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Odpowiedzi na wnioski 
i interpelacje radnych

Na lipcowej Sesji Rady Gminy 14 lipca radni złożyli swoje wnioski. 1 sierpnia otrzymali
odpowiedzi, które są dostępne do pobrania w naszym Biuletynie Informacji Publicznej.

RADA GMINY OSIELSKO

„Uhonorowanie śp. Tadeusza Tarkowskiego – artysty malarza, nazwą ulicy,
placu lub ronda na terenie naszej gminy. Tadeusz Tarkowski - urodził się w
Osielsku w 1910 r. Studia artystyczne rozpoczął w okresie międzywojennym
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem prof. F.
Kowarskiego, kontynuował je w latach 1944—1945 w Królewskiej Akademii
Sztuk Pięknych w Sztokholmie pod kierunkiem prof. Sven Erixona, a
ukończył edukację w 1948 r. na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
pod kierunkiem prof. B. Jamontta. Od 1931 r. należał do Związku Plastyków
Pomorskich i od tego czasu eksponował swoje prace w Bydgoszczy i w
innych miastach na Pomorzu. Po wojnie brał udział w wystawach Okręgu 

Radny Andrzej Matusewicz wnioskował o:

1.

Bydgoskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Zdobył II nagrodę za ilustracje dla Ossolineum (Lwów,
1931) oraz nagrodę Towarzystwa Sztuk Pięknych w Bydgoszczy (1937). Został odznaczony Złotym Krzyżem
Zasługi. Prace jego zakupiło Ministerstwo Kultury i Sztuki, Prezydium WRN w Bydgoszczy, Muzeum w
Grudziądzu. Był dyrektorem Technikum Geodezyjnego w Bydgoszczy. Córka pana Tadeusza do dziś
mieszka w Bydgoszczy.”  

Odp: Informuję, że Zarządzeniem Nr 63/2021 z dnia 5 października 2021 r. powołałem Zespół ds. weryfikacji
granic i nazw miejscowości oraz nazewnictwa ulic i adresów. Zadaniem zespołu jest czuwanie nad
określonym porządkiem w nazewnictwie. Wniosek będzie przez zespół rozpatrzony.

2. ”Wzorem m.in. Bydgoszczy wnioskuję o budowę w Osielsku własnej, gminnej elektrowni słonecznej
(farmy fotowoltaicznej) w celu uzyskania jak największej samodzielności energetycznej niezbędnej do
oświetlenia ulic czy zaopatrzenia w prąd obiektów gminnych. Służę kontaktami do osób w bydgoskim
ratuszu kierującymi tym przedsięwzięciem oraz przygotowanym już studium wykonalności tej inwestycji
na kilku polderach w granicach miasta.”

Odp: Szanowny Panie, Miasto Bydgoszcz montuje w br. panele fotowoltaiczne na kolejnych obiektach
użyteczności publicznej, co jest powszechnie wiadomo. Pragnę przypomnieć, że Gmina Osielsko także
zrealizowała instalacje fotowoltaiczne na budynkach wszystkich szkół i na budynku przy ul. Centralnej 6.
Farma fotowoltaiczna, która ma być realizowana na terenie lotniska, to inwestycja S.A. Port Lotniczy, w
której miasto Bydgoszcz ma 23% udziałów. Ponadto informuję, że sprawy odnawialnych źródeł energii
zostały ujęte w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022 – 2030.

3. „Na ul. Centralnej naprawić dużą wyrwę w ulicy. Prawy pas jezdni, za szkołą a przed lecznicą dla zwierząt
jadąc do Szosy Gdańskiej.”

Odp: Wniosek w tej sprawie został przekazany wg kompetencji do Zarządu Dróg Powiatowych w
Bydgoszczy. 
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RADA GMINY OSIELSKO

W imieniu mieszkańców wniosek o zamontowanie kamer na placu zabaw i
boisku do siatkówki plażowej na ul. Osiedlowej w Bożenkowie w celu
poprawy bezpieczeństwa oraz zapobiegnięcia aktom dewastacji.

Radna Iwona Ratuszna wnioskował o:

1.

Odp: Informuję, że ww. zadanie jest zaplanowane.

Odp: Informuję, że przeznaczanie środków na inwestycje i utrzymanie dróg wynika z przeprowadzanych
szacunków wartości inwestycji oraz wniosków GZK. Z uwagi na zwiększające się koszty inwestycji
drogowych nie widzę obecnie podstaw do dokonywania proponowanych przez Pana zmian.

2. „Wnioskuję o zatrudnienie w Urzędzie Gminy przynajmniej jednej osoby, która codziennie będzie
sprawdzać w terenie stan dróg i terenów zielonych (oczywiście według określonych reguł), a także będzie
sprawdzać wykonanie prac z tym związanych. Ponadto będzie kontrolować wjazdy na budowy pod kątem
zniszczenia i zanieczyszczenia urządzeń pasa drogowego (chodniki, jezdnie, ścieżki rowerowe, trawniki,
rowy i inne).”

Odp: Odnośnie zatrudniania dodatkowych pracowników do codziennego sprawdzania dróg i terenów
zielonych proszę zwrócić uwagę na kwestie kompetencji wynikające z uchwał Rady Gminy dot. GZK, w
tym jako Zarządu Dróg Gminnych. Za stan dróg gminnych odpowiada GZK i stan dróg jest sukcesywnie
sprawdzany. Odnośnie utrzymania zieleni (poza zielenią będącą w kompetencji GZK) na br. zaplanowano
dodatkowe stanowisko w Urzędzie Gminy w Ref. Ochrony Środowiska i obecnie jest w toku procedura
naboru.

„przeznaczenie znacznie większych niż obecnie kwot na bieżące
utrzymanie dróg i terenów zielonych w naszej gminie.Środki na ten cel
proponuję pozyskać z pieniędzy przeznaczonych na inwestycje. A
ponieważ każdego roku zostają nam pieniądze z niewykonanych
planowanych inwestycji dlatego też można na kolejnej sesji dokonać
korekty budżetu wiedząc, jakie inwestycje nie dojdą do skutku w tym roku.
Jeżeli tego nie uczynimy to w krótkim okresie czasu będziemy zmuszeni
wydawać znacznie więcej na naprawy i remonty niż na nowe inwestycje.”

Radny Andrzej Różański wnioskował o:

1.
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RADA GMINY OSIELSKO

udostępnienie do rady gminy inwentaryzacje starych opraw ulicznych, z
podziałem na wsie i ulice i informacji jaką są skalą na tle pozostałego
oświetlenia w gminie. 

Radny Robert Wolf wnioskował o:

1.

Odp:  W załączeniu przekazuję wykaz opraw z sodowym źródłem światła na
majątku Gminy Osielsko. (dostępne na www.bip.osielsko.pl)

odnośnie transmisji „z urzędu”. W takim przypadku należy zapewnić odpowiedni standard transmisji,
przeprowadzać analizy ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych oraz anonimizować dane osobowe,
które mogą się pojawiać podczas dyskusji na komisjach, a których upublicznienie stanowiłoby naruszenie
prawa z konsekwencjami karnymi. Niewątpliwie musiałoby nastąpić zwiększenie obsługi personalnej
komisji ze strony Urzędu Gminy. Należałoby również uprzednio dokonać stosownych zmian w Statucie
Gminy Osielsko. Ponieważ sprawa przygotowania projektu zmiany statutu nie jest wyłączną kompetencją
Wójta, pozostawiam tą sprawę do przemyślenia i ewentualnej inicjatywy uchwałodawczej Rady Gminy. 

„transmisję obrad z posiedzeń Komisji Rodziny i Komisji Rozwoju
Gospodarczego.

Radny Maciej Landowski wnioskował o:

1.

Odp: Odpowiadając na Pana wniosek pragnę zauważyć, że jestem
zwolennikiem jak najszerszej informacji publicznej, czego dowodem były
różne inicjatywy i przyjęte praktyki jeszcze przed wprowadzeniem w 2018
roku zmian w zakresie jawności działania w ustawie o samorządzie
gminnym. Jawność obrad komisji poprzez prawo wstępu na posiedzenia,  z
możliwością rejestracji dźwięku i obrazu, gwarantuje Obywatelom w art. 61
Konstytucja. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że czym innym są uprawnienia
obywatelskie, które mogą być dowolnie realizowane, a czym innym decyzja 

naprawę zapadlisk w asfalcie na ul. Kolonijnej na wysokości nr 79-81 w
Osielsku. Wyżej wymienione nierówności powstały przy podłączeniu się do
sieci gazowej.

Radny Konrad Cichański wnioskował o:

1.

Odp:   Wniosek w tej sprawie został przekazany do Zarządu Dróg
Powiatowych w Bydgoszczy. 
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W odpowiedzi na wniosek radnego złożony na sesji w dniu 14 lipca 202 r.  w
sprawie transmisji obrad z posiedzeń Komisji Rodziny i Komisji Rozwoju
Gospodarczego wyjaśniam, co następuje:   

 Kwestię rejestracji i transmisji obrad Rady Gminy reguluje przepis art. 20 ust. 1
b ustawy o samorządzie gminnym:

 „1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty.”

.Regulacja ta nie dotyczy jednak obrad komisji Rady i ustawa o samorządzie gminnym tego zagadnienia
nie uwzględnia.

Zgodnie z art.3 ustawy o dostępie do informacji publicznej:         
„ Art. 3 [Zakres prawa do informacji publicznej]
1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest
to szczególnie istotne dla interesu publicznego;
2)wglądu do dokumentów urzędowych;
3)dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych
wyborów.
2. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej
zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.”

W art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawiera: 
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów
samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie,
w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem
Skarbu Państwa.
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia
kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością
rejestracji dźwięku lub obrazu.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w
ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku
publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i
Senatu ich regulaminy.”

Normy wyżej przywołanych przepisów Konstytucji RP i ustawy o dostępie do informacji publicznej zostały
skonkretyzowane w zapisach Statutu Gminy Osielsko przyjętego Uchwałą nr VIII/71/2018 Rady Gminy
Osielsko z dnia 12 października 2018 r:.
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. „§ 114. 1. Jawność posiedzeń sesji i Komisji zapewnia się w szczególności poprzez:
 1) podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie, miejscu i przedmiocie obrad sesji poprzez
wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń urzędu na co najmniej 5 dni przed terminem sesji oraz na
tablicach ogłoszeń w sołectwach za pośrednictwem sołtysów lub osób przez nich wskazanych;
 2) wcześniejsze podanie do publicznej wiadomości terminu, miejsca i przedmiotu obrad Komisji poprzez
wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń urzędu najpóźniej w przeddzień danego posiedzenia;
 3) wyznaczenie na sali obrad miejsca dla obywateli wyrażających wolę wstępu na posiedzenia.
 2. Przewodniczący Rady może po uzgodnieniu z Wójtem zdecydować 
 o poinformowaniu o sesji poprzez zamieszczenie ogłoszeń w lokalnej prasie, przy czym ogłoszenie w
miejscowej prasie jest obowiązkowe jeżeli przepisy ustaw szczególnych tak stanowią ze względu na
przedmiot projektów uchwał wymagających dla skuteczności rozstrzygnięcia takiej procedury.
 3. Obywatele mogą rejestrować przebieg obrad poprzez utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk w sposób nie zakłócający porządku obrad.”

Jawność działania organów gminy obejmuje prawo obywateli do uzyskiwania informacji, w art. 11b ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym wprost wskazano, że jawność działania organów gminy obejmuje w
szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej
komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym
protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Każdy może nagrywać posiedzenia komisji
rady gminy. 

Na podstawie powyższych regulacji należy wskazać, że jawność działania organów gminy, o której mowa w
art. 11b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym obejmuje prawo do informacji o działalności organu
stanowiącego gminy (w którym – zgodnie z konstytucją – zawiera się możliwość rejestracji obrazu i
dźwięku), które rozciąga się nie tylko na sesje rady, ale także na posiedzenia jej komisji. Wobec tego nie
ulega wątpliwości, że każdy (w tym też radny) może nagrywać posiedzenia komisji rady gminy. Nie ma
podstaw do tego, by komisja rady, czy też sama rada gminy ograniczała takie uprawnienie. Nie ma
obowiązku rejestrowania posiedzeń komisji. 

Odrębnym problemem jest zaś oficjalne transmitowanie posiedzeń komisji rady gminy, czy też
udostępniania nagrań z jej prac. Na mocy art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady
gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, zaś nagrania
obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, o tyle nie ma
tożsamej regulacji odnoszącej się do komisji rady gminy. Nie istnieje zatem obowiązek rejestrowania
posiedzeń komisji.

Teoretycznie istnieje możliwość udostępniania obrad komisji Rady Gminy w czasie rzeczywistym, poprzez
transmisję za pośrednictwem Internetu, kwestia takiej transmisji powinna być wszechstronnie
przemyślana przez radnych. Na komisjach w sposób nieformalny niejednokrotnie poruszane są
zagadnienia z użyciem nazwisk i adresów osób fizycznych co w przypadku transmisji mogłoby naruszać
przepisy o ochronie danych osobowych. Właśnie nie do końca sformalizowany charakter obrad komisji
pozwala radnym na swobodną dyskusję i tym samym na podejmowanie już jednoznacznych decyzji po
przeprowadzeniu takich dyskusji.

Reasumując, dla wprowadzenia transmisji z obrad komisji Rady Gminy konieczne jest wprowadzenie
stosownych zapisów w Statucie Gminy, poprzez przyjęcie przez Radę stosownej uchwały zmieniającej
Statut Gminy Osielsko podjęty Uchwałą nr VIII/71/2018, gdyż takie postanowienie mieściłoby się w
regulacjach dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów gminy (art. 22 ust. 1 ustawy o
samorządzie gminnym). Zważyć przy tym należy także na to, że dla przeprowadzenia transmisji niezbędne
byłoby za każdym razem zapewnienie obsługi teleinformatycznej takiej transmisji obrad komisji.



Strategia rozwoju gminy jest dokumentem, który
określa  w jaki sposób gmina powinna się rozwijać
pod względem czynników społecznych, gospodar-
czych i przestrzennych w najbliższych kilku latach.
Stworzenie takiej publikacji nie jest obowiązkowe,
jednak jest ona traktowana jako podstawowy i naj-
ważniejszy dokument dla samorządu, który określa
zalecenia wskazane dla dokumentów wdrożenio-
wych i planowania przestrzennego. 
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Strategia Rozwoju Gminy
na lata 2022-2030

Żeby gmina mogła skutecznie działać, potrzebny jest dobry plan działania w postaci
„Strategii Rozwoju Gminy”.

GMINA OSIELSKO

Gminy Osielsko na lata 2022-2030. Zachęcamy do
podzielenia się swoją opinią, można to zrobić na
dwa sposoby: drogą korespondencyjną poprzez
dowolnego operatora pocztowego lub drogą
elektroniczną, wypełniając ankietę, która znajduje
się na naszej stronie internetowej www.osielsko.pl. 
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata
2022-2030 jest dostępny w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.osielsko.pl), na naszej stronie
internetowej www.osielsko.pl oraz wydrukowany i
dostępny do wglądu w Punkcie Informacyjnym
Urzędu Gminy w godzinach jego pracy.
W prace nad dokumentem Strategii Rozwoju
Gminy Osielsko zaangażowało się wiele osób:
eksperci, radni, urzędnicy i przedstawiciele instytucji
publicznych. Podziękowania należą się miesz-
kańcom, którzy brali udział w konsultacjach
społecznych, które były realizowane na terenie
gminy Osielsko. Pokazały one jak istotną rolę pełnią
przedstawiciele lokalnej społeczności. Dzięki ich
zaangażowaniu możliwa była identyfikacja miejsco-
wych problemów i poznanie oczekiwań społeczno-
ści. Przygotowywanie Strategii pokazało, że gmina
Osielsko w nadchodzących latach może stać się
liderem innowacyjnych i twórczych rozwiązań, które
związane są z potrzebami prężnie rozwijającej się
społeczności.

„Strategia rozwoju gminy powinna wskazywać kie-
runki rozwoju społecznego, gospodarczego i prze-
strzennego. Pełni także rolę włączającą społe-
czność lokalną w sprawy gminy, na przykład
poprzez proces konsultacji czy oceny działań sa-
morządowców”.

– wiceminister funduszy i polityki regionalnej
Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Ukazuje główne cele, jakie gmina sobie obrała do
zrealizowania, a także bada najważniejsze czynniki i
potrzeby rozwojowe gminy. Włącza także społecz-
ność lokalną w sprawy gminy, np. poprzez proces
konsultacji czy oceny działań samorządowców. Do 9
września mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w
prowadzonych konsultacjach społecznych, na te-
mat tego, co uważają o projekcie Strategii Rozwoju 

http://www.osielsko.pl/
http://www.osielsko.pl/


Sto wydań „Przeglądu Tygodnia” to sporo jak na
pracę jednej osoby. Jak wspominasz początki
wydawania Przeglądu Tygodnia i po co w ogóle
realizacja tego projektu?

Za każdym sukcesem stoi zawsze więcej niż jedna
osoba. Nic by nie powstało ani „Przegląd Tygodnia”,
ani ten „Przegląd Miesiąca”, gdyby nie otwartość
wójta, wice wójta, sekretarz, skarbnik na potrzebę
nowych sposobów komunikacji z mieszkańcami. Ja
jestem tylko narzędziem, któremu pozwolono
pracować. „Przegląd Tygodnia” to również Patrycja
Frąckowska i Justyna Ściesińska no i oczywiście
teraz ty, Angelika Olejniczak. Początki jak to zwykle
bywa, nie były proste i nadal nie są. Pomysł z
„Przeglądem Tygodnia” nie jest nowy, w wielu
miastach jest on realizowany tak jak u nas,
oczywiście pod różnymi nazwami. W większych
miastach takie projekty realizują nawet regionalne
oddziały telewizji. Koszt takiego 10-minutowego
odcinka realizowanego przez telewizję waha się
pomiędzy 4-6 tysięcy złotych, my takich odcinków
dla mieszkańców gminy Osielsko nagraliśmy sto,
oczywiście we własnym zakresie. Nie będę ukrywał,
że jestem z tego bardzo zadowolony, że wspólnie z
Patrycją Frąckowską i Justyną Ściesińską udało nam
się stworzyć, bazując tylko na własnych
umiejętnościach ciekawy produkt dla naszych
mieszkańców. Dwa lata temu nie posiadaliśmy
żadnego sprzętu do realizacji takiego projektu co
oczywiście widać w pierwszych Przeglądach.
Mieliśmy tylko wizję i oczywiście wiedzę, że
dzisiejsza promocja gminy nie może się rozwijać, nie
wykorzystując potencjału, jaki dają nowe media.
Dlatego dzisiaj oprócz strony www, Facebooka,
YouTube, aplikacji BLISKO wykorzystujemy również
Instagram i Tiktoka. Przez te dwa lata udało nam się
polepszyć sprzęt, który zdecydowanie ułatwia nam
dzisiaj realizację projektu. 
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100 wydań 
Przeglądu Tygodnia

Kierownik projektu to ktoś, kto konsekwentnie realizuje projekty i osiąga cztery cele:
doprowadza do wykonania i przekazania produktów, dba o powstawanie korzyści
biznesowych oraz zostawia klientów z uśmiechem na twarzy. 
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Małymi kroczkami w mojej ocenie ten projekt
wygląda coraz lepiej. „Przegląd Tygodnia” ma kilka
zadań, powstał po to, by pokazywać mieszkańcom,
co się wydarzyło w ostatnim tygodniu i na co warto
zwrócić uwagę w nadchodzącym. Ponadto ma
promować ciekawych ludzi, wydarzenia, ale przede
wszystkim nasze dzieciaki, które osiągają wszelakie
sukcesy w każdej dziedzinie sportowej i naukowej.
Ma pokazywać nowe projekty realizowane przez
poszczególne referaty w urzędzie, które są
skierowane do mieszkańców. Ma informować o
realizowanych inwestycjach i odpowiadać na inne
potrzeby. Czy udaje nam się realizować te wszystkie
założenia w 100%? Chciałbym móc odpowiedzieć na
to pytanie – tak. Projekt się rozrasta, apetyty i
oczekiwania również, niestety na obecną chwilę
dwiema osobami nie jesteśmy wstanie poruszyć
wszystkich interesujących mieszkańców tematów. 



Jak się zmieniał „Przegląd Tygodnia” na przestrzeni
tych stu wydań?

Tak jak już wspomniałem to projekt, który cały czas
się rozwija a my razem z nim. Dzisiaj „Przegląd
Tygodnia” w porównaniu do naszego pierwszego
wydania wygląda całkiem nieźle, ale w porównaniu
do dziennika telewizyjnego jeszcze słabo. Mnie
uczono by porównywać się z lepszymi, więc do
pełnego zadowolenia jeszcze długa droga przed
nami. Oczywiście nic nie dzieje się samo, z
pewnością do osiągnięcia obecnego poziomu
przyczyniły się warsztaty z dr Moniką Siwak
wykładowcą i dziennikarką w Polskim Radio
Pomorza i Kujaw. Kilka rad otrzymałem również od
Elwiry Ziółkowskiej Kierownik Sekcji Marketingu i
Reklamy w TVP3 Bydgoszcz oraz innych bardziej
doświadczonych kolegów i koleżanek, z którymi
współpracuję przy realizacji różnych projektów
promocyjnych. Od tego roku w „Przeglądzie
Tygodnia” pojawiły się reklamy. Są one wynikiem
umowy barterowej, dzięki której Gmina Osielsko w
ramach wymiany reklam, bezpłatnie umieszcza
swoje materiały między innymi na telebimie przed
Galerią Osielsko. 
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działania na zeszłorocznym Święcie Gminy oraz
Radna Beata Polasik i Radny Paweł Kamiński, którzy
na tegorocznej sesji absolutoryjnej wielokrotnie
podkreślali słuszny kierunek naszych działań. 
Jesteśmy też ogromnie wdzięczni mieszkańcom
gminy Osielsko za każde ciepłe słowo, każdą łapkę
w gorę i subskrypcję. Powiem wam, że nic nie cieszy
tak bardzo, jak usłyszeć od przypadkowo spotkanej
osoby – „Oglądam wasz Przegląd, świetna robota”.

Z perspektywy czasu, czy tak wyobrażałeś sobie, że
„Przegląd Tygodnia” będzie wyglądał?

Wyobrażam sobie, że będzie wyglądał lepiej, ciągle
myślę jak go udoskonalić i co polepszyć. To nie jest
jego ostateczna wersja. Mamy jeszcze dużo do
zrobienia, wszystko mogłoby ewoluować szybciej,
gdyby powstał Referat Promocji. Niestety obecnie
żyjemy w trudnych czasach, wcześniej covid, teraz
wojna za naszą wschodnią granicą, drastyczna
inflacja na całym świecie. Te sytuacje nie sprzyjają
podejmowaniu decyzji, które wiążą się ze
zwiększeniem na samym początku kosztów, które
pewnie wygenerowałby nowy referat. Jednak
większość z nas wie, że w dłuższej perspektywie
bardzo trudno będzie rozwijać gminę bez dobrej
komunikacji z mieszkańcami. Z pewnością potrzeb
komunikacji nie załatwi tylko zwiększenie ilości
tablic informacyjnych w gminie. Takiemu zadaniu
będą mogły sprostać takie projekty jak „Przegląd
Tygodnia” czy „Przegląd Miesiąca” może kiedyś
radio Osielsko, czy tv Osielsko, kto wie. „Przegląd
Tygodnia” to zaledwie mały kroczek, który
pozwolono mi wykonać. Moja wizja tego jak,
mogłoby to wyglądać, sięga o wiele dalej. 

Trochę od strony technicznej, jak wygląda proces
składania „Przeglądu Tygodnia”?

Nie jestem pewien czy to będzie kogoś interesować,
w skrócie mogę powiedzieć, że wymaga to bardzo
dobrej znajomości kilku programów. 

W tym zakresie współpracę nawiązaliśmy również z
Filharmonią Bydgoską oraz BCTW i jesteśmy
otwarci na nowe propozycje. Ogromną przyjemność
sprawił nam również Przewodniczący Rady Gminy
Osielsko Benedykt Leszczyński wyróżniając nasze 



Do obróbki dźwięku wykorzystuję audacyty oraz
ocenaudio, do obróbki zdjęć photoschop oraz
lightroom, do tworzenia elementów graficznych
CorelDraw, do montażu filmów wykorzystuję
Wondershare Filmora. Obecnie uczę się Premiere
Pro, do efektów używam również Wondershare
Filmora oraz uczę się After Effects, niezbędny jest
również Free Cam 8, czasem trzeba coś zgrać, Azure
i Ivona te programy wykorzystuję do tworzenia
sztucznego głosu oraz prosty paint.net. Poza tym
przydaje się wiedza z fotografii, obsługi aparatów
fotograficznych, gimbali do aparatów i telefonów,
rok temu zrobiłem również uprawnienia na pilota
drona. Materiały do „Przeglądu Tygodnia” zbieram,
ogrywając wydarzenia przez cały tydzień. Część z
naszych klubów sportowych, świetlic gminnych,
wysyła nam zdjęcia z opisami, czasem nawet relacje,
które również wykorzystujemy w przeglądzie.
„Przegląd Tygodnia” nagrywamy w piątek, zajmuje
nam to około 2 godziny, oczywiście wcześniej
przygotowujesz tekst do przeglądu, który później
zamieniam na napisy. W poniedziałek robimy
dogrywkę, z tego, co wydarzyło się w sobotę i
niedzielę lub tworzę sztuczny głos. Cały montaż
odbywa się w poniedziałek. Złożenie 10-15-
minutowego materiału przy bardzo dobrej
znajomości wyżej wymienionego oprogramowania
zajmuje mi od 8 do 12 godzin wraz z publikacją. A
potem już mam dzień wolny. 😉

Jakie trudności wiążą się z cotygodniową realizacją
„Przeglądu Tygodnia”?

Kiedy coś, co robisz, staje się jedną z twoich pasji,
mieści się w kręgu twoich zainteresowań,
przestajesz na to patrzeć przez pryzmat trudności.
Pragniesz rozwijać projekt, widzisz realne,
przeliczalne korzyści z niego płynące, wtedy nawet
czas, który poświęcasz w soboty i niedziele, nie jest
już dla ciebie problemem. Chociaż inaczej może
widzieć to twoja rodzina. Niemniej jednak bez
uczestnictwa w tych sobotnio-niedzielnych
wydarzeniach takie projekty jak „Przegląd
Tygodnia” 
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czy „Przegląd Miesiąca” nie miałyby sensu. Dzisiaj
niestety nic nie jest pewne, jak już mówiłem, żyjemy
w dziwnych czasach. Przed naszym wójtem bardzo
trudny okres, pędząca inflacja spowoduje, że będzie
musiał podjąć trudne decyzje o zawieszeniu
pewnych projektów oraz inwestycji. Być może
nawet rezygnację z niektórych z nich. Na tę chwilę
mamy zielone światło i z tego korzystamy, ale co
przyniesie jutro, nikt tego nie wie.

Czego ci życzyć? 

Chyba, raczej czego nam życzyć? Na pewno
kolejnych 100 Przeglądów Tygodnia. Obecnie nasz
tandem zaczyna się powoli fajnie zazębiać, ale
przydałby się w naszym zespole jeszcze jeden
dziennikarz albo polonista z zacięciem do pisania i
ktoś do montażu i realizacji nagrań. Oczywiście
dalszej przychylności władz gminy na wszystkie
realizowane przez nas projekty. Na resztę
zapracujemy. 

Korzystając z okazji, chciałbym zaprosić mieszka-
ńców do kontaktu z nami, w celu udziału w
realizowanych projektach. Może jest coś, czym
chcielibyście podzielić się z innymi mieszkańcami
na łamach naszego Przeglądu Tygodnia lub
Przeglądu Miesiąca. Napiszcie do nas na
promocja@osielsko.pl lub zadzwońcie 52 324 18 84
albo 533 412 984. Masz zacięcie pisarskie, chcesz się
czymś podzielić, skontaktuj się z nami. Pamiętajmy,
że to my wszyscy tworzymy Gminę Osielsko, a
projekty, które prowadzimy, chcemy prowadzić z
Wami i dla Was.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsY3PodBBT_3qEgEAeF-nwHFvYt9vA:1661910903020&q=Adobe+After+Effects&si=AC1wQDDagiMg03ncxeOQZbwVe-CJxRCchC-jr2hCPTxjc9wbgJ1jAUPzn_9dsDmqKCvbagQnDlP579PsRCXri6RItE4tPxNN5xekuPg2nJ-8IwZ0MtYcEHEWAQ68AOQnYgNVWSNK299s686scj1O_1CPceWjIR8e9WB26fq4gNY5XtxZk-Z_m11CqAq2uMcuSpGipAtuKcmlvlAdGi-gUz9cZCVEDzkUR1G864azzfJEwsErKhJEOMFUl_AZnWZttfxFrXnO6ee1wplDqfAJJxSkN0v9JBzJLZgvWep9TVMwYY4aNgytaj0%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiXipfI_O_5AhWNvYsKHageC9MQxA16BAhvEAU
mailto:promocja@osielsko.pl


Poprzeczka została ustawiona bardzo wysoko, na
pierwsze spotkanie z tego cyklu zaproszono
obecnego europosła Radosława Sikorskiego, który
w swojej karierze politycznej piastował takie
stanowiska jak Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej od 24 września 2014 do 23 czerwca 2015,
Minister Spraw Zagranicznych od 16 listopada 2007
do 22 września 2014, Minister Obrony Narodowej od
31 października 2005 do 7 lutego 2007. 

Czy każdy mieszkaniec gminy Osielsko może
poznać wielkiego polityka? 

Niewątpliwie Radosław Sikorski takim politykiem
jest, i było mi ogromnie przyjemnie poznać osobę w
przeszłości piastującą w Polsce stanowiska ministra
obrony narodowej i ministra spraw zagranicznych.
Okazuje się, że poznanie takiego polityka dla
zwykłego mieszkańca nie jest niemożliwe i w
dodatku nie potrzeba być działaczem danej opcji
politycznej. Jedynym wymogiem jaki organizatorzy
postawili przed potencjalnym słuchaczem -
zapewne 
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Człowiek nie zna świata, to skąd może wiedzieć, co się
gdzie indziej dzieje. Tyle co się w telewizji ogląda, ale czy

to pokazują prawdę? Dla samej prawdy nikt by nie
wymyślił czegoś takiego, żeby świat się w domu oglądało.

~Wiesław Myśliwski
 

#PlatformaRozmawia to cykl spotkań z politykami  jaki zapowiada Michał Sztybel
Wiceprezydent Bydgoszczy oraz Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w
Bydgoszczy. 
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organizacyjnym - było zgłoszenie e-mailowe chęci
udziału w spotkaniu. Z nutką niepewności, czy aby
na pewno każdy może w takim spotkaniu
uczestniczyć wyraziłem swoją chęć uczestnictwa
wysyłając 20 lipca swoje zgłoszenie. Pięć dni przed
spotkaniem otrzymałem imienne zaproszenie. Za co
organizatorom serdecznie dziękuję. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82kowie_Sejmu_Rzeczypospolitej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Spraw_Zagranicznych_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Obrony_Narodowej
https://lubimyczytac.pl/autor/15992/wieslaw-mysliwski


Obecne kontrakty na sprzęt wojskowy, który ma
do nas trafić pod koniec dekady to też słabe
rozwiązanie. Jedyne co gwarantuje Polsce
bezpieczeństwo to udział w NATO i w Unii
Europejskiej, podkreślał w swoich wypowiedziach
Radosław Sikorski. Były minister odpowiedział na
wiele pytań słuchaczy. Nagranie z całego spotkania
jest dostępne w mediach społecznościowych.
Zainteresowanych odsyłam na stronę facebook
Radosława Sikorskiego i Michała Sztybla.

W OKOPIE, W REDAKCJI, W MINISTERSTWIE -
nieoczekiwany bonus. 

Zbiór relacji Radosława Sikorskiego z wydarzeń
historycznych, których nie tylko był uczestnikiem,
ale również, które tworzył, to nie lada gratka dla
każdego pasjonata historii, polityki czy dzienni-
karstwa. Wywiady z Margaret Thatcher, Henrym
Kissingerem, Olegiem Gordijewskim pułko-
wnikiem KGB. Refleksje nad polską rzeczywistością
lat 90 i próba ocenienia dzisiejszych sytuacji i
wyzwań jakie stają przed Polską i Europą. 

Takich spotkań na których można poznać, zadać
pytanie, posłuchać wypowiedzi polityków powinno
być zdecydowanie więcej. W mojej ocenie warto
jest korzystać z każdej możliwej okazji by
bezpośrednio poznawać osoby na które w
przyszłości będziemy lub nie będziemy głosować.
Łudzi się ten kto myśli, że Świat i Ludzi pozna z
domowego fotela. O tym gdzie? i kiedy? będzie
można spotkać polityków w Bydgoszczy i jak
uczestniczyć w spotkaniu będziemy Państwa
informować na bieżąco. 

Czy Polska jest bezpieczna w roku 2022 przy wojnie
która się dzieje tuż za naszą granicą? – zapytał
Michał Sztybel.

Wojna w Ukrainie obnażyła poziom rosyjskiego
wojska. Zdaniem Sikorskiego bezpowrotnie został
utracony mit o potędze Rosji. „ … myśleliśmy, że
Rosja ma armię, nie tyle równoważną co
przynajmniej w tej samej klasie co Stany
Zjednoczone. Okazuje się, że ma armię
dwudziestowieczną z dziewiętnastowieczną logi-
styką.” Zdaniem Sikorskiego sukcesy rosyjskich
działań na Krymie, w Syrii, w Gruzji były wynikiem
działań małych elitarnych jednostek, które nie
odzwierciedlały całej armii rosyjskiej. Zwraca on
jednak uwagę na bardzo ważną rzecz, że choć „ …
okazało się, że zdolności rosyjskie są mniejsze niż
sądziliśmy ale to nie powinno nas usypiać, bo
jednocześnie pokazało to, że rosyjskie intencje są
znacznie gorsze”. Sikorski obserwując sytuację
przed napaścią Rosji na Ukrainę nie spodziewał się,
że Putin podejmie takie działania, ponieważ w jego
ocenie armia w liczbie 120 tys. żołnierzy kompo-
nentu lądowego nie jest w stanie okupować całej
Ukrainy. „To było źle wymyślone od samego
początku”. Z tej sytuacji Polska musi wyciągnąć
jeden wniosek:  „uważam, że bohaterstwo Ukrainy
dało nam bezcenny czas, dało nam dekadę na
dozbrojenie się”.

Jak zmieniła się polska armia na przestrzeni
ubiegłych lat i jak ocenia Pan te zakupy na ostatnią
chwilę, czy można było zrobić to inaczej?

Zdaniem Sikorskiego cztery typy czołgów, które
posiada obecnie armia polska to nie jest najlepsze
rozwiązanie. Utrudnia to logistykę i obsługę, która
teraz jest związana z czterema różnymi typami
pocisków, z czterema typami części zamiennych
itad. „Powinniśmy brać przykład od naszych
sojuszników, takich jak Stany Zjednoczone, które
posiadają jeden rodzaj czołgów.” Zapowiedzi
obecnego rządu o armii wyposażonej w sprzęt
wyprodukowany w polskich fabrykach również
spłonęły na panewce z powodu braku zakupu przez
7 lat jakichkolwiek licencji. 
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Książkę czyta się bardzo
szybko z ciekawością prze-
chodząc od rozdziału do roz-
działu. Choć przedstawia ona
zaledwie ułamek pracy Ra-
dosława Sikorskiego jako re-
portera, publicysty i polityka,
to pozycja którą z pewnością
warto przeczytać.



Czekaliśmy, czekaliśmy no i się doczekaliśmy.
Najważniejsza impreza w roku za nami – Święto
Gminy. Dlaczego właśnie Święto Gminy, a nie Do-
żynki? Tu z wyjaśnieniami przyszedł Wójt Wojciech
Sypniewski. – Niektórzy pamiętali jak jeszcze
ładnych kilka lat temu, organizowaliśmy o tej porze
Dożynki. No niestety, gmina Osielsko przestała być
gminą typowo rolniczą i powiem państwu z czym,
był największy problem. Największy problem był ze
znalezieniem starostów, czyli tych rolników, którzy
rzeczywiście pracują jeszcze na roli, bo niektórzy byli
już po dwa razy i nie chcieli się trzeci raz zgodzić. W
związku z tym mamy dziś Święto Gminy, a atrakcji
będzie sporo – opowiadał ze sceny wójt.
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Święto Gminy na
motocyklowo

Ryk silników motocykli, zapach spalonej gumy, szlagierowe utwory i pokazy bokserskie
oraz karate. Można śmiało rzec, że kipiało testosteronem na Święcie Gminy, które w tym
roku decyzją dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się jako Motocyklowe Święto
Gminy.
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nagrodzili laureatów konkursu na Najpiękniejszy
Ogród w Gminie Osielsko. Do tegorocznej, już 23
edycji, zgłosiły się trzy ogrody. Pierwsze miejsce za-
jęli Ewa i Krzysztof Wiatr z Maksymilianowa, drugie
miejsce przyznano Adriannie Chmieleckiej i Pawło-
wi Filipiakowi z Żołędowa, a trzecie miejsce powę-
drowało do Marzeny i Mariusza Bartkowiak. W ra-
mach nagród przyznano vouchery do sklepu ogrod-
niczego Rol-Pest w Żołędowie oraz pamiątkowe
albumy ze zdjęciami ogrodu.
Na początku imprezy zaprezentowali się młodzi
artyści ze Studia Piosenki GOK. W międzyczasie
niezastąpione panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Żołędowie częstowały uczestników pyszną droż-
dżówką, smacznym sernikiem, bardzo dobrym mu-
rzynkiem i świeżymi rogalami. Jak wiadomo, do
ciacha nie mogło zabraknąć kawki, a dla nie ka-
woszów była herbata do wyboru. Dla nieco głod-
niejszych na grillu skwierczały kiełbaski. Ulgą w to
upalne i duszne sobotnie popołudnie były stoiska z
zimnymi napojami.

Imprezę otworzył Wójt Wojciech Sypniewski oraz
Zastępca Wójta Krzysztof Lewandowski. Zanim
jednak przeszliśmy do celebracji, władze gminy
wraz z Kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska
Marzeną Alińską oraz obecnym na święcie Leszkiem
Kuziakiem ze Starostwa Powiatowego w Bydgosz-
czy 



Skoro tegoroczne Święto Gminy miało motyw
przewodni motocyklowego, nie mogło zabraknąć
creme de la creme tej imprezy, czyli jednośladów. W
czasie, gdy dzieci skakały na dmuchańcach, a było
ich niemało – różnej wielkości i w wielu kolorach.
Rodzice mogli przyjrzeć się z bliska zgromadzonym
w Żołędowie motocyklom, a zjechały różne, łącznie
100: sportowe, turystyczne, typu adventure,
scramblery i retro. Najdroższy BMW R1800
kosztował 180 tysięcy zł. Niewątpliwie ciekawym
punktem pokazów było pa-lenie gumy. Uznane za
jedno z najprostszych sposobów popisywania się
motocyklem i samocho-dem, jednak robiące
wrażenie. Bardzo dziękujemy wszystkim
motocyklistom, którzy przyjęli nasze zaproszenie i
przyjechali zaprezentować swoje ma-szyny.
Dodatkową atrakcją była wystawa samo-chodów
japońskiego koncernu motoryzacyjnego Toyota
Motor Corporation. Widzowie z bliska mogli
przyjrzeć się luksusowemu samochodowi marki
Lexus, była możliwość wejścia do środka i obejrzeć
auto od wewnątrz.
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która wykonała kilka znanych utworów w tym wielki
hit Krystyny Prońko „Jesteś lekiem na całe zło”.
Zaproszeni muzycy rozgrzewali publiczność. Nie
zabrakło obiecanych coverów Dżemu. Zespół, który
wykonywał te niezapomniane przeboje, uformował
się specjalnie na nasze święto. Usłyszeliśmy takie
hity jak „Whisky” i „Wehikuł Czasu”. Brawa dla
chłopaków w składzie: Jakub Andrzejewski (wo-
kal/gitara), Adam Zawodniak (gitara), Michał Bie-
chowski (bas), Dominik Lesiewicz (klawisze) i Marcin
Pankowski (perkusja). Później do samych godzin
nocnych dla mieszkańców i przybyłych osób zagrał
zespół muzyczny Harlej, który tworzą: Sebastian
Modliszewski (wokal/harmonijka), Robert Kaszuba
(klawisze), Adrian Machul (gitara), Marcin Niklas
(bas), Adam Cichocki (perkusja).

Jak zapowiedział ze sceny prowadzący imprezę
Radny Daniel Kossakowski Motocyklowe Święto
Gminy to nie tylko motoryzacja. – Będzie też dużo o
muzyce, którą motocykliści słuchają – powiedział
radny. A co to była za muzyka? Bardzo różna.
Otwarcie, jak już wspomnieliśmy, należało do
młodszego pokolenia, później na scenę weszła
Ewelina Rachwalak – chórzystka Opery Nova, 

Było smacznie, motocyklowo i muzycznie, ale rów-
nież sportowo. Podczas imprezy zaprezentowały się
kluby: KS Olimp Boks Osielsko oraz Stowarzyszenie
Sportowe Yamabushi. Pokazali kilka ciosów i chwy-
tów. Wielką atrakcją był przyjazd młodej Mistrzyni
Polski juniorek w boskie Olimpii Konczalskiej. Wraz
z II trenerem kadry Wojciechem Konczalskim zapre-
zentowali niezły pokaz. Taneczne wrażenia dostar-
czyła Fabryka Tańca z Osielska. 
Dziękujemy wszystkim za świetną zabawę i tak licz-
ne przybycie mimo kapryśnej pogody i pewnych
utrudnień związanych z odbywającym się w tym
czasie Ocean Lava Triathlon Polska 2022. Do zoba-
czenia za rok na kolejnym Święcie Gminy!



Do tegorocznej edycji zgłosiły się trzy ogrody. Pani
Ewa wspomina, że wraz z mężem jechali zgłosić się
w ostatniej chwili, w ostatnim dniu przyjmowania
zgłoszeń. Skromnie zdradziła nam, że do wzięcia
udziału w konkursie zachęcała ją koleżanka.
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Relacja z najpiękniejszego ogrodu
w gminie Osielsko

Piękna zielona trawa, różnokolorowe, pachnące kwiaty i aromat ziół i warzyw z
pobliskiego warzywniaczka, tak w skrócie można opisać ogród państwa Ewy i
Krzysztofa Wiatr, którzy wygrali 23 edycję konkursu na Najpiękniejszy Ogród w Gminie
Osielsko.

GMINA OSIELSKO

Idąc w głąb ogrodu, mijamy huśtawkę ogrodową,
mamy stamtąd widok na małą szklarnię, w której
rosną pomidory. Rocznie Państwo Wiatr zbierają 150
kg tych warzyw. Posiadanie własnych warzyw ma
wiele zalet przede wszystkim ekologicznych i
ekonomicznych. –  Koszt sadzonki to 4,50 zł tak
kupowaliśmy, a pomidorów zbieramy od 4 do 6 kg z
jednego krzaczka. Można przeliczyć sobie cenowo
jaka to korzyść, szczerze mówiąc, nawet nie wiem,
po ile są pomidory. Zawsze się dzielimy, jak ktoś jest
w potrzebie, to nie ma sprawy, bo wszystkiego nie
przejemy. Pomidory lądują także w przetworach,
trzeba się troszkę na zimę zaopatrzyć. Właściwie to
przeciery mam zawsze swoje – zaznacza pani Ewa.
Oprócz pomidorów rosną też: papryka, marchewka,
pietruszka, koper, cebula, krzewy owocowe, jak
maliny oraz poziomki w donicach.

Państwo Wiatr pracowali nad obecnym kształtem
ogrodu wiele lat. – Około 30 lat trwał proces
formowania tego ogrodu. Wiadomo poprawki,
zmiany, ale cały czas coś tu robimy – powiedziała
nam pani Ewa. Ich działka liczy 2600 mk. W swoim
ogrodzie mają zadaszony taras – miejsce spotkań z
sąsiadami, z którymi są w bardzo dobrych
kontaktach. Stół otaczają donice kwiatów, które
zimą są przenoszone do garażu. Siedząc na tarasie
pani Ewy i pana Krzysztofa czuje się spokój i ciszę.
Rano ćwierkają ptaki. W ogrodzie jest kilka budek
wylęgowych. Małżeństwo wspomina, że przy
słonecznej pogodzie zlatują się pszczoły. Pani Ewa
posiada kilka miododajnych kwiatów. – Ważne, żeby
pszczoły miały pożywienie – zaznacza kobieta.
Najpiękniej ogród wygląda według właścicielki
wiosną, gdy wszystko budzi się do życia.

W ogrodzie jest też wiele rabat, w których
przeplatają się kwiaty i zioła. – Mam tu pomieszane
byliny z kwiatami jednorocznymi, trochę róż, które
uwielbiam, no i zioła: melisa, lawendy, bazylie –
wspomina właścicielka ogrodu. 



Pani Ewa lubi zbierać lawendę. Wykorzystuje ją w
celach aromatycznych. W doniczkach są różne
odmiany ziół, ich aromat natychmiast uderza w
nozdrza, tak jak zapach mięty rosnącej w rabatach.
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Będąc właścicielem tak dużego i wspaniałego
ogrodu, nieustannie trzeba się mierzyć z różnymi
problemami. Jednym z nich jest zmiana klimatu.
Coraz więcej słonecznych dni bez kropel deszczu
nie służy roślinności. – Staramy się pomóc rośliną.
Jak brakuje wody, to podlewamy. Dużo łapiemy
deszczówki, pod każdą rynną mamy beczkę.
Normalnie podlewamy też z węża i chodzimy z
konewkami. Zajmuje to dużo czasu i jest coraz
bardziej kosztowne, ale skoro się już kiedyś
posadziło roślinę i już jest, staramy się przetrzymać,
a nuż inny rok, inny miesiąc będzie lepszy, będzie
bardziej mokry, bardziej deszczowy i bardziej
normalny – zdradza nam pan Krzysztof.

Prowadząc ogród, ważne jest nawożenie. – Głównie
korzystamy z własnego kompostownika, dużo
kompostujemy nawozów z pokrzyw i innych takich
roślin i tym podlewamy. Jest to ekologiczne i tańsze.
Nawozy są bardzo drogie, zresztą to nic zdrowego
dla roślin – mówi nam pan Krzysztof.
W małżeństwie panuje klasyczny układ pracy, żona
zajmuje się sadzeniem kwiatów, mąż odpowiada z
trawę i prace techniczne. Trawa jest soczyście
zielona i miękka. Ździebła delikatnie łaskoczą stopę,
gdy idzie się przez trawnik. Pan Krzysztof interesuje
się także rzeźbieniem w drzewach. Rozrastające się
drzewa iglaste przycina i formuje tak, że przy-
pominają drzewa bonsai. – To jest zwykła tuja, która
kiedyś urosła na bardzo duże drzewo, jedno z pierw-
szych drzew w tym ogrodzie i stwierdziliśmy, że
zajmuje za dużo miejsca i trzeba było coś z tym
zrobić i tak wymyśliłem takie à la bonsai. Podo-
ginałem gałęzie, niektóre obciążałem, na początku
były drutami obwiązane w tej chwili już trochę
mniej. Od czterech lat staram się to tu formować i
przycinać, żeby jakiś wygląd miało – wyjaśnia Pan
Krzysztof. Ważną dla Pana Krzysztofa jest stara lipa,
zasadzona jeszcze przez jego ojca.

Państwo Wiatr nie zajmują się zawodowo
ogrodnictwem, nabywają wiedzę. Wiadomo, że w
dobie Internetu jest łatwiej, wszystko można z niego
wyczytać. Jest też telewizja i dedykowane programy
i kanały ogrodnicze – to stąd głównie brane są
inspirację. Pani Ewa zdradziła, że właściwie inspi-
racje czerpie zewsząd. Lubi spacerować i przyglądać
się ogrodom sąsiadów. Wizyta w sklepach to rów-
nież spora dawka kreatywności i pomysłów. Z pew-
nością nagroda, jaką jest voucher na 600 zł do
sklepu ogrodniczego Rol-Pest, będzie szybko
rozdysponowana.





Indianie na dzikim zachodzie? Western ożyje?

Western jest zamknięty, ale chcemy przywrócić mu
życie na jeden dzień. 

Dlaczego zamknięty?

Czeka na nowego właściciela. To obiekt niezwykły,
ale też wymagający. Trzeba mu się poświęcić. Może
Indianie odtańczą „nad nim” jakiś taniec spro-
wadzający nową energię i szeryfa pełnego zapału i
biznesowych pomysłów. Póki co zapraszamy serde-
cznie dzieci i dorosłych. Grupa indiańskich anima-
torów Huu Ska Luta na pewno dostarczy nam
wszystkim wielu pozytywnych wrażeń. Kto chciał
zostać Indianinem, będzie miał okazję. Wstęp na
imprezę jest bezpłatny.

Czego jeszcze możemy się spodziewać?

Samych niemodnych rzeczy. Bo czy współczesne
dzieci w ogóle lubią Indian? 
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Kto stoi za sprowadzeniem
Indian do Osielska?

Już 4 września w hotelu Western przy Szosie Gdańskiej zjadą Indianie. A to za sprawą
grupy indiańskich animatorów Huu Ska Luta.  Jakie atrakcje czekają gości? Dzięki
komu Indianie odwiedzą naszą gminę? Przeczytajcie wywiad.
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Czy takie „podwórkowe” zabawy nadal istnieją? Czy
funkcjonuje jeszcze pojęcie „podwórka”, na którym
jedne dzieciaki uganiają się za drugimi – póki mama
na obiad nie zawoła? Pozamykaliśmy się. Dlatego
my zaprosiliśmy właśnie Indian. Proponujemy
miejsce, w którym nie wirtualnie a realnie można ze
sobą spędzić czas. Będzie zwyczajnie, ale
jednocześnie bardzo wyjątkowo. Dla wielu pewnie
nawet nieco przedziwnie, bo kto słyszał o wyścigach
na kopytach bizonów? Niektórych może skusi
poszukiwanie indiańskiego złota. 

Dla Indian złoto, a dla dewelopera co w tej chwili
jest wartością?

Zaufanie. Na rynku nieruchomości funkcjonujemy
już od ponad trzydziestu lat. Zaowocowało to
kilkudziesięcioma projektami z zakresu rewitalizacji
bydgoskich kamienic. Odrestaurowane perełki z ulic
m.in.: Cieszkowskiego, Zamoyskiego, Chodkiewicza
czy Gimnazjalnej to wkład w piękniejącą Bydgoszcz. 



W tej chwili stawiamy na nowe budownictwo. Nasze
najnowsze inwestycje to na ulicy Pomorskiej
loftowa Industria, elegancka Symfonia – usytuowa-
na tuż obok dzielnicy muzycznej, spokojna i ro-
dzinna Avia - o krok od Puszczy Bydgoskiej oraz
kameralny Leszczyńskiego Park – w centrum
miasta.
Jak widać, przestrzeń ma dla nas znaczenie. Z
doświadczenia jednak wiemy, że to nie tylko metry
kwadratowe, ale przede wszystkim relacje spo-
łeczne. Stąd np. organizowane przez nas już drugi
raz święto ulicy Pomorskiej. Stawiając nowe bu-
dynki, nie odrywamy ich od kontekstu, tylko ten
kontekst pokazujemy. Umożliwiamy spotkanie te-
go, co było z tym, co będzie. Wyszukujemy wartości,
dla których warto być dumnym ze swojej lokalności
i w tę lokalność się zaangażować. Najważniejsza
rewitalizacja to rewitalizacja społeczna. To pierwszy
krok do większej otwartości.

Czy chcielibyście powiedzieć coś mieszkańcom
gminy Osielsko o waszej firmie?

Jesteśmy regionalną, rodzinną firmą. Działamy od
30 lat i nadal się rozwijamy. Budownictwo to pasja,
którą chętnie się dzielimy. Prowadzimy np. „Warsz-
taty małego architekta” dla dzieci. Jeśli ktoś ma
ochotę porozmawiać o zakupie mieszkania, to za-
praszamy na dobrą kawę do naszego biura na
Focha 12.

www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |  19

GMINA OSIELSKO

Więcej o Grupie Moderator można znaleźć na
stronie internetowej www.grupamoderator.pl i w
mediach społecznościowych. Gwarantujemy, że nie
będą to wyłącznie treści dotyczące promocji naj-
nowszych inwestycji. Nie wszyscy na przykład
wiedzą, że jesteśmy także koproducentem filmo-
wym. Współtworzyliśmy m.in. filmy takie jak: „Kler” i
„Wesele” Wojciecha Smarzowskiego,  „Szarlatan”
Agnieszki Holland, „Inni ludzie” Aleksandry Ter-
pińskiej, „Eo” Jerzego Skolimowskiego – zdobywcy
Nagrody Jury na 75 Festiwali Cannes czy naj-
nowszego „Johnny” Daniela Jaroszka przybli-
żającego postać księdza Jana Kaczkowskiego. 

Trzeba pamiętać, że biznes to nie wszystko i czasem
warto zrobić coś spoza podstawowego zakresu
obowiązków. Dlatego jeszcze raz serdecznie za-
praszamy 4 września na spotkanie z Indianami i 10
września na święcie ulicy Pomorskiej. W wolnej
chwili można wybrać się do kina – „Johnny” i „Eo”
już niebawem na dużym ekranie. Spotykajmy się.

Grupa Moderator
Biuro Sprzedaży sp. z o.o.
ul. Focha 12
85-070 Bydgoszcz

 T: 52 322 37 52
 M: 796 909 909
 E: sekretariat@grupamoderator.pl

http://www.grupamoderator.pl/
tel:523223752
tel:796909909
mailto:sekretariat@grupamoderator.pl


Rodziną zastępczą nazywamy małżeństwo lub jed-
ną osobę, którzy decydują się na wychowywanie
niepełnoletniego dziecka, które nie jest jego/ich
biologicznym dzieckiem. Innymi słowy, te osoby
opiekują się tym dzieckiem, dlatego, że jego rodzice
z różnych przyczyn, nie mogą się podjąć tej opieki.

PCPR w Bydgoszczy poszukuje rodzin zastępczych
zawodowych i niezawodowych. Różnica między
nimi polega na tym, że w rodzinie zawodowej
opiekunowie zastępczy zostają zatrudnieni do opie-
ki nad dzieckiem. Bycie opiekunem to dla nich
praca. Tu wyróżniamy dwa rodzaje: rodzinę zawodo-
wą interwencyjną i rodzinę zawodową specjali-
styczną. Rodzina zastępcza niezawodowa to naj-
częściej krewni dziecka niepełnoletniego lub osoby
z nią niespokrewnione. Aby zostać rodziną zastęp-
czą niezawodową, trzeba odbyć cykl szkoleń.

Rodzina zastępcza a adopcja

Wbrew pozorom nie są to terminy, które możemy
stosować wymiennie jako synonimy. W rodzinie
zastępczej nie powstają więzy prawne, ani też dzieci
nie zostają przysposobione – czyli nie noszą naz-
wiska rodziców adopcyjnych. Mogą oni podej-
mować ważne decyzje dla życia dziecka, np. wybór
szkoły czy sposób leczenia małoletniego. Opiekuno-
wie zastępczy otrzymują wsparcie pieniężne z po-
wiatowego centrum pomocy rodzinie, do wykorzy-
stania na adaptację pomieszczeń w domu lub
mieszkaniu oraz wyposażenie niezbędne do przy-
jęcia określonej liczby dzieci. Nie mają także wpływu
na to, jakie dziecko do nich trafi. Rodzicom bio-
logicznym tych dzieci nie są odebrane prawa
rodzicielskie. Natomiast rodziną adopcyjną można
zostać dla dzieci, których rodzicom odebrano prawa
rodzicielskie.  Zostają one przysposobione, otrzymu-
ją nazwisko rodziców i zostają uznane za własne.
Rodzic adopcyjny nie otrzymuje żadnego wsparcia
finansowego, wszelkie potrzeby dziecka pokrywa z
własnych środków.
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I Ty możesz zostać
rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy poszukuje kandydatów na
rodzinę zastępczą niezawodową lub rodzinę zastępczą zawodową.
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Kto może zostać rodziną zastępczą?

Rodziną zastępczą może zostać osoba lub osoby
(małżeństwo), które korzystają z pełni praw obywa-
telskich i mają stałe miejsce zamieszkania. Nie
mogą zalegać z obowiązkiem alimentacyjnym
wobec dzieci biologicznych  i nie mają w stosunku
do nich ograniczonej ani odebranej władzy rodzi-
cielskiej oraz posiadają stałe źródło utrzymania, poz-
walające na zapewnienie bytu sobie i dzieciom.
Niezbędne jest także przejście badań lekarskich,
które pozwolą stwierdzić, że nie ma przeciwwska-
zań zdrowotnych do pełnienia funkcji opiekuna
zastępczego. Istotna jest także kwestia nieka-
ralności kandydata na opiekuna zastępczego.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod
numer telefonu 52 58-35-416 lub 52 58-35-418.
Kontaktować można się również za pośrednictwem
maila: dominika.rak@powiat.bydgoski.pl.

mailto:dominika.rak@powiat.bydgoski.pl


Jedni cieszą się z letnich upałów, inni marzą, żeby
szybko się skończyły. Długotrwałe okresy z wysoką
temperaturą i bez opadów deszczu powodują suszę,
a ta jest niebezpieczna dla naszych lasów. Wy-
schnięta ściółka leśna i runo, spróchniały, suchy
konar są łatwym materiałem zapalnym. Także czło-
wiek oraz jego umyślne lub nieumyślne zachowanie
powoduje pożary lasów.

Pracowity okres dla strażaków
Z dużym pożarem strażacy walczyli na terenie
Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologiczne-
go, w akcji uczestniczyło 15 zastępów strażackich i
samolot gaśniczy Dromader. Spłonął ponad hektar
leśnego poszycia. Przyczyną pożaru było prawdo-
podobnie celowe zaprószenie ognia. W Leśnym
Parku Kultury i Wypoczynku, a więc w sąsiedztwie
gminy, również walczono z pożarem poszycia
leśnego. Trzy zastępy strażackie ugasiły 500 metrów
kwadratowych terenu. Przyczyna pożaru podobna –
zaprószenie ognia. 
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OSP Osielsko trzykrotnie
wzywana do pożarów

Sierpień,  pogodny i z wysokimi temperaturami sprzyjającymi plażowaniu obfitował w
pożary terenów leśnych. Niestety, coraz więcej ich powstaje przez ingerencję człowieka.
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Wiele pracy także dla OSP Osielsko
Nasi druhowie otrzymali wezwanie do pożaru lasu w
Niemczu. W wyniku nielegalnego opalania kabli
dwa samoloty gaśnicze, dwie jednostki ratowniczo-
gaśnicze  z Bydgoszczy, OSP Dobrcz oraz OSP Osiel-
sko gasiły pożar skutkiem, którego spłonęło 20 arów
ziemi. Jednostka pomagała również sąsiedniej gmi-
nie Dobrcz w ugaszeniu pożaru trawy na nasy-pie
kolejowym w Kotomierzu. Wspólnie z JRG 3, OSP
Dobrcz, OSP Wierzchucin Królewski, OSP Koro-
nowo, OSP Gogolinek, OSP Gościeradz, OSP Mą-
kowarsko, OSP Wtelno oraz ze służbami leśnymi
druhowie walczyli z pożarem lasu w Bożenkowie.
Akcję wspomagał z powietrzna samolot gaśniczy
Dromader.

Jak zapobiec pożarom lasów?
Pożary – spowodowane przez człowieka – powstają
przez ciągłe naruszanie przepisów przeciwpoża-
rowych. Największym zagrożeniem są ludzie, którzy
korzystają z lasów podczas wypoczynków lub zbie-
rając leśne owoce. Często używają otwartego ognia
w lesie, czyli palą papierosy, a potem wyrzucają
niedopałki, robią ogniska i grille w miej-scach do
tego nieprzeznaczonych. Dlatego, będąc w lesie,
wstrzymaj się od palenia tytoniu, nie roz-niecaj
ognia w miejscach poza tymi wyznaczonymi nie
wypalaj wierzchniej warstwy gleby i pozostałości
roślinnych. Jeżeli jesteś w lesie, nie wchodź na upra-
wy leśne i do młodników o wysokości do 3 m, a w
przypadku, gdy poruszasz się pojazdami mecha-
nicznymi i zaprzęgowymi, korzystaj tylko z dróg
oznakowanych drogowskazami. W parkach narodo-
wych poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach.
Przed ruszeniem na szlaki do-wiedz się o stopniu
zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w
danym dniu i dostosuj się do niego (0 – brak
zagrożenia, I – zagrożenie małe, II – zagrożenie duże;
bądź ostrożny, III – zagrożenie katastrofalne; nie
wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach
wyznaczonych).  



13 września na terenie Świetlicy w Żołędowie uczest-
nicy spotkali się na warsztatach „W Kamiennym
Kręgu”. Jak nazwa zajęć wskazuje, były one zwią-
zane z kamieniami i kręgiem. Zebrani w kole
uczestnicy malowali różne wzory na kamieniach
mniejszych, tych całkiem pokaźnych rozmiarów
oraz innych bytach. Te zajęcia poprowadziła Iwona
Żyburska z mobilnej pracowni artystycznej „Roz-
wijalnia”. Malowanie kamieni pobudza kreatywność
i jest jedną z najnowszych technik łagodzących
stres. 
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W kręgu kamiennym
w Świetlicy w Żołędowie

Na jedno popołudnie teren wokół Świetlicy w Żołędowie zmienił się w terenowe
warsztaty plenerowe.

KULTURA

Z pewnością do tego pomysłu powróci instruktorka
świetlicy Hanna Konieczka, bo zgodnie z przy-
słowiem „co się odwlecze to nie uciecze” poczeka-
my na inną okazję sprzyjającą tańcom przy ognisku.
Od jakiegoś czasu w Świetlicy w Żołędowie grywa
się na bębnach afrykańskich, więc nie mogło ich
teraz zabraknąć. Pod okiem Piotra Schutty
uczestnicy poznawali bądź doskonalili umiejętności
gry na tym instrumencie. – Podziękowania dla
wszystkich. Dla prowadzących: Iwony Żyburskiej –
Kobiety Instytucji, Pauliny Górskiej, że dała radę
tańcami w kręgu wydobyć z uczestniczek tak dużo
radości i dla muzyków, którzy jak zwykle nie
zawiedli. Podziękowania dla Uczestników za te
piękne prace, dla sklepu „Sezamka”, sąsiada, dzięki
któremu świetlicowy teren został wzbogacony o
kamienny kawał historii i dla GZK, dzięki
uprzejmości którego byty na terenie się w ogóle
znalazły. Dla Gminy Osielsko i Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
upominki – przekazała Hanna Konieczka, instruktor
Świetlicy w Żołędowie. 

Po kreatywnej rozgrzewce przyszedł czas na tę ru-
chową. Następnym punktem programu warszta-
tów był taniec z Pauliną Górską, która czuwała nad
uczestnikami. Uczyli się oni Bałkańskiego tańca
Eleny. Motyw muzyczny jest znany z filmu „Ban-
dyta”, muzyka została skomponowana przez
Michała Lorenca. Początkowo taniec miały odbywać
się w kręgu przy ognisku, jednak ze względu na
lejący się żar z nieba, zrezygnowano z tego. 



– Widzimy się po 3 latach na Święcie Borowika w
Bożenkowie 2022 – wołał ze sceny Radny Daniel
Kossakowski, który pełnił funkcję konferansjera
imprezy. Przerwa, o której wspomniał radny, była
spowodowana pandemią koronawirusa. – Co się
odwlecze, to nie uciecze – powiedział wójt Wojciech
Sypniewski. – Jestem bardzo zadowolony, że udało
się zorganizować to doroczne święto, o tej przerwie
już nie wspominajmy. Mam nadzieję, że będziemy
się dzisiaj wszyscy dobrze bawili, pogoda dopisuje.
Wakacje się co prawda kończą, ale wakacje to
dzieciom się kończą, dla nas dorosłych te wakacje
mogą jeszcze potrwać. Jest straż pożarna, więc
będzie bezpiecznie, dziękuję chłopaki, że jesteście.
Mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegało w
radosnej atmosferze i życzę po prostu dobrej
zabawy! – kontynuował wójt.
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Święto Borowika
znowu w Bożenkowie

Mówią o nim, że jest szlachetny. Potocznie nazywany prawdziwkiem. W gminie
Osielsko obchodziliśmy Święto Borowika.

KULTURA

w Bożenkowie i rada sołecka przygotowali ciekawe
atrakcje.
Były gry i zabawy dla całych rodzin, jak również
konkursy z nagrodami.  Jedną z ciekawszych ry-
walizacji była konkurencja rodzinna, w której dziec-
ko, będące w taczce zbierało pachołki, a jeden z ro-
dziców prowadził tę taczkę.  Utrudnieniem były spe-
cjalne gogle utrudniające widzenie, które mieli na
sobie rodzice.

Frekwencja dopisała, mieszkańcy licznie przybyli do
Gminnej Bazy Wypoczynkowej.  Jak co roku orga-
nizatorzy, czyli Gminny Ośrodek Kultury,  Świetlica

Uczestnicy mogli słuchać muzyki na żywo, idealnie
pasowała tu piosenka „Piechotą do lata”. Oprócz
muzyki pokazy taneczne zaprezentowała Fabryka
Tańca z Osielska.
Nie zapomniano o młodszych uczestnikach. Dla
nich były rozstawione dmuchańce, aby mogli fikać i
skakać. Było także stoisko do malowania buziek.
Oczywiście nie mogło zabraknąć słynnej grochów-
ki. 
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w takim
samym, jak nie większym gronie. Do zobaczenia!



Światowy Dzień Pierwszej Pomocy został usta-
nowiony w 2000 roku. Inicjatorem był Między-
narodowy Ruch Czerwonego Krzyża, który jest
jedną z największych organizacji humanitarnych na
świecie. Święto ma za zadanie uzmysłowić ważność
posiadania umiejętności, jaką jest udzielanie
pierwszej pomocy oraz promocję akcji wśród
społeczeństwa, stąd organizacja kampanii społecz-
nych.

Polski system szkolnictwa przywiązuje dużą rolę do
nauki udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie uczą
się o tym na edukacji dla bezpieczeństwa. Od kilku
lat większą wagę do szkolenia w tym zakresie
przywiązuje się podczas robienia kursu na prawo
jazdy.

Szacuje się, że udzielenie pomocy w ciągu
pierwszych 2-3 minut zwiększa szansę przeżycia o
40-60%, dlatego ważny jest czas reakcji.

Nieprzytomny poszkodowany

Kiedy zauważysz leżącą, nieprzytomną osobę,
pierwsze co musisz zrobić to zapewnić bezpie-
czeństwo sobie, poszkodowanemu i ewentualnym
świadkom zdarzenia. Kiedy upewnisz się, że jest
bezpiecznie, sprawdź, czy poszkodowany reaguje,
potrząsając go za ramię i pytając: „Czy Pan/Pani
mnie słyszy?”. Gdy reaguje, pozostaw go w tej po-
zycji, o ile jest dla niego bezpieczna, następnie
wezwij pomoc i czekając na zespół ratownictwa
medycznego, regularnie sprawdzaj stan poszkodo-
wanego.

Inaczej postępuje się w przypadku nieprzytomnej
osoby. Kiedy ofiara nie reaguje, należy wzywać po-
moc i jednocześnie odwrócić tę osobę na plecy. W
celu sprawdzenia, czy poszkodowany oddycha,
należy udrożnić mu drogi oddechowe przez odchy-
lenie głowy, trzymając jedną ręką za czoło a drugą
za żuchwę. 
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Czy umiesz udzielić
pierwszej pomocy?

45% Polaków, czyli prawie co drugi, przyznaje, że nie umie udzielić pierwszej pomocy,
będąc świadkiem wypadku. Druga sobota września to Światowy Dzień Pierwszej
Pomocy, idealny czas, aby przypomnieć sobie o podstawach jej udzielania.

ZDROWIE I PROFILAKTYKA

Następnie oceń czy poszkodowany oddycha. Rób to
przy pomocy trzech sposobów: oceniając wzrokiem
ruchy oddechowe klatki piersiowej, słuchając od-
dechu przy ustach ratowanego oraz starając się
poczuć wydychane powietrze na swoim policzku.
Jeżeli oddycha – ułóż go w pozycji bezpiecznej.

Jak to zrobić? 

Zdejmij okulary, jeśli poszkodowany je posiada.
Połóż je obok poszkodowanego, w widocznym miej-
scu. Rękę bliższą ułóż obok głowy poszkodowanego,
zgiętą w łokciu pod kątem prostym, z wewnętrzną
stroną dłoni skierowaną do góry (jak w szkole przy
próbie zgłoszenia się do odpowiedzi). Chwyć dalszą
rękę poszkodowanego za nadgarstek i przyłóż
grzbiet dłoni do jego policzka po swojej stronie.
Nogę dalszą złap powyżej kolana i zegnij ją, nie
odrywając stopy od podłoża, pociągnij za kolano tak,
aby obrócić poszkodowanego w swoją stronę,
następnie podciągnij nogę w taki sposób, by kolano
i biodro były zgięte pod kątem prostym. Nie
zapomnij udrożnić drogi oddechowe i sprawdź, czy
poszkodowany nadal prawidłowo oddycha, 



kontroluj go co minutę, jeśli oddech ustanie,
rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową.
Jeśli poszkodowany oddycha, po 30 minutach ułóż
go na drugim boku.

RKO, czyli resuscytacja krążeniowo oddechowa

W pierwszej kolejności zadzwoń na nr 112 albo 999,
lub wskaż osobę, która to zrobi. Następnie uklęknij
obok poszkodowanego na wysokości jego klatki
piersiowej. Połóż nadgarstek jednej ręki na środku
klatki piersiowej w linii środkowej ciała, następnie
dołącz do niej nadgarstek drugiej ręki i uciskaj
klatkę piersiową 30 razy na głębokość 4-5 cm z
częstością około 100-120 razy na minutę. Po wyko-
naniu 30 uciśnięć wykonaj dwa oddechy ratownicze
(powietrze wdmuchujemy przez usta tak, aby klatka
piersiowa się widocznie uniosła, czas wdmuchi-
wania około jedna sekunda). W razie nieskutecznej
wentylacji przechodzimy od razu do uciskania
klatki, nie próbujemy ponownie wykonywać wde-
chów. Pamiętaj, żeby wdechy robić na udrożnio-
nych drogach oddechowych! Kontynuuj uciskanie
klatki piersiowej i oddechy w stosunku 30 do 2. RKO
wykonuj do przyjazdu służb ratowniczych lub do
odzyskania przez poszkodowanego oddechu. Przy
resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i nie-
mowląt należy wykonać najpierw pięć oddechów
pomocniczych, dopiero potem uciśnięcia klatki
piersiowej. 
U niemowląt wykonywanie uciśnięć również wyglą-
da nieco inaczej – nie wykorzystuje się do tego ca-
łych dłoni, tylko dwóch palców.

Udzielenie pomocy w innych nagłych wypadkach

Ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
lub wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej
to nie jedyne nagłe wypadki, w których należy
udzielić pierwszej pomocy. Istnieje szereg innych. W
stłuczeniach należy na to miejsce przyłożyć zimny
okład i stłuczoną kończynę unieruchomić w pozycji
najwygodniejszej dla poszkodowanego. W razie ko-
nieczności podać leki przeciwbólowe, a jeśli zajdzie
potrzeba, skontaktować się z lekarzem. Podobnie
postępujemy w przypadku zwichnięć. Przy
złamaniach ważne jest unieruchomienie kończyny –
rękę podwieś na chuście lub bandażu, nogę połóż
na desce i unieruchom bandażem.
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ZDROWIE I PROFILAKTYKA

Można też ustabilizować nogę, przywiązując ją
bandażem do zdrowej kończyny. Przy złamaniu
otwartym opatrz ranę opatrunkiem jałowym z gazy.
Poszkodowa-nego zawieź do szpitala lub wezwij
zespół ratownictwa medycznego.

Przy zranieniach kończyny najważniejsze jest za-
trzymanie krwotoku z rany przez uciśnięcie miejsca
krwawienia za pomocą jałowego opatrunku. Na-
stępnie trzeba oczyścić ranę i przemyć, a potem
założyć opatrunek i na koniec zabandażować ranę.
W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem. Du-
żych przedmiotów wbitych w ciało nie należy
usuwać samemu. Robi to wykwalifikowany personel
medyczny. 

W przypadku krwotoku z nosa posadź poszko-
dowanego z głową lekko pochyloną do przodu.
Powinien on oddychać ustami. Na kark i czoło przy-
łóż zimy okład, a do nosa gazik lub chusteczkę i
uciśnij krwawiące nozdrze. Utrzymuj ucisk przez ok.
10 minut. Jeśli krwotok z nosa jest silny, nie ustępuje
po wykonaniu wymienionych czynności (trwa dłużej
niż 15 – 20 minut) lub doszło do urazu głowy, szyi
albo gdy występują zaburzenia świadomości, należy
wezwać zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc
pod numer alarmowy 999 lub 112.



Jeżeli mamy do czynienia z osobą, która zemdlała,
należy ułożyć ją na plecach i unieść jej nogi powyżej
tułowia i przykładać zimne okłady na twarz. Jeżeli
utrata świadomości lub splątanie (utrudniony
kontakt słowny z poszkodowanym) przedłuża się,
trzeba wezwać zespół ratownictwa medycznego,
dzwoniąc pod numer alarmowy 999 lub 112.
W przypadku przystąpienia do udzielenia pomocy
oparzonemu należy upewnić się, że zagrożenie
minęło. Zanim przystąpisz do działania, zdejmij po-
szkodowanemu biżuterię, zanim narastający obrzęk
to uniemożliwi. Należy również usunąć odzież.
Ochładzaj oparzoną część ciała czystą wodą o tem-
peraturze ok. 20°C od 10 do 20 minut. Zabezpiecz
oparzoną część ciała jałowym opatrunkiem. W razie
silnego bólu podaj leki przeciwbólowe. Jeśli oparze-
nie jest rozlegle, wezwij zespół ratownictwa medy-
cznego, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 999.
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na przyjazd pomocy. Kiedy widzimy osobę, która się
krztusi, zachęcamy ją do kaszlu. 

Kiedy mamy do czynienia z osobą porażoną
prądem, nie dotykaj jej, zanim nie odłączysz jej od
źródła prądu. Odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z
gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które
spowodowało porażenie. Zabezpiecz siebie (użyj do
tego np. drewnianego kija, włóż gumowe rękawice)
i przystąp do czynności ratowniczych: sprawdź stan
poszkodowanego, wezwij zespół ratownictwa me-
dycznego, dzwoniąc pod numer 112 lub 999. Jeżeli
oddycha – ułóż go w pozycji bezpiecznej. Jeżeli nie
oddycha, wykonaj resuscytację krążeniowo-
oddechową. Załóż opatrunek na oparzenie i czekaj 

Jeśli to nie spowoduje usunięcia ciała obcego,
pochyl osobę do przodu i wykonaj do 5
energicznych uderzeń nadgarstkiem w okolicę
międzyłopatkową, stojąc za poszkodowanym. Gdy i
ta metoda nie pomoże, stań blisko za poszko-
dowanym, pochyl go do przodu, przyłóż swoje sple-
cione ręce w okolice nadbrzusza i dynamicznie uci-
skaj do 5 razy jego nadbrzusze (w okolicy połowy
odległości pomiędzy pępkiem a końcem mostka).
Jeśli te czynności nie pomogą, kontynuuj uderzenia
w okolicę międzyłopatkową na przemian z uciśnię-
ciami nadbrzusza. W przypadku, jeżeli poszko-
dowany straci przytomność, bezpiecznie układamy
go na ziemi, zadzwoń pod numer 112 lub 999 i we-
zwij pomoc. Rozpocznij resuscytację krążeniowo-
oddechową, jeżeli poszkodowany nie oddycha. W
przypadku, gdy dziecko się zakrztusi, postępujemy
podobnie.

Warto znać zasady udzielania pierwszej pomocy.
Udzielając jej ratujemy ludzkie życie. Należy mieć na
uwadze, że zgodnie z art. 162 kodeksu karnego za
nieudzielenie pomocy grozi kara pozbawienia wol-
ności do 3 lat. Podsumowując: Nie wahaj się i udziel
pomocy. Zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Wezwij
fachową pomoc. RKO: 30 uciśnięć na 2 wdechy!



Sprawdzianem odwagi było przejście toru
przeszkód w parku linowym w Górznie.
Skoro obóz miał morską fabułę, nie mogło za-
braknąć wycieczki do prawdziwego portu. Harcerze
ruszyli do Gdańska, by stamtąd wybrać się w rejs
legendarną „Czarną Perłą” i „Lwem Morskim”, są to
statki stylizowane na galeony. Po rejsie był czas na
zwiedzanie Narodowego Muzeum Morskiego w
Gdańsku, statku „Sołdek” oraz Ośrodek Kultury
Morskiej.
Urządzono również spływ kajakowy, który był nie
lada wyzwaniem dla uczestników. Młodsi spróbo-
wali swych sił pokonując jezioro na rowerach wod-
nych. Nie zabrakło węzłów, szant, ćwiczenia hartu
ducha oraz zajęć kulinarnych w wydaniu marynar-
skim.
Obóz trwał 10 dni. Wzięło w nim udział 150 uczest-
ników w tym 35 zuchów i harcerzy z Gminy Osielsko
oraz czworo instruktorów wolontariuszy. Wypoczy-
nek zyskał dofinansowanie z budżetu Gminy Osiel-
sko w kwocie 8 750 zł.

W tym roku harcerze z „Zielonej Siódemki” na
miejsce obozu wybrali miejscowość Ciche na
Pojezierzu Brodnickim. Ten malowniczy krajobraz
pozwolił naszym harcerzom zamienić obozowisko
na morską krainę – tegoroczną fabułę obozu. Trzy
podobozy zuchowe, harcersko-starszoharcerski i
wędrowniczy zamieniły się w porty, a harcerze w
marynarzy i piratów. S Zuchy podjęły się także
budowy statku. Wykorzystały do tego wałki
drewniane.
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Morskie przygody harcerzy
z „Zielonej Siódemki”

Obozowymi wspomnieniami podzielił się Bydgoski Szczep Siódmych Drużyn
Harcerskich i Gromad Zuchowych Związku Harcerstwa Polskiego „Zielona Siódemka”.
W tym roku obrali ciekawą tematykę obozu.

SPORT I REKREACJA

Program obozu był bardzo urozmaicony. Harcerze
zwiedzili Brodnicę. W planie wycieczki znalazło się
zwiedzanie zamku krzyżackiego. W piwnicach zam-
ku znajdują się wystawy, które również zostały
zwiedzone. Wysoka na 54 metry wieża służy jako
punkt widokowy, z którego zuchy podziwiały pano-
ramę miasta. W Górznie w Ośrodku Edukacji Ekolo-
gicznej Wilga, do którego wybrali się obozowicze,
poznawali tutejszy klimat i przyrodę tego obszaru.
Najmłodsi uczestniczyli w warsztatach kulinarnych,
czarując mus jabłkowy w ekologicznym gospodar-
stwie.





N-Bike

N-Bike Academy z kolejnymi sukcesami podczas
MTB Pomerania Maraton. W 7 edycji zawodów
kolarze rywalizowali w Pelplinie. Zawodnicy N-Bike
Academy jak zwykle nie zawiedli i przywieźli ze sobą
medale. Małgorzata Mikulska zajęła pierwsze miej-
sce, a Jakub Topoliński trzecie miejsce. W debiucie
Alex Szklarski zajął piąte miejsce. 
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Doniesienia sportowe, czyli co
u naszych sportowców?

Sierpień zaowocował wyjazdami naszych zawodników na różne obozy i wyjazdy
przygotowawcze do sezonu. Oprócz tego odbyło się kilka ważnych imprez.

SPORT I REKREACJA

Norbert Łysiak, który wrócił na górskie trasy, zajął 6
miejsce. Zawodnicy startowali również w triathlonie
i duathlonie. Wspaniałym wyczynem popisał się
Szymon Pezacki, który zajął 10 m w Ocean Lava
Triathlon Polska 2022 na dystansie sprint. Warto
zwrócić uwagę, że Szymon był najmłodszy w staw-
ce. W IV Duathlon Kids zawodnicy zajęli następu-
jące miejsca: Jakub Gierach 3 miejsce, Grzegorz
Gierach 14 miejsce, Barbara Gierach 5 miejsce,
Natalia Gierach 6 miejsce. Brawa za walkę!

Victoria Niemcz Osielsko 

Po przerwie wakacyjnej na boisko powracają
piłkarki i piłkarze z Victorii Niemcz Osielsko. Przed
sezonem jako pierwsi mogli się sprawdzić piłkarze z
seniorskiej B Klasy. Rywalizowali z MUKS CWZS
Bydgoszcz w Okręgowym Pucharze Polski. Spotka-
nie zakończyło się przegraną naszych zawodników
0:10. W spotkaniach ligowych naszym seniorom
idzie już coraz lepiej.

Ostatnia edycja była rozgrywana w Gdańsku. Orga-
nizator przygotował trasę prowadzącą przez Trój-
miejski Park Krajobrazowy. Małgorzata Mikulska
wygrała całą edycję w juniorkach. Franciszek Donar-
ski zajął 2 miejsce w kategorii wiekowej, a w gdań-
skich zawodach zajął 10 miejsce. Stanisław Łysiak,
który rywalizował ze starszymi zawodnikami, zajął 6
miejsce w kategorii wiekowej 10-14 lat. Debiutujący
w tej kategorii Maksymilian Janicki zajął 7 miejsce.
Oliwier Janicki przyjechał na 13 miejscu w kategorii
15-16 lat. Martyna Janicka zajęła 6 miejsce w
kategorii 11-14 lat.
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Zapaśnicy wypoczęli, ale oczywiście nie zabrakło
treningów, które odbywały się nie tylko na macie.
Urozmaicono je pływaniem na kajakach, biegami i
treningami siłowymi z wykorzystaniem piłek lekar-
skich, odważników, manekinów, bulgarian bagów i
sztangi. Na specjalne zaproszenie klubu obozowi-
czów odwiedził dwukrotny mistrz olimpijski Andrzej
Wroński, który opowiedział o swojej karierze
sportowej. Podzielił się z młodymi zawodnikami
swoją historią o początkach, iż przez pierwsze trzy
lata treningu nie wygrał żadnej walki. 

Dęby Osielsko

Pływacka sekcja Dębów Osielsko również wyruszyła
na obóz. Wypoczynek łączyli z zabawą i treningami
w Darłowie. Był czas na rejs statkiem, plażowanie i
kąpiel w morzu. Były wspólne gry i zabawy. Niewąt-
pliwie dużą atrakcją był park linowy. Podczas obozu
ochrzczono nowych pływaków. Na zakończenie tra-
dycyjnie odbyło się ognisko ze wspólnym piecze-
niem kiełbasek. 

W pierwszym meczu mimo przegranej 2:4,
zawodnicy pokazali hart ducha i waleczność. Wynik
meczu nie odzwierciedlał tego, co działo się na
boisku. Przegrywając 0:3 po zmianach, które wpro-
wadził trener, piłkarze szybko doprowadzili do stanu
meczu 2:3. Kolejne spotkanie rozgrywane z Gryfem
Piaseczno/KS Skarpą drużyna wygrała 3:0. Brawo!
Oby więcej takich zwycięstw za 3 punkty. Nasza
młodzież również radzi sobie nie najgorzej. W
pierwszej kolejce młodzik starszy zremisował ze
spójnią Białe Błota 1:1, natomiast młodsi zawodnicy
rozgromili Polonię Bydgoszcz aż 15:0. W drugiej
kolejce młodzik młodszy pokonał MUKS CWZS II
Bydgoszcz 0:5. Szczęścia zabrakło młodzikowi
starszemu, który uległ Zawiszy Bydgoszcz 1:2, mimo
prowadzenia po przerwie 1:0.

Victoria Osielsko

Klub Victoria Osielsko zgodnie z zapowiedziami
udał się na obóz „Wrestling Camp Pieczyska 2022”,
który był dofinansowany w ramach Programu
„Sportowe Wakacje z Fundacją Lotto 2022”. Pie-
niądze zostały pozyskane ze środków Fundacji Lotto
im. Haliny Konopackiej oraz Ministerstwa Sportu i
Turystyki. 

BKŻ Osielsko

13 sierpnia Klub Żeglarski z Osielska zorganizował na
akwenie Zalewu Koronowskiego 28 regaty o Pu-
char Komandora Klubu. 
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Oliwia Wilbrandt w tej samej kategorii zajęła 12
miejsce. Radosław Morawiak zajął 16 miejsce w
Mistrzostwach Europy w kategorii Open. Jakub Kuś
był bliski wejścia do finału. Z Mistrzostw Europy nie
udało się przywieźć medali, za to Mistrzostwa Polski
były dla klubu udane. Swój czwarty tytuł z rzędu
wywalczyła Zuzanna Klett. Zawodniczka nie miała
sobie równych na torze w Pocześnie. Do osiągnięcia
Zuzi srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski w
kategorii młodzieżowiec dołożył Radosław Mora-
wiak. Serdecznie gratulujemy zawodnikom i mamy
nadzieję, że forma z mistrzostw przełoży się na drugi
mecz w playoffach. Mecz 4 września na toruńskim
torze. W pierwszym spotkaniu dwum-eczu,
rozgrywanym 21 sierpnia na torze w Żołędowie
nasza drużyna uległa zespołowi TSŻ Toruń 76:81. 

Pogoda oraz znakomita obsada regat przyciągnęła
tłumy kibiców, które z brzegu dopingowały żegla-
rzy. Na starcie stanęło 45 zawodników w 4 klasach.
W zawodach wzięły udział 24 jachty. Zawodnicy
osielskiego klubu zajęli na-stępujące miejsca: w
klasie T-1 zwyciężył Maciej Kowalski, w klasie Finn,
gdzie startowali bardzo mocni zawodnicy z Polski,
trzeci był Tomasz Knasiecki, a czwarty jego brat
Sebastian. Wszystkim uczestnikom składamy gratu-
lacje.

KS Olimp Boks Osielsko

Reprezentanci KS Olimp Boks Osielsko 14 sierpnia
ruszyli do sąsiedniego województwa i wzięli udział w
Chojnickim Boxing Show zorganizowanym z okazji
15-lecia klubu Boxing Team Chojnice. Impreza
nieoczekiwanie zmieniła miejsce organizacji. Po-
czątkowo wydarzenie miało być zorganizowane na
stadionie MKS Chojniczanka Chojnice, jednak burza
pokrzyżowała plany i po dwóch godzinach organi-
zatorzy musieli przenieść imprezę do hali sportowej.
Na szczęście mimo tych przeciwności widowisko
było kontynuowane, nasi zawodnicy mogli się za-
prezentować i powalczyć, a zgromadzeni widzowie
zobaczyli widowiskowe walki.

Autojazda Mustang Żołędowo

To był bardzo pracowity miesiąc dla zawodników
Autojazdy Mustang Żołędowo. Na przełomie lipca i
sierpnia część zawodników, a dokładnie: Zuzanna
Klett, Oliwia Wilbrandt, Radosław Morawiak i Jakub
Kuś brali udział w Mistrzostwach Europy w spe-
edrowerze rozgrywanych w Manchesterze. Zawod-
nikom nie udało się stanąć na podium, co nie
zmienia faktu, że jesteśmy dumni z naszej czwórki.
Sami uczestnicy mistrzostw podsumowują swoje
starty słowami „wróciliśmy z dużo większym
doświadczeniem, nowymi znajomościami i masą
wspomnień co jest zdecydowanie ważniejsze, a na
osiągnięcia przyjdzie czas”. Przypominamy, że
Zuzanna Klett zajęła 5 miejsce w Mistrzostwach
Europy w kategorii kobiet, 

Do finału Pucharu Polski udało się awansować
naszym żakom. 3 września na torze w Bydgoszczy
wystąpią: w kategorii do lat 6 – Karol Nowiński i
Maciej Partyka, w kategorii do lat 8 – Franciszek
Stan, Denis Kapelski i Adam Niezgódka, w kategorii
do lat 10 – Wojciech Partyka, a w kategorii do lat 12 –
Wojciech Kiciak. Mikołaj Serwaczak jest rezerwo-
wym w tej kategorii wiekowej.



Jak już wcześniej wspomniałem, do składu
dołączyło 10 nowych zawodników. Tak naprawę w
naszym klubie drzwi są otwarte dla każdego, każdy
może przyjść na trening się sprawdzić. Oczywiście o
niektórych zawodników zabiegałem bardziej, bo z
obserwacji na test-meczach, czy treningach było
widać, że podniosą poziom piłkarski w drużynie.
Proces budowania drużyny jest bardzo długi. Ja
buduję drużynę praktycznie od nowa i po swojemu.
Zawodnicy muszą czuć się w szatni jak w domu i
tworzyć piłkarską rodzinę. Atmosfera w drużynie
przekłada się na wyniki, właśnie to było widać w
zeszłym sezonie.

Za wami ciężki okres spadek męskiej drużyny
seniorów do niższej ligi. Jakie decyzje i zmiany
zostały podjęte po tych wydarzeniach?

To prawda za drużyną ciężki okres. Całkowicie
nieudany sezon. Kiedy przejmowałem drużynę po 3
kolejce rundy jesiennej, sytuacja była beznadziejna i
tak naprawdę mało kto wierzył, że uda się to jeszcze
posklejać. Zaraz po zakończeniu rozgrywek klub
rozpoczął działania mające na celu pozyskanie
nowych zawodników. W wyniku tych działań w
okresie przygotowawczym dołączyło do na nas 10
nowych graczy. Chociaż szczerze przyznam, że
ciężko zachęcić wartościowych zawodników, jeśli w
najważniejszych okresach przygotowawczych nie
ma się zaplecza treningowego do dyspozycji.

Czy takie porażki wpływają na psychikę
zawodników? Proszę nam powiedzieć czy i
dlaczego ważny jest „mental”?

Pojedyncze porażki niektórych motywują do jeszcze
cięższej pracy, innych demotywują, wszystko zależy
od psychiki zawodnika, ale tak bardzo nieudany
sezon i tyle porażek na pewno odebrało chęć
chłopakom do grania. Myślę, że większość z nich
była mentalnie zmęczona. Kiedy przegrywasz mecz
za meczem, do tego całe otoczenie nie jest ci
przychylne trudno znaleźć w sobie motywację, żeby
iść po pracy na trening i dać z siebie wszytko dla
drużyny. W piłce musi się wszystko zazębiać, inaczej
drużyna nie funkcjonuje dobrze.

Męska drużyna ma mocno zmieniony skład, co
miało wpływ podczas budowania składu? Na czym
się najbardziej skupiano?
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Nowy sezon. Nowe szanse. Nowe nadzieje
- okiem Piotra Kamińskiego

Nowy sezon to nowe rozdanie dla seniorskich drużyn Victorii Niemcz Osielsko.
Rozmawialiśmy z trenerem Piotrem Kamińskim, który zdradził nam jakie cele zostały
postawione przed drużyną na nowy sezon. Trener odniósł się także do zeszłosezonowej
trudnej sytuacji zespołów. Zapraszamy do lektury.

WYWIAD Z GO�CIEM



Zastanawiamy się, jak to się stało, że dziewczyny
zostały w III lidze? Może nam pan to wyjaśnić?

Piłka kobieca to już inna „bajka”. Jeśli chodzi o
utrzymanie w 3 lidze, to nie wiem, czy wszyscy
wiedzą, ale to jest liga makroregionalna, w skład
której wchodzą 4 województwa i same wyjazdy po
200 km niestety przekraczają możliwości finansowe
niektórych klubów i po prostu rezygnują z udziału w
rozgrywkach. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej
zaprosił nas do 3 ligi na nowy sezon i skorzystaliśmy
z tego zaproszenia. Fajnie jest rywalizować z takimi
drużynami jak np. Lech Poznań czy Lechia Gdańsk.
Fajnie reprezentować klub VNO oraz gminę
Osielsko w takich rozgrywkach. Niektórzy twierdzą,
że to pieniądze wyrzucone w błoto, ja tak nie
uważam, dziewczyny też chcą grać i grają coraz
lepiej.

Mocno poszukujecie zawodniczek, jak wam idzie?
Jak zachęcić dziewczyny do uprawiania, nie
oszukujmy się, sportu popularnego w męskich
kręgach?

Szukamy dziewczyn nieustannie i również wszystkie
zapraszamy na treningi. Jednak jak pani
wspomniała, dziewczyny uważają, że piłka jest
wyłącznie dla chłopaków. Piłka kobieca rozwija się
bardzo szybko, ale bardziej w dużych ośrodkach niż
małych miejscowościach. Małe dziewczynki łatwiej
zachęcić do kopania piłki, bo wszystko jest w formie
zabawy no i sami rodzice inaczej podchodzą do
tego. Dziecko ma dużo ruchu i nie siedzi przy
komputerze, uczy się funkcjonowania w grupie.
Bardzo ciężko o zawodniczki na poziom 3 ligi, jeśli
nie możesz nic zaoferować. Wiele dziewcząt nie
traktuje piłki poważnie. Niestety u nas też tak bywa,
ale powoli idziemy do przodu i próbujemy rozwijać
naszą victoriową kobiecą piłkę.

Przed jakim celem zostali postawieni zawodnicy i
zawodniczki w tym sezonie ligowym?

Jeśli chodzi seniorów, to wszyscy życzymy sobie
powrotu do A Klasy i taki wyznaczyliśmy sobie cel.
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 Na pewno nie będzie łatwo, bo żadna drużyna
łatwo nie odda punktów. Jednak jestem dobrej
myśli. Oni są najlepsi. Natomiast celem dla
dziewczyn jest jak najlepsza gra i walka o jak
najwyższe miejsce na koniec sezonu. Zawodniczki
czeka trudny sezon, ale wierzę, że moje piłkarki
podejdą poważnie do sezonu i damy radę. One są
najlepsze.

Zapraszamy zawodników i zawodniczki do drużyn
seniorskich. U nas jest fajnie. Zapraszamy również
sponsorów, mamy na prawdę wiele możliwości
promocji, reklamowania wszystkich i wszystkiego.

 Mówi się, że z drużyną jest się na dobre i na złe, w
chwilach triumfu, ale również w momentach, kiedy
drużyna jest na kolanach. Wiele zależy tu od samych
sportowców, od ich przygotowania i
zaangażowania. Zwykle to też oni – jako pierwsi są
poddawani ocenie. Jednak należy też pamiętać, że
za sportowcem, za drużyną stoi ktoś, osoba
odpowiedzialna za przygotowanie, za dobranie
odpowiedniej strategii. Można o niej rzec, że jest jak
kapitan tonącego statku – okręt musi opuścić jako
ostatni. Jest nim trener. Mamy nadzieję, że
nadchodzący sezon będzie dla naszych piłkarzy
lepszy, niż poprzedni. Kibiców zapraszamy na
trybuny, żeby na żywo okazali wsparcie naszym
wszystkim drużynom.



Kierunek Bornholm?

Klub Żeglarski z Osielska znowu wypłynął na Bałtyk.
Tym razem załogę stanowi młodzież z naszej gminy.
Nad wszystkimi i wszystkim czuwa kapitan Włodzi-
mierz Palmowski. Już od soboty mierzą się z pol-
skim morzem, jego krótką falą i bujaniem. Jacht
wytrzyma. Płyną Solanusem z Regionalnego Towa-
rzystwa Wioślarskiego Lotto Bydgostia. Oby żołądki
okazały się równie wytrzymałe. Na razie pogoda i
humory dopisują.
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Z pamiętnika żeglarza
BKŻ na morzu

Młodzi żeglarze na własnej skórze przekonują się, jak wygląda życie na morzu. Szkolą
się, poznają nowe umiejętności i przeżywają przygodę życia. Zrealizowali swój cel i do-
płynęli do Bornholm.

SPORT I REKREACJA

się wyzwaniem nie tylko dla śpiocha, z brakiem sił,
gdy rolowanie foka wymaga zaparcia się nogami o
cokolwiek i pomocy kolegów z załogi… Ciekawe ilu z
naszej załogi złapie bakcyla i polubi żeglarstwo?

Ahoj tam na lądzie!

Na razie przyzwyczajamy się do morza. Bujanie już
wszystkim bardziej lub mniej dało się we znaki, ale
przeżyliśmy. Wiemy już, jak sterować, na co zwracać
uwagę i tylko czasami potrzebujemy pomocy.
Stawianie foka i bezana też opanowane. Może dziś
grot? Wiemy też, jak używać pasów ratunkowych,
bo bezpieczeństwo przede wszystkim. 
Na co dzień pływamy w kamizelkach, ale jakby
zaczęło wiać, przechylać łódkę to każdy z nas ma
pas dopasowany do niego i wie, co z nim zrobić.
Wiemy też, jak uzupełnić wodę na łódce: gdzie wlew
i klucz do niego, skąd wyciągnąć wąż i jak go
podłączyć do kranu w marinie. Nie straszne nam
dyżury w kambuzie. Z gotowaniem i przygotowy-
waniem posiłków nie ma kłopotów. Głodni z pew-
nością nie chodzimy.
Będą też szanty! Bo jest gitara oraz jej operator, czyli
nasz szantymen. To teraz płyniemy dalej!

W planach Bornholm, ale wszystko zależy od po-
gody i załogi. Tak już w żeglarstwie bywa. Jeśli wiatr,
pogoda, chęci i samopoczucie dopiszą, to czeka ich
wycieczka po wyspie. Może spodobają im się ruiny
zamku, zabudowa przypominająca trochę tę z pol-
skiego wybrzeża, wiatraki, których jest tu sporo,
spróbują tutejszej kuchni (czyli zjedzą dobrą rybę)…
Na razie jednak wybrzeże polskie w ramach próby.
To wyjątkowa okazja na małą morską przygodę,
sposób na pokonanie własnych słabości i walki z
samym sobą, z lenistwem, gdy nie chce się dyżuro-
wać w kambuzie i obsługiwać pozostałych zało-
gantów, ze zmęczeniem, gdy wachta w nocy staje 
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junga, jest to pierwszy stopień żeglarski. Junga,
według Słownika języka polskiego PWN to chłopiec
pełnią-cy na statku różne posługi, przygotowujący
się do zawodu marynarza. Dla niektórych będzie to
także możliwość rozpoczęcia swojej przygody z
żeglar-stwem.

Obóz żeglarski to nauka żeglarstwa, wspomnianej
odpowiedzialności, jak również historii. Jest to też
wypoczynek tyle, że spędzony nad wodą i na wo-
dzie.

Ośrodek Bydgoskiego Klubu Żeglarskiego położony
jest w odległości 25 km od Bydgoszczy, na trasie do
Koszalina w miejscowości Pieczyska oddalonej 8 km
na północny-wschód od miasta Koronowa. Usytu-
owanie ośrodka nad samą wodą Zalewu Koronow-
skiego, lekko na uboczu od centrum Pieczysk,
stanowi idealne miejsce dla rekreacji i wypoczynku,
nie tylko dla żeglarzy, ale również dla wszystkich
pragnących wypocząć na łonie przyrody.
Żeglarzom oferujemy: zakwaterowanie, wyżywienie,
szkolenia doskonalące, szkolenia na stopnie że-
glarskie, usługi szkutnicze, przechowywanie sprzętu
pływającego (zimowanie) na otwartym terenie i w
hangarach oraz osprzętu do łodzi, kajaków, desek
windsurfingowych itp.

Ośrodek „Marina” Pieczyska k. Koronowa
E-mail: info@bydgoskiklubzeglarski.pl

Bydgoski Klub Żeglarski ul. Leśna 42, 86-031
Osielsko Telefon: +48 52 324 12 14

A jednak daliśmy radę!

Cel zrealizowany! Dopłynęliśmy do Bornholmu!
Jednak powiał przyjazny nam wiatr i mogliśmy
obrać właściwy kurs! Na Bornholm! Oby w powrotną
stronę też nam wiało w żagle! W każdym razie
stolica nasza (Rønne pełni tę funkcję od XVIII w.)!
Niby 100 km od naszego wybrzeża, a w praktyce to
długie godziny żeglowania.

Dotarliśmy na czas, żeby jeszcze odpocząć na lądzie,
coś zjeść (sami przygotowaliśmy kiełbaski z grilla,
skoro było miejsce) i popatrzeć na zachód słońca.

Jutro wieczorem zaczynamy powrót do Polski. Kurs
na Świnoujście!

Zaczynamy myśleć o powrocie

Jeszcze na Bornholmie, jeszcze na wakacjach. Mo-
żemy cieszyć się swobodą i chociaż trochę „liznąć”
tego duńskiego szczęścia „hugge”. Dlatego spę-
dzamy ten czas na wypoczynku, zwiedzaniu i ruchu
na świeżym powietrzu, łącznie z pływaniem. Nieste-
ty, czas szybko ucieka, więc zaczynamy też porządki
na łódce, żeby w porcie klar poszedł nam sprawnie.
Już niedługo widzimy się na lądzie.

– załoga BKŻ
 

Projekt został dofinansowany ze środków Gminy
Osielsko.
W połowie sierpnia, a dokładnie od 14 do 21 sierpnia
Klub BKŻ Osielsko zorganizował obóz żeglarski, na
którym uczestnicy mieli okazję wyszkolić się na 

mailto:info@bydgoskiklubzeglarski.pl


Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
zainicjowany został przez Komisję Europejską w
2002 roku. Jest to kampania, której celem jest
zachęcenie mieszkańców gminy do porzucenia
niekorzystnych dla środowiska przyzwyczajeń i
skorzystanie z innych, bardziej ekologicznych
rozwiązań komunikacyjnych, jakimi są: chodzenie
pieszo, jazda na rowerze, czy korzystanie z
komunikacji publicznej.
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Zostaw auto w domu!
Dzień bez Samochodu

We wrześniu obchodzimy Europejski Tydzień Mobilności. Zwieńczeniem tego
wydarzenia jest Europejski Dzień Bez Samochodu, który co roku przypada 22 września.

SPORT I REKREACJA

Dzień bez Samochodu w Polsce

W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest
od 2004 roku pod patronatem Ministerstwa
Środowiska. Wiele miast włącza się w kampanię i
tego dnia na ulicę kierowcy wyjeżdżają rowerami. W
tym dniu włodarze niektórych miejscowości
decydują się na darmową komunikację publiczną
dla właścicieli lub współwłaścicieli aut. Wystarczy
mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny oraz
dokument ze zdjęciem.

Dlaczego samochody są szkodliwe dla środowiska?

Samochody emitują wiele szkodliwych substancji,
jak: dwutlenek węgla, węglowodory oraz tlenki
azotu. Przyczyniają się do powstania zjawisk, które
zatruwają nasze środowisko, takich jak: kwaśne
deszcze, smog, zatrucie gleby. Oczywiście to
powoduje również nasilenie efektu cieplarnianego.
Jest to też przyczyną powstawania chorób układu
oddechowego u ludzi.

Dziel samochód z kimś

Mało znana, choć coraz bardziej popularna staje się
praktyka współdzielenia samochodu. Jest to tzw.
carpooling, czyli zwiększanie liczby pasażerów w
czasie przejazdu samochodem, głównie poprzez
kojarzenie osób dojeżdżających do pracy lub nauki
na tych samych trasach. Zwykle ogłoszenia są
umieszczane na portalach internetowych lub na
tablicach w miejscu pracy. Warto dogadać się z
kimś z pracy i dojeżdżać do niej wspólnie. Raz, że
oszczędniej, a dwa, że podróż upływa w o wiele
przyjemniejszej atmosferze.

Zachęcamy do przesiadki z samochodu na rower
(nie tylko 22 września) lub wybieranie raz na jakiś
czas komunikacji publicznej. To nie tylko ekolo-
giczne rozwiązanie, ale również, w przypadku jazdy
na rowerze dobrze wpływa na nasz organizm.

Kampania rozpoczyna się 16 września i trwa do 22
września. Tygodniową akcję kończy Europejski
Dzień Bez Samochodu, który ma nieco dłuższą
historię. Pierwsze próby organizacji dnia bez
samochodu miały miejsce już w 1973 roku, kiedy
nastał kryzys naftowy, spowodowany gwałtownym
wzrostem cen ropy. Jednak to w 1994 roku pomysł
wszedł w życie za sprawą Erica Brittona na
Międzynarodowej Konferencji Dostępności Miast w
Toledo. Od tego momentu poszczególne państwa
zaczęły kolejno organizować u siebie to wydarzenie.



Odbiór nagród za
przejechane 

400 km i więcej 
w Urzędzie Gminy Osielsko 

(pokój 7) do końca
września



N O W O C Z E S N E  D O M Y ,  K T Ó R E  P O W S T A J Ą  N A
O S I E D L U  S Ł O N E C Z N Y M  W Y R Ó Ż N I A J Ą  S I Ę

E L E G A N C K I M  S T Y L E M ,  F U N K C J O N A L N O Ś C I Ą ,
Z N A J D U J Ą  S I Ę  W  B E Z P I E C Z N E J  O D L E G Ł O Ś C I  O D

W I E L K O M I E J S K I E G O  Z G I E Ł K U ,  
A  W  P O Ł Ą C Z E N I U  Z  R O Z B U D O W A N Ą

I N F R A S T R U K T U R Ą ,  S P R A W I A J Ą ,  Ż E  J E S T  T O
M I E J S C E  I D E A L N E  D O  Z A M I E S Z K A N I A .
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