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O sielskie pokrzywki

O sielskie, choć nie sielskie pokrzywki

Covid krzywdzi!
W naszej gminie znów około 430 osób na kwarantannie. Zachorowania w kraju na poziomie powyżej 

25 tysięcy. Przepełnione szpitale covidowe. System służby zdrowia wydolny tylko do 10 000 zachoro-
wań dziennie. W gminie Osielsko mamy przypadki śmierci seniorów na covid lub powikłania po tej 
chorobie. 

W tej sytuacji, nawet najbardziej zatwardziali zwolennicy teorii spiskowych lub niewierzący w covida, 
powinni sobie odpuścić swoje sensacyjki. Choroba oplotła świat niczym zaraza średniowieczną Europę. 
Izrael zapłacił o 8 dolarów więcej za każdą szczepionkę i ma „wyszczepiony naród”. Zdarzają się 
przypadki zachorowań po pierwszym szczepieniu, a nawet (kilka w kraju) po drugim. Niektóre kraje 
europejskie nie szczepią szczepionką AstraZeneca. Szczepionka Jonhson&Jonhson wymaga tylko jed-
nego szczepienia. Test na covid prywatnie to 413 złotych. Firmy produkujące szczepionki nie nadążają 
z popytem. Niektórzy starsi ludzie, w obawie przed śmiercią na skutek wirusa, nie wychodzą prawie 
z domu, co nie jest dobre. Hotele zamknięte, sanatoria otwarte. Wirus mutuje, świat wariuje.

Jak żyć w takiej rzeczywistości? Wojciech Młynarski śpiewał „Róbmy swoje / Może to coś da / kto 
wie?”. Zatem nośmy maseczki, najlepiej jak najlepszej jakości. Trzymajmy dystans. Róbmy zakupy moż-
liwie najrzadziej. Dbajmy o odporność. Jedzmy witaminę D3 plus K2 MK7. I bądźmy życzliwi dla siebie. 
Covid niestety uwolnił w niektórych ludziach skrywane pokłady chamstwa. Budujmy odporność, tre-
nując ulubioną dyscyplinę. 

Zza kierownicy
Jaką ulicę w Osielsku zbudowano bez zaufania do kierowcy, że będzie przestrzegał przepisów? 

Dla ułatwienia dodam, że oddano, ją po terminie. A jadąc najpierw dajemy po hamulcach, potem bum 
w progi zwalniające. I tak kilka razy. Krótko po oddaniu zaserwowano kierowcom slalom między słup-
kami ostrzegającymi, bo „ryto” asfalt przy studzienkach. 

Żeby było jasne, nikogo nie krytykuję, niczego się nie czepiam, uwag na ten temat nie przyjmuję, ale 
serdecznie nie lubię nowej wersji tej ulicy, którą codziennie dwa razy przejeżdżam. 

Pięknej wiosny i szerokości dla zmotoryzowanej braci!
życzy Marek Manuszewski
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K Ą C I K  M E D Y C Z N Y

Zespół pocovidowy u dzieci
Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci powiązany 

z COVID-19 lub PIMS-TS - to anglojęzyczny skrót nazwy 
nowej jednostki chorobowej opisanej po raz pierwszy                       
w maju 2020 roku. W pełnym brzmieniu skrót PIMS-TS 
oznacza Paediatric Infl ammatory Multisystem Syndrome 
Temporally associated with SARS-CoV-2.

PIMS to następstwo nieprawidłowej reakcji układu 
odpornościowego po przebytym wcześniej zakaże-
niu wirusem Sars-Cov-2. Choroba stanowi powikłanie 
po COVID-19 u dzieci i może wystąpić w różnym wieku, 
zazwyczaj w wieku szkolnym (średnia to 9 lat). Pojawia 
się zwykle po upłynięciu od 2 do 4 tygodni od infekcji 
koronawirusowej. Infekcja ta u dzieci często przebiega 
bezobjawowo lub skąpoobjawowo i najczęściej jest nie-
zauważona. Na podstawie danych zebranych przez 
amerykańskich lekarzy szacuje się, że PIMS rozwija się 
u jednego na tysiąc dzieci zakażonych wirusem Sars-CoV-2. 

Objawy
Dolegliwości narastają zazwyczaj dość szybko, a jeśli 

najpierw występują objawy ze strony przewodu pokar-
mowego mogą zostać błędnie zdiagnozowane, np. 
w kierunku zapalenia wyrostka robaczkowego lub zaka-
żenia rotawirusem. 

Najczęściej w PIMS występują:
• gorączka powyżej 38,5°C utrzymująca się przez co 

najmniej 3 dni, 
• objawy ogólne – zmęczenie, ospałość, złe samopo-

czucie, 
• objawy skórno – śluzówkowe: wysypka o zróżnico-

wanym wyglądzie (plamista, grudkowata, drobna 
lub rozlana), zapalenie spojówek, przekrwione biał-
ka oczne, charakterystyczny „truskawkowy” język 
(zaczerwieniony z wyraźnymi, jasnymi brodawkami 
językowymi), suchość i zaczerwienienie warg, 

• obrzęki dłoni i stóp, 
• powiększone węzły chłonne szyjne, 
• objawy ze strony układu pokarmowego – silny ból 

brzucha, wymioty, biegunka, 
• objawy ze strony układu nerwowego – ból głowy, 

apatia, drażliwość, niedowład lub porażenie nerwów 
obwodowych, niechęć do jedzenia, nadmierna sen-
ność, nietypowe zachowanie dziecka, 

• objawy ze strony układu oddechowego – kaszel, 
duszność, ból w klatce piersiowej, 

• objawy ze strony układu wydalniczego – skąpomocz 

lub bezmocz, 
• objawy ze strony układu krążenia – niskie ciśnienie, 

zaburzenia rytmu serca, omdlenia.

Ważne - wystąpienie pojedynczych obja-
wów nie świadczy o zachorowaniu na PIMS.  

Dzieci z podejrzeniem PIMS powinny zostać przyjęte 
do szpitala, gdyż istnieje możliwość gwałtownego pogor-
szenia stanu zdrowia – zazwyczaj w 5-6 dniu objawów.

U większości chorych dochodzi do niewydolności 
lewokomorowej lub wstrząsu. Najczęstszym trwałym 
powikłaniem PIMS są tętniaki tętnic wieńcowych, wystę-
pujące niezależnie od ciężkości przebiegu choroby. PIMS 
może prowadzić do zapalenia mięśnia sercowego i poja-
wienia się płynu w osierdziu. 

Śmiertelność z powodu zespołu pocovidowego u dzieci 
szacuje się na ok. 1.5-2%. 

Szybka diagnoza i odpowiednie leczenie 
umożliwia większości pacjentom powrót do zdrowia 
i wypisanie do domu, jeśli trafi ą do szpitala. Jednak 
rodzice powinni zachować nadal dużą czujność, by 
w razie nawrócenia jakichkolwiek objawów ponownie 
zgłosić się do lekarza. Po opuszczeniu placówki medycz-
nej wskazane są rutynowe kontrole lekarskie przez co 
najmniej 6 tygodni. Ponadto po przebyciu PIMS dziecko 
powinno być zwolnione z zajęć wychowania fi zycznego 
i treningów sportowych przez okres 6 tygodni lub dłu-
żej, w zależności od obecności i stopnia wykrytych zmian 
w tętnicach oraz uszkodzeń mięśnia sercowego. 

Pamiętajmy, dzieci też zarażają się wirusem SARS-
CoV-2, tylko nie demonstrują objawów tak jak dorośli.

Nakreślam Państwu tę nową chorobę-zespół poco-
vidowy u dzieci, aby wzmóc Państwa czujność 
i nie bagatelizować objawów chorobowych jakie opi-
sałam wyżej. Szybka wielospecjalistyczna interwencja 
w przypadku tego zespołu może ratować życie dziecka.

Wirus, aby się rozwijać i siać spustoszenie w orga-
nizmach ludzi musi dostać się do nich. Co może go 
ograniczyć? Maski, dezynfekcja i dystans!

Z życzeniami nieustającego zdrowia
dla nas wszystkich!

dr n.med. Iwona Adamczak
specjalista rehabilitacji medycznej 

 medycyny fi zykalnej
Klinika Zdrówko
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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 pacjentów - zachowujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w okresie epidemii!

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. 

Kolejny sukces 
Studia Piosenki 
GOK Osielsko 

Miło mi poinformować o kolejnym suk-
cesie uczestniczki Studio Piosenki w GOK 
Osielsko - Hani Zawadki. Dnia 17.03 dotarła 
do nas informacja o zakwalifi kowaniu się 
Hani do Finału Międzynarodowego Konkursu 
Piosenki Rozrywkowej „YOUR SONG” online 
2021. Konkurs jest organizowany przez Arti-
stre sp. z o.o. w Warszawie. 

W konkursie wzięło udział ponad 1000 
wokalistów i zespołów wokalnych. Jest to 
ogromny sukces już na tym etapie dla tak 
młodej wokalistki. 

Trzymajmy mocno kciuki
za naszą Haneczkę! 

Justyna Gęsicka
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Okiem Olgierda

„Rocky” nieustannie 
chwyta za serce

Mimo upływu lat „Rocky” wciąż jest jedną z bar-
dziej inspirujących opowieści w całej historii kina. 
Po wielu latach od realizacji pierwszej części serii 
o bokserze z Philadelphii, odtwórca głównej roli, 
Sylwester Stallone powie: „Oglądałem ten fi lm 
z czterdzieści razy i za każdym razem nie mogę 
pohamować emocji. I to jest niezwykłe. Bo jak więk-
szość aktorów nie jestem w stanie oglądać siebie na 
ekranie więcej niż 10 razy.”

24 marca 1975 roku w Richfi eld Township w stanie Mi-
chigan, na zatłoczonej hali odbyła się słynna bokserska 
walka Muhammada Aliego z mało znanym Chuckiem 
Wepnerem. Gwiazda światowego boksu – Ali był oczy-
wistym faworytem w potyczce, która niespodziewanie 
przeszła do historii. Wepner walczył tak zadziornie, że 
w dziewiątej rundzie sensacyjnie znokautował Aliego. 
Ostatecznie Muhammad Ali, po piętnastu rundach pię-
ściarskiego pojedynku, zwyciężył przez nokaut techniczny. 
Jednak sam fakt podjęcia walki na równi przez Wepnera 
z kilkunastokrotnym mistrzem świata wagi ciężkiej, był nie 
lada niespodzianką, która na długi czas wzbudziła zamęt 
w amerykańskiej, sportowej prasie. 

Na walce obecny był Sylwester Stallone – wówczas mło-
dy aktor, z niewielkim doświadczeniem zdobytym na paru 
fi lmowych planach. Jak przyznał w 1978 roku, w wywia-
dzie dla „Playboya”, w noc po walce napisał „najbardziej 
obrzydliwy, zgniły, ohydny uliczny dramat jaki kiedykol-
wiek powstał”. Podczas walki Aliego z Wepnerem, Stal-
lone wpadł na genialny pomysł, aby głównego bohatera 
swojego fi lmowego scenariusza doprowadzić do punktu, 
w którym niespodziewanie znalazł się Chuck Wepner. 
Stworzyć niesamowitą, chwytającą za serce historię czło-
wieka, który startując z niskiego pułapu amatorskiego 
boksera wybił się na szczyt popularności i sławy. 

Pierwsza część „Rockiego” osiągnęła spektakularny suk-
ces. Wytwórnia, która zaryzykowała realizację fi lmu z nie-
znanym aktorem w roli głównej zarobiła krocie. „Rocky” 
zgarnął siedem oscarowych nominacji i ostatecznie trzy 

statuetki. Film z miejsca stał się na tyle popularny, że w na-
stępnych dekadach opowieść o bokserze z Philadelphii do-
czekała się pięciu kolejnych kontynuacji. 

Bardzo wysoko oceniam ostatnią, pożegnalną część 
serii, która weszła na kinowe ekrany w 2006 roku. Pod-
starzały Rocky Balboa prowadzi własną restaurację, gdzie 
główną atrakcją oprócz jedzenia, są liczne bokserskie 
anegdoty opowiadane gościom przez starego mistrza. 
Rocky kiepsko dogaduje się z synem. Wskutek splotu oko-
liczności powraca na ring i przezwycięża stare demony. 
Jednym z ważniejszych momentów w całym fi lmie, jest 
scena kłótni pomiędzy Rockim, a jego dorosłym synem. 
Młody Balboa nie popiera pomysłu ojca o powrocie na 
ring. Wtedy doświadczony życiowo Rocky wyrzuca z siebie 
tyradę, która może posłużyć za jeden z bardziej motywu-
jących tekstów w historii kina:  „Świat to nie tylko słońce 
i tęcza, to obrzydliwe miejsce. Choćbyś był bardzo twar-
dy świat rzuci Cię na kolana i nie da Ci wstać. Nikt Ci tak 
nie dokopie jak samo życie. Wali mocno, ale chodzi o to 
ile zdołasz znieść i żyć dalej, ile ciosów zdołasz przetrwać. 
Na tym polega zwycięstwo. Jeśli wiesz ile jesteś wart to 
bierz co twoje, ale zbieraj też ciosy i nie wytykaj palcami, 
mówiąc że nie osiągasz sukcesu przez tego czy tamtego. 
Tak postępują tchórze, a Ty nie jesteś jednym z nich.” Roc-
ky ewoluuje; z nierozgarniętego, młodego boksera, który 
łapie życiową szansę na początku bokserskiej sagi. Wraz 
z biegiem lat przeistacza się w mentora, co jak widać wy-
chodzi mu naprawdę dobrze.

Z głośnika gra muzyka „Gonna fl y now” (genialny Bill 
Conti), a główny bohater w obszarpanym, zniszczałym, 
szarym dresie wbiega na słynne schody w Philadelphii, 
prowadzące do lokalnego Muzeum Sztuki. Schody, 
z których szczytu, można zobaczyć ponoć całe swoje 
życie. Rocky powtarza tryumfalne wbiegnięcie niemal 
w każdym fi lmie z serii, a scena ze schodami staje się 
absolutnym klasykiem popkultury. Moment tryum-
falnego wbiegnięcia zawsze wbija widza w fotel i jest 
esencją całego fi lmu. Scena ta zawiera prostą prawdę 
o głównym bohaterze: Rocky może być na dole, zmagać 
się z przeciwnościami losu, być w zupełnym dołku, ale 
zawsze się podnosi, walczy, staje na nogi. 

Rocky upada, ale nigdy się nie poddaje. 
Olgierd Bondara

Bibliografi a;
https://www.facebook.com/2AngryMenTV/posts/2271921272938701

https://www.polskieradio.pl/10/216/Artykul/2633705
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Z dumą i ogromną radością informujemy, że trzech 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Agaty Mróz 
w Niemczu ubiega się o stypendium w ramach Ogól-
nopolskiego Programu Stypendialnego USKI Polska 
dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
w  roku szkolnym 2020/2021 „Zdobywaj Wiedzę 
i Świat”.

Stypendium otrzymują uczniowie za wybitne osią-
gnięcia w różnych dziedzinach: naukowej, sportowej lub 
artystycznej, a także za szczególne zasługi dla swojego 
regionu.

W  oczekiwaniu na decyzję Kapituły Wewnętrznej, 
oceniającej osiągnięcia naszych uczniów i  przyznającej 
stypendium na II semestr roku szkolnego 2020/2021, już 
teraz zachęcamy do udziału w głosowaniu na Maxa Kuli-
kowskiego, Tomasza Olchowego oraz Patryka Stelmaszka. 
Głosy na naszych uczniów będzie można oddawać na 
stronie organizatorów programu stypendialnego w dniach 
od 30 marca do 30 kwietnia 2021 roku (po uruchomieniu 
głosowania na naszej stronie pojawi się link).

Przed zagłosowaniem zapraszamy do zapoznania się 
z osiągnięciami zgłoszonych uczniów:

MAX KULIKOWSKI (klasa VIII C)
I. Wyniki nauczania.
• Wysokie wyniki w nauce – średnia powyżej 5.0 [kl. 

IV – śr. 5.64; kl. V – śr. 5.91; kl. VI – śr. 5.91; kl. VII – śr. 
5.86; kl. VIII (I półrocze) – 5.71].

• Reprezentowanie szkoły z sukcesami w konkursach 
ogólnopolskich, wojewódzkich i kuratoryjnych.

II. Szczególne osiągnięcia, wyniki naukowe, inne.
1. Sukcesy konkursach:

a) wojewódzkich: Wojewódzki Konkurs Wiedzy 
o Życiu i Twórczości Leona Wyczółkowskiego 
(finalista – 2020/2021);

b) kuratoryjnych: Konkurs przedmiotowy z języka 
niemieckiego (laureat – 2020/2021);

c) szkolnych:

• Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta 
(III m-ce – 2017/2018);

• Konkurs Przyrodniczy „Tajemnice przyrody kl. V” 
(I miejsce – 2017/2018);

• Gra szkolna TIK-TAK” (II m-ce – 2017/2018);

• Konkurs Plastyczny „Portret Agaty Mróz” w kategorii 
klas VII-VIII (wyróżnienie – 2019/2020).

2. Projekty badawcze.
Konkurs NAUKA DLA CIEBIE – praca w zespole przy 

opracowaniu projektu badawczego „Mouse Trap Car 
Challenge” (laureat – 2020/2021).

3. Nagrody za wyniki w nauce.
Nagroda Radnych Powiatu Bydgoskiego za osiągnięcie 

bardzo dobrych wyników w nauce i wzorowe zachowa-
nie (2018).

4. Działalność społeczna.
Praca w szkolnym wolontariacie.

TOMASZ OLCHOWY (klasa VIII A)
I. Wyniki nauczania.
• Wysokie wyniki w nauce – średnia powyżej 5.0 [klasa 

IV – śr. 5.36; kl. V – śr. 5.27; kl. VI – śr. 5.18; kl. VII – 
śr. 5.07 oraz kl. VIII (za I półrocze) – śr. 5.43].

• Realizacja indywidualnego programu nauki w zakre-
sie matematyki i informatyki na podstawie opinii po-
radni psychologiczno-pedagogicznej.

• Reprezentowanie szkoły z sukcesami w konkursach 
międzynarodowych, ogólnopolskich i kuratoryjnych.

II. Szczególne osiągnięcia, wyniki naukowe, inne.
1. Sukcesy w olimpiadach i konkursach.

a) międzynarodowych: 

z matematyki: 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 
(wynik bardzo dobry – 2016/2017; wyróżnienie – 
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020);

b) ogólnopolskich:

z matematyki:

• Konkurs MAT (dobry wynik – II m-ce w woj. kuj.-
pom. - 2016/2017);

• Konkurs ALFIK Matematyczny (bardzo dobry wynik 

ZDOBYWAMY WIEDZĘ I ŚWIAT
Prosimy społeczność o głosowanie! 

https://uski-polska.edu.pl/index.php?page=ankieta
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WIODĄCY 
PRODUCENT
STOLARKI z PCV
NA RYNKU OD 14 LAT

Lepszych okien nie ma

 Okna PCV
 Okna drewniane
 Okna dachowe „ROTO”
 Nawiewniki

P. W. „MAZUR”, Osielsko, ul. Centralna 2
Tel./fax (52) 381-30-22, tel. kom. 605 66-87-45 

krzysztofmazur59@o2.pl

TANIO

Rolety
Roletki materiałowe
Parapety

– VII m-ce w woj. kuj.-pom. – 2018/2019);  

• Konkurs Matematyczny „Liga Zadaniowa” (III m-ce 
– klasy VI w woj. kuj.-pom. – 2018/2019; III m-ce – 
klasy VII w woj. kuj.-pom. – 2019/2020);

• Olimpiada Wiedzy ARCHIMEDES PLUS, Matematyka 
Plus (laureat III stopnia – 2017/2018; laureat I stopnia 
– 2018/2019; laureat II stopnia – 2019/2020);  

• z informatyki: Ogólnopolskie Mistrzostwa w Progra-
mowaniu PIX (I miejsce – 2018/2019);

c) kuratoryjnych:
• z informatyki: Konkurs przedmiotowy z informatyki 

(laureat – 2020/2021);

• z chemii: Konkurs przedmiotowy z chemii (etap rejo-
nowy – 2020/2021).

2. Działalność społeczna i pozaszkolna.
a) praca w Samorządzie Uczniowskim,

b) wsparcie informatyczne szkoły – stworzenie progra-
mu informatycznego do obsługi stołówki szkolnej,

c) sukcesy w turniejach szachowych: Turniej Sza-
chowy o Puchar Dyrektora GOK Osielsko (I m-ce 
– 2018); Mikołajkowy Turniej Szachowy (I m-ce – 
2018).

PATRYK STELMASZEK (klasa VIII B)
I. Wyniki nauczania.
• Wysokie wyniki w nauce – średnia powyżej 5.0 [kl. 

IV – śr. 5.83; kl. V – śr. 5.75; kl. VI – śr. 5.92; kl. VII – śr. 
6.00; kl. VIII (I półrocze) – 6.00].

• Reprezentowanie szkoły z sukcesami w olimpiadach 
i konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich 
czy kuratoryjnych z wielu przedmiotów.

II. Szczególne osiągnięcia, wyniki naukowe, inne.
1. Sukcesy w olimpiadach i konkursach:

a) międzynarodowych: 

• Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 
(wyróżnienie – 2019/2020);

b) ogólnopolskich:

• język angielski:

• Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Języka Angielskiego” 
(wyróżnienie – 2016/2017);  

• Ogólnopolska olimpiada z języka angielskiego OLIM-
PUS (laureat 11. m-ca – 2016/2017; laureat 5. m-ca 
– 2018/2019);

• matematyka i informatyka:

• Ogólnopolska Olimpiada ARCHIMEDES.PLUS Ma-
tematyka.Plus (laureat III stopnia – 2017/2018; 
laureat I stopnia – 2018/2019; laureat I stopnia – 
2019/2020);  

• Konkurs Matematyczny „Liga Zadaniowa” (II m-ce 
w woj. kuj.-pom. - 2018/2019; III m-ce w  woj. 
kuj.-pom. – 2019/2020);

• Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programo-
waniu PIX 2019 (laureat VI m-ca w grupie skilled – 
2019/2020);

• ALFIK Matematyczny (dobry wynik – IX m-ce w woj. 
kuj.-pom. – 2019/2020);

• język polski:

• ALFIK Humanistyczny (bardzo dobry wynik – III m-ce 
w woj. kuj.-pom. 2018/2019; bardzo dobry wynik – 
II m-ce w woj. kuj.-pom. – 2019/2020);

• Olimpiada Literatury oraz Języka Polskiego dla Szkół 
Podstawowych (finalista – 2020/2021);

c) wojewódzkich: 

• Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości 
Leona Wyczółkowskiego (II m- ce – 2020/2021);

d) kuratoryjnych:

• Konkurs przedmiotowy z chemii (laureat – 
2020/2021);

• Konkurs przedmiotowy z fizyki (laureat – 2020/2021);

• Konkurs przedmiotowy z języka hiszpańskiego 
(laureat – 2020/2021);

• Konkurs przedmiotowy z języka polskiego (laureat – 
2020/2021);
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• Konkurs przedmiotowy z języka angielskiego 
(finalista – 2020/2021);

• Konkurs przedmiotowy z matematyki (finalista – 
2020/2021);

e) powiatowych:

• Zespołowy Konkurs Języka Angielskiego (III m-ce – 
2017/2018);

• Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mistrz Arytme-
tyki” (II m-ce – klasy VI – 2018/2019);

f) szkolnych:

• Konkurs Wiedzy o Australii (I m-ce – 2016/2017);

• Konkurs Przyrodniczy „Tajemnice przyrody kl. V” 
(I m-ce – 2017/2018);

• Konkurs Wiedzy o Leonie Wyczółkowskim (II miejsce 
– 2019/2020).

2. Działalność społeczna.
• praca w Samorządzie Uczniowskim,

• praca w szkolnym wolontariacie.
Eliza Tarary

Szkoła Podstawowa im. A. Mróz w Niemczu

Stabilna fi rma 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

Co w trawie piszczy, czyli wieści  
ze Świetlicy w Maksymilianowie

Wiosenne wieści rozpoczynamy od wspomnień z kon-
certu „Duety na scenie”, którego internetowa premiera 
miała miejsce 7 marca. Nasz wspaniały duet przypomniał 
Nam polskie i światowe utwory śpiewane w duetach. 
Usłyszeliśmy m.in.: ”Shallow”, „Dumkę na dwa serca”, 
czy „Z tobą chcę oglądać świat”. Nasza wspaniała 
publiczność jak zwykle dopisała. Tuż po emisji premiery 
mieliśmy ponad 60 wyświetleń, a ponieważ przed ekra-
nem często jest więcej niż jedna osoba to można założyć, 
że premierę obejrzało ponad 100 osób. Wielkie brawa dla 
Was. Wspomniany koncert był kolejnym wydarzeniem 
kulturalnym z okazji 10 – lecia świetlicy. Przygotowywane 
są kolejne imprezy, których już nie możemy się doczekać.

Działalność świetlicy w obecnym czasie to zajęcia 
online. W tym okresie, dla miłośników kultury przygo-
towaliśmy warsztaty plastyczne o tematyce wiosennej 
i świątecznej. Zaprezentowaliśmy m.in.: jak przygotować 
wielkanocnego zajączka z wełny i tektury oraz świą-
teczny stroik w skorupce. Poza pracami świątecznymi 
znalazły się również inne prace. 

Oczywiście wszystkie warsztaty są cały czas dostępne 
na kanale YouTube Gminnego Ośrodka Kultury w Osiel-
sku.

DK
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Zabawa i nauka 
w Jarużynie

W świetlicy jest cicho i pusto, bra-
kuje radosnych buziek i dziecięcego 
gwaru. 

Formą kontaktu z odbiorcami są fi l-
miki instruktażowe robione z myślą 
o najmłodszych, jak i dorosłych. Tym 
razem były one podzielone na dwie 
kategorie: naukę poprzez zabawę oraz 
samą zabawę. 

W tej pierwszej możemy wymienić 
naukę: kolorów - zabawa pt. „chmurka”, 
kształtów - zabawa pt. „kształty i kolory” 
dla dzieci najmłodszych.

Do drugiego rodzaju zaliczały 
się zajęcia plastyczne dla dzieci 
w wieku wczesnoszkolnym, podczas 
których milusińscy mogli wykonać 
m.in. kwiatki, serduszka, myszki korzy-
stając z różnych technik.

Starsze dzieci oraz dorosłych zapro-
siłam do wspólnego wykonania 
przybornika na biurko, wieńca ozdob-
nego, czy różnego typu ozdób 
Wielkanocnych. Zajęcia zostały przy-
gotowane w ten sposób, żeby każdy 
znalazł coś dla siebie, a materiały 
potrzebne do wykonania każdy miał 
w domu lub mógł nazbierać w lesie 
podczas spaceru.

Kochane dzieci! 
Brakuje mi czasu spędzanego razem, 

naszych rozmów na poważne tematy 
oraz wspólnych „głupawek” wywołu-
jących salwy śmiechu.

Wierzę, że już niedługo się spotkamy 
na zajęciach świetlicowych. Mam 
nadzieję, że troszkę tęsknicie! 

Ściskam Was mocno!
AT

Praca podczas Pandemii dla pracownika Ośrodka 
Kultury jest trudna. 
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Mijający czas w Bożenkowie
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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
   kwiaty balkonowe,
   kwiaty rabatowe,
   sadzonki warzyw i ziół,
   byliny, zioła, sadzonki warzyw,
   bratki, stokrotki, niezapominajki,
   środki ochrony roślin, nasiona,
   nawozy i odżywki,
   ziemia: kwiatowa oraz do iglaków, 
   ziemia ogrodowa pod trawniki,
   skrzynie i kosze wiklinowe, 
   kora sosnowa.

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

Ogrodnictwo HIRSCH

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

Mijający czas w Bożenkowie
Minęła zima, nadeszła wiosna, a tu wciąż to samo. 

Placówki pozamykane i praca zdalna… Wszystko po sta-
remu, jednakże każdego dnia nadchodziło coś nowego. 
Kreatywność instruktora w tworzeniu fi lmików, projek-
tów oraz zdjęć przechodziła najśmielsze oczekiwania. 
Były projekty kulinarne, przyrodnicze, plastyczne, deko-
racyjne, sensoryczne, naukowe, ogólnopoglądowe. 
Trochę na wesoło, ale i na poważnie. Mam nadzieję, że 
te poczynania oglądała część z Was. Bo robione to było 
dla Ciebie drogi odbiorco, aby zainteresować, pokazać, 
nauczyć i kooperować. Tak więc mogliście w okresie wio-
sennym kształcić się w realizowaniu bociana z kawałka 
brzozy, czy też tworzyć mnóstwo dekoracji wielkanoc-
nych. Były zajączki, kurczaki i kury z kolorowego sianka. 
Ponadto stroiki z wykorzystaniem naturalnych kompo-
nentów. Zostały również  zaadoptowane niektóre śmieci 
(opakowania plastikowe, kartony, itd.), nadając im nowe  
życie zmieniając w ornamenty. Intencją było pokazanie 
jak można zrobić coś z niczego, bardzo efektownego 
i swojego. Warsztaty online to nie to samo, co normalne 
zajęcia w bożenkowskiej pracowni, wypełnione gwarem, 

rozmowami i materiałami. Cóż, ale lepsza taka komuni-
kacja niż żadna. 

Bardzo ubolewałam nad brakiem moich podopiecz-
nych w każdym wieku. Jednakże najbardziej było szkoda, 
gdy Klub Seniora obchodził 10 – lecie swojego istnie-
nia. Wszechobecna pandemia stanęła na przeszkodzie 
w świętowaniu takiego jubileuszu. Dlatego chociaż 
z oddali przygotowany został mały projekt i niespo-
dzianka. W sieci zostały umieszczone życzenia oraz 
wspomnienia z wspólnie minionych lat. Niespodzianką 
było obdarowanie każdego seniora zajączkiem wykona-
nym własnoręcznie przeze mnie, czyli bożenkowskiego 
instruktora. Chociaż w ten sposób mogłam Was zoba-
czyć i sprawić wielką radość. 

Tak więc, Moi mili Seniorzy, dziękuję Wam za wspólnie 
przeżyte chwile i lata. Za dobre słowa, dowcipy, opty-
mizm, czasami za krytykę i chęci do działania. Za wojaże 
krajoznawcze i relaksacyjne wypełnione śmiechem i śpie-
wem. Za to, że Byliście. Za pomoc i działanie. 

Dziękuję!
Życzę Wam dużo zdrowia, radości, wytrwałości, dal-

szej werwy i uśmiechu każdego dnia.
Do zobaczenia!

HK
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W Wilczu pisanie

O wiośnie i Pani Leokadii
Jest pięknie. Z okien świetlicy widać już wiosnę. Nie-

bujną i hiper zieloną, lecz raczkującą dopiero, dającą 
nadzieję na lepsze nowe: bezpieczniejsze, mniej straszne, 
bardziej radosne, soczyste, zielone. Wiosenny hory-
zont i podmuch wiatru, świeżość zapachów, bogactwo 
kolorów, radość, nowa energia. Święta i po Świętach -
drugich w oparach pandemii, obostrzeń, zamknięcia. 
Rok w dystansie, zdalnych zajęciach, maseczkach, inny 
niż wszystkie. Rok, który był dotkliwy dla wielu osób 
z powodu odejścia bliskiej osoby. 

I tu o Pani Leokadii - sąsiadce świetlicy, bo Ona niestety 
również odeszła. Niezwykle sympatyczna, życzliwa, 
serdeczna. Najstarsza członkini Klubu Seniora Świetlicy 
Niwy - Wilcze pozostawiła wiele wspomnień uchwy-
conych na zdjęciach, ale i pustą przestrzeń, która na 
spotkaniach przy kawie i ciastku będzie dość trudna 
do wypełnienia. Choć Pani Leokadii nie dane było się 
z nami spotkać, bo świetlica nadal zamknięta, otworzą nas 
w końcu. Będziemy się spotykać, wychodzić do kina, 
wyjeżdżać, prowadzić warsztaty i regularne twarzą 
w twarz zajęcia. To będzie już wkrótce lub ciut trochę 
później. W każdym razie, mam nadzieję, do szybkiego 
zobaczenia.

Konieczka



15 NR 2/2021

Panorama OsielskaREKLAMA

 
 
 
 
 



16NR 2/2021

Panorama Osielska KULTURA

W dalszym ciągu nasza placówka, podobnie jak inne 
instytucje kultury, prowadzi działalność wyłącznie 
w sieci. Pomimo trudnej sytuacji, staramy się wycho-
dzić do społeczności lokalnej i spełniać jej oczekiwania. 
W wirtualnej ofercie zajęć znalazły się warsztaty i zaję-
cia edukacyjne o różnorodnej tematyce, przeznaczone 
dla dzieci, dorosłych i seniorów. Dzięki temu sympatycy 
naszych zajęć mogli w dalszym ciągu rozwijać swoje 
pasje i zainteresowania. Nie zabrakło również warszta-
tów o tematyce świątecznej, na których przedstawiono 
sposób na wykonanie palm wielkanocnych, myszek 
z jajek oraz baranków z masy solnej. Niespodzianki przy-
gotowane przez instruktorów pozwoliły na bardziej 
efektywne i ciekawsze spędzanie wolnego czasu. 

Na naszych wirtualnych spotkaniach czytamy rów-
nież dzieciom bajki. Wiadomo, że korzyści z czytania są 
nieocenione. Bajki pomagają poszerzać wiedzę o świe-
cie, budować system wartości i kształtować wrażliwość 
moralną. Czytanie bajek nie tylko pozytywnie wpływa na 
rozwój, ale również pomaga lepiej zrozumieć otaczający 
świat. Szczególnie w dobie telefonów i gier komputero-
wych jest to niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju 
naszych pociech. 

Z wielkim utęsknieniem czekamy na moment, który 
pozwoli nam wrócić do normalnego trybu pracy, opar-
tego głównie na kontaktach międzyludzkich.

Z pozdrowieniami z Niemcza
Sylwia Zawadzka, Hania Konieczka

Wieści ze Świetlicy Niemcz
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Jego kwintesencja ascetycznej klasyczności 
cruisera od razu podbiła moje bikerskie 
serce. Jaki jest model z rodziny Softail przy 
bliższym poznaniu? Dowiedziałem się 
w Poznaniu u dilera marki. 

Sportowy?
To w nazwie zaskoczyło mnie najbardziej. Dopiero jazda 

próbna uzmysłowiła mi, iż w motocyklu za montowano 
mega piec Milwaukee Eigt 107 V – Twin. Jego moc to 

90 KM i 145 Nm. Maszyna naprawdę odlotowo przyśpie-
sza. Ten sam silnik napędza cięższy o 70 kg motocykl z tej 
rodzinki.

Przyjemność na co dzień i w trasie
Wygodna pozycja motocyklisty, sposób prowadzenia 

Harnasia jest niezwykle intuicyjny, prosty i przyjemny. 

Mimo, że kloc ma ponad 300 kg przyjemnie jedzie się 
nim po… mieście. Kufry, niewielką owiewkę można łatwo 
odpiąć i możemy przeciskać się pomiędzy samocho-
dami. Pan z bmw będzie deczko zdziwiony jak odlecimy 

Wyszukana elegancja
Harley – Davidson Sport Glide

18
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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

ASEN SYKUT 
WYWÓZ NIECZYSTOŚCI
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mu dzięki, naszemu przyśpieszeniu. Naprawdę tym har-
leyem możemy „nie dziadziować” (znaczy nie jeździć jak 
dziadek).

W trasie odczuwamy dobrodziejstwo wałków wygła-
dzających pracę silnika. Nie drży on jak jego starsi 
bracia z rodziny Sportsterów. Najprzyjemniej „lata się” nim 
z prędkościami 90 – 120 km/h. Moje V - max to 190 km/h.

Ile pali 107 cali?
Serce V2 spala od 5,4 do 6,5 litra na autostradzie. Jak 

na pojemność ponad 1700 cm sześciennych to zadziwia-
jąco skromny apetyt.

Podsumujmy
Motocykl ma piękne przednie koło o nazwie 

„modliszka”, uroczy czarny tłumik oraz wiele innych 
smaczków. Maszyna na wskroś uniwersalna. Nadaje się 

do miasta i na trasy. Gdy na skutek coraz bardziej wyśru-
bowanych norm spalania Japończyki brzmią jak gotujący 
się czajnik, Amerykanom udało się nadal zachować przy-
jemny gag bulgocącego twardziela.

Marek Manuszewski 

Zdjęcia pobrano: 

https://inforiders.pl/2017/11/08/harley-davidson-
prezentuje-model-sport-glide-2018/2018-harley-
davidson-sport-glide-3/

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A-
%2F%2Fpremiummoto.pl%2Fwp-content%2Fuploads
%2F2018%2F05%2Fharley-sport-glide-test-opinia-8-1.
jpg%3Fx50262&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpremium-
moto.pl%2Fharley-sport-glide-test-opinia%2F&tbnid=
q4PNAmZDLWAsoM&vet=12ahUKEwiz7Yb0gMXvAhW
VyCoKHROcCa0QMyhKegQIARBn..i&docid=fEqG8rRM
O4N0dM&w=1000&h=1500&q=harley%20sport%20
glide%20zdj%C4%99cia&ved=2ahUKEwiz7Yb0gMXvA
hWVyCoKHROcCa0QMyhKegQIARBn
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Szkoła Podstawowa im. Agaty Mróz w Niemczu – mimo 
wszechobecnej pandemii – stara się wspomagać uczniów 
w nauce i poszerzać ich horyzonty. Ze względu na zmienia-
jącą się jak w kalejdoskopie, panującą w kraju oraz na całym 
świecie sytuację, nie jest to łatwe, ale jednak możliwe.

Od 4 stycznia bieżącego roku z inicjatywy Dyrekcji naszej 
placówki, na terenie  gminy Osielsko działa Modelowa Szko-
ła Ćwiczeń w Niemczu i Osielsku. Jest ona jedną z trzech 
szkół ćwiczeń w regionie (obok tych, które istnieją w Toruniu 
i w Barcinie).

Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Osiel-
sku jest partnerem szkoły w Niemczu. Realizując ten pięcio-
letni projekt, współpracować będziemy z kilkoma szkołami 
mieszczącymi się w Bydgoszczy, a także w Ostromecku czy 
Maksymilianowie.

Szkoła w Niemczu będzie kształcić swych podopiecznych, 
umożliwiając im zgłębianie wiedzy związanej z obszarami ję-
zykowymi oraz przyrodniczym, w związku z czym powsta-
nie pracowania językowa, a także przeznaczone dla klas 
I-IV pracownie: fi zyczna, chemiczna, przyrodnicza. Szkoła 
w Osielsku  zajmie się natomiast obszarami matematycznym, 
a także TIK. Projekt służy wprowadzeniu innowacyjnych spo-

sobów rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży, poprzez 
łączenie wiedzy z praktyką. Ponadto wspiera rozwój nauczy-
cieli w innowacyjnym podejściu do nowoczesnej edukacji.

Realizacja pierwszych zadań związanych z opisywanym 
projektem przewidziana jest na wrzesień bieżącego roku 
szkolnego.

Działania w ramach „Wsparcia tworzenia sieci szkół ćwi-
czeń” możliwe są dzięki wyróżnieniu oraz wybraniu do do-
fi nansowania opisywanego projektu (pozyskane fundusze: 
1 346 964,06 zł) zaprezentowanego w konkursie Minister-
stwa Edukacji Narodowej, a także rekomendacjom udzielo-
nym przez: Centrum Edukacji Nauczycieli, Uniwersytet Tech-
nologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy, 
Bibliotekę Pedagogiczną w Bydgoszczy, a także Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Wprowadzając związane z projektem innowacje, jesteśmy 
przekonani, że pozwolą one naszym podopiecznym nabyć 
umiejętności, dzięki którym staną się gotowymi podjąć na-
wet najtrudniejsze wyzwania, cenionymi na rynku pracy oso-
bami.

Aleksandra Zasadowska
Szkoła Podstawowa im. A. Mróz w Niemczu

INNOWACJE? TO NASZA SPECJALNOŚĆ


