
 

 
PRZEGLĄD TYGODNIA 
W GMINIE OSIELSKO   

13 września 2021 roku 
 

Zapraszam na Przegląd Tygodnia w Gminie Osielsko w uproszczonej „gazetowej” formie. 

* Święto Gminy   * Deklaracje dotyczące źródeł ciepła   * Otwarcie nowego skrzyżowania   

* Spis powszechny   * XXX lecie Bydgoskiego Klubu Żeglarskiego w Osielsku    * warsztaty 

artystyczno - rozwojowe dla dorosłych mieszkańców gminy i  koncert zespołu Heldorado  

„Wolność jest w nas”  * szczepienia w gminie, odbierz swój ciśnieniomierz  

Obchody XXX lecia  Samorządu i  Święto Gminy Osielsko  
W sobotę obchodziliśmy Święto Gminy, a także XXX lecie 

Samorządu Gminnego, które przypadało w zeszłym roku, ale 

z wiadomych względów niemożliwe było zorganizowanie 

spotkania się. W tym roku, dzięki możliwości zapanowania 

nad pandemią (miejmy nadzieję) udało się zgromadzić, co nas 

bardzo cieszy, tak wielu mieszkańców. Frekwencja to mocna 

strona naszej społeczności. Dzięki Państwu, Waszym 

zaangażowaniu i obecności, postawie obywatelskiej, a przede 

wszystkim udziale w wyborach Gmina Osielsko otrzymuje 

nagrody i może organizować takie imprezy jak sobotni 

koncert Kasi Kowalskiej. Przypomnijmy, że za frekwencję  

w wyborach otrzymaliśmy od 

Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego dwie nagrody o wartości 20 tys. i 50 

tys. oraz wygraliśmy wóz strażacki, który ku zadowoleniu dzieci w czasie Święta Gminy 

zaprezentowała OSP Osielsko.  

Zasłużeni samorządowcy, urzędnicy i mieszkańcy zostali wyróżnieni statuetkami.  Na 

scenie wystąpiły dzieci i młodzież z Gminnego Studia Piosenki GOK. Pyszny poczęstunek  

już tradycyjnie przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich.  

Byliśmy także bardzo zbudowani 

Państwa zainteresowaniem programem 

Czyste Powietrze, oraz kolejką do 

naszych urzędników, którzy podczas 

festynu spisywali chętnych 

mieszkańców w ramach Narodowego 

Spisu Powszechnego. Wyjaśnialiśmy także jak zainstalować aplikację 

Blisko, a także odpowiadaliśmy na pytania związane z profilem 

zaufanym i internetowym kontem pacjenta.  

Koncert Kasi Kowalskiej, gwiazdy wielkiego formatu, na naszej 

Żołędowskiej scenie zabrzmiał naprawdę głośnio i energetycznie. Nic dziwnego, że i brawa były gromkie. Byliśmy tam 

z kamerą i niebawem (zapewne po urlopie Tomasza Boguckiego) przedstawimy obszerną relację z tego wydarzenia. 

Tymczasem załączmy relację expressu bydgoskiego. https://expressbydgoski.pl/kasia-kowalska-porwala-publicznosc-

na-koncercie-w-zoledowie-pod-bydgoszcza-zdjecia/ar/c13-15799358 

 



Deklaracje źródeł ciepła  Spis Powszechny 
         Od 1 lipca br. rozpoczął się proces składania 
deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
Obywatele mogą składać deklaracje on-line lub w 
wersji papierowej. 

Do chwili obecnej złożono ponad 225 000 deklaracji w 
ramach aplikacji CEEB. To świetny wynik, który nie 
byłby możliwy bez Państwa zaangażowania, za które 
serdecznie dziękujemy! 

Zachęcamy do złożenia deklaracji drogą elektroniczną 
lub pobrania druków dostępnych również na stronie 
internetowej dedykowanej www.gunb.gov.pl/  
w panelu Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków. Można także złożyć deklarację 
bezpośrednio w Urzędzie Gminy. Mamy na to rok.  
Zapraszamy! 
 

       Przypominamy o obowiązku spisowym do 30 
września. Można to zrobić przez internet  albo zgłosić się 
do Urzędu Gminy do budynku B w godzinach 
urzędowania.  
 

Do tej pory spisało się 63,43 % 
mieszkańców naszej gminy. 
 

  

Skrzyżowanie Szosa Gdańska z ulicami Cholewskiego (Topolowa) i Al. 
Mickiewicza 
       7 września zostało oddane do ruchu skrzyżowanie Szosy Gdańskiej z ul. Jana Pawła II i Topolową. Nie obyło się 

bez pewnych trudności. Ze względu na wadliwie działającą sygnalizację utworzyły się korki. W związku z awarią 

załączono światła pulsujące żółte, a wykonawca został zobowiązany do niezwłocznego rozwiązania problemu. 

Urząd Gminy przedstawił wyjaśnienie wykonawcy oraz ponownie poinformował, że dobór typu skrzyżowania  

tj. w postaci skrzyżowania skanalizowanego z sygnalizacją świetlną wynikał z warunków wydanych przez 

poprzedniego zarządcę Szosy Gdańskiej tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

Wstępne koncepcje przygotowane przez Urząd Gminy Osielsko zakładały również budowę ronda i był to 

proponowany przez urząd wariant.   Za utrudnienia w ruchu przepraszamy. 

XXX lecie klubu żeglarskiego Szczepienia w Gminie Osielsko 

      Wójt Gminy Osielsko  na zaproszenie Bydgoskiego 

Klubu Żeglarskiego w Osielsku wziął udział w 

obchodach XXX lecia BKŻ, które odbywały się 

wspólnie z XXI regatami pamięci w dniach 11-12 

września 2021 na akwenie Zalewu Koronowskiego i 

przystani Kujawsko – Pomorskiego Okręgowego 

Związku Żeglarskiego. Wójt Gminy Osielsko 

wręczył puchar za zajęcie II miejsca w regatach 

pamięci w klasie FINN. Gmina Osielsko 

doczekała się 

żagla ze swoim 

logo. Zdjęcia 

prezentujemy 

na fb  Gmina 

Osielsko.  

       Poziom zaszczepienia mieszkańców w gminie Osielsko 

obecnie wynosi 58,7% (w pełni zaszczepionych).  

Od 1 września w ramach promocji szczepień 

mieszkańcy, którzy zostali zaszczepieni po  

11 sierpnia 2021 roku bez względu na wiek 

 i miejsce szczepienia mogą zgłosić się do 

Urzędu Gminy i odebrać ciśnieniomierz.  

    

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
http://www.gunb.gov.pl/
https://spis.gov.pl/
https://www.osielsko.pl/sites/default/files/aktualnosci/Inwestycje/Strabag%20wyjasnienie%20sygnalizacja.pdf
https://www.facebook.com/OsielskoGmina/photos/pcb.3059201774350034/3059196544350557
https://www.facebook.com/OsielskoGmina/photos/pcb.3059201774350034/3059196544350557
https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking


Warsztaty artystyczno - rozwojowe dla dorosłych mieszkańców gminy 
 i  koncert zespołu Heldorado „Wolność jest w nas” 
      GOPS Osielsko, GOK Osielsko oraz Świetlica w Żołędowie organizują dla dorosłych mieszkańców naszej gminy  

bezpłatne warsztaty artystyczno rozwojowe o bardzo atrakcyjnym i bogatym programie, w którym między innymi 

warsztaty gry na bębnach, warsztaty z psychologiem o bardzo ciekawych 

zagadnieniach, takich jak emocje, przekonania, relacje, a także warsztaty 

tańca afrykańskiego. Program będzie trwał od 18 września do 7 grudnia. 

Zapisy na cały cykl pod nr tel. 601 827 018.  Polecamy. Udział jest bezpłatny, 

dobrowolny i świadomy. Więcej informacji tutaj. 

       W programie warsztatów znalazł się także koncert 

zespołu Heldorado w dniu 18 września o godz. 19.00, na 

który organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych, bez 

obowiązku zapisywania się  na zajęcia, na plac przy 

świetlicy w Żołędowie.  

Oczywiście wstęp wolny!  

 

Wydarzenia sportowe i pogoda 

           Wydarzenia sportowe zostaną podsumowane w Przeglądzie Tygodnia, który będzie opublikowany po powrocie  

z urlopu Pana Tomasza Boguckiego, głównego specjalisty ds. promocji w Gminie Osielsko.  

Korzystajmy z pogody babiego lata. Dlaczego 

„babiego”? Ktoś wie?  

  

Przypominamy:   szczepmy się   oraz  o 

obowiązku spisowym 

Pozdrawiamy. 

 

Tydzień podsumowała Justyna Ściesińska, 

Urząd Gminy Osielsko. 

 

https://www.facebook.com/OsielskoGmina/photos/a.2418551898415028/3056737961263082/
https://www.youtube.com/watch?v=86Ik0L3xD-o
https://spis.gov.pl/

