Jeżeli zarząd sukcesyjny zostanie ustanowio-
ny z chwilą śmierci przedsiębiorcy, umowy o pracę będą 
nadal obowiązywały. Jeżeli natomiast zarząd sukcesyjny 
zostanie ustanowiony później, umowy o pracę wygasną 
w ciągu 30 dni, a pracownicy będą mieli prawo pierwszeń-
stwa przyjęcia do pracy w razie ponownego zatrudnienia                                   
w przedsiębiorstwie. Za zobowiązania przedsiębiorstwa 
w spadku solidarną odpowiedzialność ponoszą właściciele 
przedsiębiorstwa w spadku.

KANCELARIA DORADZTWA
PODATKOWEGO

Paweł Wysiński
ul. Królowej Jadwigi 18/502

BYDGOSZCZ
tel. 793 424 422

www.doradztwo-podatkowe.net.pl
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Nowe oblicze GOK Osielsko – wystawa 
Studenci Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy przygotowali imponujące koncepcje projek-

towe przebudowy (rozbudowy) Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku. 
Efekty ich prac można było oglądać w lipcu w naszym ośrodku, gdzie prezentowane były   trzy projekty autorstwa 

studentek II roku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunku Architektura. Projekty opra-
cowane zostały pod kierunkiem: mgr inż. arch. Patrycji Cetnarowskiej i mgr inż. arch. Łukasza Rosiak. Szczególne 
podziękowania dla dr hab. inż. arch. Piotra Obracaja, prof. nadzw. UTP, kierownika Katedry Architektura WBAiIŚ.
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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

Paryskie klimaty w GOK Osielsko

Opiekun koła: Paweł Cywiński 
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Półkolonie GOK Osielsko

Kierownik półkolonii Piotr Wizimirski 
i opiekun Justyna Baranowska
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Zakończenie roku akademickiego U3W 
Osielsko

Koordynator U3W Osielsko
Piotr Wizimirski

Podczas wakacji dzieci z Gminy Osielsko miały możli-
wość uczestniczyć w warsztatach plastycznych. Tego-
roczne zajęcia przebiegały pod hasłem „Pakujemy pre-
zenty”. Najmłodsi poznali technikę decoupage i wykonali 
tą techniką ozdobne pudełka. Kolejnego dnia każdy wy-
konał  kolorowe kartki okolicznościowe i ozdobił różne 

torebki papierowe. W ostatnim dniu mali artyści poznali 
sposób wykonania pudełek, w które można oryginalnie 
zapakować prezent. Warsztaty jak co roku cieszyły się  
dużym zainteresowaniem, a dzieci biorące udział wycho-
dziły z zajęć uśmiechnięte i zadowolone ze swoich prac. 

MO

Wakacje z plastyką w GOK Osielsko



26NR 4/2018

Panorama Osielska KULTURA

Czerwiec, Bożenkowo i wiele pań, to nic 
innego jak co roczny  Zjazd Bożen. Tak jak 
zawsze „płeć piękna” rozpoczęła  swoje 
spotkanie od przemarszu ulicami Bożenko-
wa. Później przyszła kolej na cześć oficjalną 
i przekazanie symbolicznego klucza do bram 
miejscowości przez Włodarza  Gminy. Po tak 
spektakularnym początku przyszedł czas na 
występy artystyczne i dobrą zabawę.  Na 
scenie zaprezentowały się dzieci z Studia 
Piosenki z GOK - u, tancerze z Fabryki Tań-
ca z Osielska. Znakomite głosy i  wspania-
łe układy taneczne  wprawiły Bożenki do 
wspólnej zabawy. Na scenie nie mogło za-
braknąć  znakomitego zespołu „Bayan Bro-
thers”. To właśnie oni sprawili, iż wszyscy, 
jak jedna rodzina tańczyli na parkiecie, nie 
licząc lat, ani problemów, zdrowotnych wy-
dobywając ostatnie siły z tańczących. Swo-
ją część artystyczną przygotowały również 
prowadzące tegoroczny zjazd Kaszubki. 
Na scenie  zaśpiewały hymn zjazdu. Słowa 
hymnu o Bożenkowie do podkładu znanego 
hitu napisała jedna z kaszubskich  Bożenek. 
Ponadto odbyły się wybory Mis Łąki. 

Panie zaprezentowały przed jury i pu-
blicznością nieodzowne wdzięki i wspaniałe 
stroje.

Aż chciało się patrzeć na kreacje, które za-
chwycały pomysłowością i kreatywnością.   
Narady jury nie trwały długo. Jednomyślnie 
wybrano Mis Łąki, która kreatywnie i z hu-
morem zaprezentowała swoje gracje. 

Po części artystycznej Kaszubki zaprosiły 
wszystkich do biesiadnego stołu, aby skosz-
tować dań regionalnych przygotowanych 
przez  Bożenki. Niestety po wspólnej zaba-
wie nastał czas pożegnań. Bożenki odjecha-
ły na miejsce noclegu, dziękując za wspania-
łą zabawę i mówiąc „Do zobaczenia za rok”

Konferansjerem zjazdu był Daniel Kos-
sakowski, który dzielnie prowadzi Bożeny 
przez prawie wszystkie lata. A pomagała 
w tym ekipa GOK-u, dzięki, której powstał 
program artystyczny i całe zaplecze tech-
niczne. 

 HK

Zjazd Bożen z nutą kaszubską
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Szkolny zespół muzyczny „Wesołe nutki”, przygotował koncert pt. „Dziecięcy krąg przyjaźni” dla dzieci przebywają-
cych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. „Wesołe nutki” (zespół składający się z uczniów klas 0-4 Szko-
ły Podstawowej w Osielsku), po raz kolejny zaśpiewały i zatańczyły dla swoich rówieśników, a także wręczyły chorym 

dzieciom drobne upominki. 
Otrzymały gromkie brawa 
i piękne, pełne wzruszają-
cych słów podziękowanie 
od  Dyrekcji Szpitala.

„Wesołe nutki” wystąpiły 
także w swojej szkole dla 
koleżanek i kolegów.  

opiekun koła
muzycznego

„Wesołe nutki”  

Iwona
Staniszewska

MIESZKAŃCY/REKLAMA

KWIACIARNIA 

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

OGRODNICTWO
   wrzosy
   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

Wesołe nutki
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XXV Lecie Klubu Seniora w Osielsko  

Przewodniczącą klubu od samego początku jest p. Irena Guczkowska, której życzymy wytrwałości.
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VIII INTEGRACYJNY MITYNG PŁYWACKI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

o puchar Wójta Gminy Osielsko
III PŁYWACKIE MISTRZOSTWA POWIATU BYDGOSKIEGO 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
pod honorowym patronatem

Starosty Powiatu Bydgoskiego

Pod honorowym Patronatem Starosty Powiatu Bydgoskiego tradycyjnie, jak co roku  w maju na naszym gminnym base-
nie w Osielsku, zorganizowaliśmy Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych, a także Mistrzostwa Pływackie.

Gościliśmy ponad 84 zawodniczek i zawodników – uczniów i wychowanków ze szkół, ośrodków i placówek szkolno-
wychowawczych oraz warsztatów, stowarzyszeń i świetlic terapeutycznych z terenu województwa kujawsko-pomorskie-
go. W tym roku przyjechało do nas aż 16 drużyn. 

Otwarcia imprezy dokonał Starosta Powiatu Bydgoskiego - Pan Wojciech Porzych wraz z Panią v-ce Wójt – Marią Joń-
czyk. 

Najwszechstronniejszą ekipą, która wywalczyła najwięcej złotych i srebrnych medali  okazała się drużyna Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  nr 3  Bydgoszcz z ulicy Granicznej.  W tym roku to oni zdobyli Puchar Wójta Gminy 
Osielsko.

Bieg sztafetowy wygrała natomiast ekipa Warsztatów Terapii Zajęciowej „Razem” z Inowrocławia.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy pakiet zasponsorowany przez instytucje i firmy, które wsparły organizację 

tej integracyjnej imprezy.
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W dniach od 2 do 12 lipca w ośrodku wypoczynkowym 
„Polonez” w Pieczyskach odbył się obóz sportowy zawod-
ników klubu KS Victoria Osielsko połączony z obozem 
Kadr Wojewódzkich: Kujawsko-Pomorskiego, Warmińsko-
Mazurskiego i Pomorskiego. Łącznie udział w treningach 
brało ponad 70 adeptów sportu zapaśniczego. Połączenie 
obozów miało na celu zwiększenie rywalizacji pomiędzy 
zawodnikami, szkoleniem się ze swoimi rówieśnikami z in-
nych klubów oraz województw.

Dzieci i młodzież (10 zawodników) z klubu Victoria Osiel-
ska mogła uczestniczyć w obozie dzięki otrzymanemu do-
finansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki  w ramach 
programu „Sport dla Wszystkich”. Zawodnicy codziennie 
mieli trzy jednostki treningowe. Dzień  zaczynali rozruchem  

na świeżym powietrzu o godzinie 7.30, następnie o godzi-
nie 11.00 udawali się wypożyczonym autobusem do hali 
GOSiR-u  w Koronowie celem przeprowadzenia  jednostki 
treningowej na macie. Zajęcia popołudniowe zawsze odby-
wały się na powietrzu, były to m.in. biegi, ćwiczenia siło-
we z partnerem, kajaki, gry w piłkę nożną, siatkową oraz 
pływanie w zalewie koronowskim. 11 lipca zorganizowali-
śmy wspólne, pożegnalne ognisko, na którym nie zabrakło 
pieczenia kiełbasek, oraz wspomnień najlepszych chwil 
z obozu. Podczas obozu zawodnicy mieli fachową opiekę 
trenerską, która zajmowała się szkoleniem, nauczaniem 
a czasami nawet i wychowywaniem dzieci i młodzieży.

MZ

„Sport dla Wszystkich” 
– obóz sportowy zawodników klubu KS Victoria Osielsko

Święto Gminy Osielsko i otwarcie
Świetlicy Żołędowo
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W kończącym sezon startowy III Turnieju Karate o Puchar 
Burmistrza Kruszwicy zawodnicy Klubu Karate „YAMABUSHI” 
zdobyli łącznie 23 medale, w tym 9 złotych, 6 srebrnych i 8 brą-
zowych, zajmując drugie miejsce w klasyfikacji generalnej turnie-
ju, a medalistami zostali:

złoto: Iga Daszkiewicz - kata indywidualne żółte pasy dziew-
cząt  8-9 lat; Iga Daszkiewicz - kumite indywidualne dziewcząt 
8-9 lat [-26 kg]; Aniela Dzedzej - kata indywidualne [7kyu i wyż-
sze] dziewcząt 12-13 lat; Aniela Dzedzej - kata indywidualne [7kyu 

i wyższe] juniorek 16-17 lat; Anna Malik - kumite indywidualne 
dziewcząt 8-9 lat [+26 kg]; Amelia Różycka - kata indywidualne 
żółte pasy dziewcząt 12-13 lat; Marcel Różycki - kata indywidual-
ne białe pasy chłopców 8-9 lat; Amelia Rychlik - kata indywidu-
alne białe pasy dziewcząt 7 lat i mniej9; Anna Malik, Iga Daszkie-
wicz, Julia Rudnicka - kata drużynowe dziewcząt 10-12 lat.

srebro: Julia Kempińska - kata indywidualne białe pasy dziew-
cząt 10-11 lat; Magdalena Malik - kata indywidualne żółte pasy 
dziewcząt 12-13 lat; Magdalena Malik - kumite indywidualne 
dziewcząt 12-13 lat [+39 kg]; Antoni Olszewski - kata indywidu-
alne białe pasy chłopców 10-11 lat; Julia Rudnicka - kumite indy-
widualne dziewcząt  8-9 lat [-26 kg]; Juliusz Urbanowicz - kihon 
chłopców 6 lat i mniej.

brąz: Roksana Abramczyk - kata indywidualne białe pasy 
dziewcząt  10-11 lat; Vanessa Czyżewska - kata indywidualne 
białe pasy dziewcząt  10-11 lat; Iga Daszkiewicz - kumite indywi-
dualne dziewcząt  10-11 lat [-33 kg]; Aniela Dzedzej - kumite in-
dywidualne młodziczki 12-13 lat [-39 kg]; Aniela Dzedzej - kumite 
indywidualne kadetek i 14-15 lat [open]; Anna Malik - kata indy-
widualne żółte pasy dziewcząt  8-9 lat; Aleksandra Malik - kata 
indywidualne żółte pasy dziewcząt  12-13 lat; Aleksandra Malik 
- kumite indywidualne dziewcząt 12-13 lat [+39 kg]. 

Wielkie gratulacje młodym zawodnikom.
Trener Andrzej

SPORT/REKLAMA

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

SKLEP 
MOTORYZACYJNY 

OFERUJEMY:
–  mechanikę i elektromechanikę 

samochodową
– wymianę opon
– diagnostykę
– auto myjnię

III Turniej Karate o Puchar Burmistrza Kruszwicy
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www.konieosielsko.pl
MIESZKAŃCY/REKLAMA

W tej gminie nieruchomości sprzedaje FILAR NIERUCHOMOŚCI 

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

Obóz zapaśniczy 
W miejscowości 

Ocypel w ośrodku 
wypoczynkowym 
„Jaszczurka” od-
był się obóz zapa-
śniczy, w którym 
udział brała sze-
ścioosobowa gru-
pa zapaśników 
z Victorii Osielsko. 
Młodzi adepci za-
pasów swoje wy-
szkolenie mogli porównać z zawodnikami z klub KS Bloczek 
Team. Łącznie w obozie udział wzięło ponad 40 zawodni-
ków i zawodniczek. Treningi głównie odbywały się na po-
wietrzu, tylko jedna jednostka treningowa została przepro-
wadzona na macie. Treningi prowadzili, Natalia i Adam Blok 
- byli wychowankowie i zawodnicy GLKS-u Osielsko.

Maciej Zakowicz
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