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O sielskie pokrzywki

Koronawirus zepsuje nam święta?
Minister zdrowia Adam Niedzielski wypowiedział się jednoznacznie o licznych spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi, 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Szef resortu zdrowia w rozmowie z „Faktem” powiedział: „na pewno nie będzie 
takiej poprawy, byśmy mogli myśleć o tych świętach w sposób tradycyjny… Raczej spędzimy je w ścisłym gronie rodzin-
nym.”- podkreślił.

Z pewnością nie będzie też jarmarków bożonarodzeniowych, szału zakupów w zatłoczonych galeriach handlowych. 
Nikt nie chce przecież z powodu zakupów, czy wypicia grzanego wina na jarmarku trafić do szpitala jednoimiennego 
na wigilię. 

Nie będzie też imprez bożonarodzeniowo – sylwestrowych. W Niemczech zrezygnowały z nich największe firmy 
np. Bayer, Daimler, Deutsche Bank.

Eksperci radzą
Po pierwsze apel, by przy rodzinnym stole nie było więcej niż 10 osób. Także czas spędzony przy nim powinien 

być krótszy niż zwykle. Należy porozmawiać też z członkami rodziny, by odpuścili spotkanie, jeżeli w ciągu 3 tygodni 
przed świętami odczuwali niepokojące objawy lub mieli kontakt z kimś zakażonym.  Ważne, byśmy nie zapomnieli 
o dezynfekcji, myciu rąk oraz zasłonięciu ust i nosa. Specjaliści radzą (podaję za portalem Webiniusy.pl – przypis 
MM), aby w miarę możliwości spędzać czas na świeżym powietrzu. Dobrym pomysłem jest zamienienie części wie-
czerzy na czas rodzinnego spaceru. 

Rozumiem, że dla niektórych powyższe zalecenia mogą być wyzwaniem. Pamiętajmy, tu chodzi o nas i naszych naj-
bliższych. Warto poczekać z tradycyjnymi rodzinnymi spotkaniami, aż zagrożenie minie.

Biura turystyczne kuszą
Boże Narodzenie, Sylwester w ciepłych krajach podczas rejsu morskiego? To rozrywki nie najtańsze i moim zdaniem, 

w epoce pandemii bardzo ryzykowne. Ot, pokerowa zagrywka…

Dobre pomysły
Każdy z nas ma jakieś zaległe czytanie, znaczy… apetyt na jakąś książkę, artykuły. A święta to jest dobry czas, by nad-

robić zaległości w przytulnym blasku choinki, domowym klimacie, pod ciepłym kocem, z ulubioną herbatką lub kawą. 
Warto też w dobie zamkniętych klubów i siłowni odpalić You Tube i chociaż godzinę dziennie poćwiczyć. Jak opisa-

łem tak uczynię! A wy, drodzy Czytelnicy…?
Marek Manuszewski
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Syndrom psychicznego wypierania COVID-19.

Istnieje grupa osób zaprzeczających istnieniu koronawi-
rusa. Każdy z ludzi postrzega świat nieco inaczej. Często 
jest to postrzeganie życzeniowe i widzimy to co chcemy, 
a nie widzimy czego nie chcemy zobaczyć. Dlaczego? 
Kieruje nami głównie strach. Dużo prościej umysł uwie-
rzy, że nie ma czego się bać, gdy nic nie istnieje i  strach 
zostaje odrzucony. To umysł ludzki kieruje nami chroniąc 
przed niepewnością jutra. Wiara w spisek na temat ist-
nienia Covid-19 pozwala oskarżyć złych i gorszych od nas 
ludzi o wszystko co złe, pośmiać się z naiwnych, niewie-
rzących w istnienie spisku i wreszcie poczuć się lepszym 
wśród równych – tym jedynym myślącym i ważniejszym 
– czyli „antycovidowcem”.

Głoszą oni, iż Covid-19 to wymysł i dzięki temu nie 
muszą podporządkowywać się obowiązującym zasa-
dom zachowania, czyli profilaktyki rozprzestrzeniania 
się wirusa. Nie widzą sensu zachowania dystansu spo-
łecznego, dezynfekcji i odpowiedniego noszenia masek. 
Uważają, że maski powodują grzybicę płuc. W trakcie 
zakupów w jednym ze sklepów w Bydgoszczy zbliżała 
się do mnie kobieta bez maski. Na prośbę, aby założyła 
maseczkę usłyszałam, że ma maskę i wyciągnęła ją z kie-
szeni, a ja jestem niemiła, a jak się boję to mam zostać 
w domu itp. Pani zdobyła szybko wspierającą ją kobietę 
i obie były już bardzo silne. Dlaczego uwaga, czy prośba 
o założenie maseczki wyzwala takie emocje i nieade-
kwatne reakcje. 

Taki bunt wyzwala siłę i likwiduje w ludziach poczucie 
lęku, a jak publicznie słyszą wsparcie innych to umac-
nia się poczucie swoich racji. Część z ludzi wytworzyło 
w umysłach stan akceptacji informacji tylko im pasu-
jących, niezależnie, czy są prawdziwe, czy też nie.  
W kwestii koronawirusa uważają: czego nie widzimy 
tego nie ma, więc nie ma też powodu do lęku. Trochę to 
dziwne wśród katolików. Niemniej należy pamiętać, że 
samo posiadanie leków bez ich zażywania nie leczy. Czy 
noszenie maseczki w kieszeni, pod nosem czy pod brodą 
to sposób na zatrzymanie rozprzestrzeniania się korona-
wirusa? Z pewnością nie. Warto w ważnych kwestiach 
(na przykład przeżycia, minimalizacji skutków przeby-
cia Covid-19, które są zaskakująco przykre i trudne do 
zniesienia - potwierdzam z doświadczenia zawodo-

wego) opierać swoje opinie na dostępnych dowodach. 
Większość z nas chce prostych odpowiedzi i szybkich 
rozwiązań w nurtujących ich problemach, aby mieć 
swoje życie pod kontrolą. To oczywiste. Nauka odkrywa 
wciąż nowe nurty poznawania świata, w tym chorób, 
a koronawirus wprowadza umysł w stan niepewności  
i przedłużającego się lęku. Bezradność nas przeraża.  
W przypadku Covid-19 sterowanie swoim życiem, zdro-
wiem, pracą, firmą wymyka się spod kontroli. To trudno 
zaakceptować. Co więc pozostaje? 

Dystans społeczny, właściwe noszenie maseczek  
i wszechobecna dezynfekcja. 

Wskazane jest też stosowanie witaminy D3. Dla-
czego? W czasopiśmie Front Public Health z 09/2020r. 
dr Linda Benskin na podstawie przeprowadzonych 
badań wykazała, że prawidłowy poziom witaminy  
D w surowicy zwiększa odporność na infekcje wirusowe  
i pomaga zapobiegać objawom Covid-19. Udowod-
niła, że niższe stężenie witaminy D występowało u osób  
z ciężkimi następstwami Covid-19. Warto o tym pamię-
tać, gdyż jest to jeden z czynników ryzyka zachorowania, 
który można łatwo zmniejszyć przyjmując systematycz-
nie witaminę D3. Na koniec proszę niech nikt nie czuje się 
oświeconym wybrańcem, czy kimś absolutnie wyjątko-
wym, którego koronawirus nigdy nie dotknie. 

Pamiętajmy, że obecnie system służby zdrowia jest 
już mocno niewydolny i w kwestii personelu i sprzętu. 
Zróbmy co możemy w kwestii eliminacji rozprzestrzenia-
nia się wirusa!!! Robimy to dla nas samych i najbliższych 
nam osób, nie wspominając już szerzej o ludzkości.

Z świątecznymi życzeniami zdrowia

dr n.med. Iwona Adamczak 
specjalista rehabilitacji, balneologii

 i medycyny fizykalnej
Klinika Zdrówko

K Ą C I K  M E D Y C Z N Y
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Sytuacja epidemiologiczna w jednej chwili, dosłownie w jeden dzień, wymusiła zmianę organizacji naszej przy-
chodni. Musieliśmy wypracować nową formę działania, aby zminimalizować możliwość transmisji wirusa  
w przychodni między pacjentami oraz między pacjentami, a personelem, jednocześnie umożliwiając ciągłą pracę pla-
cówki w zmieniających się dynamicznie nowych realiach pandemii.   

Dlatego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia od początku pandemii, od połowy marca 2020, pracujemy  
w dużej mierze w oparciu o nową formę porady lekarskiej - teleporadę  oraz  bez dnia przerwy,  przyjmując pacjentów 
osobiście na wizycie lekarskiej, po uprzedniej rozmowie w ramach teleporady i ustaleniu wskazań do wizyty w przy-
chodni z lekarzem. Odbywały się i odbywają wizyty domowe u  pacjentów przewlekłych.

Telefonicznie (w ciągu max. 3 dni od złożenia zapotrzebowania) przekazujemy pacjentom kody e-recept na leki 
stałe, które przepisywane są przez lekarza na podstawie składanych do skrzynki przy przychodni kartek z listą leków. 

Ośrodek Zdrowia w Maksymilianowie stał się strefą czystą. Nie przyjmujemy tam pacjentów, ale dzięki zachowaniu 
w nim  szczególnego reżimu sanitarnego, możliwe było i jest wykonywanie na bieżąco  szczepień ochronnych dzieci  
i dorosłych, patronaży i do końca października badań  bilansowych dzieci i młodzieży. 

Taka forma umożliwiła ciągłą pracę przychodni, wykonywanie zabiegów pielęgniarskich, badań USG, EKG, działa-
nie Poradni Ginekologicznej. 

Od 15 marca udzielono ponad 44 000 różnorodnych procedur medycznych - w tym wypiswanie recept, wizyty 
lekarskie w przychodni i w miejscu zamieszkania chorego i o czym warto wspomnieć 12 tys. teleporad, co oznacza, że 
średnio chociaż raz w tym czasie przeprowadziliśmy rozmowę z każdym naszym pacjentem. 

Działalność Gabinetu Rehabilitacji, po  trzymiesięcznym okresie zamknięcia, została wznowiona i działa obecnie na 
nowych zasadach. 

W październiku, w związku z ogniskiem epidemiologicznym w Domu pomocy Społecznej w Bożenkowie, personel 
lekarski został zaangażowany w nadzór medyczny nad ponad 70 chorymi na Covid- 19. 

Zdaję sobie sprawę, że taka forma pracy może stwarzać pewne niedogodności i powodować konieczność zmiany 
dotychczasowych przyzwyczajeń. W miarę możliwości rozwiązujemy je. 

Dlatego bardzo dziękuję naszym pacjentom za dostosowanie się do nowych zasad, za zrozumienie, za każde miłe 
słowo podczas rozmowy. 

Również i my odczuwamy brak bezpośredniego spotkania z pacjentem. Dla całego  personelu medycznego  naszej 
przychodni to także wyzwanie. 

Dziękuję więc wszystkim moim współpracownikom za  zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności i otwartość na 
zmieniające się często codziennie okoliczności, za to, że mogę na nich liczyć. 

Jakże aktualne są dzisiaj słowa Wisławy Szymborskiej: 
„Tyle o sobie wiemy ile nas  sprawdzono…”

W Nowym 2021 Roku życzę nam wszystkim:

- cierpliwości i hartu ducha w pokonywaniu codziennych  nowych sytuacji,

- otwartości i życzliwości, aby ten trudny czas wydobył z nas dobro, 

- uśmiechu i „zarażania się” tylko optymizmem.

                                                                                                           Dyrektor Gminnej Przychodni w Osielsku
                                                                                                                                      Anna Żyta-Jazdon    

COVID 19 - wyzwanie dla Gminnej 
Przychodni w Osielsku
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Klinika Zdrówko s.c. 
Iwona Adamczak, Rafał Adamczak 

poniedziałek–piątek 08:00–21:00, sobota 09:00–16:00. 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Pełen zakres leczenia niepłodności 

Realizator Programu Miasta Bydgoszczy 
leczenia niepłodności

Poradnia Rehabilitacyjna:
Diagnostyka i rehabilitacja wad postawy, dolegliwości bólowych, stanów pourazowych, 

niedowładów dzieci i dorosłych. 
Masaże klasyczne i borowinowe. 

Indywidualne ćwiczenia. 

Pogodnych Świąt !

Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy ogłosiło konkurs pt.:

„Wojewódzki Konkurs Nauczyciel z Pasją 2020”.

Nagrodzono 4 nauczycieli, a także kolejnych 4 wyróżniono. Spośród tego grona 3 pedagogów pracuje w Gminie 
Osielsko. 
Nagrodzono: 
   Sandrę Wawrzyniak - nauczycielkę języka niemieckiego ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
   Pawła II w Maksymilianowie, 

   Jakuba Błaszaka - nauczyciela fizyki, informatyki i chemii ze  Szkoły Podstawowej 
   im. Agaty Mróz w Niemczu,
,a także wyróżniono 
   Aleksandrę Kuczborską - nauczycielkę języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej ze 
   Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie. 

Doczytałam, że pani Monika Sikora, Publiczne Przedszkole nr 1 w Osielsku, również została wyróżniona, więc to 
czterech z ośmiu nauczycieli jest „Nauczycielem z pasją”.

Autor znany Redakcji.

Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Bydgoszczy
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Jesienno - zimową porą uczestnicy zajęć świetlicowych chętnie korzystali ze świeżego powietrza.  Oprócz tego 
mieli do wyboru: gry planszowe i stolikowe, gry na x-box itp. Świetlica posiada komputery z dostępem do Internetu,  
na których uczestnicy poszerzali swoją wiedzę. Na zajęciach plastycznych dzieci tworzyły prace plastyczne wykony-
wane różnymi technikami.

Oprócz zajęć stałych, najmłodsi mieszkańcy Sołectwa Jarużyn mogli brać udział w eksperymentach z dziedziny 
fizyki i chemii, warsztatów z pisakami 3d oraz kodowania.

AO

Ciekawostki z Jarużyna
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OKIEM PSYCHOTERAPEUTY

MIESZKAŃCY

Mało świąteczne święta?

Przeglądając pierwszy rzut akcesoriów świątecznych 
w jednym ze sklepów wielobranżowych, usłyszałam za 
plecami rozmowę dwóch pań, w słusznym wieku. Jedna 
z nich przekonywała swoją interlokutorkę – „ ... i po co 
to w ogóle coś kupować jak i tak pewnie świąt w tym 
roku nie będzie”. Zerkając na nie z ukosa zauważyłam 
jak spod masek wymieniły porozumiewawcze spojrzenia 
i udały się w stronę drogeryjnych półek, porzucając na 
dobre szperanie w bożonarodzeniowych świecidełkach.

Co w takim razie tworzy święta? - pomyślałam, skoro 
taki mały wirus ma mieć moc ich unicestwienia. 

Jak co roku – jedni wyczekują ich z zarumienionymi 
licami, inni odliczają godziny do ich końca. Czyżby  
w tym roku, zwolennicy jak najmniej świątecznych świąt, 
wreszcie będą się cieszyli?

W ubiegłych latach niektórzy z nas z niesmakiem  zno-
sili zewsząd dobiegające dźwięki kolęd, roześmiane buzie 
dzieci obdarowanych przez przebranego wujka. W tym 
roku wiele wskazuje na to, że końcówka grudnia będzie 
taka, jak zawsze myśleli, że chcą żeby była. Ewentualnie 
dwie minuty poświęcone na „przesłanie dalej” smso-
wych wierszyków o Przygrubym Rozdawaczu Prezentów 
i załatwione. Świętowanie odhaczone. 

Rok temu pisałam o tym, jak -  bez uszczerbku na 
zdrowiu psychicznym - można było zmierzyć się z pew-
nymi obciążeniami, których doświadczaliśmy w okresie 
świątecznym. Dowiedziałeś się wtedy, Drogi Czytelniku,  
co dobrze by było zrobić, żeby – pomimo wszystko czuć 
się całkiem dobrze oraz o tym  dlaczego czasem odcho-
rowujesz święta.

W tym roku perspektywa wygląda nieco inaczej. Krą-
żyło i pewnie nadal krąży nad nami widmo narodowego 
lockdownu, który oznaczałby powtórkę z rozrywki 
– zakaz odwiedzin siebie nawzajem, czyli święta w for-
mule zdalnej. Bez wylanego przez wnuczka barszczu na  
śnieżnobiały wykrochmalony obrus, bez komisyjnego 
otwierania prezentów, bez ziarenka maku z babcinego 
makowca w zębach, z kolędami z telewizorowego 
okienka, w mało eleganckim stroju (bo i po co się stroić, 
skoro i tak nikt nie będzie tego  podziwiać), tak jakoś… 
mało świątecznie? Jakby trochę te święta pchały się na 
siłę, kiedy nie za bardzo jest nastrój, żeby je świętować. 

Jak zatem stworzyć ich atmosferę, jak zaprosić je do 
naszych domów, pomimo tego co się dzieje wokół nas?

Przeglądając witryny internetowe pod hasłem: co 
tworzy atmosferę świąteczną, możesz przeczytać sze-
reg przekonujących haseł reklamowych, że najbardziej 
świąteczne święta są wtedy, gdy zakupisz odświeżacz 
powietrza tej czy innej firmy, artykuły dekoracyjne oczy-
wiście z bardzo konkretnego sklepu, pierniczki wypiekane 
zgodnie z recepturą takiego a takiego blogera kulinar-
nego; na szczęście choinka i śnieg, niezmiennie królujące 
na naszej świątecznej liście must-have, wciąż pozostają 
neutralne. 

Czy wiedziałeś o tym, że - według świeżych polskich 
[sic!] badań psychologicznych - nie tylko zagroże-
nie zakażeniem, ale przede wszystkim brak spotkań  
z ludźmi i poczucie samotności były najczęściej wymie-
nianymi przez badanych czynnikami, wyzwalającymi  
u nich przykre stany emocjonalne, a nawet depresję, pod-
czas trwającej epidemii SARS-CoV-2? Zwróć też uwagę, 
że najczęściej udzielaną odpowiedzią na pytanie: „czym 
dla Ciebie są święta”, jest ta, że to okazja do spotkań  
z bliskimi.

Potrzebujemy świętować. Potrzebujemy celebrować 
kalendarzowe okoliczności ze sobą, wspólnie, razem. 
Aby święta były świąteczne konieczni są nam ludzie.

Zachęcam serdecznie – niezależnie od tego, co przy-
niesie nam koronawirusowy kryzys - nie rezygnujmy  
z bliskości, choćby na odległość.  

Niezależnie od tego, czy w domu będziesz przebywać 
sam czy nie -  ubierz się odświętnie, przyrządź potrawy, 
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które jadasz zwykle tylko podczas świąt, rozpieszczaj 
kubki smakowe świątecznymi doznaniami, spożywaj 
dania bez codziennego pośpiechu, nie podjadaj piernicz-
ków przed barszczem czy karpiem. Spraw, by w Twoich 
pomieszczeniach rozgościł się na dobre naturalny aro-
mat, kojarzący Ci się bożonarodzeniowym czasem:  
świerk, goździk, cynamon, suszona pomarańcza? Najle-
piej ten, który najszybciej wprowadza Cię w błogostan 
relaksu. Nuć pod nosem, słuchaj, graj, wyśpiewuj na całe 
gardło, wytańcowywuj kolędy. Ich treści bardzo skutecz-
nie przypomną Ci o co właściwie chodzi w całych tych 
staraniach. Nie zapomnij o prezentach dla najbliższych, 
nawet jeśli nie odwiedzicie się w tym roku i mieliby je 
otrzymać po dłuższym czasie. Poświęć chwilę, by wła-
snoręcznie wykonać opakowanie, starannie podpisz 
bilecik. Nie zrobiłeś wypadu do marketu, nie zdążyłeś 
zamówić nic w Internecie? Może to i lepiej – od dziecka 
przecież uczono nas, że najbardziej wyjątkowymi podar-
kami  są rękodzieła. 

To, czy te święta będą mało świąteczne czy też nie 
– zależy od Ciebie. Nawet siedząc przed nośnikiem Inter-
netowym, śledząc pochłanianie kolejnych potraw przez 
Twoich bliskich, możesz świętować w pełnym wymiarze. 

Serdeczność, zgoda, bezinteresowne poświęcanie 
sobie nawzajem czasu, cierpliwość, wreszcie wdzięcz-
ność za zdrowie i przeżycie kolejnej „gwiazdki”, to nie 
tylko elementy bożonarodzeniowego czaru, ale  wymiary, 
które warto celebrować na co dzień, nie tylko od święta.

Doceniaj, co jest. Żyj pełnią tego, co teraz masz. 

Nie czekając na lepsze czasy i nie rozpamiętując jak 
to było kiedyś rewelacyjnie – sprawmy, by zbliżające się 
święta nie okazały się ani trochę za mało świąteczne.

…czego serdecznie nam życzę!

DOBRYCH, ZDROWYCH  ŚWIĄT!

Ewelina Kalczyńska-Wrzeszcz
psycholog, psychoterapeuta,

hipoterapeuta, trener
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Świetlicę w Wilczu powitałam w klimacie skrajności. 
Z jednej strony jesień, pandemia, protesty, a z drugiej 
czarodziejskie miejsce, a w nim bardzo przyjemna, życz-
liwa, sąsiedzka atmosfera. Spotkanie z  Paniami z Klubu 
Seniora zaowocowało  pomysłami zajęć oraz wycieczek. 
Jedną nawet udało się zorganizować i dopiąć na ostatni 
guzik. Niestety jednak  z  przyczyn covidowych musiała 
zostać odwołana. Wszyscy mamy nadzieję, że co w cza-
sie odwleczone nie ucieknie i  jeszcze  wyruszymy na 
podbój bliższych lub dalszych okolic. Cyklicznie zaplano-
wane  zajęcia plastyczne czy robotyka również były  dość 
mocno przerzedzone i ograniczone nie tylko możliwą 
ilością uczestników zajęć, ale zwyczajnie zamkniętymi 
drzwiami świetlicy.

Pomimo obostrzeń i atmosfery grozy, do której wielu 
z nas już przywykło, tutaj jednak coś się dzieje. Są nowe 

jasne stoły, został naprawiony dach, wkrótce zostaną 
wymienione drzwi. Pomysłów na ocieplenie klimatu  
i stworzenie jeszcze bardziej przyjaznych warunków 
w tym magicznym i pięknie umiejscowionym budynku 
nie brakuje. Brakuje tu ludzi. Państwa energii oraz kre-
atywności dzieci, zwyczajnej obecności i wszystkiego co 
jest powodem funkcjonowania miejsc takich jak świe-
tlice. Czekajmy zatem na lepsze czasy, które na pewno 
nadejdą. Być może jeszcze nie w tym roku bo święta za 
pasem, ale oby jak najszybciej.

Z pozdrowieniami
Hania Konieczka

W Wilczu pisanie

KULTURA
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Czerwcowy koncert muzyki włosko – francuskiej wyemitowany online spotkał się z dużym uznaniem. Duże zain-
teresowanie taką formą zaowocowało kolejnym koncertem. Tym razem tematem przewodnim koncertu była polska 
muzyka rockowa. Na scenie świetlicy zabrzmiały hity polskiej muzyki rockowej lat 80- tych i 90 -tych. Zespół zapre-
zentował utwory Perfectu, Lady Pank, Budki Suflera, Lombardu i innych polskich wykonawców. Publiczność ponownie 
nie zawiodła i koncert obejrzało dużo osób. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia kulturalne. 

DK

„Gwiazdy Polskiego Rocka” w Świetlicy 
Maksymilianowo – koncert ONLINE

KULTURA/REKLAMA
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Mały Marauder
Drodzy fani dwóch kółek, 
postanowiłem w kolejnych odcinkach naszego cyklu opisać maszyny, któ-

rymi jakiś czas temu jeździłem. Nie chodzi tutaj o jakiekolwiek chwalenie się, ale 
uważam, że jest to uczciwsze opisywać motocykle, z którymi się miało dłuższy 
kontakt i pewne doświadczenia.  

Zatem „ad rem”: Suzuki GZ 125 Marauder, przez złośliwych zwany „Marudą”.
„Marauderek”( bo jego większy braciszek ma pojemność 800 cm sześcien-

nych) jak przystało na markowy, japoński motocykl (mój był wyprodukowany  
w Hiszpanii) przez 4 lata użytkowania cieszył mnie opinią bezawaryjnego. Potem 
sprzedałem go pewnej głównej księgowej . Jedyne co musiała wymienić podczas 
dwóch kolejnych lat użytkowania to linka od prędkościomierza (120 zł). Kupi-
łem go w czasach, gdy na sto dwudziestki piątki trzeba było mieć prawo jazdy.  
I szczerze przyznam, że wtedy te maszyny były znacznie tańsze. Suzuki Marau-
der ,używana, wystawiona w salonie Japan Bike miała kosztować 5.600 zł,  

a ostatecznie kupiłem ją za 4.200 zł. Miała piękny zie-
lony lakier, który  

w słońcu był zielony, w bardziej ponure dni wpadał w ciemny brąz. Istny kame-
leon. Cena rynkowa za używane sztuki aktualnie waha się od 4500 do 8000 zł. 
Motocykl produkowano od roku 1998 do roku 2010.

Stylistyka najmniejszego soft – choppera suzuki została skopiowana z modelu 
osiemsetki. Jest wąski co ułatwia manewrowanie w mieście. Naprawdę nadaje 
się do jazdy po mieście, przeciskania się wśród miejskich korków. Pomaga tu 
niewielka waga. Zaledwie 140 kg. Atutem konstrukcji jest … bak o pojemności  
17 litrów, który w połączeniu z bardzo niskim spalaniem na poziomie 2 – 3 litrów 
pozwoli na osiągnięcie zasięgu rzędu 600 km. Posiada pięciobiegową skrzynię 
biegów. W praktyce za 60 zł dojechałem do Kołobrzegu i z powrotem. Mój miał 
jakąś blokadę, której nie zdjąłem i zasuwał tylko do 80 km na godzinę. Opona 
tylna 130/90R 15 zapewnia stabilną jazdę, przednia 110/90R16. Mimo to byłem 
nim w Gdańsku i wielu innych miejscowościach. Taka spokojna jazda pozwalała 
na delektowanie się krajobrazem, nowymi miastami…

Stylowy motocykl posiada wygodną kanapę i zawieszenie oraz nisko umiesz-
czony środek ciężkości, co pozwala na złożenia się w zakrętach, łatwo się 

prowadzi i wybacza bardzo wiele początkującym. Pod kanapą znajdziemy 
mikroskopijny schowek, w którym woziłem dres 
ortalionowy na wypadek deszczu. W razie gleby 
łatwo go postawić siłą mięśni. Kierownicę możemy 
zablokować jak w skuterach, do oporu blokując 
pozycję skutera w stacyjce. Zaletą tej maszyny są 
okazałe błotniki, które chronią dobrze ubranie  

w czasie deszczu.

Zegar
Zegar jest tylko jeden, a w nim ascetycz-
nie: prędkościomierz, wskaźnik luzu  
i włączonego kierunkowskazu. Ten mini-
malizm pasuje do charakteru maszyny. 
Jeśli odczuwamy brak wskaźnika paliwa 
polecam, po kilku trasach ocenić swoje 

średnie spalanie korzystając z prze-
biegu zerowego.

Dźwięk 
Marauder brzmi zdecydowa-
nie dobrze (choć nie jest v-ką) 
nawet na fabrycznym tłumiku. 

Na dwóch kołach
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nim w Gdańsku i wielu innych miejscowościach. Taka spokojna jazda pozwalała 
na delektowanie się krajobrazem, nowymi miastami…

Stylowy motocykl posiada wygodną kanapę i zawieszenie oraz nisko umiesz-
czony środek ciężkości, co pozwala na złożenia się w zakrętach, łatwo się 

prowadzi i wybacza bardzo wiele początkującym. Pod kanapą znajdziemy 
mikroskopijny schowek, w którym woziłem dres 
ortalionowy na wypadek deszczu. W razie gleby 
łatwo go postawić siłą mięśni. Kierownicę możemy 
zablokować jak w skuterach, do oporu blokując 
pozycję skutera w stacyjce. Zaletą tej maszyny są 
okazałe błotniki, które chronią dobrze ubranie  

w czasie deszczu.

Zegar
Zegar jest tylko jeden, a w nim ascetycz-
nie: prędkościomierz, wskaźnik luzu  
i włączonego kierunkowskazu. Ten mini-
malizm pasuje do charakteru maszyny. 
Jeśli odczuwamy brak wskaźnika paliwa 
polecam, po kilku trasach ocenić swoje 

średnie spalanie korzystając z prze-
biegu zerowego.

Dźwięk 
Marauder brzmi zdecydowa-
nie dobrze (choć nie jest v-ką) 
nawet na fabrycznym tłumiku. 

Jak się zachowuje w mieście i co z trasą?
Warto zdać sobie sprawę, że jest to maszyna o klasę lepsza niż większość 

chińskich konstrukcji. To niezły miejski cwaniak, który świetnie przeciska się po 
zatłoczonych drogach miasta. Na tej suzuki stawiamy bardziej na przyjemność  
z jazdy, niż na adrenalinę prędkości. Przyśpieszenie pozwala, być na równi  
z innymi ze świateł, a 105 V max … cóż.

  Tu warto wspomnieć, że Maraudery mają blokady. Niemieckie mają ogranicze-
nia do 85 km/h, a wersje szwedzkie, brytyjskie są jeszcze bardziej ograniczone. 
Maszyna staje się dużo bardziej mułowata, gdy podróżujemy z partnerką. Warto 
zatem poszperać w intrenecie i zdjąć blokadę.

  Niskie spalanie, wygodna jazda, niezawodność, aż proszą o trasę.  Warto jed-
nak pamiętać , że jest to mały motocykl i uważać na zawirowania za tirami.

Marek Manuszewski 

Pobrane: 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fam-motors.pl%2Findex.php%2Flistings%2Fsuzuki-
gz-marauder-125%2F&psig=AOvVaw3fQ_jV2lIXerda0JWXNUNA&ust=1605015866972000&source=images&c-
d=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCh5ZbM9ewCFQAAAAAdAAAAABAg

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwynajmijmotocykl.pl%2Fsuzuki-maruder-125%2F&psi-
g=AOvVaw1QpoQTzCbTsHxvhTFpRGTb&ust=1605016014835000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPD
0vePM9ewCFQAAAAAdAAAAABAE
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Tel. 605 567 280
Posiadam koncesję na terenach

gmin Osielsko i Dobrcz
Posiadam dwa samochody 

o pojemności 8 m i 18 m
Szybko, Tanio, Solidnie

USŁUGI ASENIZACYJNE

GODZINY OTWARCIA
pon. – pt. 8.00–18.00, sob. 8.00–16.00, niedz. w sezonie wiosennym 10.00–14.00

REKLAMA

PRZEGLĄDY
REJESTRACYJNE
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„Już był w ogródku, już witał się z gąską…” przytaczając  
ten cytat z bajki Adama Mickiewicza „Lis i Kozioł” ma się 
na myśli działalność placówek kultury w dobie pandemii. 
Bo kiedy już wróciły one do normalności i wzmożonej 
pracy, ponownie rozszerzyły się obostrzenia i ponowne 

zamknięcie wszystkich dóbr kultury. A szkoda, bo były 
plany, ambitne projekty i szereg pracowitych dni… Na 
całe szczęście, przed tym lockdownem bożenkowska 
placówka była wypełniona śmiechem dzieci i dorosłych. 
Najmłodsi uczestnicy jak zawsze korzystali z zajęć pla-
stycznych, na których praca twórcza to główne zadanie 
przynosząca wspaniałe produkty, np. zegar glamur. 

Proste materiały i łatwe wykonanie dostarczyło cie-
kawą i ozdobną dekoracje ścienną. Poza tym z zajęć 
chemicznych, gdzie milusińscy za każdym razem 
doświadczają świata fizyki i chemii poprzez zabawę  
i własne spostrzeżenia. Nie mogło też zabraknąć  

w kalendarzu placówki tradycyjnego dnia dyni, gdyż 
było ono długo wyczekiwanym świętem. W tym dniu nie 
obyło się tak jak zawsze bez strasznej dekoracji, dynio-
wych słodkości, a także zabaw w bezpiecznej odległości. 
Liczyła się dobra zabawa i odrobina normalności w tym 

dziwnym okresie. Natomiast dorośli, a zwłaszcza panie 
wdrażały się w pracy florystycznej, wykonując wiązanki 
nagrobne podczas warsztatów. Placówka przygotowała 
również dla mieszkańców i nie tylko Koncert Niepodle-

głościowy „Droga do wolności”, który emitowany został 
online 11 listopada. Przekaz słowny i muzyczny artystów 
z Bydgoszczy miał przypomnieć Polakom, jak ich pobra-
tymcy walczyli niezłomnie o niepodległość swojego kraju 
i umieli się zjednoczyć w ciężkich czasach. 

HK

Wieści z Bożenkowa
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Zbliża się okres długich chłodnych dni i czas - nie oszu-
kujmy się - większego lenistwa. Święta, czas spędzony 
w rodzinnym domu, te pyszne potrawy przygotowane 
przez mamę, żonę, teściową, to wszystko wpływa 
na mniejszą aktywność sportową. Ale to także czas 
kiedy możemy popracować nad naszą odpornością, 
odżywieniem w prawidłowy sposób naszych mięśni, 
poprawieniem ogólnej kondycji naszego organizmu. 
Kluczowym jednak punktem jest możliwość spędze-
nia czasu z ludźmi pełnymi pasji, a przy okazji, można 
zgubić parę kilogramów. Tak to prawda. O czym mowa  
w takim razie? 

Morsowanie to nasz dzisiejszy temat przewodni, ale  
z czym to „jeść” i jak się za to zabrać? Śpieszę z wyjaśnie-
niami. Punktem wyjścia jest zapał i chęci, ale to chyba jak 
w każdej innej dziedzinie życia. Następnie szukamy pobli-
skiego jeziora, tutaj np. jezioro w Pieckach. Jeśli chcemy 
spotkać ludzi zaangażowanych w ten temat wystar-
czy pojechać, a na pewno kogoś spotkamy zwłaszcza  
w weekend. Czego potrzebujesz do pierwszego morso-
wania? Przede wszystkim ręcznika, bielizny, rękawiczek, 
szalika i czapki. Dobrze, skoro mamy już to wszystko, to 
co dalej? Krótka rozgrzewka przed wejściem do wody, 
dosłownie pięć, dziesięć minut. Jeśli to mamy za sobą 
i czujemy się rozgrzani, czas zrzucić ubrania i śmiało 
wchodzić do jeziora. Ale jak to robić? Już wyjaśniam. Jeśli 
to Twoja pierwsza przygoda z morsowaniem wejdź do 
wody, zanurz się poniżej linii ramion i zostań w wodzie 
od 1 min. do 3 min. Czas minął więc trzeba wracać na 
brzeg i jak najszybciej osuszyć ciało i ubrać co tylko 
masz pod ręką. Gwarantuje będzie zimno. Nic jednak nie 
zastąpi zastrzyku adrenaliny i endorfin, a jeśli poczujesz 
jak płynie krew w Twoim organizmie, nie martw się to 
naturalne następstwo morsowania. Jeśli masz pierwszy 
raz za sobą to czemu by tego nie kontynuować? Zwięk-
szaj czas przebywania w wodzie. Możesz też po krótkim 
wyjściu z wody rozgrzać organizm i wrócić szybko jesz-
cze raz do wody! Śmiało - sposobów jest wiele. Pytasz 
czy to dla każdego? Oczywiście, że „tak”. Nie ma żad-
nych przeciwwskazań. Pamiętaj tylko nie rób tego sam. 
Skoro podstawy mamy za sobą, a jestem przekonany, 
że już sobie nie wyobrażasz nie morsować, to pomyśl  
o zakupie jakiś butów, które przydadzą się przy wcho-
dzeniu do wody, ponieważ stopy są bardzo wrażliwe, 
a na dnie możesz trafić na coś ostrego. W takim razie 
widzimy się nad jeziorem. Do zobaczenia i trzymajcie się 
ciepło.             

Ł.L

„Morsowanie – 
sposób życia”
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Przed wprowadzeniem nowych obostrzeń i przeniesie-
niem działalności kultury do sieci, udało się zorganizować 
wiele ciekawych zajęć dla młodszych i starszych miesz-
kańców. W poniedziałkowe popołudnia odbywały się 
zajęcia plastyczne dla dzieci, które są doskonałą formą 
spędzania wolnego czasu. Uczestnicy poznali różne 
techniki plastyczne i rozwijali zdolności manualne. Dzieci 
miały możliwość eksperymentowania z różnorodnymi 
materiałami, rozwijały twórcze myślenie, pamięć wzro-
kową i manualną. Bardzo przyjazna atmosfera sprzyjała 
integracji i dostarczyła satysfakcję z własnego działania.

Kolejną atrakcją dla dzieci były warsztaty z robotyki 
lego. Uczestnicy zajęć rozwijali wyobraźnię przestrzenną, 
uczyli się rozpoznawania i zapamiętywania elementów,  
a także rozwijali pasję do nauk ścisłych. Kształtowali 
także umiejętność logicznego myślenia i trwalszego 
zapamiętywania. 

W naszej Świetlicy mogły znaleźć coś dla siebie rów-
nież panie. Specjalnie dla nich były organizowane 
zajęcia Callanetics oraz gimnastyka korekcyjno-taneczna. 

Uczestniczki poznały wiele ciekawych choreografii 
tanecznych. Ćwiczenia odbywały się w umiarkowanym 
tempie i przyniosły wiele korzyści zdrowotnych. Pomogły 
zlikwidować bóle kręgosłupa, zniwelować skutki siedzą-
cego trybu życia i przede wszystkim zapewniły wielką 
dawkę pozytywnej energii. W Niemczu nie zabrakło rów-
nież muzycznych spotkań. W naszej ofercie znalazły się 
zajęcia muzyczno-wokalne dla dzieci oraz nauka gry na 
gitarze. Dzieci odkrywały możliwości swego głosu rozwi-
jając muzyczną wyobraźnię i poczucie rytmu. 

 Początek października, swoją aurą szczęśliwie 
umożliwił seniorom z Niemcza krótką wycieczkę po 
interesujących zakamarkach bliższych okolic na terenie 
naszego województwa. Wycieczka Wtelno-Byszewo 
-Koronowo przebiegła spokojnie w miłej i serdecznej 
atmosferze. Udało się zdążyć przed wdrożeniem nowych 
restrykcji i odwiedzić grób wybitnego malarza Leona 
Wyczółkowskiego, zobaczyć Sanktuarium Matki Boskiej 
w Byszewie i przy okazji wysłuchać kilku historii w spo-
sób ciekawy opowiedzianych przez przyjaznego ludziom 

proboszcza. Historii związanych nie tylko z funkcjono-
waniem kościoła i jego przeszłością, ale i dotyczących 
powiązań pomiędzy Byszewem a Osielskiem. W drodze 
powrotnej po zjedzeniu ciepłego i smacznego obiadu  
w koronowskim Diabelskim Młynie, uczestnicy mieli 
możliwość wysłuchania opowieści o procesie odbudowy 
obiektu. Młyn  ponownie dzięki remontom, inwesty-
cjom, dbałości i czujnemu oku pasjonatów coraz bardziej 
cieszy oko.

Z pozdrowieniami z Niemcza
Sylwia Zawadzka, Hania Konieczka

Z działalności Świetlicy Niemcz
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Za oknem, mimo że pogoda nadal momentami wio-
senna, to nieubłaganie zbliżamy się do okresu zimowego, 
a wraz z nim Świąt Bożego Narodzenia. W ostatnim 
okresie niestety wszelka działalność placówek kultural-
nych jest ograniczona, przez co kontakt z mieszkańcami 
naszej gminy nie może istnieć w formie dotychczaso-

wej. Mimo wszystkich problemów z którymi musimy się 
mierzyć, niezmiennie zapraszamy do śledzenia naszych 
mediów społecznościowych i obserwowania akcji jakie 

staramy się uruchamiać w tym trudnym czasie. Zależy 
nam żebyście byli blisko Świetlicy Żołędowo, co pozwoli 
wspólnie wrócić do rutyny jaką znamy i zminimalizuje 
czas rozłąki z wami. Na tą chwile praca świetlicy jest 
zatrzymana do końca listopada, ale my jako pracow-
nicy każdego dnia pracujemy i liczymy, że gdy wrócimy 

do kalendarza stałych zajęć i otworzymy drzwi placówki, 
będziecie pod wrażeniem zmian jakie wprowadziliśmy  
i ciągle wprowadzamy. Dużymi krokami zbliżamy się do 
końca roku i świąt. Mamy nadzieję, że ten okres przynie-
sie odwilż i zniesienie obostrzeń, z którymi się mierzymy 
obecnie. Koniec roku to także czas podsumowań i budo-
wania planów na następne dwanaście miesięcy, które  
z całą pewnością będą lepsze aniżeli te dotychczasowe. 
Jeśli tylko pozwoli zaistniała sytuacja epidemiologiczna 
w naszym kraju, to już w grudniu czekamy na obecność 
naszych mieszkańców podczas wspólnego celebrowa-
nia choinki wiejskiej. Liczymy, że przynajmniej w tym 
magicznym czasie cała społeczność pokaże jedność,  
a i nasi najmłodsi mieszkańcy w przyszłości będą wspo-
minać czas świąt tak jak my dotychczas. Na obecną 
chwilę gorąco zapraszamy do sprawdzania naszej strony 
na facebooku, gdzie pracownicy w każdym tygodniu 
dzielą się swoją wiedzą i pomysłami w krótkich filmi-
kach. Znajdziecie tam Państwo wiele interesujących 
porad dotyczących dnia codziennego jak i zróżnicowa-
nych form na spędzanie czasu wolnego. W swojej ofercie 
mamy koncerty online z muzyką dla każdego odbiorcy. 
W obecnym czasie jesteśmy zobligowani do przeniesie-
nia naszej działalności do internetu. Jako znak lepszych 
czasów przedstawiamy państwu istne arcydzieła, wyko-
nane przez uczestników warsztatów ceramicznych  
w formie tradycyjnej.            Ł.L

KULTURA/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

„Życie świetlicy”
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W tym trudnym czasie…

Zdrowych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia

  życzy

  Ewa Kraska

  Szkoła w Żołędowie

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. 

Kierownik Biblioteki Publicznej 

w Osielsku  

Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek

oraz Nowego 2021 Roku

pełnego optymizmu, wiary, szczęścia 

i powodzenia,

spełniającego wszelkie marzenia

życzą

Pracownicy placówki w Osielsku

Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy

Na zbliżające się święta pragniemy życzyć 

Państwu przeżycia Bożego Narodzenia 

w zdrowiu, radości oraz ciepłych, 

rodzinnych klimatach. 

Kolejny rok 2021 niech będzie czasem 

dobrostanu oraz

realizacji osobistych marzeń 

Życzą Sołtys i Rada Sołecka Jarużyn
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Radosnych, pogodnych Świąt
Bożego Narodzenia 

oraz 
wszelkiej pomyślności
 w Nowym Roku 2021

 życzą 
dyrekcja i pracownicy 
Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II 
w Maksymilianowie.

Jest taka noc, na którą człowiek 

czeka i za którą tęskni. Jest taki wyjątkowy 

wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą 

się przy wspólnym stole, Jest taki wieczór, 

gdy gasną spory, znika nienawiść… Wieczór, 

gdy łamiemy opłatek, składamy życzenia… 

To noc wyjątkowa… Jedyna… 

Niepowtarzalna… Noc

Bożego Narodzenia…

Pragnę życzyć wszystkim,

aby nadchodzące święta

Bożego Narodzenia

i Nowy Rok 

były spokojne 

Życzą Sołtys Sołectwa

Osielsko

Konrad Ciechański

i Rada Sołecka

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować

za dotychczasową współpracę
oraz złożyć Rodzicom, Uczniom

oraz Przyjaciołom i Sympatykom
moc gorących życzeń, zdrowia,

szczęścia i wszelkiej pomyślności
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy 

Administracji i Obsługi Szkoły Podstawowej 
im. Polskich olimpijczyków w Osielsku

Zdrowych, pogodnych i pełnych radości 

świąt Bożego Narodzenia, 

a także wielu wspaniałych chwil 

spędzonych w gronie najbliższych 

życzą

Dyrektor i pracownicy GZK Żołędowo
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Z okazji zbliżających się świąt Bożego 

Narodzenia pragnę przesłać Wam  

moi drodzy najlepsze życzenia. 

Niech nadchodzące święta upłyną w zdrowiu, 

spokoju, radości, bez zmartwień, wśród 

rodziny, przyjaciół oraz wszystkich dla  

Was bliskich osób. 

Wraz z nadchodzącym nowym rokiem 2021 

życzę każdemu z Was również dużo  

zdrowia i szczęścia, aby nie opuszczała Was 

pomyślność i spełniały się 

najskrytsze marzenia.  

składa sołtys Niemcza 

Krystyna Lachowska.

Niech radość i pokój Świąt Bożego 
Narodzenia towarzyszy wszystkim 
przez cały Nowy 2021 rok. Życzymy, aby 
nadchodzący Rok był szczęśliwy, niósł ze 
sobą moc osobistych doznań, spełnienie 
zawodowe i społeczne. Wiele satysfakcji 
z własnych dokonań. 

 

dyrekcja i pracownicy 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w Osielsku

Zrywając ostatnią kartkę kalendarza, 
zerwij ze swoim pesymizmem,

odrzuć niewarte pamięci  złe chwile
i wejdź w Nowy Rok 

z takim impetem optymizmu i radości
jakbyś była, był posiadaczem

czerwonego ferrari
Sołtys Żołędowo z Radą Sołecką

MIESZKAŃCOM BOŻENKOWA Z OKAZJI 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ 

NOWEGO ROKU 2021 WSZYSTKIEGO 

NAJLEPSZEGO ZDROWIA POMYŚLNOŚCI 

W ŻYCIU PRYWATNYM JAK I ZAWODOWYM  

ŻYCZY RADA SOŁECKA 

I SOŁTYS BOŻENKOWO
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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 
pełnych ciepła spotkań przy rodzinnym stole,
a nadchodzący 2021 rok przyniesie
realizację wszelkich planów i zamierzeń.

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
Jadwiga Drzycimska z pracownikami

Świąt prawdziwie świątecznych, 

ciepłych w sercu,

zimowych na zewnątrz, jaśniejących 

pierwszą Gwiazdką,

co daje nadzieję na kolejny Nowy Rok

Życzą Sołtys i Rada Sołecka Niwy-Wilcze

Szczęśliwych, przeżytych w zdrowiu, 

kojących, wartych pamięci,

przeżytych w zgodzie 

z bliskimi i samym sobą,

pełnych życia i miłości 

Świąt Bożego Narodzenia

oraz niesamowitego, niezapomnianego,

niepowtarzalnego Sylwestra

życzą dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

i pracownicy.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia naszym pacjentom 

i wszystkim mieszkańcom Gminy 

Osielsko życzymy zdrowia, pokoju 

w sercach oraz radości,

którą przynoszą święta. 

Do Siego 2021 Roku.

Dyrektor Gminnej Przychodni 

w Osielsku oraz pracownicy.
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Z OKAZJI NADCHODZĄCYCH ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA, 

DZIELĄC SIĘ OPŁATKIEM,
JEDNOCZEŚNIE ŻYCZYMY,

ABY PODCZAS - TEJ JAKŻE NIEZWYKŁEJ - NOCY, 
GDY OGIEŃ KRZEPNIE, BLASK CIEMNIEJE, ZAŚ 

MOC TRUCHLEJE,
W DOMACH WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

GMINY OSIELSKO 
PANOWAŁA CUDOWNA,

PACHNĄCA CHOINKĄ ATMOSFERA,
A W SERCACH GOŚCIŁA RADOŚĆ,

GDYŻ SIĘ CHRYSTUS RODZI I NA ŚWIAT 
PRZYCHODZI.

ŻYCZYMY RÓWNIEŻ, BY W NOWYM ROKU
NIE OPUSZCZAŁO NIKOGO POCZUCIE SPOKOJU 

WEWNĘTRZNEGO, 
A ŚWIĄTECZNY CZAR JAK NAJDŁUŻEJ TRWAŁ.

DYREKCJA   
ORAZ  PRACOWNICY  I  UCZNIOWIE

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 
IM. A. MRÓZ W NIEMCZU

Gwiazda, gwiazdce zamrugała  
I choinka lśni już cała  

Naszych marzeń jest spełnieniem  
Bo jest piękna jak marzenie  
A pomarzyć czasem trzeba  

Każdy pragnie gwiazdki z nieba.
Wesołych Świąt oraz spełnienia marzeń 

życzą
Ewa Danilewicz 

Dyrektor Publicznego Przedszkola 
nr 1 w Osielsku

z wszystkimi Pracownikami

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas 
cudów, dobroci i miłości. 
W tym wyjątkowym roku życzymy Państwu  
zdrowych i radosnych świąt, przeżycia 
wyjątkowych chwil  w rodzinnym gronie, 
przy blasku choinki oraz w atmosferze ciepła 
i życzliwości.
Niech te święta staną się dla Państwa 
źródłem nadziei, siły  i wszelkiego dobra.  
Życzymy także, by nowy
2021 rok  przyniósł same
dobre chwile 
oraz spełnienie planów 
i zamierzeń.

Sołtys i Rada Sołecka
Maksymilianowa

Radosnych, pogodnych Świąt

Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności 

w nowym 2021 roku 

życzy Przewodnicząca

Klubu Seniora Osielsko

Felicja Sikora
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Podczas zajęć plastycznych dla dzieci w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku  powstaje mnóstwo pięknych prac 
pod okiem instruktora Marty Ożóg. Pomimo ciężkiego okresu udało nam się  kilka razy spotkać i wykonać jesienne 
oraz bożonarodzeniowe dekoracje. Jakże piękną dynie 3D można zrobić z bibuły marszczonej oraz gazet, albo aniołka 
z krepiny. Wystarczy tylko wyobraźnia i chęć do działania. Spotkania ze sztuką pozwalają pogłębić i pobudzić pasje 
małych uczestników.                  

 M.O

Przygotowania do świąt
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