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O sielskie pokrzywki
Rewolucja grudniowa

Nie da się ukryć, że z dobrego statusu majątkowego mieszkańców Osielska chętnie korzysta … drogówka, 
która ochoczo kontroluje drogi naszej gminy. Warto więc zapoznać się z drakońskimi karami, które w pro-
jekcie nowelizacji zafundował nam rząd. Mandaty od 1 grudnia mają wzrosnąć nawet dziesięciokrotnie!!!

• Mandat w wysokości 1,5 tys. otrzyma kierowca, który przekroczy prędkość co najmniej o 30 km/h. Bez znaczenia 
będzie, czy stanie się to w terenie zabudowanym, czy poza nim.

• Policjant będzie mógł nałożyć maksymalnie 5 tysięcy złotych mandatu.
• Kierowca przyłapany na kumulacji wykroczeń będzie musiał zapłacić nawet 6 tys. zł.
• Maksymalna grzywna, którą będzie można nałożyć za wykroczenia drogowe, wyniesie 30 tysięcy złotych. Dotychczas 

5 tys. zł.
• Stwarzając niebezpieczeństwo poprzez omijanie szlabanów na przejazdach kolejowych lub wjazd na przejazd po 

opuszczeniu szlabanu, będzie skutkował mandatem w wysokości nawet 30 tys. zł.
• Uszkodzenie innego auta będzie mogło być karane mandatami w wysokości 1,5 tys. zł.
• Przyłapani na jeździe w stanie nietrzeźwości będą mogli być karani grzywnami w wysokości 2,5 tys. zł. Alternatywą 

będzie areszt.
• Nietrzeźwi rowerzyści lub użytkownicy hulajnóg będą zagrożeni mandatem w wysokości 1 tys. zł.
• Punkty karne będą obciążały konto kierowców przez 2 lata, a nie rok jak dotychczas. 
• Okres ważności punktów karnych będzie liczony od chwili zapłacenia mandatu, nie od jego wystawienia.
• Za jedno wykroczenie będzie można otrzymać maksymalnie 15 punktów karnych, a nie 10 jak to ma miejsce obecnie.

Zmiany dotyczące polis OC
• Punkty karne zgromadzone na koncie wpłyną na wysokość polisy OC.
• Opóźnienie w opłaceniu polisy sięgające 1- 3 dni będzie groziło grzywną w wysokości 1200 zł.
• Brak polisy od 4 – 14 dni będzie karany mandatem 3 tys. zł.
• Brak ważnej polisy OC – mandat maksymalnie 6 tys. zł. Obecnie 5,6 tys. zł.
• Zmiany będą dotyczyły także przeglądów technicznych. W trakcie ich wykonywania auta będą fotografowane, aby 

uniknąć fikcyjnych przeglądów. Dokumentacja będzie musiała być przechowywana przez 5 lat. Na przegląd będzie 
można wybrać się wcześniej, ale nie szybciej niż 30 dni przed upływem ważności poprzedniego badania. Wówczas 
czas ważności zostanie przedłużony. Spóźnienie się na przegląd o 30 dni i więcej, będzie skutkowało dwukrotnie wyż-
szą ceną.

Komentarz:
Rząd szuka wpływów do budżetu. W opinii wielu przedsiębiorców „ta ekipa”, jak rzadko która, specjalizuje się 

w rozdawnictwie, zwłaszcza przedwyborczym. W niektórych krajach wysokość mandatów zależy od wysoko-
ści zarobków. Klasa polityczna otrzymała znaczące podwyżki, wyższe niż infl acja. Reszta społeczeństwa raczej nie. 
Może by tak skuteczność nowego, drakońskiego prawa przetestować przez rok, dwa tylko na politykach? 

Marek Manuszewski  
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K Ą C I K  M E D Y C Z N Y

Masaż – pomaga, czy szkodzi i dla kogo jest 
przeznaczony?

Masaż to oddziaływanie na organizm bodźca mecha-
nicznego (urządzenie, ręce masażysty) w celach 
leczniczych, relaksacyjnych, przeciwobrzękowych, 
wzmacniających przyczepy mięśniowe, antycellulito-
wych i wielu innych. Lecznicze właściwości masażu 
dostrzeżono już 3000 lat p.n.e. w starożytnym Egipcie 
i Grecji. Dawniej masaż był częścią obrzędów religijnych. 
W czasach średniowiecznych masaż stracił na znaczeniu, 
by znów powrócić do łask w wieku XIX, kiedy to odkryto 
jego korzystny wpływ na krążenie oraz przyspieszenie 
przemiany materii.

Rodzaje masażu i ich oddziaływanie na organizm. 
Masaże dzielimy na :
• klasyczne - zaletami masaży jest poprawa metaboli-

zmu tkanek, zmniejszenie patologicznie zwiększone-
go napięcia mięśni, złuszczanie martwego naskórka, 
czy korzystne oddziaływanie na układ nerwowy; 

• relaksacyjne – rozluźniający nadmiernie spięte mię-
śnie, głęboko odprężający, czasem antystresowy 
i wyciszający; 

• specjalistyczne lecznicze - leczący najczęściej 
schorzenia układu ruchu. Cel tego masażu to umoż-
liwienie lub powrót do możliwej w danym przypadku 
sprawności fizycznej; 

• leczniczy tkanek głębokich - zwiększający ela-
styczność tkanek, poprawiający ruchomość stawów, 
zmniejszający wzmożone napięcie i przykurcze mię-
śniowe. Jest to masaż wolny, delikatny, niewymagają-
cy użycia dużej siły. Pracuje się na ścięgnach, przycze-
pach mięśni i ich brzuścach; 

• przeciwobrzękowe - zaburzenia przepływu limfy, 
często zalecane po leczeniu onkologicznym; 

• punktowe/akupresura - polegający na punktowym 
uciskaniu określonych miejsc na ciele. Najczęściej sto-
sowany w celach leczniczych w przypadku nerwicy, 
zaburzeń snu, czasami astmy, zaburzeń czucia. Może 
on oddziaływać wyciszająco lub pobudzająco; 

• egzotyczne - np. tajski przywracający prawidłowy 
przepływ energii w ciele, shiatsu – wpływający na szla-
ki energetyczne zwane meridianami – dobrze działa 
na migreny, lomi lomi – odprężający-relaksacyjny bez 
odczucia bólu, tybetański – leczniczy lub odprężają-
cy – zmniejszający napięciowe bóle głowy, gorącymi 
kamieniami, stemplami i wiele innych form masażu. 

Masaże ze względu na lokalizację ich wykonywania 
można też podzielić na całościowe lub częściowe.

Jaki masaż wybrać?
Wszystko zależy od efektu jaki chcemy uzyskać. 

Jeśli pragniemy zrelaksować się i uzyskać odprężenie 
to stosujemy jeden z masaży egzotycznych, gorącymi 
kamieniami lub klasyczny relaksacyjny. W przypadku 
schorzeń narządu ruchu możemy skorzystać z masażu 
leczniczego, ale nie w każdym przypadku – o tym dalej. 
Występowanie obrzęków kończyn górnych i dolnych jest 
wskazaniem do masażu przeciwobrzękowego (nawet 
zaraz po zakończeniu leczenia choroby nowotworowej). 
Musimy jednak pamiętać, że jest to delikatny, długo-
trwający masaż, ułatwiający przepływ limfy, którego 
efekty są widoczne po dłuższej serii zabiegów. Niezależ-
nie od rodzaju wybranego masażu, należy sprawdzić, czy 
osoba wykonująca masaż ma do tego odpowiednie kwa-
lifi kacje, gdyż zdarza się, że leczymy później niekorzystne 
efekty nieprofesjonalnie wykonanego masażu.

Przeciwwskazania do stosowania masażu
Masaż dobrze wykonany wywiera pozytywny wpływ na 

organizm, jednak nie u każdego może być wykonywany. 
Decydując się na jakiś rodzaj masażu powinniśmy znać 
możliwe przeciwwskazania. Ogólne przeciwwskazania 
do masażu to najczęściej: nowotwory, ciąża, podwyż-
szona temperatura ciała, ostry stan zapalny w organizmie, 
alergie skórne, choroby zakaźne, osteoporoza, tętniaki, 
wady i choroby serca, naruszenie ciągłości skóry.
Często przychodzą pacjenci do lekarza z ostrym bólem 
i nastawieniem, że masaż najbardziej pomoże. Muszę 
Państwa rozczarować – w ostrej fazie bólu masaż abso-
lutnie nie jest wskazany. Można go niekiedy stosować 
w przewlekłym stanie bólu, a najlepiej w okresach bez-
bólowych jako profi laktykę. To pozwala na uzyskanie 
dłuższego okresu życia bez bólu.

Tego właśnie wszystkim Państwu życzę.
Z serdecznymi życzeniami 

Świątecznymi i Noworocznymi

dr n.med. Iwona Adamczak 
specjalista rehabilitacji medycznej,

balneologii i medycyny fi zykalnej
Klinika Zdrówko
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I półrocze bieżącego roku 
szkolnego, mimo niesprzyjających 
warunków związanych z pande-
mią, upływa nam pod znakiem 
licznych uczniowskich sukcesów, 
a także ciekawych doświadczeń.

Nie zabrakło u nas podejmowa-
nych przez uczniów inicjatyw. DZIEŃ 
POSTACI Z BAJEK, udział w akcji 
#SzkolaPamieta, DZIEŃ MUZYKI 
(zaprezentowanie umiejętności wo-
kalnych uczniów; granie przez nich na 
instrumentach), udział w akcji #jest 
nas więcej (przeciwdziałanie cyber-
przemocy) - oto ich przykłady.

Nie zapomnieliśmy także o cele-
browaniu DNIA EDUKACJI NARODO-
WEJ oraz o NARODOWYM ŚWIĘCIE 
NIEPODLEGŁOŚCI.

Podczas trwającego półrocza 
szkolnego nasi wychowankowie 
chętnie angażują się w realizację 
wspomnianych inicjatyw, gdyż walczą 
wraz ze swymi rówieśnikami o tytuł 
„ZGRANEJ KLASY”. Który zespół kla-
sowy go otrzyma? Przekonamy się 
w czerwcu.

Wielu naszych podopiecznych 
zgłosiło się do udziału w konkursach 
współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kura-
tora Oświaty, co zaowocowało tym, iż w WOJEWÓDZKIM 
KONKURSIE PRZEDMIOTOWYM do etapu rejonowego za-
kwalifi kowała się następująca liczba uczniów: matematyka 
– 3, język angielski – 16, historia – 1, informatyka – 1, język 
niemiecki – 2. Jesteśmy z tych osób dumni i życzymy im, aby 
osiągały kolejne sukcesy.

Z radością informujemy również, że uczniowie naszej 
szkoły ponownie ubiegają się o przyznanie stypendium 
w ramach Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego USKI 
Polska „Zdobywaj Wiedzę i Świat”. Tym razem swój głos od-
dać można na Alicję Buczaj, która wyróżnia się zdolnościami 
matematycznymi lub Oliwiera Frukacza – znakomitego pły-
waka.

Liczymy zatem na Mieszkańców Gminy Osielsko, prosząc 
o oddanie  głosów na naszych podopiecznych. Oto link, dzię-
ki któremu można zagłosować: https://uski-polska.edu.pl/
index.php?page=ankieta.

W październiku, korzystając 
z programu „Poznaj Polskę”, ucznio-
wie klas: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b oraz 6a  
uczestniczyli w wycieczce do Pozna-
nia, którego zwiedzanie rozpoczęło 
się od wizyty w przepięknej Bazylice 
Archikatedralnej. Następnie dzieci 
wraz z opiekunami udały się na Stary 
Rynek, by tam podziwiać renesan-
sowy ratusz. Uczniowie z zaintere-
sowaniem wysłuchali wygrywanego 
z wieży hejnału oraz z wypiekami na 
twarzach obserwowali słynne kozioł-
ki. Dzieci odwiedziły również palmiar-
nię, w której zachwycały się egzotycz-
nymi gatunkami roślin czy ryb.

W listopadzie, młodsi uczniowie 
naszej szkoły również skorzystali ze 
wspomnianego programu. Wyruszli 
bowiem do Torunia, gdzie odwiedzli 
planetarium i Młyn Wiedzy.

Z przyjemnością informujemy 
także, że nasza szkoła zgłosiła aż 
4 drużyny do turnieju „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku”, które 
będą mierzyć się w trzech katego-
riach wiekowych: U8, U10, U12. Dwie 
drużyny z najmłodszej grupy będą 
tworzyli uczniowie klasy 1d - klasy 

usportowionej (mającej w naszej szkole dodatkowe lekcje 
wychowania fi zycznego oraz ściśle współpracującej z klu-
bem Victoria Niemcz Osielsko w ramach rozwijania swoich 
umiejętności gry w piłkę nożną). W kategorii U10 reprezento-
wać nas będą uczniowie klasy 3c, natomiast w kategorii U12 
– klas: 5a, 5b oraz 6a. Przedstawiciele Szkoły Podstawowej 
w Niemczu - w ramach dodatkowych zajęć - przygotowują 
się do udziału we wspomnianym wydarzeniu, licząc na to, że 
udział w nim będzie prawdziwą sportową przygodą, dzięki 
której ich dotychczasowe umiejętności sportowe staną się 
jeszcze lepsze.

Cieszymy się, iż pierwsze miesiące nowego roku szkolne-
go są dla nas tak pomyślne. Sukcesy, zadowolenie i uśmiechy 
naszych uczniów są dla nas bowiem bezcenne.

Aleksandra Zasadowska
Szkoła Podstawowa im. A. Mróz w Niemczu

Z życia szkoły...
Szkoła Podstawowa im. A. Mróz w Niemczu
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Stabilna fi rma z 25 letnim stażem
zatrudni na stałe:

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

Kontakt: 
tel. 52 381 39 32, kom. 786 815 628
email: biuro@pwazet.com.pl 

Zajęcia plastyczne w GOK Osielsko 
w każdy wtorek
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Wszyscy doskonale wiemy, że 
tegoroczne święta będą znacznie 
droższe. I to jest wkurzające. I na to 
nie ma rady. A gadanie o 7 % infl a-
cji, niewielkich podwyżkach cen, 
to już tylko specjalność TVP 1-3.

Zatem jak najlepiej przeżyć święta 
i czy coś mądrego w tej materii można 
powiedzieć? Najlepszą opcją, moim 
zdaniem, jest przeżyć je stawiając 
nade wszystko na RODZINNOŚĆ.

Przypatrzmy się temu co robimy w szarej codzienności:
- Masz odrobić lekcje! – do dziecka.
- Umyjesz wreszcie okna! – do męża.
- Kiedy będzie obiad?! Zrób jakiś deser! – do żony.
I tak niepostrzeżenie w codziennym zagonieniu, 

wyścigu szczurów nasz dom zamienia się w koszary. 
A miał być ostoją spokoju, czymś wymarzonym za co 
zapłaciliśmy kilkudziesięcioletnim kredytem hipotecznym.
Dajmy sobie na luz. Slow life. Zagrajmy z dziećmi 
w coś co one lubią: planszówkę, piłkę nożną, idźmy na 
lodowisko. Porozmawiajmy niezobowiązująco. Uważnie 
słuchajmy co mówi bliski. Nie oceniajmy:

„Potrzeba dwóch lat, aby nauczyć się mówić; pięćdzie-
sięciu, aby nauczyć się milczeć”.

Ernest Hemingway

Spróbujmy święta „USPORTOWIĆ”. Mistrzowie potra-
fi ą w to wciągnąć całą rodzinę. Jak to zrobić? A nie będę 
wam podpowiadał. Dlaczego? Bo wierzę w waszą kre-
atywność!

Odnośnie świąt przyda się też kilka praktycznych 
zasad:

• Rozpocznij przygotowania najwcześniej jak potrafisz. 
Zrób rozpiskę dań, zakupów i prezentów. Te ostatnie 
kup wcześniej. Unikniesz kolejek, korków i marketingo-
wych kolęd granych w adwencie. Mama zawsze dużo 
wcześniej piekła pierniki i kruche ciasteczka. Do przy-
gotowania pierników, ozdób choinkowych zaprośmy 
najmłodszych. Od kilku lat kupuję choinkę w doniczce. 
Nie osypuje się, toteż mogę ją ubrać wcześniej. A potem 
sadzę ją ekologicznie, gdzieś w plenerze.

• Ogranicz listę do tego co niezbędne. 
Nie przesadzaj z perfekcjonizmem. Wyjeżdżasz do 
rodziców? Pomóż im przy świętach, np. jakąś potrawą, 

a w domu przygotuj mniej, by się nie 
zmarnowało. 

Przygotowania?
Zaangażuj rodzinę.
U mnie było tak: dzieci sprzątają, 

wyrzucają śmieci, ubierają choinkę. 
Ja – zakupy, pomagałem w sprząta-

niu. Żona potrawy.
Podział ról zapobiega przeciążeniu 

i zbliża rodzinę. 

Pamiętaj o tym, co jest dla Ciebie najważniejsze.
Najważniejsze jest duchowe przeżycie świąt. Pasterka… 
Pamiętam jeszcze jak spotykaliśmy się z zaprzyjaźnioną 
rodziną, by w świetle choinki śpiewać kolędy. To było 
magiczne. Posłuchajmy kolęd Preisnera. Wybaczmy, 
jeśli żywimy do kogoś urazę. To czas, by przede wszyst-
kim dzielić się sercem. Tradycją Bożego Narodzenia jest 
duchowość. Nie poddawajmy się komercyjnemu zwyrod-
nieniu tych świąt! 

Marek Manuszewski

MIESZKAŃCY/REKLAMA

Jak przeżyć Święta Bożego Narodzenia?
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O dzieleniu się, ale nie 
o podziałach. O tym co 
ostatnio było, co jest i co 
w najbliższej przyszłości 
się wydarzy w świetlicy. 
Również o nadchodzących 
Świętach i wielu innych 
czynnościach.  

Mawia się, że pies jest stwo-
rzeniem, które bardziej od 
siebie kocha człowieka. Wielu 
tak myśli i właśnie dlatego na 
licznych lokalnych, wirtualnych  
grupach wiszą ogłoszenia 
o zbiórkach na rzecz naszych 
mniejszych braci. Inicjatywy 
wspaniałe gdyż, te całkowi-
cie zależne od człowieka istoty 
potrzebują współczucia popartego konkretnym dzia-
łaniem. Zwyczajnie realnej pomocy i fi zycznych dóbr 
w postaci: karmy, misek, smyczy, obroży, koców oraz 
podkładów higienicznych. Zwierzaków do zaopieko-
wania jest dużo, a wspierane przez Świetlicę Żołędowo 
schronisko w Bydgoszczy choć działa prężnie - bywa, że 
defi cyty ma niemałe. Aktualnie pod opieką instytucji jest 
pokaźna gromadka ponad sześćdziesięciu kotów i stu 
psów. 

Zauważono pewną prawidłowość. Mianowicie - ilość 
zwierzaków w schroniskach to zmienna, której siła 
odchylenia zależna jest między innymi od pory roku. 
Latem podopiecznych przybywa. Z jakiegoś powodu 

wraz z nadejściem waka-
cji przestają być najlepszymi 
przyjaciółmi, a stają się proble-
mem. Problemem, z którym 
należy coś zrobić, a najlepiej się 
go pozbyć. Zimą zaś, z nadej-
ściem pierwszej gwiazdki serca 
ludziom topnieją i większy niż 
w pozostałych porach roku 
odsetek kosmatych nieszczęść 
jest adoptowany. Świat nie jest 
idealny. Pary czarnych oczek 
tylko czekają by móc sobie 
owinąć jakiegoś człowieka 
wokół łapki. Niestety nawet 
w tym szczególnym, świą-
tecznym okresie nie każdemu 
„kudłakowi” udaje się zapew-
nić ciepłą dłoń troskliwego 

opiekuna. Niech więc mają chociaż komfort życia trochę 
lepszy dzięki: nowej zabawce, przyjemniejszemu kocy-
kowi, czy smacznej karmie w brzuszku. Swoją cegiełkę 

dobra można zostawić w świetlicy. Jest na to przestrzeń, 
a wszelkie pozostawione przez Państwa artykuły typu 
karma, miski czy kocyki zostaną przekazane bydgo-
skiemu schronisku.

Co w samej świetlicy? Jesteśmy po dwóch cyklach zaję-
ciowych  powstałych na kanwie współpracy GOK i GOPS 
- „Wolność jest w nas” i „Życie jest w nas”. Kolejne tego 
typu zajęcia dla dorosłych planowane są na wiosnę 2022. 
Projekt wprawdzie nabiera realnych kształtów, jed-
nak na zakres tematyczny trzeba troszeczkę poczekać. 
Za nami wiele różnorakich zajęć zarówno dla dzieci jak 
i dorosłych, a co ważne oprócz jednorazowych warsz-

Słów kilka ze Świetlicy Żołędowo
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tatowych zrywów w świetlicy nie brakuje pakietu zajęć 
stałych. Znana i lubiana robotyka na której najmłodsi 
rozwijają kreatywne myślenie poprzez budowanie lego- 
-projektów. Nauka gry na gitarze, nauka śpiewu, zajęcia 
plastyczne, zajęcia taneczne dla seniorów, yoga czy zaję-
cia z boksu. 

Tu się na chwilkę zatrzymam, 
bo chociaż boks jest aktywno-
ścią sportową to z działaniami 
kulturalnymi ma naprawdę wiele 
wspólnych mianowników. Sza-
cunek, precyzja wykonywania 
ruchów, dbałość o detale czy 
samodyscyplina. Są to elementy 
niezbędne do wykonywania 
zarówno pięknych, wiekopom-
nych, artystycznych dzieł, jak 
i osiągania wysokich lokat spor-
towych. Geniusz, jak mówią to 
jeden procent talentu i 99 pro-
cent pracy. I ten właśnie ogrom 
pracy, jaką z pasją wykonują  
naprawdę dobrze wykwalifi ko-
wani trenerzy z KS Olimp Boks 

Osielsko zaczyna przynosić wymierne rezultaty. Młodzi 
zawodnicy od kilku miesięcy szlifują swoje umiejętności 
pod czujnym okiem instruktorów i są przygotowywani 
do udziału w bokserskich pojedynkach. Nabór na zajęcia 
trwa cały czas.

Co w styczniu ? W styczniu ferie, ale o zimowym wypo-
czynku dla najmłodszych można pomyśleć już teraz. 

W Żołędowie odbędą się półko-
lonie terminowo przewidziane 
na 17 - 21 stycznia. W planach 
jest przede wszystkim dobra, 
beztroska zabawa, a reszta czyli 
szczegółowy grafi k zajęć niech 
póki co pozostaje tajemnicą i nie-
spodzianką dla najmłodszych. 

Ferie feriami, ale zanim - to
przecież wielkimi krokami 
zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia, a wraz z nimi mnó-
stwo składowych, które trudno 
wymienić na jednym oddechu. 
Gotowanie, sprzątanie, zakupy 
i kilometrowe kolejki w sklepach. 
Korki w mieście, organiza-
cja prezentów, wykonywanie 
ozdób, wyjazdy. Tyle działań i co 
gorsze tylko trzy dni świętowa-

nia wrzucone przez złośliwe chochliki w kalendarz na 
piątek, sobotę i niedzielę. Koniec końców niedogod-
ności nie mają większego znaczenia, bo i tak ładnie 
się ubierzemy, zasiądziemy przy wigilijnym stole, wrę-
czymy sobie prezenty, złożymy życzenia, umocnimy 
więzi pielęgnując to co ważne, co daje siłę i poczucie 
bezpieczeństwa. Takich właśnie Dobrych, Spokojnych, 
Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego 
Nowego Roku Państwu życzę.

Hania Konieczka 
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W październiku odbył się kolejny koncert w ramach 
jubileuszu 10-lecia świetlicy. Koncert „Byle było tak” 
poświęcony pamięci zmarłego niedawno muzyka 
Krzysztofa Krawczyka obejrzało wąskie grono widzów. 
Dla osób które nie mogły wziąć udziału w tym wydarze-
niu wyemitowaliśmy nagranie z koncertu. 

W listopadzie, w ramach obchodów święta Niepod-
ległości w całej Polsce odbyła się akcja „Niepodległa do 
Hymnu”. Również Maksymilianowo przyłączyło się do 
tej akcji. Naszą uroczystość rozpoczęliśmy od wspól-
nego odśpiewania hymnu. Później wystąpiły dzieci, 
które przygotowały taniec z szarfami biało-czerwonymi, 
wiersze i utwory patriotyczne. W tym czasie uczestnicy 
spotkania mogli skosztować wypieków Pań z KGW w Mak-
symilianowie. Przy uroczystości pomagał wolontariat ze 
SP w Maksymilianowie. Były to piękne i wzruszające chwile, 
które jak mówili przybyli widzowie długo zapadną im 
w pamięci. 

Teraz po krótce opis Naszych stałych zajęć. We wtorki 
odbywają się zajęcia taneczno – rytmiczne dla najmłod-
szych. Pod okiem instruktorki dzieci uczą się rytmiki, 
poczucia ruchu, a przy tym świetnie się bawią.

KULTURA

Co w „Maksie” piszczy, czyli wieści 
ze Świetlicy w Maksymilianowie
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Później odbywa się zumba dla Pań. W środy najmłodsi 
z Maksymilianowa mają okazję spotkać się na zajęciach 
plastycznych. Spotkania ze sztuką mają na celu rozwi-
janie sprawności manualnych, poprzez poznawanie 
wielu technik plastycznych. Mali artyści kształtują twór-
czą osobowość i kreatywność. Zajęcia prowadzone są 
w dwóch grupach. Podczas ostatnich warsztatów dzieci 
tworzyły kotyliony i fl agi. 

W środy odbywają się również zajęcia komputerowe 
z programowania gier dla dzieci. Uczestnicy poznają 

wizualny język programowania, zgłębiają zasady grafi ki 
komputerowej, tworzą własne gry komputerowe.

Dla miłośników klocków mamy warsztaty robotyki, na 
których dzieci najpierw budują różne przedmioty, a póź-
niej wprawiają je w ruch.

DK

KULTURA/REKLAMA

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. 

Życzymy zdrowia i radości 
w Święta Bożego Narodzenia 

i w Nowym Roku.
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W październikowy weekend nasza grupa plastyczna 
GOK Osielsko  uczestniczyła w plenerze malarskim. Tym 
razem odbył się on w malowniczej scenerii nad Jezio-
rem Strzeszyńskim koło Poznania. Miejsce ciekawe nie 
tylko ze względu na urokliwe krajobrazy, ale również 
z powodów artystycznych. Znajduje się tam „ABC Gal-
lery” i „Visual Park na Strzeszynku” z licznymi  instalacjami 
plastycznymi. 

Plener malarski 2021

KULTURA
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Spędziliśmy dwa intensywne pod względem malarskim dni. 
W dzień szukaliśmy inspiracji, robiąc szkice i zdjęcia, a wieczo-
rami uchwycone motywy przenosiliśmy na płótno. Wolne chwile 
wypełniliśmy spacerami, biegami, a nawet kąpielami w jeziorze. 
Były to więc dni wytrwałej pracy i dobrego odpoczynku. Pobyt 
zaowocował ciekawymi pracami malarskimi i obfi tym materia-
łem do dalszej pracy w ramach spotkań naszej grupy w GOK-u.

Paweł Cywiński 
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W hali GOSiR w Osielsku odbył się VI Ogólnopolski 
Turniej Dzieci i Młodzików w Zapasach w stylu wolnym 
i Zapasach kobiet. W zawodach udział łącznie wzięło 
204 zawodników i zawodniczek. W rywalizacji dziew-
cząt startowały 64 zawodniczki z 24 klubów (w tym 
Ukraina), a w chłopcach 140 zawodników z 28 klubów 
(w tym Uzbekistan, Wielka Brytania i Ukraina). W kla-
syfi kacji drużynowej wśród dziewcząt wygrał klub LKS 
Znicz Chęciny wyprzedzając LKS Feniks Pesta Stargard 
i Husarię FT Kozielice. W rywalizacji chłopców druży-
nowo wygrała reprezentacja Ukrainy, na drugi stopniu 
podium uplasował się Orzeł Namysłów, a na najniższym 
stopniu reprezentacja Uzbekistanu. Zawodnicy z Osielska 
w tej silnie obsadzonej imprezie wywalczyli dwa medale. 
Srebrny padł łupem Kseni Stemskiej, natomiast brązowy 
krążek wywalczył Franciszek Kotowski. 

Podziękowania dla wszystkich osób, którzy dołożyli 
swoją cegiełkę do organizacji naszej imprezy, a w szcze-
gólności dla gminy Osielsko za dofi nansowanie zawodów.

MZ

VI Ogólnopolski Turniej 
Dzieci i Młodzików w Zapasach

SPORT
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Nowa Honda Rebel to motocykl serwujący prowa-
dzącemu swoje dwubiegunowe rozdwojenie jaźni.
Można na nim raczyć się podróżowaniem bez-
stresowym. Jeśli jednak ruszymy na serpentyny 
poczujemy ekscytację. Wysoki moment obrotowy, 
system kontroli jazdy na jednym kole i moc silnika 
z Africa Twin dadzą nam dużo satysfakcji. 

Silnik
Nietypowy jak na bobera, rzędowy, dwucylindrowy, o po-

jemności 1084 cm3, używany także w Africa Twin. Został 
przestrojony pod kątem maksymalnego ciągu w zakresie 
niskich i średnich obrotów. Jego wydech brzmi basowo. Dys-
ponuje on mocą 87 KM i momentem obrotowym 98 Nm.

Kierowca ma do dyspozycji 3 tryby jazdy. Każdy z trybów 
dostosowany jest do drogi lub nastroju kierowcy. Motocykl 
może mieć automatyczną lub tradycyjną skrzynię biegów. 
Tempomat to standard.

Systemy elektronicznej pracy silnika
Tryb Standard – zapewnia zrównoważony – środkowy 

poziom w dostarczaniu mocy silnika, hamowania silnikiem, 
kontroli unoszenia przedniego koła i czułości momentu ob-
rotowego HSTC. Tworzy to warunki do relaksującej jazdy przy 
niskich obrotach i prędkościach, jednocześnie uwalniając 
znacznie więcej potencjału Rebela w miarę wzrostu obrotów.
Tryb Rain – (z angielskiego deszcz) zapewnia łagodne go-
spodarowanie mocą silnika, delikatne hamowanie, ustawie-
nie unoszenia przedniego koła jest wysokie, podobnie HSTC, 
co umożliwia spokojną i bezpieczną jazdę na mokrych lub 
śliskich nawierzchniach. 

Tryb Sport – to agresywne dostarczanie mocy i hamowa-
nie silnikiem z niskim poziomem interwencji systemów za-
pobiegania unoszeniu przedniego koła i HSTC, co pozwala 
na pełne wykorzystanie maksymalnych osiągów motocykla. 

Tryb User – daje możliwość niestandardowej kombinacji 
ustawień zależnie od preferencji kierowcy. Po ustawieniu pa-

rametrów są one automatycznie zapisywane i nie ma potrze-
by ponownej konfi guracji po wyłączeniu zapłonu.

Prezentacja
Rebel odarty z wszelkich zbędnych elementów przemawia 

minimalizmem. I to moim zdaniem jest świetne, gdyż tworzy 
jego elegancję. Stalowe, krótko przycięte błotniki umieszczo-
no tuż nad oponami. Okrągły refl ektor łączy w sobie old-
schoolowy wygląd z czteropunktowym oświetleniem LED. 
Negatywowy zespół wskaźników LCD został ukryty w tra-
dycyjnej, okrągłej formie. Poduszkę pasażera można łatwo 
i szybko odkręcić.

Wygoda
Motocykliści mniejsi wzrostem i przesiadający się z mniej-

szych pojemności docenią wysokość siedzenia – zaledwie 
700 mm i jak na tę pojemność małą masę. Zaledwie 223 
kg z płynami. Doświadczeni bikersi od razu poczują radość 
prowadzenia motocykla o świetnym podwoziu, o sztywnej 
ramie ze stalowych rur, przedniemu widelcowi typu cartrige 
z goleniami o średnicy 43 mm, tylnym amortyzatorom typu 
piggyback i czerotłoczkowym, montowanym promieniście 
zaciskom przedniego hamulca. No i ten rewelacyjny silnik 
z CRF 1100 Africa Twin.

Zdjęcia pobrano: 
https://nowosciproduktowe.pl/wp-content/uploads/2020/12/Honda-
CMX1100-REBEL-Nowosciproduktowe.pl-1.jpg

h t t p s : / / w w w. g o o g l e . c o m / i m g r e s ? i m g u r l = h t t p s % 3 A -
% 2 F % 2 F 2 y r h 4 0 3 f k 8 v d 1 h z 9 ro 2 n 4 6 dd - w p e n g i n e. n e t d n a - s s l .
c o m % 2 F w p - c o n t e n t % 2 F u p l o a d s % 2 F 2 0 2 1 % 2 F 0 2 % 2 F 2 0 2 1 -
Honda-Rebel-1100-DCT-Rev iew-crus ier-urban-motorcyc le-13.
j p g & i m g re f u r l = h t t p s % 3 A % 2 F % 2 F u l t i m at e m o t o rc y c l i n g. c o -
m%2F2021%2F02%2F08%2F2021-honda-rebel-1100-dct-review-13-
fast-facts%2F&tbnid=-F4LdA6iDYrxAM&vet=12ahUKEwjNn7OE1430A
hXOE3cKHXMcBvwQMygqegUIARDDAg..i&docid=OOU8J_FO3ioqp-
M&w=1623&h=1080&q=honda%20rebel%201100&ved=2ahUKEwjN-
n7OE1430AhXOE3cKHXMcBvwQMygqegUIARDDAg

https://cdn.ebizautos.media/new-2021-honda-rebel_1100-takingreservat
ions-7582-20650411-1-640.jpg

Marek Manuszewski 

Honda Rebel CMX 1100
Motocykl z „dwubiegunówką”
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W dniu 6 listopada 2021 r. na terenie Hali Sportowej ARTEGO ARENA w Bydgoszczy 
odbył się turniej Karate BUSHI-DO CUP, w którym wzięło udział 548 zawodników (800 
osobo konkurencji) z 44 Klubów Karate z terenu Polski, Niemiec, Armenii i Słowacji.

Skromna ekipa Klubu „YAMABUSHI” walczyła dzielnie zdobywając łącznie 8 medali – 
3 złote i 5 brązowych zajmując dobre 7 miejsce w klasyfi kacji generalnej zawodów (44 
Kluby biorące udział). 

Medalistami zostali:
Złoto:
Wiktor Kortas – kata indywidualne chłopców 8-9 lat (białe pasy); Aleksander Hek 

– kumite indywidualne chłopców 10-11 lat (+40 kg); Hubert Grzybek – kumite indywi-
dualne chłopców 12-13 lat (-50 kg);

Brąz:
Kacper Obara - kata indywidualne chłopców 10-11 lat (białe pasy); Borys Kołata – 

kumite indywidualne chłopców 10-11 lat (-40 kg); Agata Grzybek – kumite indywidualne 
dziewcząt 12-13 lat (-50 kg); Aniela Dzedzej – kumite indywidualne juniorek (-59 kg); 
Jan Fierek – kumite indywidualne kadetów (-63 kg).

Tuż za podium uplasowali się:
• Fabian Sojka – kumite indywidualne kadetów (-70 kg);
• Wiktoria Trębacz – kumite indywidualne dziewcząt 8-9 lat (-30 kg).

Działalność Klubu „YAMABUSHI” wspierana jest przez sponsorów: Pana Jacka Rut-
kowskiego - Prezesa Zarządu Firmy MAT-BUD, Pana Krzysztofa Reniewskiego - Prezesa 
Zarządu Firmy BUDREN,  Firmę MONDI Świecie oraz samorządy: Gmina Osielsko - Wójt 
Wojciech Sypniewski, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią - Burmistrz Sławomir Napie-
rała, Miasto i Gmina Świecie - Burmistrz Krzysztof Kułakowski, Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Świeciu.

Trener Andrzej

BUSHI-DO CUP – podsumowanie
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rała, Miasto i Gmina Świecie - Burmistrz Krzysztof Kułakowski, Ośrodek Kultury Sportu 
i Rekreacji w Świeciu.

Trener Andrzej

BUSHI-DO CUP – podsumowanie
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Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Kultury 
w Osielsku

G
G

w Osielsku
30.01.2022, godz. 16.00

więcej na: 

www.gok-osielsko.eu 
Organizatorzy: GOK Osielsko, SP. Osielsko, SP. Niemcz,                

SP. Żołędowo, SP. Maksymilianowo. 
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W dniu 15 listopada dzięki uprzejmości Wójta gminy 
Osielsko, Wojciecha Sypniewskiego oraz Zastępcy Wójta 
Krzysztofa Lewandowskiego w Urzędzie Gminy Osielsko 
gościła reprezentacja Uzbekistanu, która brała udział w VI 
Ogólnopolskim Turnieju Zapaśniczym. Wśród zaproszo-

nych gości był także pierwszy trener klubu zapaśniczego 
z Osielska, Pan Marian Buczkowski oraz prezes klubu KS 
Victoria Osielsko, Pan Maciej Zakowicz. Zawodnicy i tre-
nerzy z Uzbekistanu zostali obdarowani przez naszego 
włodarza drobnymi upominkami. 

Spotkanie 
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Urozmaicenie zajęć świetlicowych zachęciło dzieci 
do wytężonej nauki poprzez zabawę. 

Podczas warsztatów cyrkowych uczestnicy uczyli się 
podstaw żonglerki, czy chodzenia na szczudłach. Na 
zajęciach rekreacyjnych dzieci mogły skorzystać z zabaw 
przygotowanych na świeżym powietrzu. Najmłodsze 
latorośle chętnie spędzały czas na warsztatach konstruk-
cyjnych, które podzielone były tematycznie np. symetria, 
czas, przestrzeń.

Zajęcia chemiczne przyjęły się na stałe w naszej pla-
cówce. Chętnych jest zawsze spora gromadka. Wiedzę 
zdobytą tutaj dzieci wykorzystują w szkole na lekcji che-
mii i nie tylko.

Chłopcy licznie uczestniczą w warsztatach robotyki, 
a dziewczynki tworząc rękodzieło. Ostatnio wykonywane 
były kolczyki z makramy, wieńce na drzwi z materiałów 
naturalnych, czy choinki na słupku.

Świetlica sprzyja integracji - spotykają się w niej dzieci 
w różnym wieku, czerpiąc wiedzę podczas wspólnych 
zabaw, ciesząc się dzieciństwem, korzystając z różnych 
form działalności placówki. 

AT

W Jarużynie działo się…
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Ciało i ducha ratować żywieniem 
Co miesiąc w świetlicy planujemy pomiary składu ciała 

i przy okazji możemy podzielić się informacjami na temat 
zdrowego żywienia. Jest to także okazja do wymiany 
doświadczeń i wymiany przepisów kulinarnych.

Idą Święta 
Wielkimi krokami zbliżające się Święto Bożego Naro-

dzenia, było doskonałą okazją dla Pań Klubu Seniora 
przy świetlicy Niwy Wilcze, do wykonania ozdób świą-
tecznych. W tym celu zostały przygotowane niezbędne 
błyszczące materiały. Panie z wielkim entuzjazmem przy-
stąpiły do pracy.

Prym wiodła Pani Anna, która miała niezliczoną ilość 
pomysłów i bardzo fachowe podejście do tematu.

Malowniczy zakątek 
Aby upamiętnić Narodowe Święto Niepodległości, 

odwiedziliśmy Cmentarz Ofi ar Terroru Hitlerowskiego 
z okresu wojny 1939-45, który znajduje się nad jezio-
rem w pobliskim lesie. Zapaliliśmy znicze i położyliśmy 

wiązanki wykonane przez uczestniczki Klubu seniora 
i młodzież.

Nauka i zabawa 
W piątkowe popołudnia świetlica zaprasza dzieci 

i młodzież na zajęcia z Robotyki w godzinach 17.00-18.30. 
To nie tylko doskonała zabawa, lecz także nauka, która 
może zaprocentować w przyszłości. Na tego typu warsz-
tatach dziecko nabywa bowiem cenne umiejętności,

w tym rozwija strategiczne oraz analityczne myślenie, 
a także uczy się dążenia do celu i konsekwencji w dzia-
łaniu.

Wznawiamy działalność
Klub Seniora skupia aktywne, kreatywne i gotowe na 

nowe wyzwania Panie. Działalność Klubu opieramy na 
spotkaniach raz w tygodniu tj. środy o godzinie 16.00.

Pragniemy by klub się rozwijał, więc w planie są: spo-
tkania kulturalno - rozrywkowe, zbiorowe wyjścia do 
kina, teatru, opery itp. Wycieczki krajoznawcze, rowerowe 
i Nordic Walking. Edukacja zdrowotna, ćwiczenia rehabi-
litacyjne i gimnastyka. Spotkania tematyczne, wykłady, 
prelekcje na temat zdrowia, żywienia, urody itp. Tradycyjne 
spotkania przy herbacie są wspaniałą okazją aby budować 
dobre relacje i tworzyć wspólnie przyjazne środowisko.

W każdej chwili można dołączyć do klubu i korzystać 
z przygotowanych atrakcji. Wszystkich chętnych gorąco 
zapraszamy.

Informacje i zapisy w świetlicy Niwy Wilcze, 
tel. 52 381 34 02 lub 501 46 77 97 
st. Instruktor Violetta Pryłowska

Malownicze Niwy Wilcze
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Jesienno - zimową porą uczestnicy zajęć świe-
tlicowych chętnie korzystali z przygotowanych dla 
nich atrakcji. 

W poniedziałki odbywają się spotkania ze sztuką, 
których celem jest rozwijanie talentów artystycznych, 

a także rozbudzanie kreatywności i własnej warto-
ści. Kolejną atrakcją dla dzieci, są warsztaty z robotyki, 
które cieszą się sporym zainteresowaniem. Ruszyły też 

nowe zajęcia. Są to spotkania z najstarszą i najciekaw-
szą grą strategiczną świata „GO”. Nie brakuje również 
spotkań z muzyką. Dzieci odkrywają możliwości swojego 

głosu rozwijając muzyczną wyobraź-
nię i poczucie rytmu. Cały czas trwa 
nabór na zajęcia z Doulą. Będą to 
spotkania wokół kobiecości i macie-
rzyństwa przeznaczone dla kobiet 
w ciąży oraz matek z maluszkami. 
Zapraszamy serdecznie do zapisów.

Dorośli najbardziej odnajdują się 
w pracy twórczej oraz zajęciach 
ruchowych. Warsztaty krawieckie 
i artystyczne przyciągają stałe grono 
zwolenniczek rękodzieła. Nie zapo-
minamy również o seniorach. Kiedy 
aura na dworze jest niekorzystna, 
trzeba zadbać o dobry nastrój. 
W tym pomagają między innymi 

seniorom spotkania na których się integrują, dobrze 
bawią, a także poszerzają zdobytą wiedzę.

Mieszkańcy Niemcza wspólnie uczcili kolejną rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji 
w świetlicy odbyło się spotkanie patriotyczne „Z pie-

Wieści z Niemcza
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śnią krzepiącą ducha”. Na scenie wystąpiła artystka 
Steffi   Mal, która zaprezentowała ciekawy i bogaty pro-
gram artystyczny. Uczestnicy z dumą śpiewali wymowne 
utwory związane z najważniejszymi wydarzeniami 
w dziejach ponad 100 - letniej historii niepodległej Polski. 
Każdy aktywnie uczestniczył w uroczystości, bo oprócz 
wspólnych śpiewów dzięki panu Konradowi Papuziń-
skiemu mieliśmy możliwość wysłuchania opowieści 
o drodze do niepodległości. 

Sylwia Zawadzka

W świąteczny czas,

Niech nadzieja wraz z radością

Zagoszczą w Państwa domach,

A Nowy Rok przyniesie:

Pomyślność, szczęście,

Mnóstwo przeżyć kulturalnych 

I piękny uśmiech każdego dnia.

                         Dyrektor i pracownicy GOK Osielsko

KULTURA/MIESZKAŃCY
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Płynący czas mija nieubłagalnie. Niedawno mie-
liśmy lato, tu już jesień, a do drzwi puka zima. 
I nie tylko w przyrodzie i za oknem zmiany. Również 
w placówkach kultury możemy je zaobserwować, 
gdyż działają na cały „gwizdek”, dobierając reper-
tuar do danej pory roku.  

W tym też bożenkowska świetlica wypełniona gwarem 
i śmiechem dzieci oraz humorem i rozmowami doro-
słych. Można by było pisać w nieskończoność o stałych 
zajęciach plastycznych, chemicznych, robotyce czy lego 
dla dzieci, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, 
przynosząc radość i rozwój osobowości. Dziś będzie 
inaczej. Oto kilka słów o nowościach dla najmłodszych 
podopiecznych, wyjazdach, imprezach i warsztatach. 

Od kilku miesięcy działają nowe zajęcia sensoryczne 
kierowane dla najmłodszych milusińskich. W zajęciach 

uczestniczy również rodzic, który wraz  dzieckiem two-
rzy heterogeniczne masy, bawi się, poświęca dziecku 
czas. Wszystko po to, aby wpłynąć na rozwój oseska, 
odblokować i poprawić u niego pewne receptory. Nie 
zdajemy sobie sprawy, jak ważna jest możliwość reje-

stracji informacji ze świata zewnętrznego przez nasze 
narządy zmysłu: węch, dotyk, słuch. Projekt ten reali-
zuje zamierzone cele, aczkolwiek przykro kiedy rodzice 
opuszczają zajęcia i po prostu w nich nie uczestniczą. 
Szkoda, bo zamiast wpływać na rozwój swojej pociechy, 
wręcz go ograniczają. 

Warto korzystać z zajęć kulturalnych, bo otrzymujemy 
z tego wiele suwenirów o różnych wartościach. Mowa 

Wieści z Bożenkowa
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o mile spędzonym czasie, 
własnym rozwoju, nauce 
w nowych dziedzinach, 
wyjazdach, czy imprezach. 
Nas praktycznie nic to nie 
kosztuje, tylko chęć przy-
bycia i współuczestnictwo. 
Stali odbiorcy bożenkow-
skiej placówki wiedzą o tym 
doskonale, dlatego czerpią 
garściami. Ostatnimi czasy 
najmniejsi bawili się podczas 
Dnia Dyni. Były konkurencje, 
zabawa, rywalizacja i śmiech 
z dynią w roli głównej, 
w dyniowej scenerii. Dzieci 
miały niedosyt, gdyż czas 
zbyt szybko upłynął na 
dobrej zabawie. Może dla-
tego, iż pandemia postawiła 
życie do góry nogami.

Tudzież dla milusiń-
skich zorganizowany został 
wyjazd do Myślęcinka – 
Odnalezionego Świata, gdzie 
wieczorową porą grupa 
spacerowała po parku ilu-
minacji, przenosząc się do 
bajkowej krainy w otoczeniu 
świateł i dźwięków. Dorośli 
mają tutaj także swoje miej-
sce, z którego czerpią same 
korzyści. Cykliczne warsz-
taty dla dorosłych przynoszą 
coraz ładniejsze i cenniejsze 
dekoracje. W okresie przed-
świątecznym ruszyła akcja 
stroików, bombek i innych dekorów. Panie z wytężonym 
wysiłkiem i precyzją tworzą detale bibelotów. Również 
seniorzy przystąpili do działania. Zebrania, spotkania, 
rozmowy, a nawet wróżby andrzejkowe. Po rocznej 
przerwie młodzi duchem przypomnieli sobie lanie wosku 
i inne wróżby „pół żartem, pół serio”.

Także Moi mili, 
intensywnie korzystajcie z dóbr kultury.

Hania Kątna
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Radosnych, pogodnych Świąt

Bożego Narodzenia 

oraz 

wszelkiej pomyślności

 w Nowym Roku 2022

 życzą 

dyrekcja i pracownicy 

Szkoły Podstawowej 

im. Jana Pawła II 

w Maksymilianowie.

Niechaj świąteczny czas 

szczodrze obdarzy nas wszystkich 

błogosławieństwem Nowonarodzonego. 

Niech serca nasze i domy napełni mocą wiary, 

światłem nadziei i ciepłem miłości. 

Niech spełnią się towarzyszące dzieleniu 

opłatkiem życzenia, 

a Nowy Rok przyniesie wiele dobra, 

sukcesów i wszelkiej pomyślności. 

Sołtys i Rada Sołecka Maksymilianowa 

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.

Sołtys i Rada Sołecka Jarużyn

!
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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

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. 

Składa sołtys Niemcza 

Krystyna Lachowska 

Na zbliżające się święta pragniemy 

życzyć Państwu przeżycia Bożego 

Narodzenia w zdrowiu, radości oraz 

ciepłych, rodzinnych klimatach. 

Kolejny rok 2022 niech będzie czasem 

dobrostanu oraz realizacji 

osobistych marzeń. 

Życzą 

Sołtys i Rada Sołecka Żołędowo

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 2022 

życzę każdemu z Was również dużo 

zdrowia i szczęścia, 

aby nie opuszczała Was

pomyślność i spełniały się 

najskrytsze marzenia.  

Życzą Sołtys Sołectwa Osielsko Konrad 

Ciechański i Rada Sołecka
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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 

MIESZKAŃCOM BOŻENKOWA Z OKAZJI 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ 

NOWEGO ROKU 2022 WSZYSTKIEGO 

NAJLEPSZEGO ZDROWIA POMYŚLNOŚCI 

W ŻYCIU PRYWATNYM 

JAK I ZAWODOWYM 

ŻYCZY 

RADA SOŁECKA I SOŁTYS BOŻENKOWO

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

Niech radość i pokój Świąt Bożego 

Narodzenia towarzyszy wszystkim 

przez cały Nowy 2022 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

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 
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Niech te Święta, tak wspaniałe,

będą całe jakby z bajek.

Niechaj gwiazdka z nieba leci,

niech Mikołaj tuli dzieci.

Biały puch niech z góry spada,

niechaj piesek w nocy gada.

Niech choinka pachnie pięknie,

no i radość będzie wszędzie!

Cudownych, białych, miłych i magicznych

Świąt, upływających we wspaniałej atmosferze

życzy

Ewa Danilewicz – Dyrektor Publicznego 

Przedszkola nr 1 w Osielsku z pracownikami.

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 2022 rok przyniesie

realizację wszelkich planów i zamierzeń.

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jadwiga Drzycimska z pracownikami 

„WŚRÓD NOCNEJ CISZY
GŁOS SIĘ ROZCHODZI...”

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY OSIELSKO 

ŻYCZYMY:

PRZEPEŁNIONYCH RADOŚCIĄ I SPOKOJEM

CHWIL PRZY WIGILIJNYM STOLE, 

ZAŚ W NOWYM ROKU

NIEGASNĄCEJ NADZIEI,

A TAKŻE NIESKOŃCZONEJ MIŁOŚCI,

KTÓREJ NAUCZONO NAS W BETLEJEM.

DYREKCJA  

ORAZ  PRACOWNICY I UCZNIOWIE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. A. MRÓZ W NIEMCZU

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 2022 Roku.

Dyrektor Gminnej Przychodni w Osielsku 

wraz z pracownikami.
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żołędowie,

Grono Pedagogiczne, 

Pracownicy,

i Uczniowie

składają wszystkim Mieszkańcom Gminy 

Osielsko i Przyjaciołom szkoły cudownych 

i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech spełnią się najskrytsze marzenia, 

niech zdrowie dopisuje cały rok, niech miłość 

i przyjaźń towarzyszą każdego dnia, niech 

szczęście nie omija nikogo.

Wesołych Świąt!

„Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 

niosą ze sobą wiele radości, są czasem 

refleksji nad przeszłością i planów na 

nadchodzący rok. W tych wyjątkowych 

dniach chcemy Państwu życzyć zdrowia, 

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym 

oraz sukcesów w pracy zawodowej. 

Pracownicy placówki w Osielsku

Banku Spółdzielczego w Bydgoszczy”

Ostatnie spotkanie osielskich seniorów miało wyjątkowo 
uroczysty charakter. Świętowano osiemdziesiąte urodziny 
pani Ewy Harmoza i pani Marianny Stalkowskiej. Przybyli 
goście składali dostojnym jubilatkom życzenia i słowa uzna-
nia. Nie zabrakło również upominków, pięknych kwiatów, 
toastów i wielu wzruszających słów. Oprawę artystyczną za-
pewnił pan Marian, który zadbał o wspaniały nastrój uczest-
ników. Wieczór andrzejkowy upłynął bardzo szybko wśród 
rozmów, wspomnień, śpiewów i tańca przy świecach i pięk-
nie zastawionych stołach.

S.Z.

Andrzejki w Klubie Seniora
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To był kolejny rok, który dla nas wszystkich pod 
względem zdrowotnym w dużym stopniu zdomi-
nowany został przez infekcję COVID 19 – nowe, 
wiosenne i obecnie jesienne  zakażenia oraz powi-
kłania zdrowotne po przebytej infekcji.

Był to rok, którego pierwsze półrocze minęło pod 
znakiem szczepień przeciw Covid-19, które szybko roz-
poczęły się w utworzonym przez nas Punkcie Szczepień 
w Maksymilianowie. Stopniowo, z tygodnia na tydzień 
zwiększały się dostępne ilości szczepionek. Dzięki zaan-
gażowaniu personelu i elastyczności naszych pacjentów 
wykorzystaliśmy 99% dawek. Łącznie dwukrotnie 
zostało zaszczepionych 1.900 osób. Ta ilość w znaczący 
sposób przyczyniła się do wyszczepienia 60% miesz-
kańców Gminy Osielsko, które zapewniło wygraną 
w rządowym konkursie „Gmina na medal” - „Najbardziej 
odporna Gmina”. Mówimy tutaj o kwocie 1 miliona zło-
tych dla Gminy Osielsko na działania przeciwcovidowe. 

Procent zaszczepionych osób jest znaczny, ale nadal 
niewystarczający, dlatego bardzo zachęcamy do zaszcze-
pienia się i przyjęcia przypominającej trzeciej dawki. 

Był to rok, w którym staraliśmy się, aby mimo pandemii 
opieka medyczna była ciągła i kompleksowa. Wymagało 
to wysiłku, zmian organizacyjnych ze strony pracowni-
ków przychodni oraz zrozumienia i dostosowania się ze 
strony pacjentów. Sytuacja była i jest wyjątkowa. 

Dlatego pragnę podziękować wszystkim! Pacjentom 
za zrozumienie, słowa wsparcia, życzliwość. Dziękuję 
wszystkim moim współpracownikom za zaangażowa-
nie, otwartość, dyspozycyjność. Za to, że jak zawsze, 
mogę na Was liczyć w każdej sytuacji. 

Przed nami kolejny rok wyzwań i niepewności, 
dlatego życzę mieszkańcom Gminy Osielsko 

w Nowym 2022 roku 
zdrowia, optymizmu i nadziei. 

Dyrektor 
Gminnej Przychodni w Osielsku

Anna Żyta-Jazdon

Żyjemy dalej.
Za chwilę żegnamy 2021 rok


