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Odpowiedzi na wnioski 
i interpelacje radnych

Na wrześniowej Sesji Rady Gminy 6 września radni złożyli swoje wnioski. 21 września
otrzymali odpowiedzi, które są dostępne do pobrania w naszym Biuletynie Informacji
Publicznej.

RADA GMINY OSIELSKO

"Wnioskuję o pilny przegląd, czyszczenie - a tam gdzie to konieczne –
naprawdę rowów melioracyjnych, odparowujących oraz przepustów. Dla
przykładu rów wzdłuż ulicy Topolowej (od Leśnej do Poprzecznej) wymaga
pogłębienia do stanu pierwotnego, a w tym na ulicach Jaworowej i
Wierzbowej w Osielsku rosną chaszcze i zalegają gałęzie. Nie oznacza to, że
trzeba wyciąć drzewa na brzegach – wręcz przeciwnie! Potrzebne jest
bagrowanie rowów.”

Radny Andrzej Matusewicz wnioskował o:

1.

Odp. Na wstępie wyjaśniam, że kompetencje w zakresie utrzymania rowów są
podzielone w zależności od ich rodzaju.  Rów przy ul. Jaworowej w Osielsku 

jest rowem przydrożnym, będącym w utrzymaniu Zarządu Dróg Gminnych w Żołędowie. Natomiast Urząd
Gminy Osielsko zaplanował wyczyścić do końca 2022 roku: rów odwodnieniowy osiedlowy  w rejonie ul.
Niedźwiedziej oraz rów odwodnieniowy R-K w Osielsku (pomiędzy ul. Kwiatową i Leśną, ul. Wierzbową i ul.
Grabową, ul. Borsuczą i ul. Zacisze). Zarząd Dróg Gminnych informuje, że prace związane z przeglądem,
czyszczeniem oraz pogłębianiem przydrożnych rowów odparowujących na terenie gminy Osielsko zostaną
przeprowadzone w IV kwartale 2022 r. 

2. "Kolejny raz apeluję o zrównanie z płaszczyzną chodnika studzienki telekomunikacyjnej 
w drodze przed przystankiem autobusowym na rogu ulic Centralnej i Wiązowej w Osielsku."
3. "Jezdnia ulicy Centralnej wymaga kolejnych napraw, szczególne zagrożenie dla pojazdów stanowią
zapadające się liczne wpusty, studzienki i ich brukarskie obróbki. Wnioskuję o wezwanie Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy do ich korekty i naprawy oraz podjęcie zapowiadanych przez wójta działań
zmierzających do przejęcia tej drogi."

Odp. Informuję, że powyższe wnioski przekazano, wg kompetencji, do Zarządu Dróg Powiatowych w
Bydgoszczy.

4. "W związku z zapowiedzią budowy oczyszczani ścieków w Żołędowie wraz z towarzyszącą jej fermą
fotowoltaiczną wnioskuję, aby wójt najpierw zbadał, czy ENEA wyda nam w tej lokalizacji możliwość
podłączenia naszej elektrowni do sieci energetycznej."

Odp.  Informuję, że przygotowywane są dokumenty do złożenia w Enea.
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"aby podczas adaptacyjnych budynku po byłym PIXELU, w którym bę-
dziemy obradować w nowym pomieszczeniu była możliwość prowadzenia
spotkań w trybie hybrydowym."

Radny Paweł Kamiński wnioskował o:

1.

Odp. Informuję, że tryb hybrydowy, jeżeli chodzi o warunki technicznie, jest
brany pod uwagę, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa pozwolą
na jego zastosowanie. Pragnę przypomnieć, że tryb zdalny obrad wynika
obecnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwią-
zaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).

2. "dotyczy wiaty przystankowej w Niwach przy ul. Rybienieckiej. Doszło tam do aktu wandalizmu i wiata
jest krzywa, szyby są potłuczone."

Odp.  Zarząd Dróg Gminnych informuje, że wiata zostanie naprawiona niezwłocznie po otrzymaniu
zamówionej szyby.

3. "na ulicy Karpackiej, na odcinku już wybudowanym kilka lat temu jest oświetlenie uliczne poobu
stronach. Po jednej stronie jest oświetlenie lampami ledowym, a po drugiej stronie jeszcze starymi
sodowymi.Lampy sodowe świecą się niepotrzebnie. Można je zlikwidować w moim odczuciu. Dlatego
wnioskuję, żeby urząd zweryfikował ich zasadność. Mieszkańcy zwracają teraz uwagę na takie rzeczy w
dobie konieczności oszczędzania, a my palimy lampy z obu stron ulicy nadmiarowo."

Odp.  Informuję, że oświetlenie na ul. Karpackiej, które jest zamontowane na słupach operatora sieci
energetycznej są przeznaczone do likwidacji. Zostaną zdemontowane po wykonaniu oświetlenia wzdłuż
budowanego chodnika. Cztery oprawy sodowe, które świeciły, zostały włączone przez pomyłkę przez
konserwatora oświetlenia.

"wywiezienie śmieci przez wykonawcę ulicy Koralowej. Półtora miesiąca
minęło od oddania do użytku, a śmieci pozostawione są w big bagach przy
ogrodzeniu z przedszkola."

Radny Janusz Jedliński wnioskował o:

1.

Odp.  Informuję, że teren budowy ul. Koralowej został uprzątnięty.
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 "Doprecyzowując wniosek A. Matusewicza proszę o analizę w Enea o
wydanie opinii jaka moc farmy Fotowoltaicznej może być w perspektywie
najbliższych lat postawiona i przyłączona na działce, która będzie za-
kupiona decyzją Rady Gminy na ostatniej sesji. Dokładnie jaka jest
maksymalna moc jaką może przyjąć infrastruktura Enea w danej loka-
lizacji. "
 "Wniosek o przygotowanie analizy finansowej szacunkowej porównującej
wymianę ok 2 tys. lamp starego typu będących własnością Gminu Osielsko
w stosunku do oszczędności na opłatach za prąd przy taryfach jakie
szacuje Gmina w roku 2023. Prosty rachunek ekonomiczny - szacunkowy.
Zestawienie w pozycjach :

Radny Robert Wolf wnioskował o:

1.

2.

a) koszt wymiany 2 tys. opraw. 
b) koszt opłat za prąd przy taryfie 2023 w przypadku braku wymiany
c) koszt opłaty za prąd przy taryfie 2023 w przypadku wymiany
Prośba o założenia teoretyczne - chodzi o rząd wartości i oszczędności na wymianie w ciągu jednego roku.
Celem jest obliczenie w jakim czasookresie taka wymiana by się zwróciła jako inwestycja.” 

Odp.  Informuję, co następuje.
1. Przygotowywane są dokumenty do złożenia w Enea w celu określenia maksymalnej mocy instalacji.
2. Zgodnie z przekazanym Panu wcześniej wykazem opraw oświetleniowych, Gmina Osielsko posiadała na
stanie 811 sztuk opraw sodowych. Aktualnie liczba ta wynosi 806 sztuk. Przedstawiam bilans ekonomiczny
wymiany opraw:
Koszt wymiany 806 opraw - 1.210.000 zł
Koszt energii elektrycznej przy użytkowaniu starych opraw - 770.000 zł/rok
Koszt energii elektrycznej po wymianie opraw na nowe typu LED - 350.000 zł/rok
Oszczędności z inwestycji wyniosą 420.000 zł/rok. Koszty inwestycji zwrócą się w okresie 3 lat. Do obliczeń
przyjęto cenę energii elektrycznej 2.400 zł/MWh brutto. Aktualne ceny energii elektrycznej zapewnione do
dnia 30.06.2023 roku to 325 zł/MWh netto.

 "o zaprowadzenie porządku na parkingu oraz jego otoczeniu w pobliżu
nowo powstałego pasażu handlowego przy Szosie Gdańskiej przed
sklepem Pepco, KIK, Sklep zoologiczny oraz piekarnia Piekuś. Proszę o
skierowanie informacji do zarządcy budynku z prośbą o uporządkowanie
parkingu oraz pasu zieleni. Teren przed pasażem wraz z pasem zieleni jest
nieuporządkowany przez co centrum naszej miejscowości wydaje się
zaniedbane."

Radny Konrad Cichański wnioskował o:

1.

Odp.  Informuję, że w dniu 14 września 2022 r. została przeprowadzona przez
pracowników Urzędu Gminy Osielsko terenowa wizja lokalna przy działkach nr
771/5 i 771/6 przy ul. Szosa Gdańska w Osielsku, na których znajduje się pasaż
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handlowy. Podczas wizji stwierdzono, że teren działek jest porośnięty chwastami, z ziemi powyrywana jest
agrowłóknina. Kontenery na odpady są przepełnione, pojedyncze odpady komunalne są porozrzucane
wzdłuż nieruchomości oraz przy kontenerach na podrzucone są odpady tekstylne oraz części samo-
chodowe. Pismem z dnia 16 września 2022 r. znak: OŚ.6236.31.2022 wystąpiłem do właściciela powyższych
działek o uporządkowanie nieruchomości w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma. Po tym terminie
zostanie przeprowadzona wizja terenowa przez pracownika Urzędu Gminy Osielsko w celu sprawdzenia
uporządkowania terenu.

 "utwardzenie pobocza na ulicy Rekreacyjnej i załatanie dziur, utwardzenie
pobocza oraz wycięcie krzaków ograniczających widoczność. "

Radna Iwona Ratuszna wnioskował o:

1.

Odp.   Zarząd Dróg Gminnych informuje, że prace związane naprawą
nawierzchni asfaltowej ul. Rekreacyjnej zostały już wykonane, natomiast prace
związane z przycięciem krzaków oraz utwardzaniem poboczy zostaną
wykonane do końca września 2022 r.

 "uzupełnienie wypłukanych poboczy na łukach skrzyżowań dróg
gminnych szczególnie osiedle przy boisku baseballowym. Wypłukane
pobocza powodują zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu w przyszłości
doprowadzą do uszkodzeń nawierzchni skrzyżowań."

Radny Przemysław Ziętara wnioskował o:

1.

Odp.    Zarząd Dróg Gminnych informuje, że prace związane utwardzaniem
poboczy zostaną wykonane do końca września 2022 r.



Chciałam znaleźć swoją pasję. Stary tor znajdował
się zaraz obok mojego domu. Chodziło się więc czę-
sto oglądać zawody. Postanowiłam spróbować i tak
już mi zostało. Mówiąc szczerze, nie mam osoby,
która mnie inspiruje. Uważam speedrower za bar-
dzo widowiskowy sport. W każdych zawodach są
różne zwroty akcji, fajne ataki i emocje. Osobiście
uwielbiam oglądać różnego rodzaju zawody. Do
tego dochodzi również sama satysfakcja, jeżeli to
właśnie nam uda się jakiś fajny atak bądź wygrane
zawody. Myślę, że właśnie to najbardziej mnie po-
ciąga w tym sporcie.

Gratulujemy zdobycia czwartego z rzędu tytułu Mi-
strzyni Polski w speedrowerze. Jesteś młodą za-
wodniczką, a mimo to już wielokrotnie stawałaś na
podium najważniejszych imprez. Kiedy rozpoczęła
się twoja kariera.

Bardzo dziękuję za gratulacje. Moja kariera zaczęła
się dokładnie 4 lata temu. Wychodzi na to, że mia-
łam wtedy 11 lat. Tytułów zdobyłam około dwudzie-
stu, z drużyną czy tez indywidualnie. Samych pu-
charów mam 25, za rundy Pucharu Polski żaków,
młodzików czy też kobiet. Mam również dwie
statuetki za zawodniczkę sezonu oraz zawodnika
meczu. Co do medali, przyznam się szczerze, że
zawsze je gubię.
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Mistrzyni Polski 
o swojej pasji

Młodziutka, skromna i  pokorna. Zuzanna Klett niedawno zdobyła swój czwarty z rzędu
tytuł Mistrzyni Polski. Co ciekawe jej kariera rozpoczęła się właśnie… 4 lata temu.
Zapraszamy do rozmowy bohaterką naszej październikowej okładki.

GO�� Z OKŁADKI

W ligowych potyczkach rywalizujesz z mężczy-
znami czy to oznacza, że nie będzie kobiecej ligi
speedrowera?

Moim zdaniem, jeżeli ten sport stanie się wystar-
czająco rozpoznawalny i przychodziłoby go treno-
wać coraz więcej dziewczyn, byłoby to możliwe. Na
ten moment jednak uważam, że nie ma takiej
możliwości.

Dlaczego zdecydowałaś się trenować speedrower?
Kto cię w tym sporcie inspiruje? Co najbardziej po-
ciąga cię w speedrowerze?



Speedrower jest niewątpliwie kontaktowym spor-
tem, odznaczającym się na ciele zawodników bli-
znami i kontuzjami. Jak to wygląda u ciebie?

U mnie większych kontuzji nie było. Kilka razy zda-
rzyło się wylądować w szpitalu przez podejrzenie
złamania, ale nigdy faktyczne złamanie nie miało
miejsca. Oprócz tego siniaki bądź obtarcia. W tym
roku nabawiłam się „pamiątki” po mistrzostwach
Europy mianowicie blizny na brodzie.

Twoim nieodłącznym elementem jest kapelusz.
Jaka wiąże się z nim historia?

Po zakupie kapelusza w 2020 roku stał się on nieod-
łączną częścią mojego ubioru. Można powiedzieć, że
czuje się w nim lepiej. Wszystkie zdjęcia z podium
czy też poza nim miałam właśnie w tym kapeluszu,
przez co stał się on mym znakiem rozpoznawczym.
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Niedawno uczestniczyłaś w Mistrzostwach Europy
w Glasgow, zajęłaś tam 5 miejsce. Jak oceniasz
swój występ, co sprawiło ci najwięcej kłopotów, jak
oceniasz dziewczyny z całego świata i czemu tylko
5 miejsce?

Mojego występu nie oceniam zbyt dobrze. Kosz-
towało mnie to bardzo dużo stresu, przez co nie
potrafiłam skupić się na porządnej jeździe. Uważam,
że popełniłam zbyt dużo błędów co zresztą widać
po mojej brodzie. Myślę, że najwięcej kłopotów
sprawił mi tor a dokładniej wchodzenie w łuki. Różni
się on bardzo od torów w Polsce, przez co miałam w
głowie myśl, żeby tylko się nie przewrócić. Zaburza
to koncentracje w jeździe. Uważam, że dziewczyny
są świetne. Widać zapał w ich jeździe. Jeżeli chodzi o
poziom, jest on wysoki, dzięki czemu można było
cieszyć się z ciekawych wyścigów, które wspólnie
gwarantowałyśmy.

Wiemy, że oprócz speedrowera uprawiasz jeszcze
boks, czy tę dyscyplinę tez będziesz rozwijać?

Bardzo chciałabym ją dalej rozwijać, jednakże mój
aktualny plan lekcji mi na to nie pozwala. Kończę o
takich porach, że ledwo wyrabiam się na sam spe-
edrower, a co dopiero dołączyć do tego kolejną dy-
scyplinę. Jeżeli będę mieć jeszcze taką możliwość,
bardzo chętnie wrócę do trenowania boksu.

Jakie są sportowe marzenia Zuzanny Klet?

Sportowe marzenia mam dwa. Największym jest
zdobycie tytułu Mistrzyni Świata. Mistrzostwa świata
odbędą się za rok, ale czy uda mi się tam pojechać?
Czy uda się wywalczyć wymarzony tytuł? Na ten
moment nie znam odpowiedzi na te pytania,
aczkolwiek będę się bardzo starać, aby to marzenie
kiedyś się spełniło. Drugim marzeniem jest zdobycie
drużynowego medalu w lidze. Uważam, że jesteśmy
prawdziwą drużyną, która dąży do medalu,
jednocześnie świetnie się razem bawiąc i doga-
dując. Sądzę, że zasłużyliśmy.



Wrzesień, a zwłaszcza początek tego miesiąca nie
jest lubiany w kręgach uczniowskich. Oznacza ko-
niec błogiego dwumiesięcznego lenistwa i powrót
do szkolnych ławek. Redakcja Przeglądu Miesiąca
została zaproszona na rozpoczęcie roku szkolnego
do Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie, na
którym obecny był także Zastępca Wójta Gminy
Osielsko Krzysztof Lewandowski oraz Kierownik
Zespołu ds. Oświaty Rafał Kubicki.
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Powroty i pożegnania.
Nowy rok szkolny rozpoczęty

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. W uroczystym apelu inaugurującym to
wydarzenie uczestniczyliśmy w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w
Maksymilianowie.

GMINA OSIELSKO

– Mam nadzieję, że wszyscy dotrwamy do takich
czasów, że będziemy mogli również wystąpić i po-
dziękować już na zasłużonej emeryturze za to, co
nas spotkało w życiu, bo my nie jesteśmy tutaj z
przypadku. My jesteśmy nauczycielami, jesteśmy
pedagogami i chcemy po prostu z wami pracować i
to nam daje szczęście – dodał dyrektor Wojciech
Kwiatkowski.

Nowy rok szkolny to czas powitań, jednak w tym
przypadku w szkole żegnano odchodzącą na eme-
ryturę nauczycielkę matematyki Mariolę Sieluk. –
Chciałbym złożyć w imieniu władz gminy serde-
czne podziękowania za wieloletnią pracę na stano-
wisku nauczyciela matematyki. Dziękuję za wysiłek
włożony w rozbudzenie pasji wśród uczniów, inspi-
rowanie ich do zdobywania wiedzy oraz zaanga-
żowanie w pracę na rzecz lokalnej oświaty. Gratuluję
dotychczasowych sukcesów zawodowych i życzę,
aby nadchodzący czas obfitował w odpoczynek i
rozwijanie własnych zainteresowań, a plany i ma-
rzenia odkładane na później zaczęły się właśnie
spełniać – powiedział zastępca wójta. 

Podczas inauguracji nie mogło zabraknąć pocztu
sztandarowego i „Mazurka Dąbrowskiego”. Po od-
śpiewaniu hymnu wyznaczeni uczniowie zgłosili
stan klasy. Potem głos zabrał dyrektor szkoły, który
powitał uczniów, a następnie odczytał list Ministra
Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. – Na ten
nowy rok życzę wam, aby był udany, żeby były same
dobre oceny – przekazał uczniom Zastępca Wójta
Krzysztof Lewandowski. Przywołał też stare
przysłowie, że uczeń bez jedynki to jak żołnierz bez
karabinu  i żeby uczniowie nie traktowali tych złych
ocen jako porażek, ale jako lekcję, która ich czegoś
nauczy. 



Wraz z przyjściem 1 września w szkolnictwie po-
jawiło się wiele zmian, m.in. reforma edukacji dla
bezpieczeństwa, w której ma być dodane więcej
elementów przysposobienia obronnego. W jaki
sposób szkoła przygotowywała się na te zmiany i
czy jest gotowa?

Zmiany w edukacji dla bezpieczeństwa dotyczą
bardziej szkół ponadpodstawowych, w których po-
winny odbyć się zajęcia na strzelnicy. W szkołach
podstawowych wprowadzono przygotowanie teo-
retyczne do obchodzenia się z bronią oraz zwięk-
szono nacisk na zachowania obronne w przypadku
działań wojennych. Wprowadzono tematy z tere-
noznawstwa i niezbędnym jest zakup kompasów.
To zrobimy. Nie wiem jeszcze, jak zrealizujemy zapis
dotyczący strzelectwa z podstawy, cytat „potrafi
prawidłowo zgrywać przyrządy celownicze, regu-
lować oddech w czasie składania się do strzału oraz
ściągać język spustowy”. Trudno zrealizować ten
zapis bez dostępu do broni. Mamy jednak okres
przejściowy w zajęciach związanych ze strze-
lectwem i rozwiązanie znajdziemy.

Najwięcej  spekulacji według rodziców wywołały
zmiany w zwolnieniach z wf. Od roku szkolnego
2022/2023 dłuższe zwolnienia z lekcji wf-u będą
respektowane tylko wystawione przez lekarza spe-
cjalistę, a nie lekarza rodzinnego? Co Pan myśli na
temat tej rewolucji w szkolnictwie?

Zmiany ostatecznie nie weszły w życie. Zwolnienia z
wychowania fizycznego wystawiane tylko przez
specjalistę to była tylko zapowiedź ministra sportu
Kamila Bortniczuka. Moim zdaniem utrudnianie
uczniom zwolnienia nic nie zmienia. Jak ktoś nie
będzie chciał ćwiczyć to znajdzie sposób. 
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Święto Edukacji Narodowej
Czego życzą sobie nauczyciele?

14 października obchodzimy Święto Edukacji Narodowej. Przy tej okazji przepro-
wadziliśmy wywiad z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Żołędowie, Arkadiuszem
Słyszem.

WYWIAD Z GO�CIEM

Gmina nieustannie się rozwija. Przyciąga to coraz
więcej nowych mieszkańców. Ma to swoje odzwier-
ciedlenie również w szkole?

Tak widzimy rozwój gminy Osielsko. W szkole aktu-
alnie mamy 13 oddziałów o 1 więcej niż rok temu, a
liczba uczniów zwiększyła się o 28. 

Czy nauczanie w obecnych czasach, gdzie mamy
powszechny dostęp do informacji jest trudniejsze,
niż 10-15 lat temu? Jak bardzo się ono różni?

Nauczanie jest pod pewnym względem trudniejsze,
bo trudniej być nauczycielowi autorytetem. Ucznio-
wie często szukają autorytetów w Internecie. Inter-
net też często daje gotowe rozwiązania, więc uczeń
może uważać, że po co się uczyć. Taka sytuacja nie
zmusza do myślenia. Z drugiej strony dla nauczy-
ciela jest stworzonych wiele platform edukacyjnych,
materiałów dydaktycznych, które uatrakcyjniają
lekcję. Różnice tak więc są, ale wszystko zależy od
podejścia do nauki uczniów i zaangażowania nau-
czyciela.



Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pro-
gram „Laboratoria Przyszłości”, wsparcie wszyst-
kich szkół podstawowych w budowaniu wśród
uczniów kompetencji przyszłości. W jaki sposób
chcecie wykorzystać to dofinansowanie?

W ramach programu doposażyliśmy szkołę w po-
moce dla każdego wieku uczniów. Dla młodszych
kupiliśmy proste roboty do samodzielnego składa-
nia i programowania, klocki konstrukcyjne rozwi-
jających kreatywność. Dla starszych mamy roboty
bardziej skomplikowane, zestawy projektowe, mi-
kroskop z możliwością projekcji na monitorze, dru-
karkę 3D. Realizacja programu nakłada na szkołę
obowiązek wykorzystania sprzętu średnio przez trzy
godziny w tygodniu. 
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Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich
nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty.
Czego można wam życzyć z tej okazji?

Szacunku. Zresztą sobie poradzimy. – Podsumowuje
Arkadiusz Słysz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w
Żołędowie.

Czy wie Pan już na co zostanie przeznaczona na-
groda za Rowerową Stolicę Polski?

Dokładnie jeszcze nie wiem, czekamy na finalizację
ze strony Metropolii Bydgoszcz. Chciałbym, aby na-
groda była związana z aktywnością fizyczną. Decy-
dujące zdanie pozostawiam uczniom.

Szkoła wygrała po raz kolejny klasyfikację
Najlepszych szkół w Metropolii Bydgoszcz w
Rowerowej Stolicy Polski. Co robicie, aby zachęcić
dzieci do udziału w rywalizacji? Jakie rady możecie
dać naszym innym szkołom?

Dzieci zachęcamy do jazdy, tworząc klasyfikacje
najlepszych. To mobilizuje, ale nie jesteśmy dużą
szkołą, więc sami uczniowie nie daliby rady
przejechać, aż tyle kilometrów. Zawsze dołączają
rodzice i przyjaciele szkoły. Suma wszystkich robi
wynik. Duże znaczenie ma zaangażowanie w
rywalizację Rady Rodziców.

Redakcja Przeglądu Miesiąca w Dniu Święta Edu-
kacji Narodowej życzy wszystkim dyrektorom na-
szych szkół, a także gronu pedagogicznemu i pra-
cownikom  sukcesów zawodowych, jak również w
życiu prywatnym. Nowych pomysłów, kreatywności
i ciągłego zapału do pracy.

„Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który
potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i na-
bywanie wiedzy staje się źródłem radości".

 – Albert Einstein



Mam nadzieję, że w przyszłości będzie się to dalej
rozwijać – powiedział Zastępca Wójta gminy Osiel-
sko Krzysztof Lewandowski. Posiadanie takiego
miejsca, jakim jest Dom Dziennego Pobytu to same
korzyści. – Zyskaliśmy przede wszystkim miejsce,
gdzie nasi seniorzy mogą się spotykać, mogą wy-
mieniać doświadczenia, nie tylko ze sobą, a także z
młodymi ludźmi. Dodatkowo udało się dzięki temu
wyremontować i doposażyć świetlicę w sprzęt do
wypoczynku. Zyskaliśmy także programy osłonowe
dla starszych mieszkańców gminy Osielsko – konty-
nuował zastępca wójta.

W otwarciu Domu Dziennego Pobytu uczestniczył
Wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski oraz Za-
stępca Wójta Krzysztof Lewandowski. – Jestem
szczęśliwy, że to już się dzieje, że nie jest to coś, co
nas czeka. Od maja staraliśmy się wspólnie i dzię-
kuję wszystkim, którzy włączyli się, żeby to ruszyło –
powiedział ze sceny Wójt gminy Osielsko Wojciech
Sypniewski. Organizacją Domu Dziennego Pobytu
w Maksymilianowie zajmuje się firma 4PRO Grze-
gorz Grześkiewicz. – Wsparcia udzielamy od maja,
ale tutaj było widać naprawdę duże zaangażowanie
ze strony gminy. Bez gminy tego projektu by nie
było, a myślę, że fajnie, że w gminie Osielsko taki
projekt jest realizowany  – powiedział Grzegorz
Grześkiewicz.
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Dom Dziennego Pobytu
w Maksymilianowie 

Mają tam zajęcia z psychologiem, fizjoterapię i niezliczone atrakcje. Seniorzy w gminie
Osielsko zyskali nowe miejsce, w którym mogą spędzać czas. Dom Dziennego Pobytu w
Maksymilianowie został uroczyście otwarty.

GMINA OSIELSKO

Na mieszkańców gminy czekają ciekawe zajęcia i
wiele innych atrakcji. – Dwa razy w tygodniu mają
zajęcia z psychologiem, dwa razy w tygodniu mają
zajęcia z fizjoterapeutą i raz w tygodniu mają zajęcia
art terapeutyczne. Do tego są organizowane eventy,
wycieczki, wyżywienie: śniadanie, kawa z ciastecz-
kiem, do tego dwudaniowy obiad – zdradziła Agnie-
szka Pacholska, opiekunka seniorów z firmy 4PRO
Grzegorz Grześkiewicz.

Zastępca Wójta od początku jest zaangażowany w
projekt. Jest jego patronem i koordynatorem. – Za-
wsze byłem zwolennikiem realizacji tego projektu.
Udało się ten projekt zrobić, jesteśmy z niego bar-
dzo zadowoleni i idzie to w bardzo dobrym kie-
runku.  



jaka będzie kolejna perspektywa finansowa, jak
będą wyglądały poszczególne relokacje środków
unijnych i czy uda nam się pozyskać te pieniądze w
ramach przeprowadzonych konkursów – przekazał
Jakub Lizurej. – Turnus trwa 5 i pół miesiąca. Można
się zapisywać telefonicznie, numer telefonu to 790
815 699 oraz mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres:
ddp.maksymilianowo@gmail.com. Nasze formula-
rze zgłoszeniowe są także dostępne w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej – dodaje Agnieszka
Pachocka.

Projekt w większości jest finansowany ze środków
Unii Europejskiej i z budżetu projektu. – Projekt
realizowany jest z Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa kujawsko-pomors-
kiego. Zamknął się w kwocie około 2 milionów
złotych i jest on realizowany przez trzy podmioty.
Przez sektor prywatny w tym przypadku 4PRO
Grzegorz Grześkiewicz, przez gminę Osielsko, którą
reprezentuje pan Wicewójt Krzysztof Lewandowski i
pan Wójt Wojciech Sypniewski oraz Fundację
Równik – powiedział Jakub Lizurej, przedstawiciel
firmy 4PRO Grzegorz Grześkiewicz. Koszty, jakie
poniosła gmina, są praktycznie żadne. – Pewne
koszty się pojawiają, bo musimy tutaj pamiętać, że
to jest nasz budynek użyteczności publicznej, tutaj
jest woda, ogrzewanie, więc to jest nasz wkład. On
jest można powiedzieć niepieniężny, a bardziej taki
rzeczowy. Koszty, które miałyby się pojawić typowo
wyjęte z budżetu, praktycznie nie istnieją – dodał
zastępca wójta.
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Niebawem ruszy druga tura projektu. – Przeprowa-
dzamy rekrutację na drugi turnus, w tej chwili
kończymy pierwszy. Projekt rozpisany jest do 31
grudnia 2023 roku, ponieważ tak przewidziana jest
perspektywa finansowa Regionalnego Programu
Operacyjnego. Oczywiście przewidujemy rozpo-
częcie nowych projektów, ale wszystko to jest
uzależnione od tego, 

W podziękowaniu za opiekę personelu, podopieczni
Dziennego Domu Pobytu w Maksymilianowie, który
zaczęli nazywać „Słonecznik”, przygotowali dla
opiekunów wiersz, który na scenie odczytała jedna z
uczestniczek – Benia Sumara Spotkanie urozmaiciła
prelekcja psychologa na temat wyłudzeń wśród
osób starszych oraz występ akordeonisty i klarne-
cisty, którzy swoją grą umilali czas. Organizatorzy
przygotowali również dla uczestników i zapro-
szonych gości poczęstunek. Relację z uroczystości
obejrzycie na naszym kanale YouTube – Gmina
Osielsko.



Rozstrzygnięto również, która szkoła w Metropolii
Bydgoszcz okazała się najlepsza. W tej klasyfikacji
również wygrała szkoła z naszej gminy – Szkoła
Podstawowa w Żołędowie. Uczniom, nauczycielom i
sympatykom szkoły udało się przejechać 39 932 km.
Nagrodę w wysokości 3 000 zł z rąk prezydenta
Bydgoszczy odebrał dyrektor szkoły Arkadiusz Słysz. 

15 września w samo południe w Ratuszu Urzędu
Miasta Bydgoszczy wręczono nagrody i wyróżnienia
dla uczestników Rowerowej Stolicy Polski jeżdżą-
cych dla Metropolii Bydgoszcz. Gmina Osielsko po
raz kolejny zdobyła tytuł Najbardziej Rowerowej
Gminy w Metropolii Bydgoszcz. Byliśmy bezkon-
kurencyjni i wspólnymi siłami wykręciliśmy 116 365
km. Do zabawy przyłączyło się 476 mieszkańców
gminy, którzy rywalizowali poprzez aplikację
Aktywne Miasta. Statuetkę z rąk Prezydenta
Bydgoszczy odebrał Wójt Gminy Osielsko Wojciech
Sypniewski. Drugie miejsce zajęła gmina Białe-Błota
– 100 999 km, a trzecie Solec Kujawski – 51 099 km.
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Nagroda dla Najbardziej Rowerowej
Gminy w Metropolii Bydgoszcz już u nas

Mamy to! Nagroda dla Najbardziej Rowerową Gminę w Metropolii Bydgoszcz po raz
czwarty u nas. To nie jedyny tytuł jaki odebraliśmy. Szkoła w Żołędowie została
najlepszą wśród wszystkich szkół w Metropolii Bydgoszcz.

GMINA OSIELSKO

Metropolia Bydgoszcz, z którą wspólnie kręciliśmy
kilometry w rywalizacji, zajęła 9 miejsce. Dzięki
połączonym siłom Bydgoszczy i ościennych gmin
udało się nam przejechać ponad 1 800 000 km. Do
Metropolii trafił także specjalny puchar dla miast
powyżej 200 000 mieszkańców. W tej klasyfikacji
nie miała sobie równych. W tej edycji wszyscy
uczestnicy pokonali 8 000 000 km.

Pozostałe szkoły w naszej gminie przejechały
następującą ilość kilometrów: Szkoła Podstawowa w
Maksymilianowie – 14 053,26 km, Szkoła Podsta-
wowa w Niemczu 5 181,21 km i Szkoła Podstawowa
w Osielsku 585,30 km.

Drugie miejsce wśród szkół w Metropolii Bydgoszcz
zajęła Szkoła Podstawowa w Dobrczu – 22 237 km, a
podium zamknęła Szkoła Podstawowa w Łochowie
– 19 382 km.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do
rywalizacji. Do zobaczenia za rok na ścieżkach
rowerowych!



Co pan lubi w jeździe na rowerze, a czego nie?

Rower to „złoty środek” na wszystkie bolączki i pro-
blemy, które dręczą człowieka. Pozwala oderwać się
od tego wszystkiego, zostawić to za sobą, kształto-
wać siłę charakteru i oczywiście pozytywnie wpły-
wać na zdrowie. Tradycyjny rower to przecież jeden
z najbardziej ekologicznych pojazdów, a to dzisiaj
temat na czasie. Jestem zwolennikiem tradycyjnych
rowerów, nie elektrycznych i denerwuje mnie, jak
niektórzy twierdzą, że jeżdżę elektrykiem – tak nie
jest. Uważam, że jazda ze wspomaganiem elek-
trycznym to oszukiwanie samego siebie. Chyba że
ktoś naprawdę ma problemy zdrowotne, to inna
sprawa.

Dokładnie 4 759,34 km to dystans jaki Pan pokonał
w tegorocznej edycji Rowerowej Stolicy Polski. Jak
na 30-dniową rywalizację jest to niesamowite
osiągnięcie. Jak pan tego dokonał i co było
kluczem w pokonaniu takiego dystansu?

Przystępując do tegorocznej rywalizacji w ramach
Rowerowej Stolicy Polski założyłem sobie schemat
codziennych jazd przyjmując, że minimum 161 ki-
lometrów dziennie będzie wynikiem który uznam za
satysfakcjonujący.  Inspiracją do tego była jedna z
funkcji Garmin Connect, czyli narzędzia do śle-
dzenia, analizowania i udostępniania aktywności
związanych ze zdrowiem i sprawnością z urządzenia
Garmin. Między innymi przyznaje ono punkty dla
uczestnika po pokonaniu minimalnie 161 kilo-
metrów. Miałem jużcel i tego prostego schematu
starałem się trzymać jeżdżąc regularnie, zarówno za
dnia jak i w nocy bez względu na pogodę.
Praktycznie każdą wolną chwilę poświęcałem na
jazdę, sprzęt mnie nie zawiódł i tak oto udało mi się
tyle kilometrów przejechać.

Przejeżdżanie tylu kilometrów na rowerze musi być
pasją. Skąd ona się u pana wzięła?

Na rowerze jeżdżę praktycznie od zawsze, ale
prawdziwa pasja i chęć rywalizacji z innymi pojawiła
się na początku tego wieku. Do Polski zawitały
wtedy pierwsze ultramaratony rowerowe, w „moc-
nych kilometrach” jak ja to nazywam, czyli po-
wiedzmy od 255 km do 765 km. Wiedziałem, że to
coś dla mnie i tak to się zaczęło i trwa do dziś. Były
wzloty i upadki, ale zostałem wierny temu i staram
się nie zwalniać tempa. 
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Ponad 4 tysiące kilometrów dla
Gminy Osielsko

Pan Jacek Chudziński w ramach Rowerowej Stolicy Polski już drugi raz z rzędu
przejechał najwięcej kilometrów w Gminie Osielsko. W tegorocznej edycji przejechał 4
759,34 km. Przy okazji odbierania nagród zapytaliśmy pana Jacka o to, jak dokonał tego
wyczynu?

WYWIAD Z GO�CIEM

Od lewej: Tomasz Bogucki Główny Specjalista ds. Promocji gminy i In-
formatyki oraz Jacek Chudziński mieszkaniec, który przejechał 4759,34 km
w jeden miesiąc dla gminy Osielsko.



Tak to prawda, od kilku lat mam problemy z nogą.
Przeszedłem dwie operacje nóg, ale jedna noga nie
wróciła do sprawności. Problemy z nogami nie były
wynikiem jazdy na rowerze. Do dziś mam zabiegi
rehabilitacyjne i kto wie, może kiedyś przekręcę
korbę lewą nogą. Jak na razie do dyspozycji
pozostaje mi tylko prawa. Kilka lat zajęło mi, aby
dobrze nauczyć się jeździć w taki sposób, by nie być
przysłowiową „kulą u nogi” jadąc z innymi ro-
werzystami. Inspiracją do tego, była prawdziwa
historia chłopaka, który ucierpiał w wypadku, tracąc
nogę, ale nie poddał się i zaczął jeździć na rowerze
na jedną nogę. Zawsze podkreślał, że jeżeli robisz to,
co kochasz, to nikt i nic nie jest w stanie zatrzymać
Cię w dążeniu do celu. Pomyślałem sobie wtedy,
jeżeli jemu się udało, to i mi musi się udać. Tak to się
zaczęło, a z biegiem czasu poznałem wspaniałych
ludzi, sportowców, rowerzystów w całej Polsce,
którzy są moimi przyjaciółmi i wiele im zawdzię-
czam. 

Startuje pan w różnych zawodach rowerowych, czy
są jakieś, w których chciałby pan wziąć udział?

W Polsce przejechałem już imprezy na dystansach
od 250 do 1000 kilometrów non stop, pozostały do
zdobycia jeszcze ultramaratony dookoła Polski.
Chętnie spróbowałbym swoich sił w międzynarodo-
wym maratonie Nordkapp. 

Prosta matematyka pokazuje, że średnio, żeby
przejechać dystans prawie 4 800 km w 30 dni,
musiał pan dziennie pokonywać ok. 160 km. Czy na
takie dystanse potrzebny jest specjalistyczny sprzęt
rowerowy? Jaki jest pana rekord przejechanych
kilometrów w jeden dzień?

Nie, nie jest wymagany specjalistyczny sprzęt, ale
przed zmaganiami warto zatroszczyć się o stan
techniczny roweru, a w szczególności o jego napęd.
To element, który zużywa się najszybciej i prak-
tycznie po miesiącu takiego przebiegu jest do wy-
miany. Jeżeli chodzi o mój rekord jazdy w jeden
dzień, to było dawno temu i wtedy jeszcze miałem
zdrowe nogi  „Pętla Drawska” 301 kilometrów w
około 12 godzin. Dziś jeżdżę troszkę inaczej niż
wszyscy rowerzyści i mój rekord to 287 kilometrów z
Poznania do Kołobrzegu w 12 godzin i jest to
przejazd nocny organizowany przez poznańskie
środowisko rowerowe.

O czym należy pamiętać przy pokonywaniu takiej
ilości kilometrów? Jakie rady może pan przekazać
osobom, które twierdzą, że nie są w stanie
pokonywać dłuższych dystansów rowerem?

Na trasie wszystko może się zdarzyć i trzeba być
gotowym na wszystko, widziałem już różne defekty
rowerów, ale trudno wieźć ze sobą masę części,
które mogą zawieźć, zabieram więc te najważ-
niejsze. Dwie dętki, czasami zabieram też zapasową
opnę, na dłuższe dystanse i wiarę, że będzie
wszystko dobrze. Jazda długodystansowa to duże
wyzwanie i tutaj nie tylko potrzebna jest wytrzy-
małość fizyczna, ale też „mocna” głowa, bo w głowie
rodzą się myśli, które potrafią nas zniechęcić do
jazdy. Ten głos w głowie, który mówi, że nie dasz
rady, kłamie.

Dowiedzieliśmy się, że ma pan problemy z lewą
nogą – pedałowanie odbywa się właściwie przy
pomocy prawej. Jednak to nie powstrzymało pana
od jazdy na rowerze. Co było motywacją do
kontynuowania rowerowej pasji?
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oraz Mieszkańcy sołectwa Maksymilianowa. Ty też
możesz zostać darczyńcą i ufundować Serce Po-
mocy. W tej sprawie czekamy na wasze telefony
pod numerem 52 324 18 84. Darczyńcy, którzy zde-
cydowali się na wsparcie tej inicjatywy i ufundowali
„Serce Pomocy”, na „swoim” sercu mają umiesz-
czoną tabliczkę z imieniem i nazwiskiem lub nazwą
firmy.

Druhowie z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Osielsku opróżnili „Serca Pomocy” znajdujące się
przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i przed Szkołą
Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Osiel-
sku. Łącznie udało się zebrać 15 worków nakrętek,
które z inicjatywy Radnego Rady Gminy Osielsko
Macieja Landowskiego trafiły do małego Ksawe-
rego. Przypominamy, że rodzice zebrane nakrętki
wymieniają na pieniądze na leczenie i rehabilitację
chłopca, który urodził się 2 stycznia 2018 roku w 36
tygodniu ciąży, w zamartwicy. Ma wzmożone napię-
cie mięśniowe i dziecięce porażenie mózgowe. Ro-
dzice walczą o jak najlepszą przyszłość dla swojego
syna.
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Nakrętki z „Serc Pomocy”
przekazane Ksaweremu

Dzięki waszej pomocy mały Ksawery może cieszyć się z 15 worków nakrętek. Po raz
kolejny wspólnymi siłami, działając wspólnie, udało nam się zrobić coś dobrego.

GMINA OSIELSKO

Zbieranie nakrętek – jak to działa?
Osoby, które zbierają nakrętki, przekazują je firmie,
która bierze udział w zorganizowanych zbiórkach
nakrętek. Tam są magazynowane, ważone i prze-
kazane do firmy recyklingowej, która równowartość
finansową za zebrane korki przelewa na konto.
Nakrętki nadające się do zbierania to te z opakowań
po produktach spożywczych, takich jak: napoje,
mleko, ketchup itp., a także zakrętki z opakowań po
środkach chemicznych, np. płyny do mycia naczyń,
płyny do prania, kosmetyki itp. Wrzucane nakrętki
należy oczyszczać ze wszelkich etykiet i nie wrzucać
ich w workach. 

Akcja „Serca Pomocy” jest prowadzona w gminie
Osielsko od roku. W tym czasie serca na nakrętki
oprócz pojemników przed Szkołą Podstawową w
Osielsku i Gminnym Ośrodkiem powstało przed
Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Maksymi-
lianowie. Sponsorami serc są Urząd Gminy Osielsko,
Radny Rady Gminy Osielsko Maciej Landowski 



Do zbierania grzybów najlepiej sprawdzi się
wiklinowy kosz – w foliowej torebce grzyby za-
czynają parować, co sprzyja ich psuciu. Przyda się
również nożyk do oczyszczania grzybów. Zbierając
grzyby delikatnie je wykręcamy z podłoża a po-
zostałości ściółki czyścimy za pomocą noża. Dla
dodatkowej ochrony można spryskać się sprayem
odstraszającym owady.

Mieszkańcy gminy Osielsko uzbrojeni w kosze
ruszyli do lasu na grzybobranie. Tradycyjnie po
zbieraniu grzybów odbył się Konkurs na Najlepszy
Koszyk Grzybowy. Zdecydowano się nagrodzić trzy
koszyki i wyróżnić jeden. Kosze różniły się od siebie
ilością i wielkością zebranych grzybów. Można było
w nich znaleźć sowy, prawdziwki i maślaki. 
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Hej ho! Na grzyby 
by się szło!

Potwierdzamy! W lasach w okolicach gminy są grzyby i nie tylko. Co jeszcze ciekawego
udało się znaleźć uczestnikom grzybobrania? 

GMINA OSIELSKO

Przydatne informacje dla osób wybierających się
na grzyby
Przed pójściem na grzyby należy się odpowiednio
przygotować. Przede wszystkim trzeba się dobrze
ubrać, najlepiej gdyby to była bluza lub kurtka,
spodnie z długimi nogawkami, kalosze lub buty z
wyższą cholewką oraz nakrycie głowy. 

Okazuje się, że nie tylko grzyby znajdują się w
osielskich lasach. Młody mieszkaniec gminy
pochwalił się ciekawym znaleziskiem. – Chciałem
szukać grzybów pod choinkami, a znalazłem róg
jelenia – powiedział Tymek, znalazca jeleniego
poroża. Po grzybobraniu mieszkańcy wspólnie piekli
kiełbaski na ognisku.

Należy zbierać tylko te grzyby, co do których mamy
pewność. Jeśli jesteś początkującym grzybiarzem,
zostań przy grzybach rurkowych, z „siateczką” od
spodu kapelusza. Zatrucie grzybami wynika
najczęściej ze złego ich rozpoznania. Może też być
następstwem niewłaściwego przechowywania grzy-
bów lub gotowych potraw. Objawy często
przypominają niestrawność lub infekcję przewodu
pokarmowego. Jeżeli po zjedzeniu grzybów
odczuwasz nudności i wymiotujesz, boli cię brzuch i
głowa i masz podwyższoną temperaturę ciała, nie
bagatelizuj ich. Zbyt późna reakcja może spowo-
dować nieodwracalne zmiany w organizmie lub
nawet śmierć. Osobie, która ma objawy zatrucia
zapewnij pomoc. Zadzwoń pod numer alarmowy
999 lub 112 lub przewieź chorego do szpitala. Możesz
sprowokować wymioty. Nie podawaj osobie z obja-
wami zatrucia mleka ani alkoholu, ponieważ płyny
te przyśpieszają przenikanie toksyn do krwiobiegu.
Leczenie polega na płukaniu żołądka, podawaniu
węgla aktywnego oraz uzupełnianiu płynów i elek-
trolitów. Stosowane jest również leczenie objawowe
Jeżeli u jednej osoby wystąpiły niepokojące objawy,
do lekarza powinni zgłosić się wszyscy, którzy jedli
ten sam posiłek, nawet jeśli nie mają objawów
zatrucia.
Jedzenia grzybów powinny unikać: kobiety w ciąży i
karmiące, dzieci, osoby starsze i osoby z zaburze-
niami pracy przewodu pokarmowego.



Dobrowolną służbę zasadniczą może rozpocząć
kandydat, który pozytywnie przeszedł wszystkie
kroki w Wojskowym Centrum Rekrutacji, gdzie
zostanie wydane orzeczenie o zdolności do służby i
karty powołania na szkolenie. Po tym kandydat
rozpoczyna 28-dniowe szkolenie podstawowe, gdzie
pozna zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz
nauczy się podstaw posługiwania się bronią. Ten
okres zakończy się złożeniem przysięgi oraz
wydaniem książeczki wojskowej. Po podstawowym
szkoleniu istnieją dwie drogi. W przypadku, gdy
żołnierz nie zdecyduje się na kontynuowanie
szkolenia, zostanie przeniesiony do rezerwy.

Wielu kandydatów chcących wstąpić do wojska
zniechęcał termin, jaki upływał od złożenia wniosku
a ukończeniem szkolenia i przysięgi. Dzisiaj czas
trwania jest krótszy, a to ze względu na nowe
udogodnienia wprowadzone przy rekrutacji.
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„Za mundurem panny sznurem”
– zostań żołnierzem

Często na imprezach, które organizuje nasza gmina, obecne jest wojsko, które przy
swoich stoiskach zachęca do wstąpienia w szeregi armii. Zebraliśmy dla was
najważniejsze informacje i sprawdziliśmy, co trzeba zrobić, rekrutować do wojska.

GMINA OSIELSKO

Od kwietnia 2022 roku oprócz tradycyjnego skła-
dania wniosków w Wojskowych Centrach Rekruta-
cyjnych wniosek można złożyć również za pośred-
nictwem strony internetowej przez portal rekruta-
cyjny www.zostanzolnierzem.pl. Kandydat do służby
wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, maksymal-
nie w 14 dni od złożenia wniosku poprzez stronę
internetową otrzyma informację, kiedy i w którym
Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby
dopełnić formalności i przejść wymagane badania.
Tam w maksymalnie 2 dni kandydat odbędzie
rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem
oraz będzie zbadany przez komisję lekarską.

Kandydaci, którzy zdecydują się pozostać w dobro-
wolnej służbie zasadniczej, odbędą szkolenie spe-
cjalistyczne trwające do 11 miesięcy, połączone z
wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbo-
wym. Na zakończenie tego okresu żołnierz
dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej będzie
mógł złożyć wniosek o służbę zawodową, tery-
torialną czy rezerwę aktywną.

Dobrowolna służba zasadnicza
Jest to nowość. Ustawą o obronie Ojczyzny zastąpiła
dotychczasową służbę przygotowawczą.



Kim są nasi tajemniczy goście? – Nazywamy siebie
indianistami, tworzymy zespół folklorystyczno-
artystyczno-rekonstrukcyjny Huu-Ska Luta – zdra-
dził nam członek grupy. Rekonstrukcje to zbiór dzia-
łań, podczas których uczestnicy odtwarzają w stro-
jach i za pomocą artefaktów konkretne wydarzenia
z przeszłości albo różnorodne przejawy życia w
konkretnym okresie historycznym. 
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W okolicach Osielska
też się dużo dzieje!

Na jeden dzień Hotel Western w Osielsku zamienił się w wioskę indiańską, a to za
sprawą Indian z grupy Huu-Ska Luta. W sąsiedztwie gminy także dużo się dzieje.

KULTURA

Toruńska grupa przyjechała do Osielska na za-
proszenie Grupy Moderator, która była organiza-
torem wydarzenia. Co takiego zaprezentowali nasi
goście? – Przyjechaliśmy z naszą mobilną wioską
indiańską – powiedział jeden z członków zespołu.
Dzieci mogły poszukiwać złota. Niestety strumienia
nie było, za to był sprytny zamiennik w postaci balii.
Płukanie kruszcu odbywało się za pomocą trady-
cyjnych misek specjalnie do tego przeznaczonych. –
Inne zabawy to spotkanie oko w oko z wężem,
wyścigi żółwi, łowienie rybek w indiański sposób,
rzut kółkami na rogi bizona, pojedynek rewolwe-
rowców za pomocą lin, strzelanie z łuku, strzelanie z
winchestera, czyli strzelanie z wiatrówki  stylizowa-

nej na zdobywcę Dzikiego Zachodu – kontynuował
nasz rozmówca. Były także tańce, w których
oczywiście uczestniczyli młodsi uczestnicy, ale ci
starsi także dali się namówić. Indianie na otwarcie
spotkania zaprezentowali taniec pow-wow. Jest to
w tradycji Indian północnoamerykańskich zjazd
plemienny lub międzyplemienny, połączony ze
zbiorowymi śpiewami, tańcami, obdarowywaniem
określonych, z jakiejś przyczyny wyróżnionych osób i
innymi ceremoniami o charakterze świeckim.
Oprócz tego był taniec w kręgu i taniec zwiadowcy.
Nasz sąsiad – Bydgoskie Centrum Targowo-
Wystawiennicze zorganizował drugą edycję impre-
zy „Planszowa Arena”. Uczestnicy mogli wspólnie
całymi rodzicami zagrać w gry i wziąć udział w
turniejach. Miłośnicy planszówek mogli odwiedzić
strefy gier RPG, bitewnych i karcianych. Na naj-
młodszych czekali animatorzy w strefie malowania
figurek. Gry planszowe rozwijają wyobraźnię i kre-
atywność, a także uczą dzieci, chociażby podstaw
liczenia, dlatego warto je zachęcać do nich już od
najmłodszych lat.



Na początku września w amfiteatrze przy Świetlicy
w Niemczu mieszkańcy i okoliczni goście bawili się
na Pożegnaniu Lata. Ci, którzy zdecydowali się
przyjść, z pewnością nie żałowali. Oprawą muzyczną
imprezy zajęli się Agata Pufal i Włodzimierz Hayser.
Publika kołysała się w rytm przebojów wykonywa-
nych przez ten duet. Muzycy porwali uczestników
piosenką Lasciatemi cantare. Wokaliści nie zapom-
nieli o najmłodszych zgromadzonych pod sceną. Dla
nich przygotowali gry i zabawy, które poprowa-dziła
Agata Pufal. Ponadto dla dzieci zorganizowano inne
atrakcje, takie jak dmuchaniec i kącik arty-styczny,
w którym mogły przysiąść i zająć się kolorowaniem.
Organizatorzy zadbali o to, żeby nikt nie był głodny.
Serwowano gorące kiełbaski, prosto z grilla oraz
ciepłe i zimne napoje.
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„Było ciepłe lato,
choć czasem padało…”

Koniec cieplutkich dni. Nadeszła jesień, a wraz z nią chłodniejsze dni. Lato żegnaliśmy z
rozmachem trzema imprezami: w Niemczu, w Maksymilianowie i w Żołędowie.  

KULTURA

Tydzień później, w sobotę 10 września mieszkańcy
Maksymilianowa spotkali się na podobnej imprezie.
Pierwotnie Pożegnanie Lata miało odbywać się na
świeżym powietrzu przed świetlicą.  Tym razem
aura nie była już taka sprzyjająca jak w Niemczu i
pokazała prawdziwe jesienne oblicze, 

zmuszając organizatora pikniku radnego Daniela
Kossakowskiego, który jednocześnie pełni funkcję
Sołtysa Maksymilianowa, do przeniesienia imprezy
do świetlicy. Z tą nieprzewidzianą przeprowadzką
poradzono sobie bardzo dobrze. W gmachu świet-
licy  zaproszeni artyści śpiewali najbardziej znane
przeboje, w tym „Hej Sokoły”. Z projektora na ekran
były wyświetlane  słowa piosenek, tak więc i publika
mogła śpiewać razem z zespołem, a ludzie mimo
kapryśnej pogody przyszli i zapełnili przygotowane
stoły. Dla najmłodszych odbyły się gry i zabawy. Po-
wstała nawet strefa niczym w wesołym miasteczku,
gdzie można było wygrać pluszowe nagrody.
Oprócz śpiewania, odbyły się także pokazy taneczne
w wykonaniu młodych tancerzy. O ta, by żaden
uczestnik nie był głodny zadbało Koło Gospodyń
Wiejskich z Maksymilianowa. Panie serwowały pysz-
ne ciasta i proponowały gorące napoje.

W pewnym momencie nawet pogoda pozwoliła na
rozpalenie ogniska i upieczenie nad nim kiełbasek. 



Nic tak nie pobudza, jak dobra dawka śmiechu, a to
dostarczył zebranym biesiadnikom klaun Mateusz.
Czarował z baloników różne wzory: kwiatki, zwie-
rzątka, miecze i serduszka. Dzieci, ale i dorośli z za-
interesowaniem przyglądali się występowi Ma-
teusza. Pokazywał on sztuczki, a do niektórych
potrzebował pomocy odważnych i chętnych dzieci.
W nagrodę pomocnicy otrzymali od klauna Mata
cukierki. Dla naszych kochanych milusińskich zo-
stały przygotowane także dmuchańce, które są
obowiązkowym punktem każdej imprezy i które są
zawsze strzałem w dziesiątkę. Dzieci ustawiały się w
kolejkę i dzielnie czekały, aby wejść na niego i
poskakać. Nie lada atrakcją były też bańki XXL, już
normalnej wielkości banki są uwielbiane przez
dzieci, a co dopiero takie ogromne! Gonienie i
przebijanie ich to była czysta frajda! Dostępne były
dla nich również przekąski, czyli świeży i cieplutki
popcorn oraz słodka wata cukrowa.
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Wesoła biesiada
w Żołędowie

l3 września mieszkańcy Żołędowa bawili się na Biesiadzie Sołeckiej. Była jak zwykle
wspaniała atmosfera, nie zabrakło dobrej zabawy i smacznego jedzonka.

KULTURA

Panie ubrane w swoje piękne śnieżnobiałe koszule i
fartuchy, czerwone korale oraz spódnice w liście i
żołędzie, serwowały przybyłym na zabawę same
pyszności. Stoły uginały się od smakołyków, jak
zwykle panie stanęły na wysokości zadania. Do wy-
boru były serniki, makowce, kruche ciasta, murzy-
nek i rogale z lukrem. Do picia ciepła kawa i her-
bata. Panowie zaś obsługiwali grill, na którym wspa-
niale skwierczały kiełbaski, swoim aromatem kuszą-
ce przybyłych. Nikt na pewno głodny do domu nie
wrócił.
Biesiada bez muzyki i tańców to żadna biesiada. Na
to zaradzili zaproszeni na imprezę Steffi Mal i Paweł
Wenderski. Ubrani w kolorowe stroje z elementami
folkloru umili muzycznie czas osobom, które
zdecydowały się przyjść. Ich występ tak porwał
zgromadzonych, że wyszli oni na parkiet i wspólnie
tańczyli. W pewnym momencie utworzył się wesoły
pociąg, kierowany przez panią Sołtys Żołędowa
Violettę Frelichowską. . Mieszkańcy bawili się na
biesiadzie do późnych godzin. Imprezę jak zwykle
zaliczamy do udanych.

Jak na biesiadę przystało, nie mogło zabraknąć jadła
w tym przypadku przygotowanego przez niezawod-
ne członkinie z Koła Gospodyń Wiejskich. 



W Niemczu odbyły się zajęcia taneczne dla dzieci i
osób dorosłych, a także gimnastyka. W świetlicy
można się także dobrze bawić, kiedy pogoda
postanawia spłatać figla. Jest tam stół bilardowy,
piłkarzyki, stół do cymbergaja – jest to gra, która
polega na odbijaniu polegająca na odbijaniu krążka
i wbicia go do bramki przeciwnika. Uczestnicy
wieczorów planszowych uczyli się grać w grę GO,
która polega na tym, aby zająć jak największy obszar
planszy, stawiając na niej na zmianę z
przeciwnikiem białe i czarne kamienie. Na zajęciach
plastycznych dzieci wykonywały z masy solnej jeże z
bardzo oryginalnymi kolcami, wykonanymi z pestek
słonecznika. 

Świetlica przygotowała również biesiadę przy grillu,
gdzie oczywiście nie mogło zabraknąć kiełbasek,
słodkości i napojów. Muzycznie ten czas umilał
przybyłym Mariano Silver.
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Świetlice Wiejskie
od wyboru do koloru

Dzięki posiadaniu świetlic we wszystkich sołectwach mieszkańcy mogą się cieszyć z
bogatej oferty zajęć. Przychodzić na nie mogą dzieci, jak również osoby starsze.

KULTURA

Świetlica w Żołędowie postanowiła zadbać o
krajobraz budynku. Mali ogrodnicy chwycili za
narzędzia i zasadzili kilka roślin. Użyli do tego
ekologicznych doniczek.  Wykorzystali stare pnie i
korzenie, które posłużyły właśnie za eko-doniczki..

Świetlica Niwy-Wilcze również pożegnała lato. Były
tańce i zabawa. Dla dzieci przygotowano
dmuchańce, watę cukrową i popcorn.  Instruktorka
świetlicy przygotowała własne wypieki ze śliwką i
rabarbarem. Były również ciepłe napoje i grill.
Oprawę muzyczną przygotował Mariano Silver.

W Bożenkowie dzieci zamieniły się w małych
chemików i tym razem mierzyły się z probówkami i
pipetami. Na kolejnych zajęciach konstruowały
roboty, które później programowały. Na zajęciach
plastycznych było już całkiem jesiennie. Powstały
sowy w całości przyozdobione darami lasu, czyli
liśćmi, szyszkami i jarzębiną. Na kolejnych dzieci
wykonały tekturowe podstawki na telefon.

W sołectwie Niwy-Wilcze dzieci mierzyły się z
zadaniem wykonania papierowych żabek z
ruchomymi kończynami. Jak zwykle prace zostały
starannie wykonane. Z okazji Międzynarodowego
Dnia Pokoju na Świecie dzieci wykonały prace, przez
które wyraziły swoją wizję na świat, w którym
panuje pokój. 

Na zajęciach ruchowych dzieci w wieku od 4,5 do 8
lat ćwiczyły rozciąganie i elementy gimnastyki,
dzięki którym uzyskują zdrowie ruchowe.

Klub Seniora z Żołędowa wybrał się na wycieczkę do
stolicy Wielkopolski, czyli do Poznania. Zwiedzili tam
między innymi piękną Bazylikę Archikatedralną
Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Bazylikę
kolegiacką Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św.
Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa, znaną
również jako Fara Poznańska. Na ostatnim
spotkaniu uczcili także 85 urodziny pani Marii
Wawrzyniak, która z klubem jest związana od po-
czątku jego istnienia. Oczywiście klubowicze
odśpiewali jubilatce „Sto lat”. Był tort, kawa i mnó-
stwo rozmów i wspomnień związanych z Klubem
Seniora.
Seniorzy z Bożenkowa również wybrali się na
wycieczkę do województwa wielkopolskiego, jednak
oni wybrali na cel podróży Licheń. Uczestniczyli tam
w mszy świętej w ich intencji. Później był czas na
zwiedzanie przepięknych ogrodów i cudownego
źródełka oraz relikwii licheńskich. W wolnej chwili
grupa miała czas, aby zjeść obiad i zaopatrzyć się w
dewocjonalia.

Seniorzy z Osielska urządzili taneczne spotkanie, a
Klub Seniora z sołectwa Niwy-Wilcze wspólnie kisił
kapustę.

Co u seniorów?



Opowiedz, co spowodowało, że zainteresowałaś się
sztuką?

Moje zamiłowanie do malowania obudziło się we
mnie już w dzieciństwie. Na początku była to tylko
forma zabawy, jednak w późniejszym wieku zaczęło
się to zmieniać. Odkryłam w tym swoją pasję, która
zaczęła mnie inspirować. Podczas tworzenia do-
świadczam uczucia spełnienia, wewnętrznego
spokoju. W dużym stopniu stawiam na rozwój, który
daje mi ogromne pokłady satysfakcji.
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Wernisaż w Żołędowie
prace Eweliny Blechman 

10 września w Świetlicy w Żołędowie swoje obrazy przedstawiła bydgoska malarka
Ewelina Blechman. Przy tej okazji zadaliśmy artystce pytania o jej sztukę, o inspirację w
dziełach i o wiele innych rzeczy. Zapraszamy do rozmowy.

WYWIAD Z GO�CIEM

Skąd bierzesz inspiracje w swoich obrazach?

Jeżeli chodzi o inspiracje to przyznaję, że z tym
bywa różnie. Czasami jest wynikiem moich
obserwacji, czasami własnych doświadczeń. Są
jednak i takie, które tworzone są pod wpływem
chwili. 

Surrealizm czy abstrakcjonizm to kierunki w
sztuce, które są trudne w interpretacji. Jak zachęcić
odbiorców do zapoznania się z nimi.

Według mnie są to ciekawe kierunki w sztuce,
ponieważ pobudzają wyobraźnie i pomagają wi-
dzieć więcej. Tak otwarty umysł pozwala interpre-
tować jeden obraz na wiele sposobów. Każdy z nas
inaczej postrzega świat, i tak też należy traktować
surrealizm czy abstrakcjonizm. Te dwa nurty nie są
bezpośrednie w przekazie, i to czyni je interesu-
jącymi.

Surrealizm, abstrakcjonizm, ogólnie sztuka
współczesna. Dlaczego właśnie te nurty cię
interesują?

Przez wiele lat swojej twórczości szukałam sposobu
na wyrażenie siebie. Miałam to szczęście, że trafiłam
na osobę wykwalifikowaną, która podpowiedziała
mi w którą stronę powinnam pójść. Zaintrygowana
podjęłam wyzwanie. Widząc zadawalające efekty
zaczęłam rozwijać się w tych kierunkach. 



Używasz farb olejnych, choć przez wiele lat
malowałaś rożnymi farbami. Dlaczego wybór padł
właśnie na olejne?

Moje próby wynikały z szukania takiej techniki, która
pozwoli mi osiągnąć satysfakcjonujące efekty
podczas tworzenia. Dość szybko przekonałam się do
farb olejnych, ponieważ one najbardziej odpowia-
dały moim oczekiwaniom, a dodatkowym atutem
jest ich trwałość. 
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Skoro sprzedajesz swoje obrazy, zastanawiam się,
czy można u ciebie zamówić obraz? Jak to się
odbywa?

Oczywiście, maluję także na zamówienie. Nie boję
się wyzwań, podejmuję każdy temat. Posiadam
aktywną stronę na portalu społecznościowym
Facebook "Ewelina Blechman Malarstwo Arty-
styczne". Można się także kontaktować drogą
mailową : ewelina.blechman_art@wp.pl. Serdecznie
zapraszam do współpracy. 

Co uważasz za swój największy sukces? 

Moim największym sukcesem jest reakcja i odbiór
otoczenia na moją twórczość, która niezwykle mo-
tywuje mnie do dalszego rozwoju. Jest to dla mnie
najwspanialsza nagroda za moją pracę i włożone
serce podczas tworzenia.

Na portalu Gallery Store, gdzie wystawione są
twoje obrazy znalazłam taki twój cytat „Malowanie
jest moją pasją, która pozwala mi sięgać po
niemożliwe”. Co znaczy to „sięgać po niemożliwe”?

Malarstwo to dziedzina, która nie posiada
ograniczeń. Pozwala przelać na płótno to, co w życiu
realnym jest albo niemożliwe, albo nieosiągalne. To
jest taki mój prywatny świat bez przysłowiowych
ram.

Ewelina Blechman urodziła się w Bydgoszczy. Jest
absolwentką Uniwersytetu Technologiczno-Przy-
rodniczego. Celem jej prac jest przekazanie
pozytywnej energii, lekkości i współczesności.

mailto:ewelina.blechman_art@wp.pl


Narodowe Czytanie to akcja społeczna, która ma na
celu propagowanie znajomości literatury narodo-
wej. Obszerne fragmenty wybranych dzieł są odczy-
tywane publicznie. To już jedenasta odsłona akcji,
zapoczątkowanej w 2012 roku. Tegoroczną lekturą
zostały „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza,
który obok Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Sło-
wackiego jest uważany za najważniejszego poetę
polskiego romantyzmu i wraz z wymienionymi za-
liczany jest do grona tzw. Trzech Wieszczów. Dzieła
Mickiewicza już po raz drugi zostały wybrane jako
lektura podczas Narodowego Czytania. „Pan Ta-
deusz” zainaugurował całą akcję w 2012 roku.
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„Gdy wzrok nad księgami trudzę,
Skarbnice nauk posiadłem…”

 „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza zabrzmiały w Świetlicy w Maksymilianowie.
Gmina Osielsko po raz drugi dołączyła do akcji Narodowego Czytania.

KULTURA

Narodowe Czytanie nieprzerwanie od początku ist-
nienia jest objęte Patronatem Honorowym Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorem
pierwszej akcji był ówczesny Prezydent RP Broni-
sław Komorowski, a jego następca Andrzej Duda
wraz z małżonką Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-
Dudą z sukcesem ją kontynuują. – Dwieście lat
temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse
Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapocząt-
kował w Polsce romantyzm. 

Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wier-
sze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wy-
obrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej litera-
tury. „Romantyczność”, „Świtezianka”, „Powrót taty”,
„Pani Twardowska” i inne niezapomniane utwory
tego cyklu od dziesiątków lat łączą poko-lenia
Polaków. Zachwycają wyjątkową aurą, niezrów-
nanymi opisami natury i mądrą prawdą, że świat
musi być sprawiedliwy, dobro nagrodzone, a zło
ukarane. Niezwykła wrażliwość, wspaniałe wyczucie
języka i wyobraźnia genialnego poety sprawiły, że
Ballady i Romanse są esencją polskiego roman-
tyzmu – napisał w tradycyjnym przesłaniu Prezy-
dent Andrzej Duda.

Słowa prezydenta sprawdziły się podczas Narodo-
wego Czytania w Maksymilianowie. Do recytowania
utworów Adama Mickiewicza zgłosiły się osoby w
różnym wieku. Utwory Narodowego Wieszcza
czytały dla was: Regina Tabaka („Świtezianka”),
Kacper Słowik („Pani Twardowska”), Przemysław
Słowik („Do Przyjaciół”), Sylwia Słowik („Roman-
tyczność”), Krzysztof i Daniel Kossakowscy („Powrót
taty”), Krystyna Komorowska („Lilie”).
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Czy to przeziębienie, czy grypa? 

Najłatwiej jest odróżnić je na początku choroby.
Symptomy przeziębienia rozwijają się powoli. Grypa
atakuje nasz organizm bardzo szybko. Z każdą mi-
jającą godziną chory czuje się coraz gorzej. Dole-
gliwości na jakie się skarży to: silny ból gardła i mię-
śni. Ogólne zmęczenie i osłabienie organizmu, jak
również ból gardła i brzucha.
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Jesienne przeziębienia, jak sobie z nimi
poradzić?

Okres jesienny to czas, który sprzyja rozwojowi przeziębień i grypy. Najważniejsze, aby
rozróżnić, co akurat nas dopadło, ponieważ przeziębienia można spróbować leczyć
domowymi sposobami.

ZDROWIE I PROFILAKTYKA

Przy leczeniu przeziębienia warto pamiętać również
o tych domowych sposobach. Najpopularniejszy, ale
pewnie i najbardziej znienawidzony wśród dzieci,
tak przynajmniej było w moim przypadku, to syrop z
cebuli. By go przygotować potrzebujemy tylko dwa
składniki – cebulę oczywiście i cukier. Jest bardzo
prosty i szybki do przygotowania. Z pewnością każ-
dy wie, jak go przygotować, ale w ramach przypo-
mnienia krótko wspomnimy, że aby go zrobić po-
krojoną cebulę należy zasypać cukrem. Po paru go-
dzinach warzywo będzie puszczało sok.

Przy objawach kataru i bólu gardła dobrze jest
wykonać domową inhalację. Są one bardzo proste
do wykonania. Potrzebujemy jedynie naczynia, w
którym przygotujemy roztwór, ręcznika i odpowied-
nich ziół lub olejków. Jeżeli chodzi o inhalacje z ziół
bardzo polecane są: rumianek, kwiat lipy, anyż,
tymianek lub krwawnik. Natomiast jeżeli chodzi o
olejki to rekomenduje się: eukaliptusowy, lawendo-
wy, rozmarynowy lub pichtowy. 

Objawy przeziębienia

Przeziębienie to choroba wirusowa górnych dróg
oddechowych, która szczególnie atakuje nos. Obja-
wia się poprzez: kaszel, ból gardła, nieżyt nosa, który
bardziej znany jest pod nazwą katar oraz stan
podgorączkowy lub niewielką gorączką.

Leczenie przeziębienia

Oczywiście przeziębienie możemy leczyć lekami,
takimi jak paracetamol czy ibuprofen oraz wszelkie-
go rodzaju kroplami i żelami do nosa.



Jak przygotować domową inhalację?

Przygotowany roztwór wlej do miski. Nakryj głowę
ręcznikiem – jest to niezbędne, aby ograniczyć utra-
tę wydzielanej pary i utrzymać odpowiednią tem-
peraturę roztworu. Pochylając się, wdychaj roztwór
nosem, a wydychaj ustami. Inhalację należy wyko-
nywać od 10 do 15 minut i przeprowadzać kilka razy
dziennie przez okres 5 do 7 dni.

Ciepła herbata z dodatkami

Niezawodna na jesienne wieczory jest też herbata z
cytryną. Warto do niej dodać imbir, który jak się
okazuje ma wiele właściwości prozdrowotnych, w
tym między innymi właściwości rozgrzewające i
przeciwzapalne. Dodatkowo zamiast cukru można
osłodzić herbatę miodem. Miód, podobnie jak imbir,
wykazuje właściwości rozgrzewające i przeciwza-
palne. Dodatkowo ma działanie przeciwgorączkowe
i przeciwbólowe. Łagodzi i zmniejsza obrzęk błon
śluzowych, rozrzedza wydzieliny oraz wykazuje
właściwości antyseptyczne. 
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kolejny argument przemawiający na korzyść miodu.
Warto go mieć w domu.

Miód nie tylko do herbaty

Kolejnym znanym sposobem na podniesienie
odporności jest połączenie mleka i miodu oraz
mleka i czosnku. Wszystkie te składniki mają w
sobie dużo właściwości zdrowotnych. Mleko zawiera
w sobie gemmę witamin i składników mineralnych
wspomagających odporność, natomiast czosnek to
naturalny antybiotyk, który zawiera olejki eteryczne,
hamujące rozwój bakterii i infekcji.

Mało tego miód posiada także właściwości uspo-
kajające, pomagające w zasypianiu, a także napot-
ne. Warto je docenić, gdyż odpoczynek jest równie
ważny w procesie zdrowienia.  Miód wpływa rów-
nież na proces regeneracji organizmu,  a więc to

Praktyczne rady w pigułce

W czasie przeziębienia pozostań w cieple. Zimno
czy chłód osłabiają układ odpornościowy. Pij dużo
płynów, przynajmniej osiem szklanek dziennie.
Mogą być to soki owocowe, napary z ziół: kwiatu
rumianku, lipy, bzu czarnego, itp. lub ciepłej wody.
Pij także herbatę z cytryną , miodem i imbirem.
Płyny rozrzedzają wydzielinę błony śluzowej, co
zapobiega powstawaniu wtórnych infekcji bakte-
ryjnych. Przepłukuj gardło roztworem z ciepłej wody
i soli  – mała łyżeczka soli rozpuszczonej w ciepłej
wodzie. Stosuj cztery razy dziennie. Pamiętaj o in-
halacjach. Jedz posiłki lekkostrawne, bogate w
białko i witaminy.



na drugim miejscu Łukasz Kwiatkowski, który
pokonał trasę w czasie 20:01,a męskie podium
zamknął Jacek Krajnik z czasem 22:05. 
Po zmaganiach rolkarzy przyszedł czas na biegaczy.
Wśród pań na dystansie 5 km najlepszy czas należał
do Agaty Woźniakowskiej – 20:09, druga na metę
przybiegła Dorota Pawłowska – 20:18, a na trzecim
miejscu bieg zakończyła Krzysia Błażejak z czasem
22:47. U mężczyzn na tym dystansie top trzy wy-
glądało następująco: pierwsze miejsce Mateusz
Kaczmarek – 16:37, drugie miejsce Mariusz

Szybka Dyszka to impreza pretendująca do miana
cyklicznej i masowej organizowanej w naszej gmi-
nie. Ma na celu promocję zdrowego trybu życia. Była
to pierwsza edycja tej imprezy, na której odbywał się
bieg na dwóch dystansach: na 5 km, i na 10 km.
Krótszy dystans był poświęcony pamięci Wiesława
Czapiewskiego, zmarłego w 2019 rok tre-nera lekkiej
atletyki. Pod swoimi skrzydłami wy-chowywał takich
sportowców jak: Sebastian Chma-ra, Artur Kohutek,
Dominik Bochenek, Paweł Woj-ciechowski, czy
Szymon Czapiewski.
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Pobiegaliśmy w Żołędowie na „Szybkiej
Dyszce” i Pożegnaniu Lata z GOSiR 

Najważniejsza impreza września już za nami! „Szybka Dyszka” i „Pożegnanie Lata z
GOSiR Osielsko” przechodzą już do historii. Oprócz sportowej rywalizacji panowała
rodzinna atmosfera z mnóstwem atrakcji.

SPORT I REKREACJA

Jednak zanim przekonaliśmy się, kto był najszybszy
na tych dwóch dystansach, pierwsi na linii startu
ustawili się rolkarze, którzy do pokonania mieli 10
km. Wśród kobiet najlepsza była Natalia Mitkowska,
która ukończyła dystans z czasem 19 minut i 48
sekund. Na drugim miejscu zmagania zakończyła
Weronika Bindek – czas 22:07, a trzecia była
Zuzanna Spychalska – 23:33. Wśród mężczyzn
najlepszym rolkarzem okazał się Dariusz Chojecki z
czasem 19:50, 

Pawłowski – 17:18, a trójkę zamknął Kamil Łaz z
czasem 17 minut i 23 sekundy. Na dwukrotnie
dłuższym dystansie najlepsza była Anna Nowa-
kowska, która dystans 10 km pokonała w 38 minut i
51 sekund. Na drugim miejscu Hanna Dering –
46:07, a tuż za nią była Renata Wyborna – 46:15.
Męski bieg był bardzo wyrównany. Szymon Doro-
żyński z czasem 32:48 zajął pierwsze miejsce,
Ryszard Sokołowski 32 minuty 55 sekund – drugie i
Paweł Malinowski trzecie miejsce i czas 33:37.

Od lewej: Radny Gminy Osielsko Paweł Kamiński, Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego Piotr Kozłowski, Radny Gminy Osielsko Janusz Jedliński.

https://www.facebook.com/piotrkozlowski.osielsko?__cft__[0]=AZV7mI7V0vs0YBHqlf2Myp-asAQww_f03mr6lfOurJaKQQKox24c1uxZ5Q1ptqaNsXKa6lMjVTtgI_PmEomU-EDysDExtjkLUB4VUtYZj3FiA7H8TBRnMN9eVJEH7k4VWQDj63fze9cgX7iWGk-TlQFsrL1dUVOMJ2j8NAG7BbplpMLtWroHWELEPIPqUa2n0sjJzGHuE_amN_7t4M9rqd5o&__tn__=-UC%2CP-R


Zawodnicy chwalili trasę biegową. – Była świetnie
zorganizowana z taką szybką prostą, jest ok – po-
wiedziała nam uczestniczka. Chociaż są również
głosy, gdzie nie wszystkie elementy przypadły do
gustu uczestnikom. – Bardzo udany bieg, dobrze
zorganizowany, trochę za dużo agrafek, ale fajnie
było – zdradził kolejny biegacz.
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Takie imprezy jak „Szybka Dyszka” pozwalają
sprawdzić się uczestnikom. – Dzisiaj pierwszy raz
biegłem dychę, życiówka jest, ale jest z czego
urywać, jeszcze sporo jest do zrobienia. Musi być
szybciej. Koledzy z teamu przede mną, tak nie może
być! – żartobliwą groźbę w kierunku kolegów rzucił
kolejny uczestnik. Wielu uczestników, mimo
wcześniejszych obaw o to, czy uda im się ukończyć
dystans, zrobiło to i właśnie takie chwile są
najpiękniejsze.

Dla nich również odbyły się konkurencje biegowe
na dystansie od 200 do 800 m. Dla każdego
wręczony został pamiątkowy medal. Dyplomy pod-
pisywał Karol Pawlik – brązowy medalista w skoku o
tyczce w Halowych Mistrzostwach Polski 2022. Była
również okazja do wspólnej fotografii i uścisku ręki
ze sportowcem, który jest mieszkańcem naszej
gminy. Do Żołędowa przyjechało miasteczko lekko-
atletyczne, w którym dzieci mogły spróbować
swoich sił w różnych dyscyplinach, takich jak: skok
wzwyż, skok o tyczce, biegi przez płotki czy kon-
kurencje rzutowe. 

Zawodnicy startujący w Szybkiej Dyszce również
chwalili sobie organizację imprezy. Padły głosy, że
takich imprez powinno być znacznie więcej. – To
jest fajna taka lokalna impreza w dobrym znaczeniu
lokalna. Nie taka pompa na kilka tysięcy uczest-
ników, gdzie wszyscy są anonimowi. Tu się na-
prawdę dużo ludzi zna. Takich imprez powinno być
więcej w całej Polsce – podzielił się z nami swoją
opinią kolejny uczestnik. 

Organizatorzy przewidzieli mnóstwo atrakcji dla
dzieci.

Pożegnaliśmy Lato fajną imprezą biegowo-
rolkową, mamy wiele pozytywnych ocen od
mieszkańców, jak Pani ocenia imprezę?

Impreza udała się wyśmienicie! Jak na pierwszą
edycję, dopisała nam frekwencja i na szczęście po-
goda. W biegach dla dorosłych wzięło udział ponad
220 osób, a ponadto w biegach dla dzieci oraz w
miasteczku lekkoatletycznym na stadionie, bawiło
się ponad 160 dzieci. 

Słodkości i inne przekąski serwowały panie z koła
Gospodyń Wiejskich w Żołędowie. Uczestnicy im-
prezy mogli także skorzystać z wielu straganów i
stosik. Na gorąco po imprezie rozmawialiśmy z Dy-
rektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Kata-
rzyną Sierant.



Czyli mieszkańcy mogą liczyć na kontynuację
„Szybkiej Dyszki”?

Na pewno będziemy chcieli uczynić z „Szybkiej
Dyszki” imprezę cykliczną. Jest tyle pozytywnych
głosów, że byłoby szkoda nie kontynuować tej
imprezy. W trakcie biegu ulicznego, na bardzo
prostej i równej trasie, biegacze mogą osiągnąć
dobre czasy. Rywalizacja i start w grupie dają
dodatkową porcję energii, a możliwość profe-
sjonalnego pomiaru czasu powoduje tak bardzo
pozytywny odbiór wydarzenia, co oczywiście nas
również nakręca i daje radość i energię do organi-
zowania kolejnych imprez. Za chwilę w Niemczu, 2
października odbędzie się rajd rowerowy organi-
zowany przez N-bike Academy i przechodzimy z
zawodami na halę. Przed nami zawody zapaśnicze,
taneczne i pływackie. Serdecznie zapraszamy.
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i wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas na
pomoc w organizacji Imprezy. Są to: Kujawsko-
Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej, Liga Obro-
ny Kraju „WATAHA” w Osielsku, British School,
Centrum Rezultatów, Cortez, Gmina Osielsko, CUK –
Ubezpieczenia, Prosiaczek, Memo at Home by Rafał
Godziemski, Bydgoska Akademia Treningowa,
Modar – Moda Męska, KamiShusi, KONEK PSN,
Lok&Roll Osielsko, KAMI SUSHI, Mico Pack.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

W GOSiR jesteście po kolejnym spotkaniu
organizacyjnym na temat „Wyzwania z GOSiR”. Co
wiemy na tę chwilę o kolejnej edycji tej imprezy? 

Zgadza się. Po dużym sukcesie pierwszej edycji
„Zdrowego Wyzwania” oraz sporym zaintereso-
waniem mieszkańców postanowiliśmy ogłosić
kolejną edycję programu. 30 uczestniczek będzie
walczyć przez najbliższe 3 miesiące o wymarzoną
sylwetkę poprzez uczestnictwo w warsztatach psy-
chodietetycznych, wykładach o zdrowym żywieniu
oraz treningach ogólnorozwojowych. Nagroda to
niespodzianka, ale możemy zdradzić, że przekracza
kwotę 1000 zł.

Wszystkich czekają podwyżki za ogrzewanie.
Mieszkańcy zastanawiają się, jak to będzie się miało
do funkcjonowania basenu?  

Jest to bardzo trudne pytanie, na które na tę chwilę
myślę, nikt nie zna odpowiedzi. Sytuacja na rynku
jest niezwykle skomplikowana. Codziennie śledzę
notowania cen paliw na Towarowej Giełdzie Energii,
myślę, że one nas wszystkich przerażają. Bądźmy
jednak dobrej myśli, problem nie dotyczy tylko
naszej gminy, tylko całej Polski, więc musi się
znaleźć rozwiązanie.

Impreza nie cieszyłaby się takim powodzeniem,
gdyby nie liczni sponsorzy i wolontariusze. Komu
możemy podziękować za tak dobrze przygotowaną
imprezę z licznymi sponsorami? 

Bez wsparcia finansowego i rzeczowego ciężko
byłoby zorganizować tak wielką imprezę i tu pra-
gniemy podziękować Firmom, Organizacjom, Woj-
sku, a także pracownikom GOSIR-u i Szkoły Podsta-
wowej w Osielsku 

Relacja z imprezy dla osób, które z jakichś powodów
nie mogły być z nami w tym dniu, znajduje się na
naszym kanale YouTube Gmina Osielsko. Za-
chęcamy też do subskrybowania kanału i śledzenia
udostępnianych materiałów.



Mówi się, że czwarte miejsce jest najgorszym dla
sportowca, bo zaraz za podium, jednak dla nas
jesteście najlepsi. W każdym spotkaniu pokazywa-
liście determinację i wolę walki. Należy też przy-
pomnieć, że Mustang uczestniczył w rozgrywkach
jako beniaminek, czyli drużyna, która awansowała z
niższej ligi. Gratulujemy naszym speedrowerzystom.

Victoria Niemcz Osielsko
Ile radości dostarczyła nam seniorska drużyna
grająca w B Klasie! W we wrześniu rozegrali cztery
kolejki i każde spotkanie Victoria Niemcz Osielsko
wygrała. Bardzo dobra dyspozycja pozwoliła naszym
piłkarzom uplasować się na drugim miejscu w
tabeli. Nie gorzej idzie dziewczynom. W czterech
meczach we wrześniu zanotowały trzy zwycięstwa i
jedną porażkę. W spotkaniu z Chełmżą panie wy-
równały rekord zdobytych bramek w jednym me-
czu – piłka lądowała w siatce 8 razy. Poprzednio taki
wynik piłkarki zanotowały w 2020 roku. Seniorki
zajmują piąte miejsce w tabeli. Czekamy na więcej
dobrych spotkań w wykonaniu naszych drużyn.
Gratulujemy trenerom.
Nie mniej ciekawie wygląda to u młodzieży. Młodzik
młodszy zajmuje pierwsze miejsce. Młodzik starszy
plasuje się na szóstym miejscu, a druga drużyna, w
której grają zawodnicy z roczników 2010 i 2011 zaj-
mują piąte miejsce.
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Doniesienia sportowe
Wrzesień przyniósł kilka rozstrzygnięć w sporcie. Speedrowerzyści zakończyli sezon, a
piłkarze Victorii Niemcz Osielsko mają niesamowitą passę czterech zwycięstw z rzędu.
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W Pucharze Polski mamy dwa złote medale.
Zuzanna Klett zdobyła pierwsze miejsce w Pucharze
Polski Kobiet, wygrywając wszystkie rundy, a Arka-
diusz Pilarski w kategorii Młodzików. W Druży-
nowych Mistrzostwach Polski zdobywamy trzy
srebrne medale w kategorii kobiet, kadetów oraz
młodzieżowców.
Żaki również startowały w Pucharze Polski i w re-
zultacie kończą zmagania ze złotym medalem
Franciszka Stana i brązowym medalem Karola
Nowińskiego. Pozostali zawodnicy zajęli następu-
jące miejsca: Denis Kapelski 7 miejsce i Adam Nie-
zgódka 9 miejsce (kategoria U8), Wojciech Partyka
6 miejsce (kategoria U10), Wojciech Kiciak 13
miejsce i Mikołaj Serwaczak 14 miejsce (kategoria
U12).

Autojazda Mustang Żołędowo
Sezon 2022 dobiegł końca. Nasz speedrowerowy
zespół zajął czwarte miejsce w rozgrywkach CS
Superligi. 



terenie. Wyścigi dla dzieci i młodzieży odbywały się
na różnych dystansach w zależności od kategorii
wiekowej. Nasz klub reprezentowali: Antoni Janicki
pierwsze miejsce (5-6 lat), Martyna Janicka drugie
miejsce (11-12 lat), Adam Tafelski pierwsze miejsce
(11-12 lat), Krzysztof Dąbrowski drugie miejsce (11-12
lat), Oliwier Janicki pierwsze miejsce (13-15 lat) i Mak-
symilian Janicki drugie miejsce (13-15 lat). W za-
wodach brał również udział trener Bartosz
Galikowski 8 miejsce open na dystansie 12km.
Junior N-Bike Academy Franciszek Donarski
startował 3 września w Chrośna Cycling Challenge,
w którym zajął drugie miejsce w swojej kategorii
wiekowej. Tydzień później startował w Mistrzost-
wach Polski w Maratonie MTB w Bardzie. Franciszek
zajął 15 miejsce w swojej kategorii wiekowej. 18
września startował w XI Biegu Trzeźwości w Brzozie
na dystansie 10 km. W całych zawodach zawodnik
zajął 7 miejsce, a w swojej kategorii wiekowej był
drugi. Jak widać, talent rozwija się nie tylko w
kolarstwie. 
Zespół wziął również udział w Mistrzostwach Polski
Szkółek kolarskich, gdzie 3 miejsce zdobyła Martyna
Janicka (klasa 5). W tej klasie na 23 miejscu
uplasował się także Alexader Fernadez. Klasa 6 to 10
miejsce Stanisław Łysiaka, 30 miejsce Jana Jędrasz-
czaka i 32 miejsce Krzysztofa Dąbrowskiego. W kla-
sie 8 Paweł Mioduszewski zakończył rywalizację na
14 miejscu, a Maksymilian Janicki na 22 miejscu.

UKS „Szachy” Osielsko
10 września w sobotę w Nadleśnictwie w Żołędowie
odbył się turniej szachowy „Młodzi Szachiści na
Start”, którego organizatorem był UKS „Szachy”
Osielsko. Turniej wsparło Nadleśnictwo Żołędowo i
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. W zawodach
uczestniczyli juniorzy, głównie młodzież z gminy,
która należy do klubu. W turnieju wystąpiło 30
zawodników. Zwycięzcą w kategorii Open wśród
chłopców był Jacek Wojtycki – mieszkaniec gminy
Osielsko. Wśród dziewcząt najlepsza była Maria
Górny (UKS „Szachy” Osielsko”). W kategorii do lat 12
pierwsze miejsce zajął Paweł Brudnicki (UKS „Sza-
chy Osielsko” i Anna Derech (mieszkanka gminy). W
kategorii do lat 10 najlepsi byli Jan Kosiedowski
(Bydgoszcz) oraz Barbara Rydlewska (Bydgoszcz).

Zawodnicy startowali także w Mistrzostwach Polski
Żaków. Najlepsze miejsce zajął Franciszek Stan,
który został Wicemistrzem Polski w kategorii do 8
lat. W zawodach startowało razem siedmiu zawod-
ników: Karol Nowiński 5 miejsce (U6), Adam
Niezgódka 9 miejsce i Denis Kapelski 17 miejsce
(U8), Wojciech Partyka 20 miejsce (U10), Mikołaj
Serwaczak 24 miejsce i Wojciech Kiciak 27 miejsce
(U12). 

Victoria Osielsko
W Pelplinie odbyły się Mistrzostwa Polski Krajowego
Zrzeszenia LZS Młodziczek w Zapasach. Bardzo do-
brze zaprezentowała się a Ksenia Stemska, która
wywalczyła tytuł wicemistrzyni Polski w kategorii
wagowej do 50 kg. 
W Stargardzie zakończyły się Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w Zapa-
sach. Wszyscy nasi startujący zawodnicy wywalczyli
medale. Złoty medal zdobył Marcel Melwiński, który
w kategorii wagowej do 24 kg nie dał żadnych szans
swoim przeciwnikom. Srebrny  medal w kategorii
wagowej do 28 kg wywalczył Olaf Stemski, który
przegrał tylko jeden pojedynek z zawodnikiem z
Teresina. Na najniższym stopniu podium i tym
samym medale wywalczyli Ksenia Stemska – 50 kg
oraz Franciszek Kotowski – 85 kg. 
XXVI Ogólnopolski Turniej Dzieci i Młodzików im.
Zdzisława Rokity przyniósł dwa srebrne medale
Kseni Stemskiej i Franciszka Kotowskiego. Liczymy
na więcej udanych startów naszych zapaśników.

Stowarzyszenie Sportowe Yamabushi
Maria Kerner zaliczyła bardzo dobry start w jednych
z najbardziej prestiżowych zawodach Karate WKF.
Zajęła 7 miejsce, które było najwyższym punkto-
wanym spośród zawodników z Polski podczas
Karate1 Seria A, które w dniach 23-25 września 2022
r. odbyło się w Koçaeli (Turcja). Zawodniczka po raz
pierwszy wystartowała w zmienionej kategorii
kumite seniorek - 55 kg. 

N-Bike Academy
7 września młodsi zawodnicy N-Bike Academy
startowali w Węgrowie na mistrzostwach MTB Gmi-
ny Grudziądz. Były to pierwsze zawody na tym
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Skupiacie się przede wszystkim na szkoleniu dzieci
i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, na czym do-
kładnie to szkolenie polega?

Szkolenie w kolarstwie górskim to wszechstronny
oddziaływanie na młody organizm i duża odpowie-
dzialność. W N-Bike Academy mamy 3 grupy
zaawansowania: najmłodsza (wentylki), średnio-
zaawansowana i zaawansowana. Każda z tych grup
ma inny trening: najmłodsza to przede wszystkim
krótkie wycieczki rowerowe, zabawy z rowerem na-
uka panowania nad hamulcami i biegami. Po-
konywanie łatwych przeszkód i swoich lęków. W
okresie zimowym to gry i zabawy na sali i gry
integracyjne. Grupa średniozaawansowana to na-
uka techniki zjazdów, podjazdów na różnej na-
wierzchni, skoki przez przeszkody oraz podnoszenie
wydolności na wyznaczonych odcinkach, jak rów-
nież starty w zawodach kolarskich. W okresie
zimowym to dużo  gier i zabaw oraz trening na
trenażerach kolarskich. Grupa zaawansowana to
podnoszenie umiejętności technicznych, trening
ukierunkowany na wytrzymałość siłową, czyli zajęcia
na siłowni i sali gimnastycznej, udział w zawodach
ogólnopolskich rangi Puchar Polski i Mistrzostw
Polski XCO i maraton, a obecnie duathlon i TRI.

Trenowanie kolarstwa daję tę przewagę, że tej
dyscypliny nie ogranicza miejsce treningu. Gdzie
odbywają się wasze treningi?

Dzięki temu, że mamy ciekawe tereny w gminie
Osielsko oraz gmin przyległych możemy uroz-
maicać trening rowerowy, a w okresie zimowym
korzystamy z sali w Szkole Podstawowej im. Agaty
Mróz w Niemczu oraz Szkoły Podstawowej w Ma-
ksymilianowe. 
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O kolarstwie z trenerem
Norbertem Łysiakiem

O tym, jaki wpływ na oddziaływanie na organizm ma kolarstwo, a także o działalności
klubu N-Bike Academy porozmawialiśmy z trenerem Norbertem Łysiakiem.

WYWIAD Z GO�CIEM

Zazwyczaj trenujemy w LPKIW w Myślęcinku na
różnego rodzaju przeszkodach rowerowych oraz
jeździmy na obozy w góry i nie tylko. Treningi z nami
budują odporność fizyczną i psychiczną, ale przede
wszystkim integrują dzieci i młodzież w tych
trudnych czasach.

Nad czym zimą pracują kolarze? 

Nie zawsze można podczas tej pory roku
przeprowadzić trening rowerowy, jednak to właśnie
zima jest najważniejszym okresem przygotowań.
Właśnie wtedy trzeba pracować nad ogólną
sprawnością i „czuciem” ciała na rowerze, aby na
przykład podczas pokonywania przeszkód na trasie
nie dochodziło do groźnych upadków. Wiadomo
jest, że każda grupa oczekuje czegoś innego od
zajęć: jest zabawa, gry, rywalizacja oraz ciężki
trening wytrzymałościowy nawet przy 5 stopni po-
niżej zera w zaawansowanych grupach. Wtedy też
wprowadzamy marszobiegi i zajęcia na trenażerach
kolarskich, mamy też spotkania z psychologiem
oraz dietetykiem. Rozmawiamy o taktyce i technice,
uczymy się od siebie i dobrze się bawimy. Tworzymy
zgraną grupę wraz ze świadomymi rodzicami,
którzy nam pomagają. 



Posiadacie stałą kadrę klubu, której poczynania
możemy śledzić za pośrednictwem waszego
Facebooka. Co ma zrobić chętne dziecko, które
chciałoby dołączyć do waszego klubu i repre-
zentować N-Bike? 

Nasze działania są adresowane do każdego chęt-
nego nowych wrażeń oraz poprawy sylwetki i wy-
trzymałości. Wystarczy napisać do nas lub zadzwo-
nić, a my pokierujemy. Obecnie mamy zajęcia
niemal codziennie, każdy znajdzie coś dla siebie. We
wtorki, czwartki, soboty zajęcia rowerowe, a w po-
niedziałki i czwartki zajęcia na basenie. Wszystkie
godziny są popołudniowe i dostosowane do planu
dzieci. W ferie zimowe organizujemy półkolonie a w
a wakacje obozy letnie.Mamy również wyjazdy
treningowe w góry lub w ciekawe tereny typu
Trójmiasto. 
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a także osoby dorosłe, które chcą doskonalić
technikę pływacką oraz ćwiczyć bezpiecznie pod
okiem trenerów z N-Bike Academy. Zajęcia mamy w
poniedziałek o 20.00 na basenie w Osielsku oraz w
czwartki od 19:00 do 21:00. We wtorki oraz soboty
rower. A biegi przed basenem w poniedziałek lub w
środę.

W 2019 roku poszerzyliście ofertę klubu o sekcję
triathlonową, jak aktualnie wygląda ta sekcja?

W naszym klubie byli i są pływacy, którzy przeszli do
nas z innych gminnych klubów, gdzie wcześniej
trenowali. To już 4 lata jak zaczęliśmy startować w
Triatholnie i duatlonie z sukcesami. Mamy zaplecze
trenerskie w postaci doświadczonej kadry oraz
obiektów w postaci GOSiR Osielsko, jak i dobrych
tradycji, ruszyliśmy oficjalnie z sekcją Tri, gdzie
obecnie grupy 12- 14 latków, 

W klubie bardzo stawiacie na aspekt rodzinny.
Dostaliście dofinansowanie dwóch grantów:
„Rodzinny klub sportowy N-Bike Academy dla
gminy Osielsko i Dobrcz” oraz „Rodzinnie z N-Bike
Academy dla miasta Bydgoszcz” jak idzie realizacja
projektów? Co odbywa się w ramach projektów i
jakie jest zainteresowanie?

Projekty oparte są na budowanie relacji i więzi ro-
dzinnych poprzez aktywności ruchową, czyli wspól-
nie spędzony czas na świeżym powietrzu, jak
również wspólne przygotowywanie posiłków pod
okiem dietetyka i technologa żywienia i spotkania z
psychologiem. Celem jest wzmocnienie poczucia
wartości, motywacji, ale przede wszystkim wzmo-
cnienie po skutkach COVID-19 i przeciwdziałanie
wszelkiego rodzaju wykluczeniom. Osią tych pro-
jektów jest aktywność fizyczna typu zajęcia rowe-
rowe, parku trampolin, parku linowy, czy Aquapark
spędzony wspólnie z rodzicami. Byliśmy również
wspólnie na torze kartingowym i planetarium, gdzie
była świetna zabawa. Te elementy zbliżą środowisko
i integruję społeczność lokalną. A oto nam chodzi :) 



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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