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Oczekując na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

i nowy 2018 rok

Żegnamy minione dni

I pełni nadziei spoglądamy ku przyszłości.

Pragniemy życzyć Wszystkim Mieszkańcom 

Niepowtarzalnych świątecznych chwil.

Przeżyjcie je w spokoju i wzajemnej bliskości.

Najserdeczniejsze życzenia:

pogody ducha, zdrowia,

realizacji marzeń,

zawodowej satysfakcji.

                                                  Życzy

Przewodniczący Rady Gminy

Benedykt Leszczyński

Wójt Gminy

Wojciech Sypniewski

Zastępca Wójta Gminy

Maria Jończyk

UWAGA !!! ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI !!! Od 1 stycznia 2018 r. przeźroczyste worki do segregacji odpadów zostaną
zastąpione workami kolorowymi. Przeźroczyste worki wykorzystujemy do wyczerpania zapasów.

Więcej informacji dotyczących zmian w systemie gospodarki odpadami w załączonej ulotce.
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Stali bywalcy Klubu Seniora co miesiąc wspólnie spędzają 
miło czas. Wiele ze spotkań odbywa się na miejscu gdzie Se-
niorzy mogą urządzić sobie ciekawe pogawędki przy kawie 
ze słodkimi dodatkami, oraz mogą omówić pomysły na ko-
lejne spotkania - wycieczki, wyjazdy do teatru lub opery. Na 

wielu spotkaniach 
obchodzone są 
również urodzi-
ny uczestników 
klubu którym za-
wsze towarzyszą 
piękne życzenia, 
kwiaty oraz tort. 
Na ostatnim ze-

braniu obchodzone były Andrzejki, wszystkim dopisywały 
dobre humoru, na stołach znalazły się pyszne przekąski, 
a całej zabawie towarzyszyła muzyka na żywo przy której 
Panie i Panowie chętnie zabrali się do tańca.

MIESZKAŃCY
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Osielskie pokrzywki

Czy Twoje święta…? 
Czy są takie jak, gdy byłeś w krainie dzieciństwa? Równie 

mistyczne?  Wtedy, w tamten czas, odświętnie ubrany, już 
poświątecznym preludium pieczenia pierników. Siedziałeś 
w świątecznym półmroku kolorowych światełek z choinki. 
Wdychałeś zapach świerku. Była w Tobie wiara, że święty 
Mikołaj zjedzie z nieba po widzianych za oknem ośnieżo-
nych czapach sosen, na saniach wypełnionych prezentami. 
Bałeś się tego czerwono - brodatego gościa, a jednocześnie 
marzyłeś o prezentach, zwłaszcza łyżwach zwanych hoke-
jówkami.

Wydoroślałeś. Święta traktujesz zadaniowo: lista prezen-
tów, zakupy, podział obowiązków i lista potraw. Wkurza 
Ciebie ilość ludzi w markecie, kolejka do spowiedzi, odpęku-
jesz służbowe gwiazdki pełne sztucznej atmosfery. Ty sam 

stałeś się bezceremonialny, zamaszysty, rubaszny. Umiesz 
już zrobić unik, przerzucić obowiązki na innych pod po-
zorem pracy zawodowej, czy innej. Stać ciebie na gotowy 
produkt, a może na wyjazd świąteczny. Sprowadzając to do 
wspólnego mianownika: pod wpływem pracy zawodowej, 
obowiązków stępiałeś.

Obyczaj jednak pozostał taki sam: kolędy, opłatek, pre-
zenty, pasterka. Spotkania z rodziną połączone z megaob-
żarstwem. 

Mam dla Ciebie propozycję: wejdź w te święta z tamtą 
wrażliwością. Wrażliwością i kreatywnością siebie kiedy by-
łeś dzieckiem. Może właśnie wtedy odkryjesz to co niosą 
w sobie świąteczne symbole. I poczujesz w sobie o swoistą 
„Odę do radości”.

Marek Manuszewski

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

Dom Przyjęć MAXIM
Maksymilianowo, ul. Główna 27

Zaprasza na niezapomnianego Sylwestra

Bilety w cenie 350,00 zł od pary do nabycia
w Sklepie ODIDO, Maksymilianowo,

ul. Główna 25
Tel. 604-507- 654

Aparaty i ortezy - zaopatrzenie stosowane wśród róż-
nych schorzeń stawów i mięśni.

Pomocna rola aparatów i ortez polega na kontroli i zakresu ru-
chów  w stawach i /lub na stabilizacji stawu.

W obrębie kręgosłupa szyjnego, który posiada dużą rucho-
mość czasem konieczne jest użycie kołnierza (miękkiego lub 
sztywnego) ograniczającego na jakiś czas ruchomość tego odcin-
ka – zazwyczaj stosowane przy przeciążeniach struktur miękkich 
– mięśni i więzadeł oraz w przypadku dyskopatii szyjnej. Nie na-
leży nadużywać kołnierza szyjnego, gdyż bez wątpienia odciąża 
odcinek szyjny, ale też powoduje osłabianie jego siły mięśniowej.

W obrębie kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego – istnieje duża 
różnorodność gorsetów i ortez – dobór zależy od schorzenia 
i funkcji jaką mają spełniać. Istnieją specjalistyczne gorsety do 
korekcji skolioz ( gorsety Boston, Jawetta, Cheneau lub prosto-
trzymacze Hohmana lub Taylora oraz sznurówki półgorsetowe), 
w przypadku złamania kręgów piersiowych lub lędźwiowych, 
a także ortezy odciążające ból w każdym odcinku kręgosłupa – 
czyli w przypadku dyskopatii lędźwiowej.

W obrębie kończyn górnych – ortezy są przeznaczone do le-
czenia w obrębie palców, ręki i przedramienia. Często po przecią-
żeniach mięśniowo-więzadłowych, naderwaniach ścięgien, w le-
czeniu pooperacyjnym i rekonstrukcjach ścięgien oraz w leczeniu 
schorzeń reumatycznych. W obrębie barku są to ortezy odwo-
dzące i odciążające staw barkowy. Najtrudniejsze jest dostoso-
wanie aparatu do uszkodzonej, niedowładnej lub porażonej dło-
ni. Trudno jest zachować funkcjonalność dłoni z jednoczesnym 
odciążeniem chorych stawów i odwiedzeniem kciuka. Zwłaszcza 
po urazach lub zabiegach operacyjnych stosowane są aparaty re-
dresujące przykurcze zgięciowe i wyprostne stawów.

W obrębie kończyn dolnych – ortezy i aparaty mają tu na celu 
umożliwienie  stania i chodzenia bądź poprawienie stereotypu 
chodu. Aparaty te uwzględniać powinny ciężar ciała i charakter 
ruchów w uszkodzonym stawie. Często stosujemy aparaty do-
kładnie określające i  zabezpieczające kąt zgięcia w stawie kola-

nowym lub skokowym, co umożliwia chodzenie i leczenie stawu.
W przypadku halluxa i deformacji stóp istnieją ortezy korygu-

jące koślawe ustawienia lub obuwie korygujące deformacje stóp 
i ułatwiające chód. Im stopa bardzie zdeformowana, tym wyższe 
i ze stabilniejszym zapiętkiem obuwie należy stosować. Szcze-
gólnie u dzieci z wiotkością stawów skokowych należy stosować 
papcie i buty ze sztywnym zapiętkiem ponad kostkę, celem stabi-
lizacji stawu skokowego – w tych przypadkach nie zaczynamy le-
czenia od wkładek do obuwia!! Pacjenci z niedowładami wiotkimi 
lub spastycznymi najczęściej używają obuwie ortopedyczne. Cza-
sem wyrównuje się skrócenie jednej z kończyn dolnych poprzez 
podwyższenie jednego buta.

Inne środki pomocnicze
wózki inwalidzkie – u dzieci konieczne dobrane przez specja-

listę rehabilitacji ( nie według upodobań rodzica) – w tym wózki 
aktywne dla osób ze zdrowymi rękami, laski ortopedyczne – czę-
sto stosowane przy urazach kończyn dolnych i zaburzeń chodu, 
pionizatory – aby uzyskać chociaż jakąś część dnia w pozycji 
pionowej – stojącej u pacjenta niedowładnego lub porażonego. 
Dla dzieci i dorosłych z niedowładami stosowane są foteliki do 
siedzenia, pełzaki, materace i poduszki przeciwodleżynowe.

Jest wiele środków pomocniczych nie opisanych w tym arty-
kule (długo można wymieniać). Jedno warto pamiętać – obecnie 
można dobrać i wypisać niezależnie od rodzaju wizyty (również 
prywatnej) u lekarza rehabilitacji stosowną ortezę lub aparat – 
z refundacją NFZ.

Oby jak najrzadziej były potrzebne omówione aparaty i ortezy.

Z pozdrowieniami świątecznymi
dr n.med. Iwona Adamczak

specjalista rehabilitacji medycznej
balneologii i medycyny fizykalnej

Klinika Zdrówko
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Kącik pasjonatów 
literackich 

Za zamkniętymi drzwiami - Do-
skonałe małżeństwo? Czy idealne 
kłamstwo?

Jest naszą niemal narodową przypadło-
ścią, zainteresowanie o innych parach. Być może w ten sposób 
poszukujemy, porównujemy miłości, dobrobyt, szczęście, etc. 
Nie doszukujemy się jednak dlaczego ich życie takie jest. Jeżeli 
więc lubisz drogi czytelniku, niezależnie czy jesteś płci żeńskiej, 
czy męskiej, ploteczki z życia innych, to ta książka jest właśnie 
dla Ciebie.

Głównymi postaciami powieści są Jack i Grace. On jest przy-
stojny i bogaty, Ona czarująca i elegancka. Jednym słowem para 
doskonała, nierozłączna, emanująca wręcz ogromną miłością, 
która okazuje się tylko na pokaz, a nawet wręcz chorobliwą.  
Gracy, żona Jacka pomimo całego dobrobytu nigdy nie wychodzi 
bez męża z domu. Małżeństwo żyje w warunkach niemal steryl-
nych, w oknach ich sypialni są kraty, Grace nie pokazuje się sama 
publicznie, nie uczestniczy samodzielnie w życiu ich znajomych, 
swoich koleżanek, nie odbiera telefonów, nie wychodzi z domu, 
a nawet do ogródka, nie wykonuje pracy zawodowej. Za to po-
trafi przyrządzać wytrawne potrawy na przyjęciach organizowa-
nych w ich domu, trzyma linię, czym wzbudza podziw i zazdrość. 
W końcu okazuje się, że to w oczach wielu to idylliczne małżeń-
stwo to w rzeczywistości perfekcyjne kłamstwo? Ich związek jest 
małżeństwem tylko z nazwy, jest właściwie dramatem, gehenną 
kobiety będącej w rękach psychopaty narzędziem, zabawką. 

Powieść pod wieloma względami jest fenomenalna, nie tyl-
ko z racji jej konstrukcji. Dla mnie jest to najlepszy i najbardziej 
przejmujący psychologiczny thriller, jaki czytałem w tym roku. Je-
stem przekonany, że przerażenie, które czuje Grace, jest zaraźli-
we, klaustrofobiczna atmosfera zagęszcza się, a niepokojąca gra 
w kotka i myszkę zmierza do przerażającego i niespodziewanego 

finału, który będzie 
każdemu czytelniko-
wi powodował bicie 
serca lub nie pozwoli 
wręcz zasnąć. Fabuła 
książki, mrozi krew 
w żyłach, jest godna 
mistrzów gatunku, 
gwarantuje, że po 
jej lekturze inaczej 
zaczniecie patrzeć 
na swoich przyjaciół 
i sąsiadów.

Miłej lektury

Krzysztof
Lewandowski
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Na święta Bożego Narodzenia

 życzymy nadziei takiej, która nie umiera,

 zadumy nad pachnącą choinką, 

płomieniem świecy, 

filiżanki aromatycznej kawy wypitej powoli ,

pogodnych białych świąt,

nabrania dystansu do tego co wokół, 

chwil roziskrzonych kolędą i wspomnieniem.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury 

wraz z dyrektorem

MIESZKAŃCY

„Idą święta”

W naszej lokalnej społeczności jest piękna tradycja spotkań 
opłatkowych. To szczególny czas świąteczny, który sprzyja przemy-
śleniom, refleksjom, zrozumieniu i wybaczaniu. W tym dniu dzieli-
my się nie tylko opłatkiem, ale przede wszystkim miłością, radością 
i szczęściem. Składamy sobie szczere życzenia, pięknych momentów 
i chwil wśród rodziny. Zastanówmy się choć przez chwilę czy ktoś 
obok nas nie potrzebuje słowa otuchy, wsparcia? Jesteśmy zabiegani 
– myślimy co komu jeszcze kupić pod choinkę, co zostało jeszcze do 
zrobienia w domu. Niestety nie dostrzegamy nic co się dzieje obok 
nas. Szczególnie w tym tak pięknym czasie trochę zwolnijmy tempo 
zastanówmy się co dzieje się obok nas. Życie to nie tylko komercja. 
Szczególnie w tym tak pięknym czasie otwórzmy swoje serca i port-
fele dla tych, którzy czekają na naszą pomoc. Pamiętajmy, że obok 
nas może być ktoś kto potrzebuje naszego wsparcia. Dlatego pragnę 
naszej lokalnej społeczności (i nie tylko) zadedykować wiersz  

DO BEZTROSKICH
Wy, których wir świata porwał w błędne koło,
I żyjecie sobie beztrosko, wesoło:
Wy, którym los dał złota przeobfite zdroje,
Więc was stać na przepych, klejnoty i stroje.
Wy, co na hulankach pół życia spędzacie
I dar niebios wielki – zdrowie zatracacie,
rzućcie wszyscy okiem na biednych, co płaczą,
co jękiem cichym do waszych serc kołaczą!

Miłosierdzia trochę dla głodnego brata,
któremu obce są uciechy tego świata!
Pomnij, wybrańcze losu, że bliźni to ty!
Dziś jesteś szczęśliwy i wszystkiego syty….
Czy wiesz co cię czeka jutro o tej porze?
Co bratu wczoraj, tobie kiedyś przytrafić się może…
Wiadomo, jak zmienne są losów koleje,
A wszystko się zgodnie z wolą Bożą dzieje.
Więc niech cię nędza brata jako własna boli,
I jakby o własnej myśl o jego doli.
Niech twa ręka szczodrze użycza pomocy,
czyniąc miłosierdzie według swojej mocy!
Co dasz ubogiemu, zaprawdę nie zginie
odda to Bóg teraz i w sądu godzinie
bo wszak miłosierdzie to skarbona święta,
co daje każdemu lichwiarskie procenta.
Uczynnych sowicie nagradzając nimi
nie tylko w zaświatach, lecz i tu na ziemi!

Niech ten wiersz skłoni nas do zadumy, gdyż w pośpiechu dnia 
codziennego zapominamy o słabszych, potrzebujących i samot-
nych. Niech te Święta i Nowy Rok 2018 będą dla wszystkich pełne 
nadziei, miłości, spokoju i wszelkiego dobra. Abyśmy dla siebie 
nawzajem byli pełni życzliwości i zrozumienia.

Z pozdrowieniami
Jolanta. L. Wróblewska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

wszystkim Mieszkańcom Gminy Osielsko

składamy serdeczne życzenia spokoju, radości 

i szczęścia

w przeżywaniu tych najpiękniejszych dni 

w roku.

Niech te szczególne chwile będą okazją do peł-

nych ciepła spotkań

przy rodzinnym stole,

a nadchodzący 2018 rok przyniesie

realizację wszelkich planów i zamierzeń.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Jadwiga Drzycimska z pracownikami 
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Święta Bożego 
Narodzenia to okazja, w ramach której pracodawcy 
coraz chętniej sięgają do różnego rodzaju świadczeń 
dodatkowych przekazywanych swoim pracowni-
kom. Wśród nich najchętniej stosowanymi są paczki, 
bony czy świadczenia pieniężne. Nie rzadko praco-
dawca organizuje również dla swoich pracowników 
spotkanie wigilijne czy inne imprezy świątecz-
no-noworoczne. Skutki podatkowe tego rodzaju 
świadczeń identyfi kowane na gruncie ustawy  z 
dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fi zycznych mogą być zróżnicowane w zależności od 
zakresu, charakteru oraz ich źródła fi nansowania.

Paczki świąteczne
Jeżeli zakup paczek jest realizowany z Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), ich wartość, 
jako świadczeń rzeczowych, będzie podlegała zwolnie-
niu z opodatkowania do wysokości limitu określonego w 
art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PDOF (kwota limitu 380 zł/
rok). Zgodnie bowiem z przywołaną regulacją, wolna od 
podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez 
pracownika w związku z fi nansowaniem działalności 
socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń 
oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świad-
czeń pieniężnych, sfi nansowanych w całości ze środków 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub fun-
duszy związków zawodowych, łącznie do wysokości 
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. 
Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne 
znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. 

Świadczenia pieniężne
Jeśli w związku ze świętami pracownikowi zostanie 

przyznane świadczenie pieniężne (gotówka) i świad-
czenie to będzie fi nansowane z ZFŚS, to również do 
wysokości limitu 380 zł/rok tego rodzaju świadczenie 
będzie podlegało zwolnieniu. Również w tym przypadku 
przekroczenie limitu lub wypłata świadczenia pienięż-
nego z innych środków (środki obrotowe) nakłada 
obowiązek jego opodatkowania. Należy przy tym pamię-
tać, że limit roczny 380 zł, o którym mowa w art. 21 ust. 

1 pkt 67 ustawy o PDOF – jest limitem łącznym, tj. o jego 
przekroczeniu decyduje łączna wartość świadczeń prze-
kazanych w trakcie roku a nie ich jednorazowa wartość. 
Wartość poszczególnych świadczeń podlega więc sumo-
waniu w trakcie roku.

Bony towarowe
Przekazanie pracownikom bonów towarowych praco-

dawca doliczy do przychodów pracownika ze stosunku 
pracy i potrąci od ich wartości podatek dochodowy. Bony 
towarowe nie podlegają żadnemu zwolnieniu regulowa-
nemu na gruncie ustawy o PDOF niezależnie od źródeł ich 
fi nansowania (środki obrotowe, ZFŚS i inne).

Spotkanie Wigilijne 
Uwzględniając orzeczenie Trybunału Konstytucyj-

nego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) obejmującego 
problematykę nieodpłatnych świadczeń zapewnianych 
pracownikom przez pracodawców, należy wskazać, iż 
w przypadku udziału pracownika w spotkaniu wigilij-
nym, czy innej tego typu imprezie organizowanej przez 
pracodawcę – jeśli spotkanie ma na celu zintegrowanie 
zespołu, jego motywowanie i jest elementem niezbęd-
nym do prawidłowego wykonywania obowiązków przez 
pracowników – nie dochodzi do powstania po stronie 
pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fi zycznych. Warun-
kiem jest jednak, aby to pracodawca był podmiotem 
osiągającym zasadniczą korzyść ze zorganizowania 
imprezy a pracownicy brali w niej udział w związku ze 
szeroko rozumianą sferą ich obowiązków służbowych, w 
celu zintegrowania i zmotywowania w ramach zespołu 
pracowników. 

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO
Paweł Wysiński

ul. Królowej Jadwigi 18/312
BYDGOSZCZ

tel. 793 424 422

www.doradztwo-podatkowe.net.pl

Ciekawostki ze świata podatków
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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

POGODNYCH ŚWIĄT

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Pełen zakres leczenia

niepłodności 

Poradnia Rehabilitacyjna
 Rehabilitacja niemowląt, dzieci i dorosłych.
Masaże i indywidualnie dobrane ćwiczenia

 „Zdrowy kręgosłup”. 

KULTURA/REKLAMA

Okres przedświąteczny to magiczny czas. Zajęcia pla-
styczne w Gminnym Ośrodku Kultury, nawiązują do tema-
tyki związanej z Bożym Narodzeniem, dają okazję do prze-
żywania tego niezwykłego okresu. Dzieci z przyjemnością 
uczestniczą w przygotowaniu świątecznych ozdób takich 
jak: choinek z piórek, bombek z cekin, stroika, aniołków 
oraz różnorodnych drobiazgów o tematyce tego niezwy-
kłego święta. Podczas spotkań nie tylko są wykonywane 
ozdoby, ale również przypominane są tradycje świąteczne. 
Każe spotkanie cieszy się dużym zainteresowaniem, a czas 
spędzony wspólnie daje ogromną radość.

Plastyczne przygotowania do świąt
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Okiem Olgierda

Był emanacją 
Polski

Ponieważ 5 grudnia 
tego roku (2017) przy-
padała piękna (okrągła) 
150-ta rocznica urodzin 
Naczelnika Józefa Pił-
sudskiego, warto byłoby 
również na tych łamach 

tę bezdyskusyjnie (moim zdaniem) wybitną postać 
przypomnieć. 

Wspomnienie Komendanta to przypomnienie Bitwy War-
szawskiej (1920), ale także pięknej karty polskiej historii – 
decydującej fazy walki z zaborcą (Legiony, czyn zbrojny PPS, 
walka z caratem). Wspomnienie wielkiej karty polskiej hi-
storii, której Marszałek Piłsudski jest ikoną.

Droga młodego Józefa Piłsudskiego do chwały zaczęła się 
już pod koniec XIX stulecia, kiedy jako świeżo usunięty za 
działalność opozycyjną z Uniwersytetu w Charkowie, na-
tychmiast zaangażował się wraz z grupą przyjaciół w spisek 
otrucia cara. Akcja nie udała się. Piłsudski został zesłany na 
Sybir.

Ogólnie rzecz biorąc przyszły Naczelnik Państwa Pol-
skiego wiele czasu swojej młodości przesiedział w carskich 
więzieniach. Był karany za działalność wydawniczą (wyda-
wał gazetę „Robotnik”), rewolucyjną, i ogólnie: antycarską. 
Wiele lat później Piłsudski powiedział, że godność człowie-
ka (Polaka) nie pozwala mu być niewolnikiem. Co tak ujął 
znakomity poeta Marian Hemar:

 „Jeśli ma duszę do hańby niezdolną
To mu nie wolno – Bóg mu nie pozwala
Krew nie pozwala mu być niewolnikiem”

Wiadomo było, że by Polacy wybili się na niepodległość 
potrzeba było poważnej europejskiej zawieruchy (Adam 
Mickiewicz wołał : „O wojnę powszechną prosimy Cię Pa-
nie”). Piłsudski dobrze zdawał sobie z tego sprawę, więc 
gdy ta wybuchła, błyskawicznie do życia powołał słynne 
Legiony. W początkowej fazie I Wojny Światowej to głów-
nie one ucieleśniały tzw. „sprawę polską”. Antyrosyjsko 
(antycarsko) nastawiony Komendant pobił wtedy, u boku 
armii Austro – Węgierskiej Rosjan, pod Anielinem, Laskami 
i Kostiuchnówką. 

U kresu konfliktu światowego rozpoczyna się dla Piłsud-
skiego bodajże najważniejszy dla niego okres w służbie oj-

czyzny. Założyciel Legionów, zwolniony z więzienia w Mag-
deburgu, wraca do Warszawy, by z rąk Rady Regencyjnej 
(tu ogromną rolę w formowaniu struktur państwowych 
w momencie odzyskiwania niepodległości odegrał jeden 
z członków Rady Książę Zdzisław Lubomirski – postać waż-
na i wybitna) przejąć (11 listopada 1918 roku) jej kompeten-
cje i stać się naczelnikiem Państwa. 

Zaczyna się ciężki (żmudny zarazem) okres mozolnego 
budowania Państwa Polskiego i jego struktur. O ile pragnie-
nie istnienia Polski w dawnych jej granicach było dla pol-
skich niepodległościowców (Dmowski, Witos, Paderewski, 
Daszyński) „oczywistą oczywistością”, to kształt i kierunek 
polityki polskiej (zagranicznej, militarnej, wewnętrznej, go-
spodarczej) oczywistością nie był. Naczelnik w tym okresie 
podpisał blisko setkę ustaw stanowiących o podstawowych 
prawach i zasadach demokracji II Rzeczypospolitej. 

Okres euforii po odzyskaniu niepodległości  przerwało 
widmo ponownej niewoli nadciągające ze Wschodu. Gdy 
ruszyła na Warszawę bolszewicka armia pod wodzą ra-
dzieckiego generała Michaiła Tuchaczewskiego, Piłsudski 
błyskawicznie ogłosił na całym terenie niepodległej Polski 
mobilizacje. Dzięki autorytetowi Wodza Naczelnego udało 
się zgromadzić armię równą tej radzieckiej. Weterani Le-
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gionów, Błękitna Armia Generała Józefa Hallera oraz nowi 
poborowi stanęli w obronie Ojczyzny. Bitwa na przedpolach 
stolicy stoczona w sierpniowym upale dzięki przewodzeniu 
Naczelnika została wygrana. 

Niemalże od razu po Bitwie rozgorzały spory o to kto 
naprawdę prowadził „Cud Nad Wisłą”. W krytyce Na-
czelnika Piłsudskiego, przodowali zwolennicy „endecji” 
– stronnictwa zgromadzonego wokół (ważnej) osoby Ro-
mana Dmowskiego. Na początek na piedestał próbowano 
wstawić doradzającego sztabowi polskiemu francuskiego 
generała Maxima Weyganda. Po kapitulacji tej opcji dowo-
dzącym „został” (według krytyków Piłsudskiego) generał 
Tadeusz Rozwadowski. Prawdą jest, że był on głównym 
konsultantem Marszałka w sprawie planu Bitwy Warszaw-
skiej, jednak dowodzenie polskiego wojska i przewodzenie 
w kluczowych momentach (np. atak z nad Wieprza)obiek-
tywnie trzeba oddać Józefowi Piłsudskiemu. Edgar Vincent 
D’Abernon (brytyjski dyplomata):

„Zwycięstwo osiągnięte zostało przede wszystkim dzięki 
strategicznemu geniuszowi jednego człowieka i dzięki prze-

prowadzeniu przez niego akcji tak niebezpiecznej, że wy-
magała nie tylko talentu, ale i bohaterstwa.” 

Waldemar Łysiak:
„Komendant przygotował bitwę i Komendant dowodził. 

Wieczna mu za to chwała i narodowa wdzięczność.”  
W uznaniu Jego męstwa i bohaterstwa powinniśmy czcić 

imię Marszałka przy każdej sposobnej ku temu okazji. Dla-
tego też jak pisał wybitny Lwowiak, Marian Hemar:

„Chcąc mu przedłużyć życie 
Poza granice bytu,
Stawiamy mu pomniki 
Ze spiżu i granitu.”

Marszałek Piłsudski był wybitnym wodzem Polaków, 
w jednym z trudniejszych momentów naszej historii Bóg 
nam go zesłał. W tamtych czasach swą osobą wyrażał pra-
gnienie polskiego wybicia się na niepodległość  Był emana-
cją Polski. 

Olgierd Bondara

Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku po raz pierwszy  
ogłosiło konkurs na dowolną pracę dziecka na temat ,,Od-
głosy jesieni”. Konkurs adresowany był do wszystkich po-
bliskich przedszkoli niepublicznych i prywatnych. Nadesłane 
prace były wykonane na bardzo wysokim poziomie, charak-
teryzowały się m. in. różnorodnością technik plastycznych 
oraz wykorzystaniem ciekawych materiałów plastycznych. 
Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy wraz 
z wychowawcami i rodzicami. Dla gości, dzieci z Publicz-
nego Przedszkola nr 1 przygotowały niespodzianki. Każda 
z grup zaprezentowała się w pokazie artystycznym. Były 
śpiewane piosenki, tańczone tańce a także instrumentacje 
utworów. Na koniec pani dyrektor wraz z organizatora-
mi konkursy uroczyście wręczyła nagrody. Podczas oceny 
jury zwracało szczególną uwagę na samodzielność wyko-

nania pracy, walory artystyczne, estetykę, pomysłowość 
oraz zgodność pracy z tematem konkursu.  Po obejrzeniu 
prac Komisja Konkursowa postanowiła przyznać 6 Nagród, 
4 Wyróżnienia oraz 12 Podziękowań za udział. Wszystkie 

dzieci otrzymały wyjątkowe 
prezenty a także  dyplomy. Po 
uroczystości na naszych go-
ści czekał słodki poczęstunek. 
Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim za zainteresowanie 
naszym konkursem i zaprasza-
my do udziały w kolejnych.

M. Szeliga

,,Odgłosy jesieni” – konkurs gminny 
rozstrzygnięty
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Koło Małego Artysty - spotkania ze sztuką
Zajęcia plastyczne to kolejna propozycja spędzania czasu 

w świetlicy. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w spotka-
niach i poznają różnorodne techniki plastyczne. Czas świąt 

to idealny moment na wykonanie dekoracji świątecznych, 
które wzbogacą dekoracje niejednego domu. Mali Artyści 
pod okiem p. Marty Ożóg wykonali m.in. bombki z cekin, 
tradycyjny stroik na stół z żywego świerku, gwiazdki z pa-
pieru oraz łańcuchy i ozdoby na choinkę. Podczas spotkania 

zostały przybliżone tradycje i symbole Świąt Bożego Naro-
dzenia.

Koło Małego Kucharza 
Po kilku zajęciach kulinar-

nych, podczas których, dzieci 
piekły różnego rodzaju cia-
steczka i inne słodkości nasi 
mali kucharze z przyjemnością 
przypomnieli sobie przepis na 
pizzę. Każde z dzieci przygo-
towało dla siebie małą pizzę 
z dodatkami wybranymi wg. 
własnego gustu. Teraz przed 
nami przygotowania do świąt. Z pewnością każdy mały ku-
charz z przyjemnością przygotuje słodkie pierniczki a może 
nawet piernikową chatkę samego Mikołaja

Koło Małego Badacza
Mały badacz, czyli zaję-

cia, podczas których dzie-
ci mają okazję wykonać 
proste eksperymenty po-
woli nabiera wiatru w ża-
gle. Zaczęliśmy od małej 
grupy, ale chętnych szyb-
ko przybywa. Nic dziwne-
go, kto by nie chciał zrobić 
rakiety, sprawić by balon 
latał czy zobaczyć erupcję 
wulkanu. A to dopiero po-
czątek…

Andrzejki i koncert – klub seniora
W listopadzie odbyło się andrzejkowe spotkanie człon-

Nowinki ze Świetlicy w Maksymilianowie
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ków klubu seniora. Jak zawsze na stole pyszne jedzonko, 
a kto chciał mógł potańczyć na parkiecie. Natomiast pod 
koniec listopada wybraliśmy się na widowisko muzyczne 
„Yesterday” do Kina Adria w Bydgoszczy. Spektakl poświę-
cony był twórczości legendarnego zespołu The Beatles. 

Koncert „Szalone lata 90-te czyli polskie
złote przeboje”
Jesienna aura nie 

sprzyja dobremu sa-
mopoczuciu. Nic lepiej 
nie poprawia nastroju 
jak dobra muzyka. 
A tej nie zabrakło pod-
czas listopadowego 
koncertu. Motywem 
przewodnim koncer-
tu był program tele-
wizyjny „Szansa na 
sukces”  Poza wystę-

pem zespołu, który zagrał takie hity jak „Szklana pogoda”, 
V bieg” czy „Słodkiego miłego życia” swoich muzycznych sił 
spróbowali również widzowie, którzy zostali wybrani przez 
samego „Wojciecha Manna”. Oczywiście na zakończenie 
zespół wybrał najciekawszy występ i w nagrodę zwycięzca 
mógł zaśpiewać utwór z zespołem. I tak się zaczyna karierę. 

Koło malucha „Maksiu”
Nasza grupa od września zdążyła się już zintegrować i po-

znać nowych kolegów i koleżanki, wszystkie dzieci znają już 
swoje imiona. Codziennie bawimy się w różnego rodzaju 
gry i zabawy ruchowe, ćwiczymy pamięć, uczymy się pio-
senek i wierszyków, malujemy oraz robimy różne prace pla-
styczne. W październiku przywitaliśmy panią „jesień” i dary 

jakie ze sobą przynosi. Robimy prace z liści i kasztanów oraz 
poznajemy smaki warzyw i owoców oraz dowiedzieliśmy 

się jak robimy zapasy na zimę. Obchodziliśmy święto „dyni” 
z tej okazji zrobiliśmy balk hallowenowy. Mieliśmy okazję 
gościć pana dzielnicowego, który przyszedł opowiedzieć 
nam o zawodzie policjanta oraz pokazał dzieciom radiowóz 
– co sprawiło im dużo frajdy. 

Aleksandra Idczak – opiekun koła   

Zajęcia taneczno – rytmiczne i zumba
Od listopada we wtorki odbywają się zajęcia dla najmłod-

szych. Pod okiem instruktorki dzieci uczą się rytmiki, poczu-

cia ruchu a przy tym świetnie się bawią. Natomiast później 
odbywa się zumba dla Pań. Połączenie fitnessu i tańca – nie 
ma lepszego sposobu na poprawę kondycji i zdrowia. DK
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Zapraszamy do Fabryki Tańca - szkoły z wieloletnim 
doświadczeniem znajdującej się w Bydgoszczy, która już 
od stycznia 2018 rozpocznie swoją działalność również 
w Osielsku przy  Szosie Gdańskiej 29.  Charakteryzuje 
nas pozytywna energia, miła atmosfera i profesjonalizm.  
W naszej ofercie znajdują się nie tylko zajęcia taneczne. Od 
lat organizujemy obozy, ferie zimowe oraz półkolonie. 

Nasz zespół składa się tylko z wykwalifikowanych i do-
świadczonych dyplomowanych instruktorów tańca, którzy 
dzielą się swoją pasją z uczestnikami zajęć w sposób zro-
zumiały dla każdego. Nasi szkoleniowcy ciągle poszerzają 
swoje umiejętności w dziedzinie tańca. Współpracujemy 
również z konsultantami z Polski jak i zza granicy. 

Wystarczy odwiedzić nasze studio aby obudzić w sobie 
miłość do tańca. W ciągu 10 lat istnienia naszej szkoły tan-
cerze prezentowali się na najbardziej prestiżowych zawo-
dach w Polsce jak i za granicą. Taką parą jest m.in. Kuba 
Nadolny oraz Iga Bonk (fot.) wielokrotni mistrzowie miesz-
kający w Osielsku. 

Nasza oferta to szeroka gama rozmaitych stylów tańca 
kierowana do osób w różnym wieku, od brzdąców po se-
niorów:

- taniec towarzyski,
- hip-hop, breakdance,
- solo latino fit,
- kizomba/bachata,
- zajęcia dla brzdąców od 3 roku życia,
- balet,
- taniec współczesny i jazzowy,
- zumba kids oraz dorośli,
- tango argentyńskie,
- joga somatyczna oraz gimnastyka relaksacyjna, 
- lekcje indywidualne dla par ślubnych,
- organizacja urodzin dla dzieci,
-NOWOŚĆ! „Radosne Soboty” (kompilacja zajęć 

tanecznych, lingwistycznych oraz edukacyjno-arty-
stycznych)

Zajęcia odbywać się 
będą zarówno w tygo-
dniu jak i w weekendy, 
w godzinach porannych 
oraz popołudniowych 
co sprawia, że każdy 
znajdzie coś dla siebie. 
Nasze studio posiada 
dwie przestronne sale, 
dzięki czemu możemy 
zaoferować tak szeroki 
wachlarz usług. 

Zapraszamy do zapo-
znania się z naszą stro-
ną internetową: 

www.fabrykatanca.com/filia-osielsko

Więcej informacji pod numerem telefonu:
793-844-657 (Marta Kunc - manager)
510-130-554 (Joanna Grabowska - właściciel).

Pierwsza Szkoła Tańca w Osielsku 
- Fabryka Tańca 

MIESZKAŃCY
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANUSZA KORCZAKA 

W ŻOŁĘDOWIE

Z okazji Święta Niepodle-
głości odbył się apel upamięt-
niający  99 rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
W spotkaniu brali udział ucznio-
wie, którzy zostali zapoznani 
z historią  wydarzeń z 1918 
roku. Uczestnicy zaśpiewali 
i wysłuchali pięknych pieśni pa-
triotycznych przygotowanych 
przez panią  Anię  Kamińską.

W uroczystości wziął udział 
zaproszony  przez panią Małgorzatę Łusiarczyk  mjr nawigator 
Krzysztof Kuniec  z 22. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania 
z Wojnowa. Uczniowie od pana majora dowiedzieli się czym zaj-

mują się żołnierze, jaką rolę pełni 
wojsko w naszym kraju. Zapro-
szony oficer zapoznał  zgroma-
dzonych z obecną strukturą Sił 
Powietrznych oraz znajdującymi 
się na wyposażeniu samolotów 
wojskowych:  samoloty bojowe: 
F – 16, MIG 29, Su – 22,  samoloty 
transportowe: C – 130 Herkules, C 
-295 CASA. Największą atrakcją 
wśród uczniów wzbudził pokaz 
sprzętu osobistego wyposażenia 
pilota. Uczniowie mogli założyć 
kombinezon pilota wraz z heł-

mem lotniczym i spodniami przeciw przeciążeniowymi, których 
zadaniem jest eliminowanie negatywnych skutków przeciążeń 
podczas lotu. Kolejnym elementem była prezentacja morskiego 
ubioru pilota, którego zadaniem jest ochrona przed hipotermią  
organizmu pilota po katapultowaniu nad morzem. Został rów-
nież zaprezentowany i omówiony spadochron wykorzystywany 
w samolotach bojowych. 

Spotkanie miało charakter edukacyjny i patriotyczny. Była  
piękna dekoracja  przygotowana przez uczniów panią Magda-
leną Durałek. Na  ko-
niec spotkania, przy 
gromkich brawach pani 
dyrektor Ewa Kraska  
wręczyła  panu majo-
rowi dyplom z podzię-
kowaniem za ogromne 
zaangażowanie w pro-
pagowanie patriotycz-
nej wiedzy historycznej 
wśród uczniów naszej 
szkoły. 

Małgorzata Łusiarczyk

MIESZKAŃCY/REKLAMA
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Gminny Ośrodek Kultury 
w Osielsku oferuje dla najmłod-
szych mieszkańców gminy zaję-
cia nauki gry w szachy. Szkolenie 
prowadzi instruktor Jacek Górny 
w świetlicach w Osielsku, Niem-
czu, Żołędowie i Wilczu. Zajęcia 
mają część teoretyczną i praktycz-
ną. Na początku każdego spotka-
nia jego uczestnicy poznają różne 
zagadnienia szachowe, takie jak: 
obrona przed szachem, mato-
wanie ciężkimi figurami, roszada 
krótka  i długa, bicie w przelocie, 
itp. W drugiej części zajęć dzieci 
grają między sobą partie szachowe 
i w ten sposób mogą w praktyce 
zastosować poznane wcześniej elementy gry.

Obecnie szkoleniem objętych jest blisko 40 dzieci. Należą 
one do szerokiej grupy wiekowej od przedszkolaków, po 
uczniów 7 klasy szkoły podstawowej. Dzieci grające w sza-

chy uczą się logicznego myślenia, przewidywania posunięć, 
cierpliwości, radzenia sobie z emocjami. Te elementy gry 
odgrywają również ważną rolę w procesie wychowawczym.

Oprócz zajęć szachowych GOK Osielsko organizuje rów-
nież turnieje szachowe. W najbliższym czasie planowane 
są następujące zawody: w grudniu odbył się turniej Miko-
łajkowy we Wilczu,  a w kwietniu odbędą się Mistrzostwa 

Powiatu Bydgoskiego oraz w maju 
III turniej o Puchar Dyrektora GOK 
Osielsko.

Najlepsi uczestnicy szkolenia re-
prezentują gminę Osielsko na tur-
niejach szachowych organizowa-
nych przez inne ośrodki szachowe. 
Młodzi adepci tej królewskiej gry 
brali udział w turniejach: Otwar-
te Mistrzostwa Gminy Mrocza, 
Gminny turniej szachowy o Puchar 
Wójta gminy Białe Błota i w turnie-
ju „Fokus na Szachy” w Bydgosz-
czy. W planach na 2018r. jest udział 
w następujących zawodach: „Fe-
riach z szachami” w Bydgoszczy, 
„Euro talentach” w Bydgoszczy, 

Mistrzostwach Przedszkolaków w Toruniu i Mistrzostwach 
Województwa Juniorów w Solcu Kujawskim.

Zajęcia wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców 
naszej gminy w zakresie edukacji szachowej oraz pozy-
tywnie wpływają na wizerunek Gminnego Ośrodka Kultury 
w Osielsku.

MIESZKAŃCY

Szachy w Osielsku 

„Życzymy sobie, żebyśmy byli lepsi,

nie tylko na święta”

Ewa Kraska

Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka

Żołędowo
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Już po raz XXIII w Biskupinie odbył się FESTYN ARCHE-
OLOGICZNY. Tegoroczne hasło festynu brzmiało BOGOWIE 
WOJNY. Uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli w nim 
udział. W sobotnie przedpołudnie autokar pełen szkolnej 
młodzieży dotarł do biskupińskiej osady. Wszyscy z ogrom-
nym zapałem ruszyli na przeżywanie przygody z historią. 

Z zainteresowaniem patrzyli na niezwykłych wojowni-
ków ubranych w historyczne stroje. Z zachwytem, a na-
wet odrobiną zazdrości w oczach podziwiali ich uzbrojenie. 
Najwięcej emocji dostarczyła nam bitwa rzymskich legioni-
stów z barbarzyńskimi Dakami oraz walki gladiatorów. Dla 
amatorów pamiątek też nie zabrakło atrakcji. Najcenniejsze 
i najpiękniejsze okazały się te, które nasi uczniowie wyko-
nali własnoręcznie – koraliki, biżuteria z miedzianego drutu 
i wyroby z gliny. Pogoda mimo kiepskich prognoz dopisała. 
Ominęły nas deszczowe kąpiele. W doskonałym nastroju 
i z postanowieniem odwiedzin w Biskupinie wróciliśmy do 
domów.

Elwira Mikulska
W tym roku, w Szkole Podstawowej w Maksymilianowie, 

rozpoczął działalność Klub Młodego Historyka. Klubowi-
cze, wykonują różnego rodzaju zadania. Pierwszym było 
opisanie wrażeń z pobytu w Biskupinie podczas Festynu 
Archeologicznego. 

Julita Opara opiekun KMH.  

„Wycieczka do Biskupina na festyn archeologiczny”
Wycieczka do Biskupina rozpoczęła się o godzinie ósmej 

rano. Podróż minęła błyskawicznie. Gdy dojechaliśmy, na 
mojej twarzy pojawił się uśmiech, byłam tam z „tysiąc” razy. 
O godzinie dziesiątej nauczyciele podzielili nas na grupy 
i rozpoczęliśmy spacer po Biskupinie. W tym roku festyn za-
tytułowano    „Bogowie wojny”. Odbyły się przeróżne wal-
ki, wszystkie równie ciekawe. Najbardziej podobały mi się 
warsztaty tworzenia pieniądza, w których wzięłam udział 

po raz pierwszy. Zazwyczaj wybierałam lepienie z gliny. Fe-
styn był bardzo ciekawy i miło spędziłam czas. Jeżdżę tam, 
co roku i nigdy się nie nudziłam. W przyszły roku również 
pojadę do Biskupina.   

Aleksandra Jeżewska uczennica kl. 6b
„Moje wrażenia z Festynu Archeologicznego w Biskupi-

nie”
Tegoroczny festyn nosił tytuł „Bogowie Wojny”.  W tym 

roku można było poznać uzbrojenie dawnych wojowników, 
dowiedzieć się jak wyglądają prace archeologiczne, a nawet 
samodzielnie „wykopać” i złożyć np. stary dzban. Ciekawe 
również było podglądanie codziennego życia mieszkańców, 
słuchanie ówczesnej muzyki oraz oglądanie ich tańców. Na 
mnie jednak największe wrażenie zrobiły prezentowane 
walki. Bitwy Rzymian i barbarzyńców oraz pokazy sił gla-
diatorów wyglądały bardzo realistycznie. Dlatego też moje 
pamiątki: miecz i tarcza, przywiezione z Biskupina były 
związane z bitwami. Mimo niesprzyjającej pogody będę 
mile wspominał ten dzień i chętnie pojadę do Biskupina za 
rok.

Bartosz Buca uczeń klasy 6 b

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Maksymilianowie na festynie w Biskupinie.

„Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości,

są czasem refleksji nad przeszłością 

i planów na nadchodzący rok.

W tych wyjątkowych dniach

chcemy Wam życzyć zdrowia,

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

oraz sukcesów w pracy zawodowej” 

 

Zarząd i pracownicy Oddziału w Osielsku

Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy.
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Plastyka
Stałym punktem w działalności placówki są zajęcia pla-

styczne. To one najbardziej przyciągają wesołą grupkę, któ-

ra za każdym razem tworzy coś innego z różnego rodzaju 
materiałów. Przygotowuję dekorację świetlicy dostosowa-
ną do kalendarium oraz ozdoby świąteczne, które przydają 
się w domowych wnętrzach. Plastyka to również wytężona 
i niekiedy  mozolna praca, po której przychodzi satysfakcja 
i relaks.  

Zajęcia kulinarne
Cykliczne zajęcia kulinarne to jedna z ulubionych form 

poznawania tajników kucharzenia i pieczenia. Tym 
bardziej, jeśli młodzi adepci mogą przygotować ciast-
ka, babeczki lub inne wypieki zgodnie z kalendarium 

świątecznym i pór roku. Dlatego, też w ostatnim czasie 
kuchmistrzowie piekli: rogaliki, „paluchy wiedźmy” oraz 
pierniki. Te ostatnie ciastka były sporządzone  wcześniej, 
aby w Mikołajki można było je  pomalować, udekorować 
i przygotować na świąteczny stół. 

Zajęcia muzyczne
Śpiew, muzyka 

oraz ruch to pod-
stawowe założenia 
zajęć muzyczno – 
ruchowych. W ko-
lorowy świat muzyki 
i harmonii wprowa-

dza pani Ewa, która 
umiejętnie po przez 
zabawę przekazuje 
skarbnice  wiedzy. 
W ten sposób, dzieci 
szybciej przyswajają 
zasób wiadomości 
o muzycznych tajnikach. A taka forma zajęć przynosi 
duże osiągnięcia w rozwoju dzieci.

Noc pełna zajęć
Co jakiś czas w placówce jest organizowane dla dzieci 

nocowanie z podchodami. Jednakże, tym razem nocowa-
nie miało inny charakter. Na początku grupa uczestniczyła 
w zajęciach kulinar-
nych. Przygotowując 
babeczki z kremem. 
Oczywiście goto-
we wypieki zostały 
podane degustacji 
przez wykonawców. 
Później przystąpiono 
do uprzątnięcia sali 
po kulinarnych wy-
czynach i przygotowania posłań. Dopiero wtedy, można 
było przystać do dalszych atrakcji. W scenerii  półmroku, 

poduszek, śpiworów i pi-
żam,  grupa ćwiczyła tekst 
przedstawienia jasełkowe-
go. Nietuzinkowa próba, 
wszystkim się spodobała 
i pomimo bardzo późnych 
godzin nocnych, trwała 
w skupieniu. Po wyczerpa-
niu intelektualnym  nastał 

czas na nocne harce, zabawy i dowcipy. Wytrwali nie zmru-
żyli oka do czwartej nad ranem. Niemniej jednak o 7.00 
rano wszyscy zaczęli się przebudzać i sprzątać posłania. 
Po tak ekstremistycznej nocce, dzieci opuszczały placówkę 
z uśmiechem na twarzach i nieodzownym pytaniem „ kiedy 
kolejne nocowanie?”

 Wieści z Bożenkowa
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Intelektualny wypoczynek
Już, po raz ko-

lejny, młodzież 
wraz z opieku-
nem znalazła się 
w pokoju zaga-
dek. Tym razem, 
grupa musiała się 
wydostać z po-
koju pt.  „Cela” 
w określonym czasie. Początki nie byłe łatwe z uwagi na 
założone kajdanki, jednakże logiczne myślenie i zaangażo-
wanie grup y doprowadziło do rozwiązywania kolejnych ła-
migłówek. Co w rezultacie,  przyczyniło się do opuszczenia 
celi w wyznaczonym czasie. Po znacznym wysiłku  intelek-
tualnym, młodzież poszła na pizzę, aby nabrać siły i prze-
analizować wszystkie łamigłówki i zagadki  z pokoju.  

Ruch to zdrowie
Wiadomo, nie od dziś, że każda 

forma ruchu wpływa pozytyw-
nie na ciało i umysł.  Dlatego  też, 
oprócz stałych zajęć ruchowych 
dla pań wyznaczono godzinny 
czas na  ruch. Z propozycji tej, 
korzystają panie, które aktywnie 
chcą spędzić czas, jednocześnie 
poprawić formę, sylwetkę, a tak-
że humor. Wspólne wyjścia to 
wspaniała integracja, lepsza mo-
tywacja i wzajemny doping.

Warsztaty
Przyjęło się już od dawna, iż piątkowe popołudnia 

w świetlicy zarezerwowane są na różnego rodzaju warsz-
taty dla pań. Zwolenniczki rękodzieła mogą wykazać się 
swoją kreatywnością, talentem oraz inicjatywą. Tym bar-

dziej, iż każde zaję-
cia  dostosowane 
są do  kalendarium 
świąt oraz potrzeb 
ogółu. W jesien-
ne wieczory panie 
wykonały już bu-
kiety w dyniach 
oraz wiązanki na-
grobne. Jednakże  
teraz  przyszła pora 

na różnego rodzaju dekoracje bożonarodzeniowe, czyli: 
bombki, choinki, stroiki i skrzaty, a wszystko pod okiem in-
struktora.  

Kino
Działalność klubu seniora, to nie tylko, co miesięczne spo-

tkania ale również wycieczki i wizyty w miejscach kultury. 
Tym razem „młodzi duchem” z wizytą wybrali się do kina. 

Na film łatwy,  miły i przyjemny,  czyli komedię pt. „Listy do 
M”. Trzecia cześć tej znanej ekranizacji, również pozytyw-
nie naładowała seniorów, wywołując śmiech w przezabaw-
nych scenkach. Ponadto wprowadziła w czas świąteczny,  
który jest już tuż, tuż. 

Straszydła małe i duże
Tuż przed Halloween wszystkie stworki, potworki i inne 

straszydła, przybyły jak co roku do świetlicy Bożenkowo. 
Tam w mrocznej scenerii z miotłą w dłoniach, przywitała 

ich upiorna pani Hania, która w ramach dobrej zabawy 
zaprosiła wszystkich do halloweenowych harców, igra-
szek oraz konkurencji. Najbardziej oczekiwane przez po-
tworki były konkurencje. Dlatego też, nie mogło zabrak-
nąć owijania mumii, 
poszukiwania słodkości 
w upiornych rękawicz-
kach, jedzenia jabłek 
bez używania rąk czy 
rzut okiem. W chwilach 
wytchnienia straszydła, 
miały przerwę na słodki 
poczęstunek i wygibasy 
na parkiecie. Nieste-
ty po kilku godzinnych 
harcach, małe strzy-
gi opuszczały strefę mroku ze smutkiem, bo kolejne ich 
spotkanie dopiero za rok. HK
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 Koncerty wokalistek  
Podopieczne zajęć wokalnych świetlicy wystąpiły pod-

czas dwudniowej imprezy organizowanej w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dobrczu. Brały udział w koncercie przy-

gotowanym dla Jubi-
latów obchodzących 
40, 45, oraz 50 rocz-
nicę zawarcia związku 
małżeńskiego. Roksana 
Januszewska i Weroni-
ka Staśkowska zapre-
zentowały repertuar, 
który dedykowany był 
specjalnie na tę okazję. 

Szczególnie podobały się utwory: „Serduszko puka w ryt-
mie cza-cza, Ale to już było, Przeżyłam z Tobą tyle lat”.

Klub seniora  
Podczas ostatniego spo-

tkania koła obchodziliśmy 90 
urodziny Pani Jadwigi Gla-
mowskiej, tego dnia również 
świętowaliśmy imieniny Pań, 
Sabiny Szopieraj, Jadwigi No-
wak oraz Jadwigi Glamow-

skiej. Była to szczególna uroczystość, podczas której nie 
zabrakło niespodzianek. Upominek dla dostojnej jubilatki 
wręczył Pan Stanisław Mikulski, sołtys Żołędowa, kwia-
ty oraz życzenia od wszystkich członków klubu wręczyła 
opiekun koła Joanna Kanabaj - Nowak oraz przewodniczą-
ca Pani Lilia Machnik. Odbył się również niecodzienny po-
kaz fotografii, które przywołały wiele wspomnień, radości 
i wzruszeń. Nie zapomnieliśmy również o solenizantkach, 
moc życzeń i gromkie sto lat zaśpiewaliśmy wszystkim 
świętującym. Tradycyjnie imprezie towarzyszyły wokalistki 
świetlicy.

Zajęcia kulinarne - dzień pizzy
Dzieci, młodzież 

oraz dorośli spotykają 
się by wspólnie po-
uczyć się gotowania. 
Ci najmłodsi zdoby-
wają podstawową 
wiedzę o produktach, 

krojeniu, podawaniu do 
stołu, natomiast pozo-
stali przekazują wiedzę 
młodemu pokoleniu. 
Korzyści są wieloaspek-
towe. 

Zajęcia plastyczne
Prace plastyczne, 

twórcze i manualne za-
bawy najbardziej wzbo-
gacają osobowość dziec-
ka. Rozwój wyobraźni, 
zdolności manualnych, 
możliwość wyładowania 
emocji. 

Wieści ze Świetlicy  Żołędowo
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Zajęcia świetlicowe 

Dzieci i młodzież spotykają się by wspólnie się bawić, 
korzystają z wyposażenia świetlicy: bilard, tenis stołowy, 
x- boks. Ostatnio na topie jest uprawianie sportów eksklu-
zywnych, np. golf.

Odrabianie lekcji
Dzieci otrzymują pomoc w nauce.

Zajęcia szachowe
W poniedziałki na stałe zagościło koło szachowe. Młodzi 

szachiści poznają tajemnice szachowe pod okiem instrukto-
ra Jacka Górnego.

Dyniowe Igraszki
W świetlicy został zorganizowany bal przebierany 

w trakcie imprezy dzieci, młodzież oraz dorośli brali udział 
w przygotowanych specjalnie na tę okazję zabawach inte-
gracyjnych oraz licznych konkursach. Animacje prowadzili 

clowns: Krystian i Asia. Nie zabrakło drobnych upominków 
za udział w konkurencjach. Na udekorowanych stołach po-
jawiły się pyszne słodycze oraz herbatka z owocami, im-
birem, anyżem i goździkami. Salę udekorowano ozdobami 
przygotowywanymi w trakcie zajęć świetlicowych. 

Zajęcia wokalne

Dzieci i młodzież dosko-
nalą swoje talenty. 

JKN
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Narodowe Święto Niepodległości - obchody w Żołędowie
11 listopada obchodziliśmy kolejną rocznicę odzyskania niepodle-

głości. W tym roku odbył się koncert zorganizowany przez Sołtysa 
Stanisława Mikulskiego oraz Radę Sołecką Żołędowa, instruktor Świe-
tlicy w Żołędowie Joannę Kanabaj - Nowak oraz Księdza Proboszcza 
Jarosława Kubiaka. Koncert odbył się po uroczystej mszy w intencji za 
ojczyznę w kościele w Żołędowie. Nie zabrakło zaproszonych gości, 
Wójta Gminy Osielsko Pana Wojciecha Sypniewskiego, Przewodniczą-
cego Rady Gminy Osielsko Pana Benedykta Leszczyńskiego, radnych, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żołędowie, Pana Nadleśniczego 
Krzysztofa Sztajnborna oraz mieszkańców Żołędowa. Wysłuchaliśmy 
koncertu w wykonaniu wspaniałych muzyków - Triumphal Brass Quin-
tet.

Zespół powstał w 2001 roku. Tworzą go najlepsi muzycy Opery 
Nova, Filharmonii   i Orkiestry Wojskowej  w Bydgoszczy. Artystów 
połączyła ogromna pasja do muzyki  i chęć  wspólnego tworzenia. 
Znakomity warsztat, który każdy z nich posiada oraz bogate doświad-
czenie gwarantują wysoki poziom artystyczny. Głos sopranowy 
usłyszeliśmy w wykonaniu dobrze znanej w Bydgoszczy solistki, 
absolwentki bydgoskiej Akademii Muzycznej  Beaty Bobińskiej.  Jej 
codzienna praca związana jest z działalnością pedagogiczną oraz orga-
nizacyjną w Filharmonii Pomorskiej, jest autorem wielu projektów 
edukacyjnych i artystycznych. Koncert poprowadziła Pani Anna Mer-
der. Wysłuchaliśmy utworów: Rota, Polonez Kościuszki, Marsz, marsz 
Polonia,  Chopin, Polonez A-dur,  Wojenko wojenko,  O mój rozmary-
nie, Szara Piechota, Marsz Pierwszej Brygady, Przybyli ułani, Rozkwitały 
pąki białych róż, Chopin - Andantino, Sostenuto, Romans. Owacje na 
stojąco oraz moc podziękowań dla artystów świadczą o tym, że kon-
cert nie tylko się podobał ale również wzruszył.

Joanna Kanabaj Nowak
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„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile
lecz po czasie jej trwania”.

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Osielsku obchodzili jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego „Złote Gody” Państwo Maria i Jerzy 
Ciesińscy z Maksymilianowa, Krystyna i Marian Burchardt z Osielska, Janina i Marian Babińscy z Osielska, Daniela i Bernard 

Kraszkiewicz z Wilcza, Danuta i Włodzimierz Brauze z Maksymilianowa, Wana i Czesław Leszczyńscy z Żołędowa, Zofia i Janusz 
Korytowscy z Bożenkowa, Małgorzata i Sylwester Skrzypczak z Osielska, Regina i Leszek Pozorscy z Osielska, Genowefa i Marian 

Pochylscy z Niemcza, Elżbieta i Bronisław Rosiak z Maksymilianowa, Jadwiga i Waldemar Leśniewscy z Jarużyna.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za ofiarną miłość, przykład życia, cierpienia, łzy radości, noce nieprzespane, za każdy siwy włos 
na ich skroniach dostojni jubilaci zostali odznaczeni medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.

50 lat temu złączeni węzłem małżeńskim wyruszyli na nowa drogę życia, dziś gratulujemy Wam, że dotrzymaliście przysięgi 
małżeńskiej i życzymy, aby ta miłość dalej w was trwała.

Z-ca Kierownika USC                                                         Wójt Gminy Osielsko                                                       
(-) Violetta Dąbrowska                                                        (-) Wojciech Sypniewski         
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Panie z Klubu Seniora działającego przy świetlicy w śro-
dowe popołudnia regularnie spotykają się, aby przy kawie 
i herbacie wspólnie zaplanować, a następnie zrealizować 
działania integracyjne. W ostatnim czasie dużo inicjatyw 
miało miejsce na polu kulinarnym. 

Lepienie pierogów  
Wspólnymi siłami Panie przystąpiły do tej niełatwej pracy. 

Prym wiodła Pani Ania, która przygotowała farsz na piero-
gi oraz zagniatała ciasto. Pani Zosia dzielnie je wałkowała, 

a Panie: Krysia i Marysia ulepiły chyba z setkę pierogów. Po 
ugotowaniu wszystkie trafiły na talerze i ze smakiem zosta-
ły zjedzone.

Zupa krem z dyni
Panie z koła kulinarnego przygotowały z dorodnych 

dyń, które w tym roku wyjątkowo obrodziły, zupę krem.  
Ziemniaki, marchewka i dynie po ugotowaniu i połączeniu 

z bulionem zosta-
ły zmiksowane. 
Dla wydobycia 
głębi smaku ca-
łość została doprawiona sokiem z cytryny, imbirem, gałką 
muszkatołową, solą i pieprzem. Zupa krem z dyni jest in-
teresującą propozycją na zimowy obiad, ponieważ błyska-
wicznie zaspokaja głód oraz roztacza miły aromat oriental-
nych przypraw. 

Kiszenie kapusty
O zaletach kapusty kiszonej wiedzą chyba wszyscy. Jest 

bogata w witaminę C, doskonała na bigos, kapuśniak czy 
surówkę do obiadu. Panie z koła kulinarnego postanowiły 

kultywować staropolską tradycję kiszenia kapusty. Poszat-
kowana kapusta została warstwami przesypana solą, aby 
puścić sok. Następnie została przełożona z misek do wia-
derka i mocno ubita. Po dwóch dniach została napowie-
trzona i trafiła do słoików. Będzie doskonałym składnikiem 
do wigilijnych potraw, jak chociażby: pierogów z kapustą, 
kapusty z grzybami, czy krokietów z kapustą.   

Jacek Górny 

Wieści ze świetlicy Niwy-Wilcze

Radosnych, pogodnych

Świąt  Bożego Narodzenia

oraz 

wszelkiej pomyślności 

w Nowym Roku 2018

życzy

dyrekcja i pracownicy

Szkoły Podstawowej

im. Jana Pawła II 

w Maksymilianowie

KULTURA /MIESZKAŃCY
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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

Czy potrzebny nam jest powiat?
W pracy radnego Gminy Osielsko uwidocznił się problem 

współpracy naszej lokalnej wspólnoty z powiatem. Nie jest to 
niestety tylko subiektywne odczucie radnych, ale także miesz-
kańców gminy, które w praktyce życia wspólnoty samorządo-
wej Osielska, stanowiącej z mocy samego prawa immanentną 
część powiatu bydgoskiego, doznaje licznych potwierdzeń.

Jest bowiem tak, że w trzyletniej pracy radnego dość często 
pojawiały się sprawy mające związek nie z działalnością gminy 
i jej jednostek organizacyjnych, a jedynie powiatu i jego struk-
tur administracyjnych. Nie będę tutaj przytaczał wszystkich 
konkretnych negatywnych przykładów, bo jest ich cała masa, 
przywołam tutaj tylko główny problem jakim jest utrzymanie 
dróg powiatowych. Praktycznie nie ma wśród 15 przedstawi-
cieli mieszkańców gminy Osielsko, radnego wspólnoty, który 
nie interweniowałby w tych kwestiach. Dopominanie się o na-
leżyte utrzymanie dróg powiatowych, uzgadnianie oznako-
wań na drogach gminnych przez powiat są normą, przyjmują 
formy wręcz chorobliwe, nie mające nic wspólnego z tzw. do-
brą administracją. Ten zły stan obciąża wizerunkowo i funk-
cjonalnie gminy, choć jest to płaszczyzna działalności powiatu. 

Należy jednocześnie przyznać, iż we współpracy gminy 
Osielsko z powiatem odnaleźć można przykłady sprawnej 
kooperacji na niwie wypełniania zadań samorządowych, jak 
choćby działalność Zamiejscowego Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Osielsku, współpraca w budowie 
ścieżek rowerowych. Kontakty te traktuje raczej jako wyjąt-
ki potwierdzające niechwalebne reguły, mogące stanowić 
pozytywny prognostyk, zaczątek jeszcze lepszej współpracy 
pomiędzy naszymi jednostkami, na rzecz Osielska i powiatu 
bydgoskiego jednocześnie.

Rodzą się zatem uzasadnione pytania o to czym ten nieko-
rzystny stan rzeczy jest spowodowany, co możemy poprawić 
w tym względzie i czy w końcu jest uzasadnione utrzymywa-
nie pośredniego poziomu administracji samorządowej w po-
wiecie jest adekwatne do potrzeb i oczekiwań społecznych? 

Udzielenie odpowiedzi na tak postawione pytanie, zwłasz-
cza o powody utrudniające współpracę gminy i powiatu byd-
goskiego i ewentualnych prób naprawczych, jest niezwykle 
złożone, a tym samym skomplikowane, zwłaszcza w ogra-
niczonych łamach redakcyjnych Panoramy. Ich proweniencja 
wynika głównie z przyjętej przez ustawodawcę koncepcji 
organizacyjno-funkcjonalnej samorządu terytorialnego, któ-
rych elementem w strukturze władzy stanowią samorządo-
we powiaty. Struktura powiatów charakteryzuje się bowiem 
daleko idącym powiązaniem ze strukturami państwa, aniżeli 
z samorządową konstrukcją. Etatystyczna natura powiatów 
podkreślona została w przypisanych im prawach własności, 
przynależnych finansach i nałożonych zadaniach. Zatem prób 
naprawczych należałoby poszukiwać w nowelizacji obowiązu-
jącego prawa zarówno ustrojowego jak i materialnego.

Odpowiedź na ostatnie pytanie jest dalece subiektywne.  
Duża cześć mieszkańców, tak gminy jak i powiatu odpowie, 
nie bez podstaw, że tak funkcjonujący powiat jest nam niepo-
trzebny. Jest to jednak krótkowzroczne, gdyż na przykładzie 
Europy zachodniej, w której pośrednie poziomy powiatowej 
władzy publicznej, opartej o oś samorządu terytorialnego, 
takie jak rodzime powiaty, stanowią klucz do sprawnie funk-
cjonującego państwa i rozwoju lokalnego. Nie oznacza to, że 
należy utrzymywać powiaty bez względu na wszystko. Wręcz 
przeciwnie, jeżeli powiaty nie będą realizować zasady pomoc-
niczości wobec gmin ich byt powinien być przesądzony. 

Za konkluzję można uznać swoistą przestrogę dla powia-
tów. To powiat, pomimo, że jednostki samorządu terytorial-
nego są wobec siebie niezależne, jest dla gmin, nieodwrotnie. 
Pasożytowanie na gminach będzie asumptem dla unicestwie-
nia powiatów. Tylko wspólna troska o dobro publiczne, gmin 
i powiatów, jest w stanie uzasadnić byt pośrednich jednostek 
samorządu powiatowego, jakim są powiaty. Ufam, że nasz po-
wiat znajdzie w sobie tyle sił i determinacji, aby uzyskał apro-
batę społeczną i ustawodawcy do dalszego funkcjonowania 
w przyszłości, która prędzej czy później wydaje się przyniesie 
zmiany w tym zakresie.

Krzysztof Lewandowski

Kącik samorządowca

MIESZKAŃCY/REKLAMA 
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Kółko plastyczne
Co czwartek odbywa się kółko plastyczne dla dzie-

ci. Mali artyści bardzo chętnie korzystają z zajęć, które 

pozwalają rozwijać 
aktywność twórczą. 
Na zajęciach zajmu-
jemy się różną te-
matyką, wiele prac 
nawiązywało do 
tematyki jesiennej 
gdyż jest to prze-
pięknie barwna pora roku która daje wiele możliwości 
artystycznych. Dzięki temu powstały m.in. prace przed-
stawiające jesienne drzewa, różnokolorowe liście, dynie 
oraz papierowe sowy. Bardzo interesującym tematem dla 
dzieci było Halloween z okazji którego powstały upiorne 
lampiony, papierowe nietoperze oraz wesołe duszki, któ-
re upiększyły wnętrze świetlicy.

Warsztaty ceramiczne dla dorosłych
Co jakiś czas w świetlicy odbywają się warsztaty dla do-

rosłych, tym razem odbyły się warsztaty ceramiczne. Za-
jęcia powadziła Pani Iwona Płokarz, która przygotowała 

wszystkie niezbędne materiały czyli glinę, wałki, mło-
teczki. Wszystko po to aby wykonać przepiękne rzeźby, 
i tak też się stało. Uczestniczki warsztatów wykazały się 
starannością i ogromnym zapałem dzięki czemu powsta-

ły piękne krasnale, 
które mogą być tak-
że motywem świą-
tecznym. Mimo, 
że wszystkie panie 
wykonywały figurki 
według tych samych 
instrukcji, każdy 
krasnal jest inny ale 
każdy jest wyjątkowy.

Warsztaty kulinarne
Raz w miesiącu mali kucharze przybywają do świetli-

cy aby stworzyć coś 
pysznego. Za każdym 
razem zapach sma-
kołyków roznosi się 
wokół świetlicy. Jak 
do tej pory do przy-
gotowania słodkich 
przysmaków uży-
waliśmy produkty 

prawie zawsze dostępne w każdej kuchni. Jednego razu 
dzieci przygotowały przepyszne gofry z dżemem, a dru-
giego kruche ciasteczka które po upieczeniu dekorowały 
kolorową polewą, czekoladą oraz słodką posypką.

Halloween
W świetlicy odbyła się Halloweenowa zabawa dla dzie-

ci,  na którą przybyło wiele ciekawych postaci, nie tylko 

Z działalności Świetlicy Niemczu

KULTURA 
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upiornych. Wszyscy świetnie się bawili, odbyło się wiele 
konkursów które dostarczyły uczestnikom wiele radości, 
m.in. jedzenie jabłka bez użycia rąk, zawijanie partnera 

w „mumie” oraz upiorny spacer. Nie zabrakło słodkiego 
poczęstunku, który dodał wszystkim energii na dalsze 
harce, tańce i zabawy.

Dzień Niepodległości
11 listopad jest dla Polski niezwykle ważnym dniem 

dlatego też razem z uczestnikami kółka plastycznego 

nawiązaliśmy właśnie do tej tematyki. Na początku za-
jęć odbyła się rozmowa na temat niepodległości naszego 
kraju, a także na temat dotyczący szacunku do tradycji 
historycznych oraz symboli narodowych. W dalszej części 
zajęć wykonaliśmy pracę plastyczną przedstawiającą go-
dło Rzeczpospolitej Polskiej. Cała praca wykonana zosta-
ła z kółek wyciętych przez dzieci. Efekt końcowy pracy 
był naprawdę niezwykły.

Kółko szachowe
Co czwartek w naszej świetlicy odbywa się kółko sza-

chowe, które ma wielu zwolenników. Zajęcia podzielone 
są na dwie grupy, początkującą oraz zaawansowaną. 

Wszyscy uczestnicy z niezwykłą sumiennością i skupie-
niem podchodzą do rozpoczętej gry. Gra w szachy uczy 
uczestników m.in. myślenia przyczynowo-skutkowego, 
kształtuje twórczą aktywność dzieci oraz wdraża do 
przestrzegania zasady „fair play”. Dodatkowo szachy 
uczą koncentracji, logicznego myślenia oraz cierpliwości, 
ćwiczą koncentrację, pamięć i uwagę.

JM
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Aloes, jak powszechnie wiadomo, jest rośliną, która ma 
silne właściwości przeciwzapalne i przeciwgrzybiczne. Po-
siada mnóstwo składników odżywczych, aminokwasów 
i witamin. Jest powszechnie stosowane w kosmetykach 
i suplementach diety. Jak naprawdę było z Aloesem? Jaka 
jest jego historia?

Aloes był znany jako roślina lecznicza i stosowany już 5 
tyś. lat p.n.e., przez starożytnych Greków, Rzymian, Babi-
lończyków, Hindusów, Chińczyków i Indian. Pierwsze pisa-
ne świadectwa o leczniczym działaniu Aloesu to „Egipska 
Księga Lekarstw”, „Papirus z Eber” z 1550 r. p.n.e. Aloes 
był nazywany na przestrzeni lat życiodajna rośliną, darem 
niebios, cudowną rośliną, roślina nieśmiertelności, roślina 
pierwszej pomocy, roślina na oparzenia, cichy uzdrowiciel 
oraz roślina, która wszystko leczy. W starożytności, głów-
nie w Palestynie, obok celów leczniczych, Aloes miał zasto-
sowanie w balsamowaniu zwłok i owijaniu ich w całuny. 
Dla Mahometan Aloes był symbolem dobrobytu i zdrowia, 
był wpisany do listy leków medycyny indyjskiej i był roz-
powszechniany przez kupców arabskich. Hipokrates do-
strzegł, że Aloes to roślina, która przyspiesza gojenie ran. 

W czasach nam współczesnych, 
w 1934 roku, Aloes zaczął być po-
wszechnie wykorzystywany przez 
dr Collins do leczenia oparzeń 
i owrzodzeń skóry, ograniczając 
liczbę przeszczepów. Na masowa 
skalę stosowany w Japonii jako śro-
dek medyczny dla osób poparzo-
nych wskutek ataków na Hiroszimę 
i Nagasaki. W 1964 roku w USA 
opublikowano badania potwierdza-
jące działanie hamujące Aloesu na 
rozwój bakterii typu gronkowiec, 
Salmonella. Od tego czasu zaczęły 
się intensywne badania nad wpły-
wem Aloesu na inne schorzenia: 

trądzik, owrzodzenia, łysienie. 
Badania naukowe wykazały, że Aloes ma rzeczywiście 

zbawienne skutki lecznicze, jednak właściwości te posia-
da tylko pięć odmian z trzystu odmian Aloesu. Aloe Vera 
o właściwościach leczniczych zawiera 200 biologicznych 
czynnie składników, między innymi: witaminy (A, B, C, E, 
B12, cholina), wapń, mangan, sód, miedź, magnez, potas, 
cynk, chrom i żelazo. Ponadto występują w nim kwas folio-
wy, aminokwasy, enzymy, cukry, sterole.

Korzystne działanie Aloesu jest nadal potwierdzane 
w ciągle prowadzonych badaniach naukowych i przykła-
dach jego stawania w codziennym życiu przez ludzi, którzy 
jego właściwościom zaufali. Zarówno strona naukowa, jak 
i użytkownicy Aloesu są zgodni, im dłużej ta roślina będzie 
stosowana będzie przynosić wiele dobrodziejstw ludzkość, 
jej kondycji fizycznej i psychicznej.

Dołącz do ludzi korzystający z dobrodziejstw Aloesu i jego 
prawdziwej siły. Wystarczy zaufać, aby cieszyć się dobrym 
zdrowiem i samopoczuciem.

Joanna Żyła

Historia prawdziwa Aloesu-poznaj jego siłę

WOŚP Telegram! 
Zapraszamy na finał WOŚP w GOK 

Osielsko! 
14 stycznia o 18.00. wystąpi znany 

bydgoski zespół szantowy
„Własny Port”.

MIESZKAŃCY/REKLAMA
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Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia

pragniemy przesłać najserdeczniejsze 

życzenia. 

Niech nadchodzące Święta będą dla każdego 

niezapomnianym czasem spędzonym bez 

pośpiechu, trosk i zmartwień w rodzinnej 

atmosferze. 

A wraz z nadchodzącym

Nowym Rokiem

życzymy dużo zdrowia 

i szczęścia. Niech nie 

opuszcza Państwa 

pomyślność i spełnią się 

te najskrytsze marzenia.

Dyrekcja Szkoły 

Podstawowej 

w Osielsku  wraz 

z Radą Pedagogiczną,  

Pracownikami 

i Uczniami.

Świąt prawdziwie świątecznych,

ciepłych w sercu,

zimowych na zewnątrz,

jaśniejących pierwszą Gwiazdką,

co daje nadzieję na kolejny

Nowy Rok

Życzą Sołtys

i Rada Sołecka Niemcz

Na zbliżające się święta pragniemy

życzyć Państwu przeżycia

Bożego Narodzenia w zdrowiu, 

radości oraz ciepłych,

rodzinnych klimatach. 

Kolejny rok 2018 niech będzie czasem

dobrostanu oraz realizacji

osobistych marzeń 

Życzą Sołtys i Rada Sołecka

Maksymilianowo

Spokojnych, zdrowych, radosnych świąt

Bożego Narodzenia 

spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym 

oraz wszelkiej pomyślności 

w Nowym Roku. 

Niechaj piękne

Bożonarodzeniowe Święta 

Niosą wszystkim betlejemski blask. 

Życzą Sołtys

i Rada Sołecka Jarużyn
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Zajęcia plastyczne
Zajęcia plastyczne to 

nie tylko mile spędzony 
czas ale szeroko rozu-
miana edukacja plastycz-
na poprzez  rozwijanie 
dziecięcej  wyobraźni, 
kreatywności, naukę wy-
rażania swoich myśli itp. 
Jesień pod każdą posta-
cią była tematem prze-

wodnim. Sowy, je-
sienne liście, pejzaże 
i wiele innych prac 
w ostatnim czasie 
wykonały jarużyń-
skiej dzieci.

Dzieci uczęszcza-
jące na kółko pla-
styczne miały oka-

zję wziąć udział w konkursie plastycznym organizowanym 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Po-
morskiego, tematem była „gęś z mojej wyobraźni” .Dzieci 
wykonywały prace metodą dowolną, dominowały wykle-
janki z kulek krepy i plasteliny.

Zumba dla dzieci 
Aktywnie spędzony czas na zajęciach zumby sprzyja  po-

prawieniu kondycji oraz polepszeniu nastroju i rozładowa-
nia złych emocji. Zajęcia są darmowe i odbywają się w po-
niedziałki o godzinie 17.00.

Odrabiane lekcji
Zwyczajem na-

szej świetlicy jest, że 
dzieci po odebraniu 
ich z autobusu szkol-
nego w pierwszej 
kolejności obrabiają 

lekcje, potem jest już 
czas poświęcony na za-
bawę. 

Gry  planszowe
Planszówki to dobra alternatywa dla telewizora czy Inter-

netu. Świetlica dysponuje kilkoma rodzajami  gier planszo-
wych w które dzieci chętnie grają.

Zajęcia ruchowe
Gdy dzień staje się coraz krótszy a na dworze jest zim-

no i deszczowo  w świetlicy odbywają  się zajęcia rucho-

Z działalności Świetlicy Jarużyn
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we. Jednym z takich zajęć  są gry na x- boxie, podczas któ-
rych uczestnik musi wykonywać dynamiczne ruchy ciałem 
w takt muzyki. Ten spory aerobik wymaga od dzieci kon-
dycji i płynności ruchów, ponieważ, żeby gra była zaliczona 
uczestnik musi zbierać punkty a zdobywa je tylko, gdy wy-
kona dokładnie taki ruch jaki widać na ekranie telewizora.

Twój pomysł –Twoje zajęcia
To kolejny przykład 

na kreatywności dzieci 
z jarużyńskiej świetlicy. 
Najpierw zajęcia prowa-
dziła Kinga, która poka-
zała  dzieciom metodę 
wyklejania obrazków 
z różnokolorowych pa-
seczków papieru. Po-
wstały wesołe pejzaże 
o tematyce jesiennej.

Na kolejnym twór-
czym spotkaniu Re-
migiusz zapropono-

wał wykonanie 
grzybków z rolek 
papierowych i ko-
lorowych kartek. 
Dzieci ochoczo 
wzięły się do pra-
cy, młodsi uczest-
nicy mogli liczyć  
na pomoc prowa-
dzących.

Warsztaty
Pudełka na pamiątki wykonały dzieci na ostatnich zaję-

ciach warsztatowych. Stare niepotrzebne kartoniki dzięki 

sprawnym rączkom i kreatywności 
dziecka przemieniły się w kolorowe 
pudełka na skarby.

 

Dzień Niepodległości
Z Okazji Dnia Niepodległości zor-

ganizowano zajęcia dla dzieci na któ-
rych instruktor przygotował poga-
dankę, zadania, konkursy o tematyce 

związanej z tym dniem. Na koniec dzieci wykonały kotylio-
ny, które założyły na apel szkolny.

Klub Seniora
Seniorzy z Klubu działającego przy świetlicy wybrali się na 

wycieczkę nad morze. Wśród licznych atrakcji było: zwie-
dzanie Sopotu, rejs statkiem oraz chwile relaksu na plaży. 
Nie zabrakło również pysznego obiadu z rybą  w roli głów-
nej.

Na ostatnim spotkaniu odbyła się pogadanka na te-
mat bezpieczeństwa przeprowadzona przez Policjantów 
z Komendy Bydgoszcz – Śródmieście. Seniorzy zostali po-
instruowani jak ustrzec się oszustom działającym na różne 
metody tj. na „wnuczka”, „inkasenta” itp. Cennych porad 
uczestnicy słuchali w skupieniu, potem dyskutowano na te 
i inne tematy. Spotkanie przy kawie i cieście trwało do póź-
nego wieczoru. 

AO
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KWIACIARNIA 

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

OGRODNICTWO
   gwiazdy betlejemskie,
   wrzosy,
   byliny, 
   środki ochrony roślin, nasiona,
   nawozy i odżywki,
   ziemia: kwiatowa oraz do iglaków, 
   ziemia ogrodowa pod trawniki,
   skrzynie i kosze wiklinowe, 
   kora, zrębki dekoracyjne.

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

Ogrodnictwo HIRSCH

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

,,WŚRÓD NOCNEJ CISZY

GŁOS SIĘ ROZCHODZI...”

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

ŻYCZĘ WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM NIEMCZA

PRZEPEŁNIONYCH RADOŚCIĄ, SPOKOJEM 

I MIŁOŚCIĄ

CHWIL PRZY WIGILIJNYM STOLE, 

ZAŚ W NOWYM ROKU

NIEUSTANNIE GOSZCZĄCEJ GWIAZDY 

BETLEJEMSKIEJ ZWIASTUJĄCEJ SZCZĘŚCIE 

W PAŃSTWA DOMACH.

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEMCZU

MAŁGORZATA DZIEDZIC

Wesołych świąt! Bez zmartwień,

Z barszczem, z grzybami, z karpiem,

Z gościem, co niesie szczęście!

Czeka nań przecież miejsce.

Wesołych świąt! A w święta,

Niech się snuje kolęda.

I gałązki świerkowe

Niech Wam pachną na zdrowie.

Wesołych świąt! A z Gwiazdką! -

Pod świeczek łuną jasną

Życzcie sobie jak najwięcej

Zwykłego, ludzkiego szczęścia.

Sołtys i Rada Sołecka Osielsko
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Krwiobus w Maksymilianowie po raz trzeci

Po raz kolejny przed świetlicą w Maksymilia-
nowie stanął krwiobus. A w nim 7 osób persone-
lu czekało na mieszkańców chętnych do oddania 
krwi. 

Pomimo niesprzyjającej pogody sporo było osób 
chętnych do oddania krwi, nie tylko mieszkańców 
Maksymilianowa ale również z sąsiednich sołectw: 
Żołędowa, Niemcza i Bożenkowa. Na wszystkich 
gotowych podzielić się tym drogocennym darem, 
czekały panie z KGW z pysznymi wypiekami i go-
rącą kawą. Organizatorzy akcji przygotowali rów-
nież drobne upominki  dla krwiodawców.

Członkinie KGW Maksymilianowo, po raz trzeci 
włączyły się do akcji zbiórki krwi „Szlakiem ośmiu 
kropli nadziei” koordynowanej przez pana An-
drzeja Kubiaka.  I dzięki wsparciu z strony księdza 
Piotra Studzińskiego i pracowników GOK Osielsko, 
którzy poinformowali mieszkańców gminy o na-
szej akcji, oraz pana Daniela Kossakowskiego, któ-
ry w tym dniu udostępnił świetlicę, udało się  ze-
brać ten drogocenny dar od 24 krwiodawców. 

MIESZKAŃCY

Grupa 15 uczniów już po raz kolejny wzięła udział w warsz-
tatach języka angielskiego, organizowanych w miejscowo-
ści Międzygórze. Jesteśmy  tam traktowani jak stali bywalcy, 
gdyż wyjeżdżamy na ww. warsztaty cyklicznie - dwa razy 
w roku szkolnym. Poprzez organizowanie tego typu zajęć 
językowych  dajemy młodzieży możliwość uczestniczenia 
w bardzo atrakcyjnych spotkaniach prowadzonych w języ-
ku angielskim  przez wolontariuszy z wielu krajów świata. 
Zajęcia te  umożliwiają komunikowanie się w języku obcym, 
uczą otwartości na inną kulturę, a wspaniała atmosfera  
sprzyja  nawiązywaniu przyjaźni.

W kwietniu 2018 r planowany jest kolejny wyjazd naszych 
uczniów. Serdecznie zapraszam do udziału.

Uczniowie mają również okazję do rozwijania umiejęt-
ności z języka angielskiego poprzez udział we współpra-

cy ze szkołami z zagranicy. W roku szkolnym 2017/2018 
podjęliśmy współpracę ze szkołą z Holandii z miejscowości 
Dronten. Dzieci  będą podejmowały kolejne zadania zawar-
te w programie tej współpracy, a każde takie działanie ma 
służyć rozwijaniu kompetencji językowych, poznawaniu 
kultury

i tradycji innego kraju, uczeniu otwartości i pokonywania 
barier językowych.

Uczniowie wiedzą, że nauka języków obcych to inwe-
stycja na przyszłość, dlatego też udział w  warsztatach czy 
programie wymiany ze szkołą z Holandii cieszy się w naszej 
szkole dużym zainteresowaniem.

A.Garczewska-Pawlik
nauczyciel języka angielskiego

Nauka języków obcych to inwestycja 
na przyszłość - 

wiedzą o tym uczniowie ze szkoły w Żołędowie

Niech magiczna moc wigilijnego 

wieczoru przyniesie Wam spokój 

i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego 

Narodzenia żyje własnym pięknem,

a Nowy 2018 Rok obdaruje Was 

pomyślnością i szczęściem.

Wszelkiej pomyślności życzą Dyrekcja 

i Pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Osielsku.
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MIESZKAŃCOM BOŻENKOWA Z OKAZJI 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ 

NOWEGO ROKU 2018 WSZYSTKIEGO 

NAJLEPSZEGO ZDROWIA POMYŚLNOŚCI 

W ŻYCIU PRYWATNYM JAK I ZAWODOWYM 

ŻYCZY RADA SOŁECKA 

I SOŁTYS MARIA WĘDZIŃSKA

Święta Bożego Narodzenia to czas

radości i refleksji. Dziękując za wspólnie

spędzony rok pragnę życzyć Państwu

spokojnych Świąt, a w Nowym Roku

wielu uśmiechów, zadowolenia oraz

sukcesów, zarówno w życiu prywatnym

 jak i zawodowym.

Krzysztof Lewandowski

Radny Gminy Osielsko

Z okazji nadchodzących

Świąt Bożego Narodzenia  pragniemy

przesłać najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzące Święta będą dla Państwa 

niezapomnianym czasem spędzonym 

bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Życzymy, aby odbyły się w spokoju, radości 

wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich 

Bliskich dla Państwa osób.

Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem 

życzymy dużo zdrowia i szczęścia. 

Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią 

się te najskrytsze marzenia.

Składają Sołtys 

i Rada Sołecka

Żołędowo

Niechaj Święta Bożego Narodzenia

przyniosą Państwu 

wiele szczęścia, wiary i nadziei.

Pomyślność niech Was nie opuszcza

w  każdy dzień Nowego Roku.

       Tego życzy radny

        i sołtys Niwy – Wilcza

        Ireneusz Kraszkiewicz
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Mieszkańcy Bożenkowa żalą się, że 
wójt Wojciech Sypniewski całkowicie 
przestał interesować się Bożenkowem, 
pomimo, że sam w nim mieszka. 

„Jestem mieszkanką Bożenkowa któ-
re również należy do gminy Osielsko. 
Jest to miejscowość zapomniana przez 
gminę w której nic nie jest inwesto-

wane dzieci z osiedla maja zniszczony 
przystanek autobusowy. Dach przecie-
ka i nie mają gdzie się schować, czeka-
jąc na autobus. Plac zabaw jest ciągle 
zaśmiecany. Przesiadują tam pełnolet-
nie osoby, które spożywają alkohol. Nie 
czujemy się tam bezpiecznie, a co dopiero nasze dzieci! Jest 
to miejscowość zapomniana przez wszystkich, mimo że 
mieszka w niej wójt.” – napisała do nas Pani Sandra.

Pani Sandra, ponieważ drogi urzędowe już się skończyły 
- zgłosiła swoją sprawę do jedynej w Gminie Osielsko par-

tii - .Nowoczesna. Nie jest jedyną, która 
zgłasza swoją potrzebę.

„Starałem się kilkukrotnie wskazywać 
wójtowi miejsca, które wymagają po-
prawy, czy inwestycji. Niestety, wszel-
kie nasze inicjatywy poprawy życia 
w Gminie Osielsko lądują w gminnym 
koszu na śmieci. Składaliśmy wnioski 
o budowę progów zwalniających na 
ulicy Zatokowej, zgłaszaliśmy nawet - 
zbyt błahe jak na wójta sprawy - takie  
jak naprawa oświetlenia przy przejściu 
dla pieszych przy szkole, po którym co-
dziennie przechodzą setki dzieci i które 
to zostało naprawione dopiero po 4 ty-
godniach od naszego zgłoszenia. Dla-
tego tym razem postanowiliśmy zgłosić 
problem na łamach Panoramy Osielsko, 
może zdjęcia przystanku w miejscowo-
ści, w której mieszka wójt, otworzą mu 
oczy, że trzeba dbać o wszystkie miej-
scowości Gminy.”- napisał Piotr Stel-

mach. Nowoczesna Osielsko.

MIESZKAŃCY/REKLAMA

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

Mieszkańcy Bożenkowa żalą się

Nasuwa się prośba do nas wszystkich; urzędników 
i mieszkańców - dbajmy o wspólne mienie - to są na-
sze pieniądze.

Wojciech Sypniewski

Wiata naprawiona
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W Lęborku odbyła się kolejna edycja zawodów Karate 
WKF (karate olimpijskie) pn. „Grand Prix Lęborka”. W za-
wodach udział wzięło 320 zawodników z 20 Klubów Kara-
te. Zawodnicy Klubu „YAMABUSHI” zdobyli łącznie 14 me-
dali, w tym 3 złote, 3 srebrne i 8 brązowych, a medaliści to:

złote medale:  Adam Gaca - kumite indywidual-
ne juniorzy 16-17 lat [-68 kg], Kacper Jankowski - kumite 
indywidualne kadeci 14-15 lat [-63 kg], Julia Walus  - kumi-
te indywidualne młodziczki 12-13 lat [+50 kg].

srebrne medale: Adam Gaca - kumite indywidual-
ne kadeci 14-15 lat [+63 kg], Hubert Grzybek - kata indy-
widualne chłopcy 8 lat, Julia Rudnicka - kumite indywidu-
alne dziewczęta 8-9 lat [-30 kg]. 

brązowe medale:  Aniela Dzedzej - kumite indywi-
dualne dziewczęta 10-11 lat [-40 kg],

Aniela Dzedzej - kumite indywidualne młodziczki 12-13 
lat [-40 kg], Agata Grzybek - kata indywidualne dziew-
częta 9 lat, 

Kacper Jankowski - kumite indywidualne juniorzy 16-17 
lat [-68 kg],

Malwina Lampkowska - kumite indywidualne dziew-
częta 10-11 lat [-40 kg],

Kacper Rosiński – kumite,  indywidualne młodzicy 12-13 
lat [+50 kg],

Kacper Rosiński - kumite indywidualne, kadeci 14-15 lat 
[+63 kg],

Julia Rudnicka - kata indywidualne dziewczęta 8 lat. 

Trener Andrzej

SPORT

Grand Prix Lęborka 2017 – wyniki

W Pleszewie odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Juniorów Młodszych, Ju-
niorów i Młodzieżowców U21 w Ka-
rate Olimpijskim WKF. W zawodach 
tych udział wzięła rekordowa ilość 
- 437 zawodników reprezentują-
cych 59 Kluby Karate z całej Polski. 
Oczywiście w mistrzostwach tych 
nie mogło zabraknąć zawodników 
Klubu Karate „YAMABUSHI, którzy 
spisali się znakomicie zdobywając 4 
medale – dwa tytuły wicemistrzów 
Polski i dwa trzecie miejsca, i tak: 

Krzysztof Michalski – srebro 
w kategorii kumite indywidualne 
juniorów młodszych (-70 kg) i tytuł 
Wicemistrza Polski w tej kategorii; 

Bartosz Kleniewski – srebro 
w kategorii kumite indywidualne 
juniorów (-68 kg) i tytuł Wicemi-

strza Polski;
Kacper Jankowski – brąz w ka-

tegorii kumite indywidulne juniorów 
młodszych (-63 kg);

Adam Gaca, Dominik Wachow-
ski, Kacper Jankowski, Krzysztof 
Michalski – brąz w kumite druży-
nowym juniorów młodszych.

Wie lkie gratulacje, pokazaliście że 
jesteście w czołówce polskiego Ka-
rate Olimpijskiego. 

Trener Andrzej Jankowski

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
Juniorów i U21 w Karate Olimpijskim WKF
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W października odbył się drugi piknik N-Bike Academy 
w LPKiW w Myślęcinku przy Kujawsko-Pomorskim Cen-
trum Ekologii, podczas którego prawie 60 członków i sym-
patyków Klubu,  przy ognisku z kiełbaskami oraz pysznych 
słodkościach wspominało miniony sezon kolarski. Był to 
bardzo dobry moment na podsumowanie tego co wyda-
rzyło się w tym okresie, wszystkich osiągnięć małych i więk-
szych. 

Podsumowując to co się wydarzyło w 2017 roku star-
towaliśmy 18 razy na terenie całej Polski,  zdobywając 17 
pierwszych miejsc,  14 razy drugich i 4 razy trzecich. Oprócz 
tego było też sporo zawodów, gdzie zdobyliśmy miejsca 
w pierwszej „10”. Wszystkie miejsca potwierdzają, iż rośnie-
my w siłę jako Klub i nasi podopieczni zdobywają ważne 
doświadczenie na zawodach kolarskich, gdzie pokazują się 
z jak najlepszej strony. W zawodach mieliśmy szansę star-
tować częściej i w szerszym gronie jednak brak samochodu 
dostawczego ogranicza możliwości klubu.  

Nie samym rowerem nasi zawodnicy jednak żyją. Dlatego 
Klub zorganizował  obóz zimowy w Karpaczu, gdzie wielu 
uczestników mogło postawić „pierwsze kroki” na nartach 
lub sprawdzić swoje umiejętności  narciarskie, zacieśnić 
więzi koleżeńskie podczas gier i zabaw wieczornych  oraz 
odwiedzić zabytki i atrakcje Karpacza. Natomiast w sezonie 
letnim zorganizowaliśmy półkolonie rowerowe dla dzieci 

z gminy Osielsko. Nasi mali sportowcy uczestniczyli w wielu 
atrakcjach takich  jak technika jazdy na rowerze, podchody, 
wizyta w parku linowym oraz wyjście do kina. Natomiast 
pod koniec wakacji pojechaliśmy na obóz sportowy w Górz-
nie, gdzie w pięknym parku Górzańsko - Lidzbarskim od-
bywaliśmy treningi kolarskie, a po treningach pływaliśmy 
w jeziorze, plażowaliśmy na bardzo dobrze przygotowanej 
plaży oraz  graliśmy w piłkę  

Podczas obozu celem dla wielu zawodników Klubu były 
przygotowania do mistrzostw Polski szkółek kolarskich, 
które odbywały się 29-30 września w Kwidzynie. Na starcie 

tej imprezy stanęło ponad 240 uczestników z całej Polski, 
nasza reprezentacja pojechała w okrojonym składzie przez 
liczne przeziębienia, które niestety nie wszystkim pozwo-
liły wystartować. Pierwsi na starcie stanęli najstarsi czyli 
uczniowie VII klasy, tutaj w pięknym stylu pojechał  Filip 
Dorsch, który jadąc przez cały czas w czołówce ostatecznie 
zajął 5 miejsce, natomiast jego klubowy kolega Dawid Cze-
chowski przyjechał na 11 m. Wśród dziewczynek w tej samej 
kategorii wiekowej Małgorzacie Mikulskiej zabrakło 1 s do 
brązowego  medalu  tym samym  zajęła 4 miejsce, z którego 
możemy być bardzo dumni. Wśród uczniów klas VI Tymon 
Łysiak przyjechał na 8 pozycji i pomimo kilku  tygodniowej 
przerwy w treningach z powodu choroby pokazał, że nale-

Podsumowanie sezonu 
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ży do czołówki kolarzy Polski w swojej kategorii. Na koniec 
wystartowała klasa V, gdzie mieliśmy naszego przedstawi-
ciela, Igora Susia, który na tej imprezie zajął 17 w roczniku. 
Obecnie przygotowujemy się do kolejnego sezonu zajęcia-
mi na Sali gimnastycznej oraz biegami w terenie. Planuje-
my zimowy obóz w Zwardoniu oraz jeszcze więcej startów 
w 2018 roku.     

Kolejny rok pokazał, że ciężka praca i systematyczność 
w treningach przynosi wymierne rezultaty, co dla wielu jest 
dalszą motywacją, a dla młodszych zawodników stanowi 
wzór do naśladowania. Czekamy na kolejny sezon. 

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

Karate Grand Prix 
Ostrawa – wyniki

W dniu 4 listopada 2017 r. podczas zawodów pn. „Karate 
Grand Prix” w Ostrawie zawodnicy Klubu „YAMABUSHI” 
zdobyli 3 medale, w tym 1 złoty i 2 brązowe. Medalistami 
zostali:

1. Krzysztof Michalski – złoto w kategorii kumite indywi-
dualne kadetów (+65 kg)

2. Bartosz Kleniewski – brąz w kumite indywidualnym ju-
niorów (-65 kg)

3. Iga Daszkiewicz – kata indywidualne dziewcząt 7-9 lat 
(do 7 kyu).

W zawodach udział wzięło ok. 1.000 zawodników 
reprezentujących 109 Klubów z 12 państw.

Gratulacje 
Trener Andrzej
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W Osielsku odbył się 
III Ogólnopolski Tur-
niej Zapaśniczy Dzieci 
i Młodzików w Zapa-
sach w stylu wolnym 
i zapasach kobiet. Do 
Osielska zjechało 261 
zawodników z 21 klu-
bów z całej Polski oraz 
ekipy z Rosji, Ukrainy 
i Słowacji.

Podczas uroczysto-
ści otwarcia zawodów 
zaszczycili nas swoją 
obecnością: Wójt Gmi-
ny Osielsko - Wojciech 
Sypniewski, Dyrektor 
GOSiR Osielsko - Żanetta Kaźmierczak oraz trener Kadry 
Narodowej Seniorów w zapasach w stylu wolnym - Jusup 
- srebrny medalista IO. Po wygłoszonej mowie  przez Pana 
Wójta i otwarciu zawodów, na matę wkroczyły zawodnicz-
ki fitness klubu WKS „O.R.I” z Kruszyna Krajeńskiego, które 

swoim występem uświetniły ceremonię otwarcia. Opie-
kunką a zarazem trenerką zawodniczek była Beata Julia 
Przyborska -Wicemistrzyni Świata w Fitness. Po trzech po-
kazach tanecznych na macie pojawili się pierwsi zawodnicy 
najstarszej dyscypliny sportu. Zawodnicy rywalizowali na 
trzech matach. 

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Najlepiej 
wśród zawodników z Victorii Osielsko zaprezentowały się 
dziewczyny, które wywalczyły dwa medale. Na najniższym 
stopniu podium stanęły, Martyna Tomaszewska oraz Nata-
lia Myszkowska. Piąte miejsca zajęli, Izabela Zaborowska 

oraz Krystian Myszkowski. W grupie dzieci natomiast naj-
lepiej zaprezentowali się: Ksenia Stemska, Wojciech Mysz-
kowski i Borys Piotrowski. Wszyscy zawodnicy bez względu 
na zajęte miejsce zostali obdarowani upominkami - ręcz-
nikami z nadrukiem, które były kupione dzięki dofinanso-
waniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie oraz 
Urzędu Gminy Osielsko. Już za niespełna rok zapraszamy na 
IV edycję naszego turnieju.

Pozdrawiam
Maciej Zakowicz

III Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy
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Szkoła Podstawowa w Maksymilianowie otworzyła swoje 
podwoje, by wraz z zaproszonymi gośćmi- wójtem Gminy 
Osielsko panem Wojciechem Sypniewskim, kierownikiem 
Wydziału Oświaty panem Rafałem Kubickim, nauczycielami, 
rodzicami, uczniami oraz absolwentami naszej szkoły celebro-
wać dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II oraz Dzień 
Edukacji Narodowej.

Święto inaugurowała uroczysta msza poprowadzona przez ks. 
Piotra Studzińskiego.

W szkole gości powitał gospodarz placówki– pan dyrektor Woj-
ciech Kwiatkowski, który w kilku słowach przybliżył wydarzenia 
sprzed lat i zaprosił zgromadzonych do miłego odbioru przygoto-
wanego przez uczniów występu. Rozpoczął się apel z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Uczniowie klas: III a i VI b z przymrużeniem oka 
przedstawili codzienność szkolną w pełnych humoru przeróbkach 
znanych utworów polskich klasyków. Za dobry nastrój publiczności 
odpowiedzialna była przygotowująca przedstawienie kol. Aleksan-
dra Kuczborska.

W drugiej części uroczystości pamięć i podziw dla patrona zostały 
wyrażone w wierszach napisanych przez uczniów i zaprezento-
wanych w krótkim montażu słowno-muzycznym. Wzruszające 
recytacje utworów lirycznych dopełniały występy chóru śpiewa-
jącego znane i lubiane piosenki: Nie ma lepszego od Jana Pawła II, 
Lolek i Słowiański papież. Nad pięknem słowa czuwały polonistki kol. 
Elwira Mikulska i Małgorzata Fijałkowska, oprawą muzyczną zajęła 
się kol. Katarzyna Jankowska.

Po występie głos zabrał wójt Gminy Osielsko pan Wojciech Syp-
niewski, który w swoim wystąpieniu nie szczędził krzepiących słów 
uznania dla pracy całego zespołu.

Autorytet osoby, pod patronatem której pracujemy i uczymy się,  
nie maleje. Świadczy o tym niegasnące zainteresowanie konkur-
sem wiedzy o papieżu. W marcu tego roku uczniowie naszej gminy 
dowiedli, że szlachetne imię zobowiązuje i zajęli bardzo wysokie 
miejsca w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy o Janie Pawle II.

Doskonałe: 13. i 14. miejsca w Polsce zajęli Filip Zalewski, uczeń 
Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie, oraz gimnazjalistka 
Michalina Jazdon.

Na bardzo wysokim poziomie z różnicą zaledwie kilku punktów 
plasowali się uczniowie szkół podstawowych: Maciej Jazdon, Micha-
lina Kalka, Bartosz Buca, Wojciech Mucha i Amelia Słowik oraz 
absolwenci naszej szkoły- uczeń technikum Jakub Zawadzki i gimna-
zjalista Kacper Słowik. Bardzo dobre wyniki osiągnęli też uczniowie: 

Błażej Skrabuła, Igor Migdalski  i Julia Słupska. Na zwycięzców cze-
kały atrakcyjne nagrody rzeczowe i wycieczka do Wadowic, jak 
mówią dzisiaj uczniowie, gdzie wszystko się zaczęło i Energylandii 
w Zatorze, gdzie wszystko się kręci. Nagrody sponsorował Urząd 
Gminy Osielsko i Parafialny Zespół Caritas, parafii pw. Maksymiliana 
Marii Kolbego. Organizacją głównej nagrody zajął się dyrektor szkoły 
pan Wojciech Kwiatkowski.

 Po wyczekiwanym przez zwycięzców rozdaniu nagród podsu-
mowano odbywającą się od 9 lat zbiórkę pieniędzy na stypendia dla 
zdolnych uczniów organizowaną w ramach Fundacji Dzieła Nowego 
Tysiąclecia. W tym roku w naszej szkole młodzi wolontariusze zebrali 
1705 zł. Organizacją kwesty, czuwaniem nad prawidłowym jej prze-
biegiem oraz jej podsumowaniem od lat zajmuje się kol. Regina 
Tabaka. Nasi uczniowie z chęcią angażują się w przedsięwzięcie 
mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży pocho-
dzącej z małych miejscowości.

Uroczystość wieńczyła chwila wytchnienia przy kawie, herba-
cie i słodkim poczęstunku przygotowanym przez kol. Władysławę 
Pepkę i Radę Rodziców w bibliotece, gdzie w miłej atmosferze dzie-
lono się wspomnieniami i wrażeniami z minionych chwil.

Realizacja projektu: Święto Szkoły nie byłaby możliwa bez zaanga-
żowania uczniów i całego zespołu pracowników placówki. Wystawę 
zdjęć archiwalnych przygotowali kol. Agata Górecka i Łukasz 

Bazelak- dla wielu uczestników wydarzeń sprzed 10. lat była to 
prawdziwie sentymentalna podróż.

Małgorzata Fijałkowska

Dziesięciolecie nadania imienia szkole

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

Wszystkiego najlepszego z okazji świąt życzy FILAR NIERUCHOMOŚCI 


