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Królowały taneczne rytmy
Koncert z okazji Święta Gminy 16 IX w Świetlicy w Maksymilianowie przerodził się w święto tańca. 
Publiczność z entuzjastyczną radością tańczyła przy klimatycznych przebojach disco z lat osiemdziesiątych  
i dziewięćdziesiątych. Wykonawcy byli znakomici: Agnieszka Zawidzka i Bartek Wrona.
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Osielskie pokrzywki
• Pomagamy innym choć gmina sama ucierpiała wskutek nawałnic. Uszkodzone zostały sieci telefonii komórkowej 

i tradycyjnej. Nadleśnictwo w Żołędowie odnotowało powalone drzewa na około 20 hektarach. Dokładna war-
tość zostanie określona na podstawie późniejszych pomiarów. Jest to klęska ekologiczna. Nadleśnictwo planuje, 
pozyskać mniej drzewa z innych obszarów. W Żołędowie i innych miejscowościach nie było prądu nawet kilka dni. 
Z tego powodu odwołano festyn z okazji Święta Gminy.

Decyzją Rady Gminy Osielsko udzielono pomocy gminom, które najbardziej ucierpiały na wskutek nawałnic: Gosty-
cyn otrzymał 50 tysięcy na budowę zastępczego przedszkola publicznego, Koronowo 50 tysięcy na zakup konteneru 
mieszkalnego dla poszkodowanych, Kęsowo 50 tysięcy dopłaty do ciągnika.

• W tragicznym wypadku na 10, między Piłą a Wałczem zginęło małżeństwo na motocyklu, bo samochód zaczął 
wyprzedzać na trzeciego. Śmierć, która sama w sobie jest olbrzymią tragedią wydarzyła się na oczach jadącego 
za nimi także motocyklem syna. Zginęli mieszkańcy Żołędowa. 

Ten tragiczny wypadek to dobry przyczynek do zastanowienia się nad naszym stosunkiem do motocyklistów. Roz-
mawiając z mieszkańcami naszej gminy wiele razy słyszałem: A motocykliści wyprzedają, gdy ja stoję albo wolno jadę 
w korku. We Francji, Włoszech a także niektórzy, kulturalni kierowcy w Polsce zjeżdżają po prostu na bok. I to jest 
ok. Człowiek w skórze, żeby się nie „ugotować” powinien być w ruchu. Powinniśmy być im wdzięczni, że dzięki swo-
jej pasji do jednośladu nasze drogi są ciut mniej zablokowane. Przerażają mnie natomiast motocykliści na ścigaczach  
w krótkich spodenkach i t-shirtach.  W przypadku wywrotki, czyli jak mówią motocykliści „zaliczenia dzwona” naj-
pierw zetrze się ich skóra, potem…. Warto mieć wyobraźnię!

• A na koniec pozwolę sobie na osobistą uwagę: Niesamowitą radość daje przygotowanie festynu w Jarużynie. 
Tam na imprezę ludzie przybywają tłumnie. Żywo uczestniczą w konkursach, reagują na to co się dzieje na scenie, 
tańczą do 2 w nocy. Zarówno sołtys jak i rada sołecka angażują się mocno w przygotowanie programu.

MM

Dynamiczny wzrost
Niemcz staje się coraz bardziej pożądanym miejscem zamieszkania.
Świadczą o tym statystyki:
W 2012 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 2 731 osób, a w 2017 już 3 170. Liczba uczniów we wrześniu 

2012 r. w Szkole Podstawowej w Niemczu to 327 dzieci, we wrześniu 2017 r. było już ich 414. 
MM
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K Ą C I K  M E D Y C Z N Y

Migrena u dzieci

Migrena jest chorobą uwarunkowaną genetycznie i cha-
rakteryzuje się napadowymi bólami głowy poprzedzonymi 
aurą (nie zawsze występującą). Bóle występują  samoist-
nie w wyniku czynników prowokujących – stres i napięcia 
emocjonalne, spiętrzenia emocjonalne – zarówno nega-
tywne jak i pozytywne, niektóre pokarmy (owoce cytruso-
we, czekolada, sery, orzechy itd.), czynniki atmosferyczne.

Migreny mogą występować wcześnie – czasem już od 
5-6 roku życia. U dzieci starszych oprócz napadowych bó-
lów głowy występują też napadowe bóle brzucha, jedno-
stronna lokalizacja bólów głowy, pulsujący charakter dole-
gliwości, zaburzenia wzrokowe.

Około 10% ludzi cierpi na migrenę, a u dzieci w zależności 
od wieku 3-6% cierpi na tę dolegliwość.

Przyczyny występowania migren nie są do końca wyja-
śnione – najczęściej bierze się pod uwagę zaburzenia na-
czynioruchowe z aktywnością substancji wyzwalających 
ból.

Wyróżnia się dwie główne postacie migreny: migrenę 
oczną (klasyczną) i wzrokową (omamy wzrokowe, mrocz-
ki przed oczami i zaburzenia widzenia). Dzieci młodsze nie 
zawsze potrafią określić co im dolega, często występuje 
u nich okres pobudzenia lub niepokoju, płacz, zaburzenia 
snu, brak apetytu i wymioty. Mogą też pojawić się bóle 
brzucha, biegunka, częste oddawanie moczu, drażliwość 
na światło i dźwięk, drgania powiek, wzmożony ślinotok,  
wilczy głód, znużenie, senność, przygnębienie.

 Jeśli w rodzinie występują migreny i obserwujemy u dziec-
ka powyższe objawy należy pomyśleć o kontroli u neurolo-
ga dziecięcego celem wykonania badań diagnostycznych. 

U dzieci w wieku 7-15 rok życia bóle głowy pojawiają się 
w około 50-60% przypadków, w tym 4%  to migrena. 
U dzieci cierpiących na migrenę w 6% mogą wystąpić na-
pady padaczkowe – dlatego warto wykonać diagnostykę, 
aby jak najszybciej pomóc swojemu dziecku.

 Zawsze należy pamiętać, że higiena rytmu dobowego 
(odpowiednia ilość snu), prawidłowe odżywianie, regulacja 
zajęć szkolnych i domowych a czasem relaksacja – trening 
autogenny, zmniejszają ryzyko występowania migren i bó-
lów głowy. Ponadto przy zdiagnozowanej migrenie istnieje 
możliwość włączenia odpowiednich leków – szczególnie 
przydatnych w pierwszej fazie aury.

Warto pamiętać o możliwości występowania migren 
u dzieci, aby przyswoić sobie profilaktykę występowania 
schorzenia u swojego dziecka.

Pamiętajmy też, że nie każdy ból głowy to migrena – czę-
sto wśród dzieci szkolnych bóle głowy występują z powodu 
przeciążenia mięśniowo-więzadłowego odcinka szyjnego 
kręgosłupa (długie siedzenie z pochyloną głową, odrabia-
nie lekcji, nawyk) -warto wówczas skorzystać z pomocy 
fizjoterapii, która skutecznie zmniejsza lub likwiduje tego 
typu dolegliwości.

Z życzeniami zdrowia
dla wszystkich dzieci

dr n.med. Iwona Adamczak
specjalista rehabilitacji medycznej

balneologii i medycy fizykalnej
Klinika Zdrówko
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Kącik pasjonatów 
literackich 

Inwazja - niepokojąca fikcja lite-
racka czy retrospekcja przyszłości?

Inwazja to sensacyjny debiut powieścio-
wy Wojtka Miłoszewskiego, brata znanego 

i cenionego autora powieści kryminalnych, Zygmunta Miłoszew-
skiego, już nie raz recenzowanego na łamach naszego kącika. 
Inwazja to opowieść, która z jednej strony jest literacką konfabu-
lacją, z drugiej zaś wizją przyszłości, przypominającą zdradziecką 
napaść Rosji Sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku. 

Akcja książki rozwija się we współczesnej Polsce, w której 
żyją: Roman, były żołnierz wojsk specjalnych i uczestnik wielu 
zagranicznych misji, Danuta – kobieta kochająca luksus, ciężko 
pracująca i całkowicie uzależniona od ojca tyrana – oraz Michał, 
bezrobotny historyk z żoną i dwójką dzieci. Tych bohaterów nic 
nie łączy do momentu, kiedy ich życie ulega drastycznej zmianie 
– kraj, w którym żyją, znajdzie się w stanie wojny. Jak doszło do 
inwazji? Dlaczego Putin zaatakował Polskę? Gdzie są nasi sojusz-
nicy? Wojska rosyjskie wchodzą na terytorium Polski, a Roman, 
Danuta i Michał zostają zmuszeni do całkowitej zmiany swoje-
go dotychczasowego życia. Roman wrócił do służby i dowodzi 
oddziałem w nierównej walce z Rosjanami, Danuta dojrzewa do 
buntu przeciw ojcu, który prowadzi ciemne interesy, a Michał 
postanawia uciekać z rodziną ze zniszczonego miasta, zajętego 
przez Rosjan.

Autor, wykorzystując swoje doświadczenie scenarzysty, zna-
komicie łączy elementy sensacyjne, militarne, romansowe i fu-
turologiczne. Opowieść wiernie odwzorowuje współczesność, 
z pełnokrwistymi bohaterami, z plastycznymi scenami bitew-
nymi i sylwetkami przedstawicieli wielkich mocarstw, pobudza 
wyobraźnię czytelnika, uderzając w najbardziej ukryte pokłady 
emocji. Inwazja niepokoi, czasem zmusza do śmiechu przez łzy, 
budzi lęk i bez wątpienia zachęca do myślenia. Doskonałe dia-
logi i wartka akcja sprawiają, że Wojtek Miłoszewski to nowa 
gwiazda literatury sensacyjnej, który mam nadzieję już wkrótce 
opisze dla nas dalsze losy bohaterów Inwazji. Ja już nie mogę się 
doczekać.

Życząc zwycięstwa bohaterom powieści, zapraszam Państwa 
do lektury, nie będzie to czas stracony.

Krzysztof Lewandowski
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Z prawem za pan brat

Panie z koła „Kobietą Być” w okresie wakacyjnym trochę „posza-
lały”.

Okres urlopowy rozpoczął się od wypadu nad morze – Kołobrzeg, 
Sarbinowo, Dobrzyca – wspominamy sympatycznie. Następnie zali-
czyłyśmy lawendowe żniwa w okolicy Inowrocławia, słoneczne 
pagórki wsi Leszcze obfitowały w rozległe pola lawendowe. Gospo-
darze zorganizowali dla nas warsztaty lawendowe, połączone 
z lawendowym poczęstunkiem.
Czas pomyśleć o czymś 
poważnym.
Z wielką nieśmiałością 
zatelefonowałam do kan-
celarii notarialnej Pana 
Marcina Paradowskiego –
mieszkańca naszej gminy 
z prośbą czy znalazłby czas 
na spotkanie z naszą grupą 
– Pan rejent bez wahania 
zgodził się.

I tak tematem naszego spotkania były – spadki, testamenty oraz 
zachowek. Pan Paradowski w bardzo czytelny sposób przedstawił 
nam powyższe zagadnienia. Poinformował nas jak właściwie spo-

rządzić testament aby miał moc prawną, kto w pierwszej kolejności 
dziedziczy spadek, jak uniknąć problemów prawnych, jakie pono-
simy koszty itp. pytań było bardzo dużo. Każda z nas otrzymała 
wyczerpującą informację. Wiemy teraz jak prawidłowo sporządzić 
testament aby miał moc prawną, jak uniknąć problemów związa-
nych z nieznajomością prawa.

Pan rejent M. Paradowski ani razu nie spojrzał na zegarek, był do 
naszej dyspozycji do późnych godzin wieczornych.

Za przychylność, bezinteresowność i merytoryczne podejście do 
tematu koło aktywnych pań „Kobietą Być” serdecznie dziękują.

Następne spotkania: 20.10, 24.11, 8.12 godz. 17.00

Pozdrawiam
Jolanta L.Wróblewska
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Banki coraz częściej 
oferują różnego ro-

dzaju premie i nagrody w zamian za założenie i pro-
wadzenie konta w danej instytucji finansowej. Jest to 
z pewnością dobry sposób na pozyskanie klientów. 
Niemniej jednak po stronie podatników pojawiają się 
jednak liczne wątpliwości, czy otrzymane w ten spo-
sób kwoty należy wykazać jako przychód w składa-
nym rocznym zeznaniu podatkowym? 

Otrzymane od banku kwoty, w zależności od ich charak-
teru, mogą stanowić nagrodę w konkursie lub nieodpłatne 
świadczenie otrzymane od świadczeniodawcy w związku 
z prowadzoną przez niego promocją i reklamą. Zgodnie z art. 
21 ust. 1 pkt 68 i 68a ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.) obie te kategorie - do pewnych 
kwot - podlegają zwolnieniu z opodatkowania. W przypadku 
przychodów wymienionych w pierwszej z nich granicę stano-
wi 760 zł jednorazowej wartości nagród i wygranych. Przy nie-
odpłatnych świadczeniach związanych z promocją i reklamą 
obowiązek opodatkowania pojawia się, jeżeli ich jednorazowa 
wartość przekroczy 200 zł pod warunkiem, że świadczenie 
nie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodaw-
cy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku 
cywilnoprawnym.

Co w sytuacji, gdy wartość jednorazowej nagrody dla osoby 
fizycznej nieprowadzącej działalności (lub otrzymanej przez 
osobę prowadzącą działalność, ale niemającej z nią związku) 
przekroczy 760 zł? W takim wypadku konieczne jest odpro-
wadzenie 10-procentowego podatku od całości nagrody. Płat-
nikiem daniny w tym wypadku pozostaje sprzedający (bank) 
i to jego obowiązkiem jest przesłanie w terminie odpowied-
nich deklaracji do nabywcy, jak i do urzędu skarbowego. 

Czym dokładnie są sprzedaż premiowa oraz nieodpłatne 
świadczenie?

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości warto przeanalizo-
wać, co dokładnie należy rozumieć pod pojęciami “sprzedaż 

premiowa” oraz “nieodpłatne świadczenie”. Już na początku 
warto zaznaczyć, iż ustawodawca nie wyjaśnia żadnego z nich 
na gruncie prawa podatkowego, dlatego wyjaśnień w tym 
zakresie należy szukać na gruncie interpretacji podatkowych 
i orzecznictwa sądów. Pod pierwszym z nich rozumie się taką 
sprzedaż, która stanowi dodatkowe świadczenie, poza głów-
ną sprzedażą dokonywaną na rzecz nabywcy. Należy przy 
tym pamiętać, że zbycie produktu w promocyjnej cenie (np. 
za 1 zł) nie stanowi sprzedaży premiowej. Za sprzedaż taką 
należy natomiast traktować różnego rodzaju nagrody rzeczo-
we oraz pieniężne (np. karta upominkowa upoważniająca do 
zakupów za określoną kwotę, dodatkowa usługa bankowa, 
wypłata premii na konto). Przepisy u.p.d.o.f. nie zawierają 
również definicji “nieodpłatnego świadczenia”, dlatego tak-
że i w tym wypadku warto odwołać się do rozumienia tego 
pojęcia występującego w interpretacjach podatkowych oraz 
wyrokach sądów. Przykład może stanowić wyrok WSA w Gli-
wicach z dnia 6 lutego 2014 roku (sygn. akt I SA/Gl 1011/13), 
w którym to stwierdzono, że za “nieodpłatne świadczenia” 
uznać należy świadczenia „niewymagające opłaty, takie za 
które się nie płaci, bezpłatne”. Sąd przyjął zatem, że świad-
czeniem takim jest takie zdarzenie, którego skutkiem jest 
nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem 
majątku innej osoby.

Reasumując, otrzymanie przez osobę fizyczną premii lub 
nagrody od banku nie powoduje obowiązku wykazania rze-
czonej kwoty w zeznaniu rocznym. Wyjątek stanowi nagroda 
lub świadczenie przekraczające określone wyżej kwoty. Wów-
czas, na podstawie otrzymanego od banku PIT-8C, koniecz-
ne jest uwzględnienie właściwej sumy podczas sporządzania 
deklaracji.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
Paweł Wysiński

ul. Królowej Jadwigi 18/312
BYDGOSZCZ

tel. 793 424 422
www.doradztwo-podatkowe.net.pl

MIESZKAŃCY

Ciekawostki ze świata podatkówCie

Klub Seniora Osielsko 
Na ostatnim spotkaniu klubu seniora w Osielsku obchodziliśmy 85. urodziny Pani 

Kazimiery Mendyk. Był tort, kwiaty oraz pięk-
ne życzenia. Po tej małej uroczystości seniorów 
odwiedził Pan Wiktor Kin, który  zaprezentował 
podstawy pierwszej pomocy dzięki czemu każdy 
z uczestników będzie mógł udzielić pomocy po-
szkodowanym  w nagłych przypadkach.

I.M.
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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

Klub Seniora działający przy 
świetlicy Wilcze Niwy udał 
się na wycieczkę do Wła-
dysławowa. Pobyt w tym 
nadmorskim kurorcie przebie-
gał przy bardzo sprzyjających 
warunkach pogodowych. Pol-
skie wybrzeże przywitało 
uczestników wyjazdu słoneczną 
pogodą i bezchmurnym nie-
bem. W trakcie pobytu był 
czas na podziwianie Półwy-
spu Helskiego z 63 metrowej 
wieży widokowej w Domu 
Rybaka, spacer po Promena-
dzie Gwiazd Sportu oraz na 
plażowanie. Na obiad czekały zestawy ze sma-
żonym dorszem, który chyba nigdzie indziej 
tak wyśmienicie nie smakuje. Seniorzy zwie-
dzili również port we Władysławowie, gdzie 
przycumowanych było wiele kutrów rybac-
kich i statków turystycznych. Pełni wrażeń  

i naładowani pozytywną energią po 
południu udali się w drogę powrotną. 
Wycieczkę zaplanował i opiekę nad 
grupą sprawował instruktor ze świe-
tlicy w Wilczu, Jacek Górny. 

Klub seniora
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Okiem Olgierda
Nauczyciele Polskości

Nauczyciele polskości 
patrzą na nas z nieba. 
Zastępy romantyków, pi-
sarzy, poetów i myślicieli, 
którzy kiedyś kształto-
wali nasz wspólnotowy 
los, dzisiaj spoglądają na 
nas z góry. Pozostawili po 
sobie szeroki kanon war-

tości, względem których przykazali nam się kierować.

Romantyzm polski narodził się w wyniku tragizmu polskiej 
walki o wolność. W wyniku tego, że Polacy tracąc swój kraj 
pod koniec XVIII wieku, przepełnieni marzeniem niepodle-
głej Ojczyzny „rwali zaborcze łańcuchy”. Ten nurt w sztuce, 
sprawowany przez zaiste wybitnych poetów pozwolił nam na 
późniejsze polskie „zmartwychwstanie”. Poprzez romantyzm 
rozumiemy dziś również czym powinna być dla nas ojczyzna, 
ale też odbieramy piękną lekcję o potędze utraconej Rzeczy-
pospolitej rozciągniętej od „morza do morza”.

Romantyzm polski rozpoczął się na początku XIX wieku, ale 
swe apogeum osiągnął po klęsce Powstania Listopadowego.  
Wtedy to, w ramach Wielkiej Emigracji cała gama wybitnych 
poetów i myślicieli niepodległościowych wyjechała na zachód 
Europy, by tam pokrzepiać i pielęgnować ducha polskiego. 
W tym czasie powstają literackie arcydzieła mistrzów Mickie-
wicza, Słowackiego, czy Norwida. 

Wieszczowie uosabiają polski sen o wolności i prawdziwej 
niepodległości ojczystego kraju. Przenoszą  nas w okolice 
Lwowa, czy Wilna - polskich kresów wschodnich. Nieopodal 
płynie rwącym nurtem Niemno. Przenoszą w krainy, które 
leżą na szlaku ducha polskiego. „Do tych pagórków leśnych, 
do tych łąk zielonych, /Szeroko nad błękitnym Niemnem roz-
ciągnionych; /Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, /
Wyzłaconych pszenicą posrebrzanych żytem”.

Romantyzm w trudnym okresie dla Polski stworzył piękny 
mit walki o niepodległość ojczyzny. Ukształtował kanon war-
tości, według którego duch polski jest ponad życiem material-
nym. Wszyscy jesteśmy na szlaku polskiego losu i nic nie jest 
w stanie nas z tego szlaku cofnąć, bo tu już się znaleźliśmy, tu 
zesłał nas wszechmogący Bóg.  

Wielkim powrotem tradycji romantycznej do polskiej litera-
tury była twórczość emigrantów po II Wojnie Światowej. Tam 
właśnie z przyczyn politycznych znaleźli się również Skaman-
dryci; Jan Lechoń, Kazimierz Wierzyński czy Stanisław Baliński. 
Wcześniej śpiewni i beztroscy w swej twórczości, na emigracji 
stali się kronikarzami tragicznego polskiego losu. W ich wier-
szach i poematach pojawiają się liczne nawiązania do roman-
tyzmu i tradycji polskiej.

Dzisiaj, po prawie dwustu latach po polistopadowej Wiel-
kiej Emigracji i po paru dekadach od emigracji inteligencji nie 
chcącej zostać w kraju komunistycznym, wątek romantyzmu  
w polskiej literaturze jest nadal obecny. Wbrew tezie Marii 
Janion, historyczce polskiej literatury, o „zmierzchu paradyg-
matu romantyzmu”, w polskiej twórczości tak wybitnych 
współczesnych poetów jak Wojciech Wencel, czy Przemysław 
Dakowicz łatwo można znaleźć silnie zakorzenienie w tradycji 
romantycznej wiersze. By zacytować piękny wiersz Wojciecha 
Wencla „Romantyczność” z tomiku poetyckiego „Epigonia”;

Romantyczność

W sierpniu nad leśną mogiłą Lechonia
przy której czuwa już tylko Bóg
zdziczałe pszczoły harcują w begoniach
zbierając z kwiatów popiół na miód
 
I zaraz lecą w klasztorną aleję
między kaskady srebrzących się liści
tam w plastrach z wosku na nowo gęstnieje
to co już nigdy nie miało się ziścić
 
konfederacja służebnic krzyża:
gdy kończą pracę zastępy pszczół
siostry z zakonu świętego Franciszka
zawartość barci kładą na stół
 
ten miód jest mirrą dla ociemniałych
dzieci w ogrodzie poety nad wierszem
zmysłom przywraca moc czucia i wiary
świętą wonnością nasyca powietrze
 
i czuję wiatr który smaga policzki
ktoś gra mazurka ze starych nut
ułan na koniu cwałuje wzdłuż Wisły
i wierzę: jeszcze się zdarzy cud
 
jeszcze się zjawi na białej kasztance
Naczelnik tych którzy w prochu leżą
żeby wybiły się sny całopalne
z katakumb świata na niepodległość
 
podobno nic im nie wyszło w życiu
po bitwach gorycz po wierszach ból
skąd w takim razie na moim języku
słodki sakrament z wygasłych słów
 
Laski k. Warszawy, 9 sierpnia 2014

Olgierd Bondara,
Niezależny Felietonista
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Bydgoszczanka Agnieszka Zawidzka rozwija 
swoją karierę z zespołem Cayo w stolicy. Pisze dla 
niej teksty m.in. Ryszard Kunce autor tekstów pio-
senek Natalii Kukulskiej, Edyty Górniak i Ryszarda 
Rynkowskiego. Agnieszka Zaprezentowała głównie 
przeboje anglojęzyczne muzyki z tamtych lat.

Gwiazdą koncertu był Baretek Wrona. Któż nie 
pamięta lidera Just five i przebojów „Ty jedna na mi-
lion”, „Kolorowe sny”. 

Scenografię koncertu wykonał Piotr Wizimirski 
przy wydatnej pomocy Tomka Baranowskiego i Da-
niela Kossakowskiego. Brawurowa konferansjerka 
wraz z porwaniem publiki do tańca to dzieło spółki 
Piotr Wizimirski & Daniel Kossakowski.  

Marek Manuszewski

Królowały taneczne rytmy

Populizm lokalny. Faktyczna odpowiedzialność za spra-
wy publiczne czy metoda walki politycznej?

 
Istotą współczesnej demokracji jest pełne uczestnictwo wszyst-
kich lub prawie wszystkich obywateli w decyzjach publicznych 
i politycznych.  Rodzi to więc niemal tyle wizji urzeczywistniania 
przestrzeni publicznej ilu jest jej uczestników. Są jednak takie 
sprawy publiczne, które wymagają synergicznego, jednorodne-
go, odpowiedzialnego podejścia do nich. Niestety w codziennym 
życiu zapominamy, że to co najlepsze dla nas, nie zawsze jest 
korzystne dla większość i odwrotnie. Tą zależność wykorzystują  
populiści lokalnych elit do przeprowadzania swoich partykular-
nych interesów w imieniu dobra wspólnego, domagają się jedynie 
przyzwolenia na działanie wodzów, nie zaś debat i mobilizacji. 
Ich aktywność ogranicza się jedynie do negacji przy braku kre-
atywnych działań, propozycji, współdziałaniu, etc.

Populizm nie jest nowym wytworem demokracji, jest on po-
kłosiem ówczesnego życia w warunkach gospodarki socjalistycz-
nej, w której kontestacja państwa i protesty przeciwko rządom 
socjalistycznym to norma. Brak jest jednak w tym wszystkim 
kreatywnych działań woli współpracy, współdziałania, które sta-
nowią fundament demokratycznej Rzeczypospolitej, solidarności 
społecznej, obywatelskiej. Populizm to także element demokra-
cji, wynikający z uwielbienia ludu i wiary w niego. To ruch o wiel-

kich pokładach demagogii, które nie są niczym złym. Złem jest 
natomiast brak respektu dla reguł, dla porządku instytucjonal-
nego, konstytucyjnego. W populizmie liczy się to, czego lud chce 
w danym momencie, a nie to, że obowiązują jakieś trwałe reguły, 
które wiążą rządzących i rządzonych. To akurat u nas jest trudno 
pojmowalne, gdyż nam demokracja ciągle kojarzy się z tym, że 
jeśli masa głośno krzyczy, protestuje i żąda, należy postępować 
tak, by się jej spodobać.

Czy tak powinno być, czy tak musi być, komu jest na rękę aby 
populizm się rozwijał? Te pytania zostawiam bez odpowiedzi. 
Niemal każdy jednak przyzna rację, że tak nie powinno być, co 
zrobić aby to zmienić? Wydaje się, że odwrócić ten stan rzeczy 
mogą jedynie przemyślane decyzje wyborców, stawianie na ludzi, 
niekonfliktowych, znających się na rzeczach publicznych, a nie 
na subiektywizmie indywidualnym. Nie jest to jednak warunkiem 
sine qua non. Koniecznym jest raczej zgodna współpraca  nas 
wszystkich, podejmowanie dyskusji, rozmów, które mają nas 
doprowadzić do wspólnego celu publicznego, akceptowalnego 
przez ogół wspólnoty. 

Na samym końcu muszę przyznać, że także mój artykulik ma 
w sobie pewna dozę demagogii, jednak ufam, iż jego istota jest 
daleka od populizmu, stanowi mały kroczek ku lepszej zmianie, 
która zbliża się nieuchronnie.

Krzysztof Lewandowski

Kącik samorządowca 



10NR 5/2017

Panorama Osielska KULTURA 

Integracyjna wycieczka do Świętej Lipki
Mieszkańcy Żołędowa odwiedzili św. Lipkę, nazywaną 

Częstochową Północy. Wycieczka przypadła w uroczystym 
dniu Wniebowzięcia Marii Panny, co zbiegło się z odpustem 
obchodzonym w Lipce. Święta Lipka - to sławne sanktu-

arium maryjne. Już w średniowieczu ustalił się zwyczaj or-
ganizowania pielgrzymek do tego niesamowitego miejsca, 
gdzie dla uzyskania odpustu i w nadziei uzdrowienia przy-
bywali pielgrzymi. Członkowie naszej wycieczki brali udział 
w uroczystościach oraz w koncercie słynnych organów. 

Następnie zwiedziliśmy katedrę oraz malowniczą warmiń-
sko - mazurską miejscowość. Skorzystaliśmy z atrakcji od-
pustowych, następnie wyruszyliśmy do Gietrzwałdu gdzie 
również udało nam się zobaczyć tamtejsze sanktuarium, 
poznać historię i legendy. Zmęczeni kilometrami, które 
przebyliśmy w jednym dniu powróciliśmy zadowoleni do 
Żołędowa, wszyscy pełni wrażeń i przeżyć duchowych. 
Wycieczka została zorganizowana przez Sołtysa i Radę 
Sołecką oraz Świetlicę w Żołędowie z funduszu sołeckiego 
z przeznaczeniem na integrację różnych grup społecznych.

Zwiedzanie stolicy
Stare i Nowe Miasto, Krakowskie Przedmieście, Zamek 

Królewski, Świątynia Opatrzności Bożej, Wilanów (Pałac 
i park), Łazienki Królewskie, Stadion Narodowy, przejazd 
autokarem po ulicach Warszawy, Powązki Stare i Wojsko-
we, Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki, Muzeum Powstania 

Warszawskiego - tak zwiedzaliśmy Warszawę, podczas 
trzydniowej wycieczki. Wyjazd do stolicy został zorganizo-
wany z funduszu na integrację. 

Klub Seniora
Seniorzy w doskonałych nastrojach po raz kolejny spo-

tkali się by uczcić imieniny klubowiczów, oraz omówić spra-
wy bieżące koła. Nową tradycją spotkań, jest opowiedze-
nie przynajmniej jednego sympatycznego dowcipu. Tym 
razem opowiadano o kuracjuszach w sanatorium. Ważnym 
punktem spotkania było omówienie działalności.

Podczas kolejnego spotkania świętowaliśmy Międzyna-
rodowy Dzień Seniora oraz 80 urodziny Pani Marii Waw-
rzyniak. Życzenia oraz gromkie sto lat wzruszyły wszyst-

kich zebranych. W trakcie spotkania zaśpiewała wokalistka 
świetlicy - Weronika Staśkowska z repertuarem dostoso-
wanym do okoliczności natomiast dowcipami bawił nas 
senior Zdzisław. W doskonałych nastrojach bawiliśmy się 

Wieści ze Świetlicy  Żołędowo
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do wieczora oraz omawialiśmy sprawy związane z działal-
nością.

Koncert na Dożynkach w Dobrczu
Wokalistki wystąpiły podczas tegorocznych dożynek 

w Dobrczu. Zaśpiewały popularne przeboje. Publiczność 
doskonale bawiła się podczas koncertu podopiecznych 

świetlicy i nagradzała dziewczyny gromkimi brawami. Tym 
razem zespół wystąpił w składzie: Roksana Januszewska, 
Weronika Staśkowska, Julia Kamińska oraz Jagoda Misz-
czak.

Uświetniamy Święto Śliwki
Tradycyjnie wokalistki wystąpiły podczas plenerowej im-

prezy w Strzelcach Dolnych. Dziewczęta brawurowo za-
władnęły sceną oraz sercami publiczności.

Zakończenie wakacyjnej przygody 
Koniec wakacji to dla dzieci świadomość powrotu do szkoły 
i obowiązków. W naszej świetlicy ostatnie dni kanikuły były 

pełne wrażeń. Poznawaliśmy 
historię i ciekawostki miasta 
Bydgoszczy, wyruszyliśmy  do 
kina na bardzo wesołą bajkę 
z wiewiórką w tytule. 

Był dzień pełen wrażeń 
plastycznych i sportowych. 
W trakcie zajęć plastycznych 
dzieci wyrażały swoje waka-
cyjne wspomnienia na papie-
rze różnymi technikami. Spę-

dzaliśmy również czas na placu, gdzie odbyły się zawody 
skoków w workach, przeciąganie liny, bieg ze skakanką 
i wiele innych. Byliśmy w Edukacyjnej Zagrodzie Wiejskiej 
w Kozielcu, poznawaliśmy życie na wsi. Karmiliśmy zwie-
rzęta, poznawaliśmy właściwości ziół. Zapoznaliśmy się 
z tradycyjnym sprzętem izby kujawskiej, niektórzy nawet 
klęczeli na grochu. Wszyscy uczyli się prać na tarkach, oraz 
za pomocą dzwonu. Potem doiliśmy krowę i robiliśmy swoj-
skie masło. Było pyszne. Wszystkie dzieci wykonały wo-
reczki zapachowe by przywieźć je do domu na pamiątkę. 
Zachwycaliśmy się również pięknymi widokami Doliny Dol-
nej Wisły. Uczyliśmy się jazdy konnej w Jagodowej Stajence. 
Dzieci uczyły się między innymi cierpliwości, która jest nie-
zbędna przy pracy z końmi. Wszyscy czyścili konie, pozna-
wali niezbędne wyposażenie i sposoby zachowania. Każde 
dziecko wraz z instruktorem odbyło lekcję jazdy konnej. 
Były również zajęcia animacyjne i wiele wspaniałych atrak-
cji. Na zakończenie ognisko z kiełbaskami i pożegnanie wa-
kacji.

Spotkania Koła Gospodyń Wiejskich
Panie z KGW angażowały się między innymi w przygo-

towania do corocznej „Grochówki u Proboszcza”, przy-
gotowania trwały pełną parą. Swojski smalec wykonany 

w świetlicy smakował znakomicie. Działalność koła to rów-
nież wycieczki. Tym razem Panie odwiedziły Gdynię - Me-
chelinki - Rewę.
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 Koniec sierpnia dla mieszkańców Bożenkowa, to nic innego jak 
„Święto Borowika”. Już po raz IX na terenie Gminnej Bazy Wypo-
czynkowej w Bożenkowie odbył się coroczny  festyn rodzinny. Tak, 
jak zawsze dopisała słoneczna pogoda, lokalna społeczność, licz-
nie odwiedzający goście szukający przedniej zabawy i konferansjer 
Daniel Kossakowski, który swym humorem rozbawiał tłumy. 
Wśród programu artystycznego, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Na scenie wystąpił zespół prezentujący muzykę gospel i rozryw-
kową. Ponadto odbył się mały pokaz mody z surowców wtórnych 
zaprezentowany przez dzieci, które uczestniczyły na  wakacyjne 
zajęcia świetlicowe. Za swój występ młodzi adepci modelingu 
otrzymali gromkie brawa od publiki. Oprócz tego grupa Wataha 
poprowadziła kurs z zakresu pierwszej pomocy, który jest ważny 
w pierwszych po sekundach wypadku. Jednakże, największą  
gwiazdą festynu było duo akordeonowe „Bayan Brothers”, którzy 
swoim graniem porywali publikę do harców na parkiecie i do zna-
komitej zabawy. 

Z racji, że jest to festyn zw. z grzybami nie zabrakło licznych kon-
kursów. Jednym z  najważniejszych było poszukiwanie drewnianych 
borowików schowanych na terenie bazy. Wśród  konkurencji nie 
zabrakło zadań dla panów, którzy musieli wypić wodę mineralną 
przez słomkę czy zadań dla pań. Płeć piękna była zmuszona upo-
rać się z ułożeniem haseł z rozsypanki. Wszystkie rywalizacje były 

bardzo zacięte do ostatnich sekund, jednakże nikt nie pozostał 
przegranym, wszyscy otrzymali nagrody, tak jak na dobrą zabawę 
przystało. Oczywiście nie zabrakło  tradycyjnego turnieju rodzin-
nego. Tym razem, rodziny  musiały wykazać się dużą  sprawnością 
fizyczną, elokwencją i sprytem. Sprawność fizyczna przydała się 
w biegu w płetwach z maską na twarzy, wieszaniu prania przez 
małżonków czy biegu „kelnerów”. Natomiast elokwencja i spryt 
przy ułożeniu trzech grzybów z rozsypanki puzzlowej. Jednakże 
w konkurencji „Karmił ślepy ślepego” ojcowie  z zasłoniętymi 
oczyma byli zmuszeni całkowicie zaufać swoim pociechom, które 
karmiły ich jogurtami, również z zasłoniętymi  oczyma. Wszyst-
kie konkurencje wywoływały dużo śmiechu wśród publiki, a także 
pośród samych rodzin.

Na  festynie nie zabrakło atrakcji dla dzieci, które mogły darmowo 
skorzystać z  dmuchanej zjeżdżalni i kulkowego zamku, a także 
pomalować twarz i brać udział w konkurencjach, wygrywając 
watę cukrową. Zaś dorośli, mogli zmierzyć tkankę tłuszczową na 
jednym ze stanowisk, sprawdzić swych sił w stoisku nadleśnictwa 
Żołędowo, czy spróbować przepysznej grochówki przygotowanej 
przez panią Iwonę Ratuszną. Po części artystycznej i rywalizacjach 
rodzinnych,  nastąpił czas na zabawę taneczną, która trwała do 
późnych godzin nocnych. 

Święto Borowika 
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Tak wspaniały festyn, nie  mógł się odbyć dzięki pomocy 
i zaangażowaniu:
Rady  Sołeckiej w Bożenkowie, pracownikom GOK Osiel-
sko,  młodzieży z Bożenkowa, a także  licznym sponsorom:

Podziękowanie 
Dziękuje bardzo za  pomoc, oddanie i wytrwałe zaan-
gażowanie przy realizacji „Święta Borowika: Radzie 
Sołeckiej w Bożenkowie, Iwonie Ratusznej, panu Dziar-
nowskiemu, Marii Wędzińskiej,  pracownikom GOK, 
młodzieży z Bożenkowa: Gabrysi Mandzi, Katarzynie 
Alichniewicz, Oliwii Rzepińskiej i Julii Rzepińskiej, na 
które zawsze można liczyć, pani Alii Sikorskiej,  Wiesławie 
Pietruszyńskiej, grupie Wataha oraz licznym sponsorom:  
Bank Spółdzielczy w  Bydgoszczy oddział w Osielsku, 
Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy, Agencja 
Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy, Sołtys Bożenkowa, 
Jan Wędziński - Pośrednictwo ubezpieczeniowe, PUH 
„JOLA” Osielsko, Kłos Zbigniew Sklep Wielobranżowy 
Osielsko, Iwona Ratuszna, „Kadar” - Dariusz Bezpalko, 
Adamczak Bożenkowo, Beata i Przemek Drapiewscy, 
Basia i Janusz Jarzębowscy, Jola Alichniewicz, Adam 
Kokosza, Państwo Zielińscy Bożenkowo, Janusz Pokrątka 
– Łuczniczka Taxi, Paweł i Natalia „Polkor”, Tomek Mel-
ler, Karol i Beata, „Makro” - Bydgoszcz, Barbara Kociołek 
- Koronowo, „Goloneczka” - Żołędowo - Bożena Jaś-
kowiak, Janusz Dunajski, Andrzej Niemyjski, Hurtownia 
Spożywcza Edward Nowak - Bydgoszcz, Przedsiębior-
stwo „Best” Danuta Nitka – Koronowo, PHU Hurtownia 
OPAK - Bydgoszcz Dagmara Jaworska, Sąsiadka, Malwina 
Mandzi, Dorota i Klaudiusz Paczkowscy, Justyna Magiera, 
PPHU Mizar – Mirosław Brązkiewicz, Działki „Wrzos” – 
Bożenkowo, Kuszkowska Janina i Stanisław, Gazdówka, 
Centrum Odchudzania i Odżywiania w Bydgoszczy.

Organizator Festynu - Hanna Kątna
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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

Zajęcia dla dzieci
Po wakacjach w świetlicy ruszyły od nowa zajęcia dla 

dzieci w wieku szkolnym, na które dzieci chętnie uczęsz-
czają. Są to m.in. zajęcia muzyczno-ruchowe, na których 

dzieci rozwijają wyobraźnię przestrzenną i czasową, rozwi-
jają umiejętności taneczne, rozwijają zdolności motoryczne 
oraz kształtują podstawowe zdolności muzyczne i spraw-
ność psychoruchową. Zajęcia plastyczne, na których każde 
z dzieci staje się małym artystą, który może rozwijać swoje 
zdolności manualne oraz wyrażać swoje uczucia i emocje 
poprzez swoją twórczość. Kółko teatralne natomiast po-

Z działalności Świetlicy Niemcz
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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

zwala uczestnikom zajęć pobudzać aktywność twórczą, 
współdziałać w grupie oraz rozwijać koncentrację i pamięć. 
Ponadto w świetlicy ruszyło kółko szachowe, na którym 
dzieci uczą się koncentracji, logicznego myślenia oraz roz-
wiązywania problemów.

Warsztaty kuli-
narne dla dzieci

Pierwsze warsztaty 
dla dzieci, które odbyły 
się po wakacjach spra-
wiły wszystkim uczest-
nikom niezwykłą radość. 
Wszyscy z ogromną sta-
rannością i dokładnością 
przygotowywali wspól-
nie tort, którego głów-
nym składnikiem były 
przepyszne owoce oraz 

bita śmietana. Nie zabrakło 
lukrowej dekoracji, która 
była bardzo fantazyjna. Po 
zakończonej pracy odbyła 
się degustacja, której nie 
mogło zabraknąć. Warsz-
taty kulinarne odbywać się 
będą raz w miesiącu.

Seniorzy we Wrocła-
wiu

Seniorzy z Niemcza wybra-
li się na 2-dniową wycieczkę 
do Wrocławia. W drodze do 

stolicy Dolnego Śląska zatrzymaliśmy się w Międzynaro-
dowym Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. 
Po chwili zadumy i modlitwy ruszyliśmy w dalszą drogę na 
miejsce umówione z prze-
wodnikiem. Pierwszym 
punktem naszej wycieczki 
było zwiedzanie Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, 
gdzie zobaczyliśmy Aulę 
Leopoldina oraz z wieży 
matematycznej podziwia-
liśmy panoramę Wrocła-
wia. Gdy odpoczęliśmy, 
wybraliśmy się do uni-
katowego na światową 
skalę oceanarium, w któ-
ry zobaczyliśmy gatunki 

zwierząt pochodzących z Czarnego Lądu. Następnie wy-
braliśmy się do Ogrodu Japońskiego oraz na wodne widowi-
sko fontanny. Po niesamowitych wrażeniach artystycznych 
udaliśmy się do autokaru na nocne zwiedzanie Wrocławia. 
Kolejny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzania najstarszej, za-
bytkowej części Wrocławia – Ostrowa Tumskiego. Pogoda 
nam dopisała i postanowiliśmy przepłynąć się statkiem po 
Odrze. Roztaczały się zachwycające widoki, na urocze za-
kątki miasta. Spacerkiem udaliśmy się zobaczyć Panoramę 
Racławicką, po drodze zwiedzając dziedziniec Zakładu Na-
rodowego im. Ossolińskich. Pełni zachwytu po obejrzeniu 
unikatowego na skalę światową malowidła przedstawia-
jącego bitwę pod Racławicami udaliśmy się do nowocze-
snego Muzeum Pana Tadeusza. Podczas całej wycieczki 
towarzyszyła nam Pani przewodnik, która z ogromną pasją 
przedstawiła nam 
historię, pokaza-
ła najpiękniejsze 
zakątki jakże uro-
kliwego miasta ja-
kim jest Wrocław. 
Zmęczeni, ale peł-
ni pozytywnych 
wrażeń powrócili-
śmy do domu.
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Zajęcia plastyczne
Po wakacjach pozostały już tylko wspomnienia. Nadeszła 

jesień i zajęcia plastyczne  miały już zapach tej pory roku. 
Dzieci wykonywały prace jesienne oraz ozdoby będące wy-

strojem świetlicy. Miło jednak powspominać ciepłe letnie 
dni i dlatego uczestnicy zajęć postanowili wykonać kartkę 
z wakacji, by mieć pamiątkę z czasu beztroski i swobody.

Zumba dla dzieci 
Od września powróciły ulubione przez najmłodsze po-

ciechy zajęcia zumby z Klaudią Drzazgą. Odbywają się one 

dzięki środkom pieniężnym przekazanym z Funduszu So-
łeckiego, dla dzieci są darmowe.

Zajęcia sportowe na 
powietrzu

W Jarużynie słońca nie 
brak. Każdy jego promień 
jest wykorzystywany do 
zabawy na świeżym po-
wietrzu. Humor dopisuje 
i pomysłów do psot jest bez 
liku. Korzystając z urządzeń 

znajdujących się na placu zabaw miło spędzamy czas na 
wspólnych harcach oraz rozmowach na różne, często dość 
humorystyczne tematy.

Zajęcia z grupą dzieci najmłodszych
Zabawy przystosowane do wieku i temperamentu dzieci 

sprzyjają nawiązywaniu przyjaźni i scalają grupę.

Gry  planszowe
Sympatia do planszó-

wek nie maleje, dzię-
ki nowym grom gier 
tj. „Skaczące małpki”, 
„Kim jestem”, „Krzeseł-
ka” i wielu innych dzieci 
chętnie przenoszą się 
w świat wyobraźni.

Z działalności Świetlicy Jarużyn
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 Twój pomysł –Twoje zajęcia
Na ostatnich zajęciach z tego cyklu uczestnicy  wykony-

wali kwiaty z bibuły według pomysłu Julii.

Kolejne zajęcia w przyszłym 
miesiącu. Obowiązują zapisy, 
gdyż lista chętnych do ich pro-
wadzenia  jest dość długa.

 Jesienne warsztaty
Jesienne kompozycje były te-

matem ostatnich warsztatów. 
Dzieci uczyły się wykonywać 
drzewka, których konary i li-
ście stanowiły obrys ich rączek. 

Piękne ozdoby zostały w świetlicy by  przypominać, że je-
sień może być kolorowa, wesoła i ciepła

Wyjazd do Family Parku
Ostatnio odbył się wy-

jazd  do Family Parku. Zjeż-
dżalnie, jazda na samo-
chodzikach, trampolina to 
tylko kilka z licznych w tym 
dniu atrakcji. Pociechy bar-
dzo chętnie brały również 
udział w konkursach or-
ganizowanych przez ani-
matorów. Po 3 godzinnej 
zabawie przyszedł jednak 
czas powrotu do domu. 
W dobrych humorach, 
lekko zmęczeni uczestnicy 
wrócili do świetlicy by tam 
dalej wspólnie harcować. 
Wyjazd oraz dodatkowe atrakcje zostały opłacone ze środ-
ków finansowych Funduszu Sołeckiego.
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Kreatywne zajęcia 
Niezmiennie stałym i lubia-

nym  punktem w działalności 
świetlicy są zajęcia plastycz-
ne. To na nich dzieci tworzą 
coś z niczego, odkrywając 
swoje zasoby kreatywności.  
Tak też było podczas wyko-
nywania aniołów z gazety 

i kleju przygotowanego 
z mąki i wody. Czaso-
chłonna i brudząca praca 
na pierwszych zajęciach 
przyniosła zarys anioła. 
Natomiast na kolejnych, 
można było przystąpić 
do  malowania i deko-
rowania rzeźb. Dopiero 
wtedy anielskie postacie 
ukazały  się w całej oka-
załości.

Dzień Ziemniaka
Pyra, kartofel, ziemniak, pod tyloma nazwami kryje się 

to powszechnie znane  i znakomite warzywo, które kró-
lowało podczas swojego święta na terenie gminnej bazy 

wypoczynkowej. Przez kilka godzin bulwy wykorzystano 
na wiele sposobów. Na początku grupa tworzyła prace 
plastyczne. Powstały zwierzaki, Pan i Pani Bulba. Później 

przystąpiono do rywalizacji w sadzeniu i zbieraniu ziemnia-
ków oraz innych konkurencji grupowych i indywidualnych. 
Jednakże wszyscy oczekiwali ostatniej atrakcji, jaką była 

Wieści z Bożenkowa
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degustacja grillowanego ziemniaka.  Proste danie polane 
z sosem jogurtowym, pobudziło kubki smakowe, wywołu-
jąc  niesamowite doznania kulinarne.

Biesiada
Tradycyjnie, już od kilku lat seniorzy spotykają się pod ko-

niec wakacji na biesiadzie. I tak też było ostatnio. Biesiadę 
zorganizowano na 
terenie gminnej 
bazy wypoczyn-
kowej. Tam przy 
grillowych przy-
smakach, wodach 
pitnych i torcie 

od jubilata pana 
Edzia, biesiado-
wano przez kilka 
godzin. Jak przy-
stało na ucztę nie 
zapomniano o pio-
senkach biesiad-
nych. Prym w tej 
dziedzinie, jak zawsze prowadził pan Janusz, który został 
oficjalnie mianowany „pierwszym głosem”. Z śpiewnikami 
w dłoniach i śpiewem na ustach, grupa śpiewała do wy-
czerpania tchu i zakończenia  uczty. Kolejna biesiada już za 
rok.

Dożynki powiatowe
Pod koniec sierpnia 

w Ołowicach, gmina 
Dąbrowa Chełmińska, 
odbyły się dożynki po-
wiatowe. Wśród licznie 
przybyłych przedstawi-
cieli gmin powiatu, nie 
zabrakło również re-

prezentantów Gminy Osielsko. Tym razem  delegacja z Bo-
żenkowa  w składzie: pani sołtys Maria Wędzińska, Oliwia 
i Julia Rzepińskie oraz instruktor świetlicy Hania Kątna, 
popularyzowała gminę, wystawiając wieniec dożynkowy 
w konkursie na „Najładniejszy wieniec wykonany w stylu 
tradycyjnym” 

Jednakże, na początku reprezentacja na czele z panią 
Krystyną Lachowską przemaszerowała  w pochodzie do-
żynkowym, aby zaprezentować wieniec w wyznaczony 

miejscu. Później nastąpiła msza święta, a po niej  część 
oficjalna. Po takim wprowadzeniu komisja przystąpiła do 
weryfikacji wieńców i stoisk promocyjnych, wybierając te 
najładniejsze. W tym samym czasie  na scenie odbywały 
się występy artystyczne i pokazy. Po godzinnych obradach 
nastąpiło ogłoszenie wyników,  przedstawiając miejsca za-

szczytne. Niemniej jednak doceniono wszystkie prace, wrę-
czając podziękowania. Trzeba przyznać, iż wieńce dożyn-
kowe zachwycały starannością, precyzją wykonania oraz 
finezją, nie tylko komisję , ale także publikę.
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Koło Małego Artysty - spotkania ze sztuką
Najmłodsi co tydzień spotykają się na warsztatach pla-

stycznych. Każde zajęcia poświęcone są innej technice i są 
dostosowane do zbliżających się świąt, pór roku. Celem 
zajęć jest rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysło-

wości, wiary we własne siły oraz wzbogacenie kontaktu ze 
sztuką. W ostatnim czasie dzieci wykonały prace z darów 
jesieni.

Koło Małego Kucharza – palce lizać
Po wakacyjnej przerwie ponownie ruszyło koło małego 

kucharza. Nie brakuje miłośników gotowania, więc bardzo 
szybko zebrały się dwie grupy przyszłych „szefów kuch-

ni”. W młodszej wspólnie zrobiliśmy wiedeńskie ciastecz-
ka. Dzieci z dużym zaangażowaniem przygotowały masę 
do ciastek a następnie nadały im wyjątkowe kształty. Po 

upieczeniu udekorowaliśmy je czekoladą. Nasi bardziej do-
świadczeni kucharze z grupy starszej na swoich zajęciach 

upiekli ciasteczka z orzechami włoskimi, oczywiście na nich 
również nie zabrakło czekolady. 

Koło Małego Badacza
Dziecięca ciekawość świata jest ogromna. Dlatego też 

utworzone zostało Koło Małego Badacza. Na zajęciach 

dzieci pod okiem instruktora robią eksperymenty, dzięki 
którym poznają działanie niektórych zjawisk czy działanie 
urządzeń. 

Wycieczka seniorów do Golubia – Dobrzynia
Pod koniec września miała miejsce wycieczka klubu se-

niora do Golubia – Dobrzynia i okolic. Na początku zwie-

dziliśmy ośrodek chopinowski w Szafarni, następnie pod 
okiem przewodnika zwiedziliśmy zamek w Golubiu – Do-

Jesienne wieści ze Świetlicy Maksymilianowo 
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FIRMA AZET 
Producent czapek zatrudni:

• pracownik gospodarczy
• Szwaczki, praca 1-zmianowa,  

brak akordu, szycie w tzw. taśmie. 
 

Kontakt: 
biuro@pwazet.com.pl 

Tel. 52 3813932

brzyniu. W drodze powrotnej zwiedziliśmy zabytkowy ko-
ściół w Chełmży.

Humor na Maksa, czyli kabarety na scenę
Co robić w jesienny sobotni wieczór? Oczywiście zadbać 

o dobry nastrój.  Nic lepiej nie nastraja człowieka jak duża 

dawka humoru. 
Dlatego po raz 
drugi odbył się 
wieczór kabare-
towy „Humor na Maksa” czyli kabarety na scenę. W tym 
roku dla licznie zgromadzonej publiczności wystąpił kaba-

ret „Czesuaf” z Poznania w swoim najnowszym programie 
„Rewizyta”.  Całość sfinansowana dzięki środkom fundu-
szu sołeckiego przeznaczonego na organizacje imprez dla 
mieszkańców. Zapraszamy ponownie za rok.

Koło malucha „Maksiu”  
Od września po przerwie wakacyjnej ruszyło koło ma-

lucha” Maksiu” w Maksymilianowie do którego uczęszcza 
10-cioro dzieci. Razem z dziećmi spotykamy się codziennie 
od poniedziałku do piątku. W tym czasie dzieci bawią się 
w różne gry i zabawy integracyjne, zabawy z chustą ani-

macyjna, malują, uczymy się piosenek i wierszyków oraz 
robimy różne prace plastyczne. Jak pogoda na to pozwa-
la wychodzimy bawić się na plac zabaw. Starajmy się ra-
zem z dziećmi tworzyć fajna atmosferę w grupie, podczas 
wspólnych zajęć poznajemy się i integrujemy.
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tel. +48 606 633 133
OSIELSKO, Akacjowa 5

Wzorem ubiegłego roku, grupa malarska (zajęcia plastyczne 
dla dorosłych) GOK Osielsko wyruszyła na jesienny plener. Tym 
razem nad morze, do Krynicy Morskiej. Piękna, niemal letnia 
pogoda, inspirujące widoki i doborowe towarzystwo sprawiło, 
że plener należy uznać za udany i owocny. Uczestnicy wykonali 

prace malarskie, rysunki ołówkiem, węglem i pastelami. Nasze 
kolejne zajęcia już w siedzibie GOK pozwolą jeszcze przenieść na 
płótna reminiscencje pobytu nad morzem.

PC

Plener malarski w Krynicy Morskiej
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Pomerania Cup 2017 – wyniki
W dniu 23 września 2017 r. siedmioro młodych zawodników reprezentowało Klub „YAMABUSHI” podczas międzynaro-

dowych zawodów Karate „POMERANIA CUP”, które odbyły się w Rumii. 
W zawodach udział wzięło blisko 400 zawodników z 31 Klubów Karate z Rosji i Polski.
Zawodnicy Klubu „YAMABUSHI” zdobyli łącznie 6 medali, w tym 1 złoty, 1 srebrny i 4 brązowe, a medalistami są:
złoto:
  Malwina Lampkowska   – kumite indywidualne dziewcząt 10-11 lat (-40 kg);
srebro:
  Aniela Dzedzej    – kumite indywidualne dziewcząt 10-11 lat (-40 kg);
brąz:
  Iga Daszkiewicz    – kata indywidualne dziewcząt 10 lat;
  Agata Grzybek    – kata indywidualne dziewcząt 9 lat:
  Hubert Grzybek    – kata indywidualne chłopców 7 lat i młodsi;
  Hubert Grzybek    – kata indywidualne chłopców 7 lat i młodsi (OPEN)

Gratulacje 
Trener Andrzej

Baseballiści Dębów Osielsko wywalczyli brązowy medal 
Mistrzostw Polski Juniorów. Turniej zakończony został dzi-
siaj w Osielsku.

Po dwóch piątkowych porażkach Dęby stoczyły dziś 
z KSB Wrocław niezwykle dramatyczny pojedynek, któ-
ry był ozdobą całego turnieju. Prowadzenie zmieniało się 
kilkukrotnie, przed ostatnią rundą był remis 10:10. Wrocła-
wianie zdobyli w niej 11. obieg i ponownie objęli prowadze-
nie. W dolnej turze osielszczanie wyrównali, a przy dwóch 
autach obsadzili wszystkie bazy biegaczami. KSB potrzebo-
wało ostatniego, trzeciego autu by wygrać mecz i zdobyć 
brązowe medale, ale 15-letni junior młodszy Filip Wiśniew-
ski (zgodnie z regulaminem zespół mogą uzupełnić zawod-
nicy najstarszego rocznika młodszej kategorii wiekowej) 
wygrał pojedynek z miotaczem KSB, co przy komplecie 
biegaczy dało Dębom zwycięski obieg! Podopieczni tre-
nerów Juliusza Liwocha i Pawła Sztejki wygrali 12:11. Drugi 
zaplanowany mecz Dęby wygrały walkowerem z Yankees 
Działdowo, najsłabszym zespołem turnieju (komplet pora-
żek), ponieważ zespół Yankees został zdekompletowany 
wskutek kontuzji dwóch zawodników.

Mistrzami Polski Juniorów zostali baseballiści Centaurów 
Warszawa, a wicemistrzami Demony Miejska Górka.

Wyniki Dębów Osielsko:
piątek:
Dęby - Demony Miejska Górka 10:15
Dęby - Centaury Warszawa 3:18 (5 r.)
niedziela:
Dęby - KSB Wrocław 12:11
Dęby - Yankees Działdowo 7:0 (walkower)

W innym niedzielnym meczu:
Centaury - Yankees 11:0 (4 r.)

Klasyfikacja końcowa MPJ 2017 w baseballu:
1. Centaury Warszawa 4-0
2. Demony Miejska Górka 3-1
3. Dęby Osielsko 2-2
4. KSB Wrocław 1-3
5. Yankees Działdowo 0-4

Brąz na Mistrzostwach Polski Juniorów
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Spółka wodna 

Jednym z podstawowych zadań melioracji jest odprowadzenie nadmiaru wody i tym samym  doprowa-
dzenie powietrza do struktury gruntowej. Poprawa stosunków powietrzno-wodnych w glebie  prowadzi 
do   zmiany procesów  glebowych w kierunku korzystnym  dla rozwoju roślin i wydatnego zwiększenia 
plonów. Z praktyki wiadomo bowiem, że w latach o nadmiernych opadach występuje  znaczny spadek 
plonów roślin uprawnych. W latach wilgotnych potencjalny plon biologiczny zapowiada się początkowo 
jako wysoki, ale w późniejszych fazach rozwoju roślin wysoki, ale w późniejszych fazach rozwoju roślin 
występują zjawiska prowadzące do znacznego zmniejszenia ilości i jakosci zbiorów. Sprzyjają temu rów-
nież choroby  roślin, wyleganie roślin zbożowych i strączkowych, porastanie ziarna, gnicie 
roślin okopowych oraz  stratami  podczas suszenia siana. Dlatego obecnie czyszczone 
są rowy melioracyjne obok gruntów uprawianych rolniczo w miejscowści Żołędowo 
i w miejscowości Niwy – Wilcze. Prace melioracyjne czestokroć wymagają wykonania 
dużego odmulenia na głębokość ca 20 – 30 cm. W miejscowości Jarużyn założono stud-
nie melioracyjną.

Gminna Spółka Wodna w okresie lipiec/sierpień 2017 r. wykonała prace  konserwa-
cyjne   na najważniejszym  rowie R- A, w miejscowościach – Maksymilianowo-Jagodowo, 
dzieki pomocy finanowej Starosty Bydgoskiego. W odbiorze technicznym wykonanych 
prac uczestniczył Pan Stężewski Mariusz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa, Pan Sołtys Maksymilianowa Pan Czesław Betyna i Sołtys Osielska 
– Pan Cichański Konrad  oraz przedstawiciele  Urzędu Gminy. Coraz lepiej układa się rów-
nież wspólpraca Gminnej Spółki Wodnej z takimi instytucjami jak PKP i Lasy Państwowe, 
które angażują się w wykonaywaniu prac na swoich terenach. Rów Jagodowo

Konserwacja rowu na Wilczu
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