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Odpowiedzi na wnioski 
i interpelacje radnych

Na  Sesji Rady Gminy Osielsko 27 września radni złożyli swoje wnioski. 14 października
otrzymali odpowiedzi, które są dostępne do pobrania w naszym Biuletynie Informacji
Publicznej.

RADA GMINY OSIELSKO

 „Dobiega końca budowa ulicy Grabowej w Osielsku, co z budową
ogrodzenia terenu rekreacyjnego przy tej ulicy? Nie uzyskałem odpowiedzi
na to pytanie podczas ostatniej sesji. Na tym placu kilka tygodni temu
wybudowano zaplecze techniczno-sanitarne. Gołym okiem widać, że tanie
nie było. Kiedy i na jakich zasadach będzie można je użytkować?
Szczególnie sąsiadów interesuje możliwość korzystania z toalety. Proszę
zainteresować się sprawą, ponieważ na te pytania nie do końca zna
odpowiedź szefowa naszego działu inwestycji. Dobrze, aby zgodnie z
zapewnieniami uporządkowano rów, a w ogrodzeniu była furtka na plac
zabaw”. 

Radny Andrzej Matusewicz wnioskował:

1.

Odp.: Umowa na wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Grabowej w Osielsku
została podpisana z firmą BRUKBUD Sławomir Przyziółkowski z Torunia, z terminem realizacji do 31.10.2022
r. Informuję, że w bieżącym tygodniu wydana została przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego w Bydgoszczy zgoda na użytkowanie zaplecza. Obiekt zostanie przekazany do użytkownika tj.
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który w drodze regulaminu określi zasady jego funkcjonowania.

2. „Rosną ceny nośników energii (prąd, gaz). Co to oznacza dla naszej gminy? Jak zamierzamy sobie z tym
poradzić? O ile wzrosną wydatki budżetowe na ten cel? 
3. Jakie działania podjął i podejmie nasz urząd w celu złagodzenia wzrostu cen energii? Co w sytuacjach
przerw w dostawie prądu i gazu?
- czy szkoły i placówki gminne będą ogrzane i oświetlone? Co w sytuacji zamknięcia szkół z powodu niskich
temperatur, czy dzieci pozostaną w nieogrzanych domach?
- czy posiadamy agregaty prądotwórcze prądu do wykorzystania w sytuacjach nadzwyczajnych?
- czy stać nas na funkcjonowanie basenu i innych obiektów w okresie zimowym? 
- czy planowane są ograniczenia w oświetleniu ulic?
- czy GOPS nie potrzebuje dodatkowych środków dla zapewnienia właściwej opieki podopiecznym?
To tylko przykładowe pytania, z którymi trzeba się pilnie zmierzyć”.

Odp.: Ze względu na duże wahania cen energii na rynku trudno jest oszacować, jaki będzie wzrost.
Przyjęliśmy wzrost cen energii elektrycznej w okresie od lipca do grudnia 2023 roku o 400%. Przypominam,
że Gmina Osielsko ma zapewnioną cenę energii elektrycznej do 30 czerwca 2023 roku na poziomie 400 zł
za MWh brutto. 
Gmina Osielsko bierze udział we wspólnych przetargach w ramach grupy zakupowej zarówno na energię
elektryczną, jak i paliwo gazowe. Cena za paliwo gazowe na rok 2023 będzie znana po otwarciu ofert
składanych w postępowaniu przetargowym.
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Na obiektach gminnych sukcesywnie montowane są instalacje fotowoltaiczne. 
Gmina aktualnie ma zamontowane dwa agregaty prądotwórcze, przy budynku urzędu gminy i przy
Ośrodku Zdrowia. Planowany jest montaż trzech kolejnych agregatów do budynków gminnych. Gminny
Zakład Komunalny w Żołędowie posiada agregaty prądotwórcze na każdej stacji uzdatniania wody celem
utrzymania ciągłości dostaw wody do mieszkańców w przypadku braku energii elektrycznej.
Mamy pełną świadomość, że będziemy musieli się zmierzyć z wieloma pytaniami w przedmiotowym
zakresie.

4. „Przywołując sytuację z okresów śnieżnych z minionych lat, już teraz wnioskuję o systematyczne
odśnieżanie chodników, szczególnie w głównych ciągach komunikacyjnych np. na ulicy Centralnej. W tej
sprawie traktujmy pieszych na równi ze zmotoryzowanymi”.

Odp.: Pragnę zauważyć, że wielkości opadów śniegu nie da się przewidzieć ani zaplanować. Odśnieżanie
dróg i chodników w nadchodzącym okresie zimowym będzie się odbywało w sposób adekwatny do
wielkości oraz częstotliwości występowania opadów. Niewątpliwie główne ciągi komunikacyjne (drogi
zbiorcze) będą odśnieżane w pierwszej kolejności.

 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w związku z przyjętą przez Radę Gminy uchwałą nr X/117/2021 r. o
przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla osiedla mieszkaniowego Niemczu Gmina
Osielsko, wnioskuję o dokonanie zmiany zapisów miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, dla działek oznaczonych numerami
446, 447, 448 i 449. Są to działki wzdłuż ul. Al. A. Mickiewicza i J.
Słowackiego, na teren z przeznaczeniem pod zieleń publiczną. Obecnie,
działki zlokalizowane są w gęstej zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. Teren pokryty jest starym drzewostanem oraz sąsiaduje

Radna Beata Polasik wnioskowała:

1.

z podobnym gruntem gminnym, co idealnie wpisuje się w lokalne tereny rekreacyjne. Wniosek złożyłam w
punkcie w poniedziałek. Do tego załączam listę mieszkańców Niemcza.

Odp.: Informuję Panią, że wniosek zostanie uwzględniony w projekcie przedmiotowego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

 w imieniu mieszkańca Niemcza złożył wniosek: „Proszę o zrewidowanie
rozwiązań spowalniających ruch przy ul. Mickiewicza w Niemczu.
Mieszkańcy okolicznych osiedli zgłaszają uciążliwość w związku z powstają-
cym hałasem na progach hukowych przed minirondem. Samo minirondo
według relacji mieszkańców również nie spełnia swojego zadania”

Radny Paweł Kamiński:

1.

Odp.: Informuję, że sprawa ewentualnej likwidacji progów hukowych zostanie
rozpatrzona podczas kolejnego spotkania zespołu ds. organizacji ruchu na
początku listopada br.
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 „o oczyszczenie ścieżki rowerowej przy ul. Słowackiego w Niemczu, po-
między ul. Al. Mickiewicza, a ul. Jeździecką, ścieżka jest zarośnięta i są
zapadnięcia.”

Radny Janusz Jedliński wnioskował:

1.

Odp.: Zarząd Dróg Gminnych poinformował, że prace związane oczyszcze-
niem ścieżki zostały już wykonane w dniach 30.09. – 05.10. br., natomiast prace
związane z usunięciem zapadnięć zaplanowano do wykonania w terminie do
połowy listopada br.

 „o odnowienie oznakowania poziomego na ulicy Leśnej w Osielsku gdyż
jest już ono słabo widoczne. Wnioskowałem już wcześniej o wykonanie
tego oznakowania jako wykonanego w technologii tworzywa nakładanego
na gorąco co zapewniłoby długą trwałość.”

Radny Przemysław Ziętara wnioskował:

1.

Odp.: Zarząd Dróg Gminnych informuje, co następuje. Aktualnie prowadzone
są przez firmę zewnętrzną prace związane z odnowieniem oznakowania
poziomego na terenie Gminy. W ramach realizacji zlecenia wykonawca robót
ma do odnowienia ok. 4 900,00 m2 oznakowania poziomego na terenie
Gminy Osielsko w technologii cienkowarstwowej. 

Obecne zaawansowanie robót – ok. 90%. Termin realizacji zamówienia 30 października 2022 r.
Z uwagi na bardzo wysokie koszty wykonania oznakowania grubowarstwowego oraz fakt, iż można je
stosować wyłącznie na nawierzchniach asfaltowych, podjęto decyzję o odnowieniu oznakowania w 2022 r.
w technologii cienkowarstwowej.
Dla porównania ceny za wykonanie oznakowania w zależności od technologii wykonania kształtują się
następująco: 
·    koszt odnowienia 1 m2 oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej - 13,00 zł brutto,
·    koszt odnowienia 1 m2 oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej - 75,00 - 100,00 zł
brutto.
Powyższe ceny dotyczą oznakowania w kolorze białym. Koszt oznakowanie w innych kolorach, niż biel, jest
wyższy. 



Najem okazjonalny jest rozwiązaniem prawnym
pozwalającym uniknąć potencjalnych problemów z
nierzetelnymi najemcami. Umowa najmu okazjo-
nalnego lokalu jest szczególnym typem umowy
najmu lokalu mieszkalnego. Aby najem mógł zostać
zakwalifikowany jako okazjonalny, konieczne jest
spełnienie wymogów określonych w przepisach
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmia-
nie Kodeksu cywilnego.

Umowa najmu okazjonalnego powinna zostać
zawarta na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż 10
lat. Wynajmujący lokal mieszkalny musi być osobą
fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w
zakresie wynajmowania lokali. Z instytucji najmu
okazjonalnego nie mogą zatem skorzystać właści-
ciele lokali usługowych. Umowa najmu okazjonal-
nego lokalu wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności. Rygor taki oznacza, że
niezachowanie formy pisemnej powoduje nieważ-
ność takiej czynności z mocy prawa, czyli stan, jakby
w ogóle jej nie było.

Umowa najmu okazjonalnego powinna zawierać
określenie przedmiotu najmu, czyli oznaczenie
wynajmowanego lokalu mieszkalnego oraz określe-
nie wysokości czynszu. Ponadto, do takiej umowy
obowiązkowo należy załączyć w szczególności:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notaria-
lnego, w którym najemca poddał się egzekucji i
zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu
używanego na podstawie umowy najmu okazjonal-
nego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu
opróżnienia lokalu;
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w
którym będzie mógł zamieszkać w przypadku
wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
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Czym jest najem okazjonalny?
Najem okazjonalny zyskuje coraz większą popularność. Prawidłowe skonstruowanie umowy
najmu okazjonalnego lokalu i spełnienie dodatkowych wymogów pozwala bowiem na
zabezpieczenie interesów wynajmującego na wypadek nierzetelności najemcy, upraszczając
procedurę odzyskania od najemcy lokalu po zakończeniu stosunku najmu. Czym zatem jest
najem okazjonalny i jakie konsekwencje niesie za sobą zawarcie umowy najmu okazjonalnego
lokalu?

ADWOKAT PAWEŁ BAŁDOWSKI

3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby
posiadającej tytuł prawny do lokalu, w którym
najemca będzie mógł zamieszkać w przypadku
wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób
z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w
oświadczeniu. Na żądanie wynajmującego najemca
zobowiązany jest załączyć takie oświadczenie z pod-
pisem notarialnie poświadczonym.

Z tytułu najmu okazjonalnego lokalu, oprócz
czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty od niego
niezależne, chyba że w treści umowy strony
postanowiły inaczej. Właściciel może podwyższyć
czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi
w umowie.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może
być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji.
Jest to forma zabezpieczenia należności z tytułu
najmu przysługujących właścicielowi w dniu opróż-
nienia lokalu, w tym w szczególności czynszu.
Dodatkowo z kaucji mogą zostać pokryte ewen-
tualne koszty egzekucji obowiązku opróżnienia
lokalu. Kaucja nie może przekraczać sześciokrot-
ności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczo-
nego według stawki czynszu obowiązującej w dniu
zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu.
Właściciel jest zobowiązany do zwrotu najemcy
kaucji w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu,
po potrąceniu ewentualnych wyżej wymienionych
należności.

Właściciel jest zobowiązany do zgłoszenia zawarcia
umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi
urzędu skarbowego właściwemu ze względu na
miejsce jego zamieszkania w terminie 14 dni od
dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie najemcy
właściciel ma obowiązek przedstawić najemcy 



potwierdzenie dokonania takiego zgłoszenia.

Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po
upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega
rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej
umowy. Właściciel lokalu może wypowiedzieć
umowę najmu okazjonalnego nie później niż na
miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzo-
wego, gdy najemca:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa
lokal w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z
jego przeznaczeniem, lub zaniedbuje obowiązki,
dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy
urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania
przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący,
lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu,
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za
używanie lokalu lub opłat niezależnych od wła-
ściciela pobieranych przez właściciela tylko w przy-
padkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy
bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą
usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności
pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia
dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty
zaległych i bieżących należności, lub
3)  wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego
używania lokal lub jego część bez wymaganej
pisemnej zgody właściciela.

Ponadto, wynajmujący jest uprawniony do wypo-
wiedzenia umowy najmu okazjonalnego, z zacho-
waniem co najmniej siedmiodniowego okresu
wypowiedzenia w przypadku, gdy najemca utracił
możliwość zamieszkania w lokalu, w którym mógłby
zamieszkać w przypadku eksmisji oraz w terminie 21
dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu
nie wskazał innego lokalu, w którym mógłby
zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji
obowiązku opróżnienia lokalu. Poza przypadkami
przewidzianymi w przepisach prawa najemca ma
również prawo wypowiedzenia umowy najmu
okazjonalnego w wypadkach określonych w umo-
wie. Warto skorzystać z tego uprawnienia i dostoso-
wać umowę do indywidualnych potrzeb, wskazując
w jej treści na konkretne powody 
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wypowiedzenia umowy przez najemcę oraz termin
jej wypowiedzenia. Niezależnie od wyżej wskaza-
nych okoliczności, umowa najmu okazjonalnego
może zostać rozwiązana w każdym czasie, za
porozumieniem stron.

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu
okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie
nie opróżni lokalu, właściciel powinien doręczyć
jemu żądanie opróżnienia lokalu, sporządzone na
piśmie opatrzonym jego urzędowo poświadczonym
podpisem. Takie żądanie powinno zawierać w
szczególności:
1) oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego
żądanie dotyczy;
2) wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i
przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;
3) termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia
żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim
zamieszkujące mają opróżnić lokal.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu
wskazanego przez właściciela lokalu powinien on
złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli
wykonalności aktowi notarialnemu, w którym
najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do
opróżnienia i wydania lokalu używanego na
podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu.
Ponadto, właściciel lokalu powinien dołączyć do
wniosku żądanie opróżnienia lokalu wraz z
dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem
wysłania go przesyłką poleconą. Konieczne jest
również załączenie dokumentu potwierdzającego
przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu,
którego opróżnienia dotyczy jego żądanie oraz
potwierdzenie zgłoszenia zawarcia umowy najmu
okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu
skarbowego.

Reasumując, prawidłowe skonstruowanie umowy
najmu okazjonalnego lokalu wraz ze spełnieniem
dodatkowych wymogów pozwala na zabezpiecze-
nie interesów wynajmującego na wypadek nierze-
telności najemcy, upraszczając procedurę odzyska-
nia od najemcy lokalu po zakończeniu stosunku
najmu.



Nasza gmina po raz drugi była gospodarzem
targów. Tegoroczna edycja pod nazwą Kujawsko-
Pomorski Festiwal Książki różniła się od poprze-
dniej. – Większy nacisk położyliśmy na te wszystkie
wydarzenia poboczne, czyli panele dyskusyjne,
spotkania autorskie i prelekcje tematyczne, a targi
są do tego wydarzenia dodatkiem. Oczywiście
ludzie muszą przyjść, przejrzeć książkę, zobaczyć ją
w promocyjnej cenie, spotkać swoich autorów,
wydawców i ich poznać i na tym nam bardzo zależy,
ale nie jest to jedyne, główne wydarzenie. Chcemy,
by Festiwal Książki był takim świętem książki dla
mieszkańców całego naszego województwa – po-
wiedział Krzysztof Drozdowski, Prezes Fundacji
Historycznej im. Mariana Rejewskiego i pomysło-
dawca imprezy.
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Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki
druga edycja za nami

Osielsko na dwa dni zmieniło się w raj dla miłośników książek. 15 i 16 października w hali
GOSiR odbył się Kujawsko-Pomorski Festiwal Książki. Organizatorami są Fundacja „Bę-
dziem Polakami” oraz Fundacja Historyczna im. Mariana Rejewskiego.

GMINA OSIELSKO

Kolejną zmianą było wzbogacenie targów o wspo-
mniane już liczne prelekcje, warsztaty dla pisarzy,
spotkania z autorami i panele dyskusyjne o takiej
tematyce jak kryminały, fantastyka i historia.
Uczestnicy podjęli się też dyskusji na temat
przyszłości książki, czy elektronicznym wydaniom
uda się wyprzeć te papierowe. W Gminnym Ośrod-
ku Kultury w ramach festiwalu odbyły się pokazy
filmów dokumentalnych. 

– Cieszę się bardzo, bo książka to jest przyjaciel, to
jest powiernik, to jest nauczycielka i myślę, że
wszyscy państwo, jako autorzy, wystawcy, my jako
gospodarze, mieszkańcy – czytelnicy skorzystamy z
tej wystawy – powiedział podczas otwarcia festiwalu
Krzysztof Lewandowski, Zastępca Wójta Gminy
Osielsko.

Nazwa to nie jedyna nowość. W tym roku targi
zostały przeniesione do hali Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji. – Zmieniliśmy miejsce. Drugą
edycję Festiwalu Książki zorganizowaliśmy w dużo
większym pomieszczeniu niż Gminny Ośrodek Kul-
tury. 

Jest to spowodowane tym, że jest bardzo dużo
wystawców, dużo więcej niż w zeszłym roku, no i po
prostu było nam za ciasno – dodał Drozdowski.



Dla mieszkańców targi książki to możliwość
spotkania i integracji z ulubionymi pisarzami. Jest to
również okazja do poznania wielu ciekawych ludzi i
oczywiście nabycie książek w okazjonalnej cenie.
Dla autorów i wydawców to poszerzenie kontaktów
zawodowych. – Targi książki przede wszystkim dają
nam, autorom możliwość spotkania się i nawiązania
pewnych relacji. Możemy wymienić się spostrze-
żeniami, uwagami i pomysłami – powiedziała Mał-
gorzata Grosman, pisarka i mieszkanka naszej
gminy. Autorka z wykształcenia jest pedagogiem, a
zawodowo zajmowała się dziennikarstwem. Ma na
koncie takie książki jak: „Mord na Zimnych Wo-
dach”, „Bydgoszcz jest Kobietą”, czy  „Horoskop
Zbrodni”, opowiadającą o poznańskim policjancie
Andrzeju Fąferku. Akcja książki rozgrywa się w la-
tach 20 ubiegłego stulecia i jest osadzona w Byd-
goszczy.
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 – Dobre tradycje należy podtrzymywać i myślę, że
książka jest na tyle bardzo dobrym pomysłem, aby
pielęgnować i w przyszłości te festiwale kontynu-
ować – stwierdził Wicewójt Krzysztof Lewandowski.

Impreza rozwija się. W tym roku na udział w targach
zdecydowało się więcej wystawców. – Bardzo duży
nacisk położyliśmy nie tylko na wydawców instytu-
cjonalnych, czyli jakieś muzea, wydawnictwa profe-
sjonalne, a bardzo nam zależało na tym, żeby
ściągnąć na nasze targi indywidualnych autorów, i
tych mamy bardzo dużo, bo ponad 30 autorów
zdecydowało się odpowiedzieć na nasze zaprosze-
nie – przekazał Drozdowski. Organizatorzy już pod-
czas poprzedniej edycji imprezy otwarcie wyrażali
chęć organizacji wydarzenia jako cyklicznego. 

 – Dobre tradycje należy podtrzymywać i myślę, że
książka jest na tyle bardzo dobrym pomysłem, aby
pielęgnować i w przyszłości te festiwale kontynu-
ować – stwierdził Wicewójt Krzysztof Lewandowski.
Podczas Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Książki
jubileusz 10-lecia pracy twórczej obchodził Krzysztof
Drozdowski. Na spotkaniu autor opowiedział o swo-
im dorobku artystycznym, a liczy on 24 publikacje, a
także przybliżył uczestnikom proces powstawania
książki. Słuchacze mieli okazję porozmawiać z pi-
sarzem i zadać mu pytania. Tak piękny jubileusz
musiał zostać osłodzony tortem. 

Wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski objął
Patronat Honorowy nad Kujawsko-Pomorskim
Festiwalem Książki. We współpracę zaangażowały
się: Szkoła Podstawowa imienia Polskich Olimpij-
czyków w Osielsku, Gminny Ośrodek Kultury w
Osielsku oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Osielsku. Sponsorem benefisu Krzysztofa Drozdow-
skiego był Maciej Landowski.



Pani Małgorzato, co panią skłoniło do napisania
książek?

Miłość do kryminałów, przynajmniej z początku.
Kryminały czytałam od zawsze, jako dziecko nawet z
latarką pod kołdrą. Od dawna bardzo interesuje
mnie też okres międzywojenny i Bydgoszcz z
tamtego czasu. Moim marzeniem było więc
przeczytać kryminał rozgrywający się wtedy w
Bydgoszczy. Ale gdy to marzenie się pojawiło, takiej
książki jeszcze nie było. Trzeba było ją więc napisać… 
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Wywiad z pisarką
Małgorzatą Grosman

Specjalnie dla „Przeglądu Miesiąca” Małgorzata Grosman, autorka takich książek jak
„Bydgoszcz jest kobietą”, czy „Horoskop Zbrodni” odpowiada na nasze pytania.
Zapraszamy do przeczytania wywiadu z pisarką, która jest mieszkanką naszej gminy.

WYWIAD Z GO�CIEM

Dziennikarstwo natomiast to z jednej strony warsz-
tat, który wypracowuje się dzięki pracy, z drugiej –
dociekliwość i wytrwałość w poszukiwaniu informa-
cji oraz pewien krytycyzm przy ich ocenianiu.
Dziennikarstwo to także konsekwencja, bo bez niej
trudno napisać artykuł. Książkę także, bo jeśli
zacznie się pisać, ale zabraknie konsekwencji, to
można jej nigdy nie skończyć. 

Jak wygląda życie pisarza od kuchni?

Uczciwie? Nie mam pojęcia, jak wygląda życie
pisarza. Proszę pamiętać, że dla mnie książki to
wciąż dodatek do dziennikarstwa. Od lat pracuję dla
miesięczników poświęconych farmacji i zdrowiu,
pisząc do nich specjalistyczne teksty. To zajmuje mi
mnóstwo czasu, na dodatek nie zawsze w typowych
godzinach pracy, bo moje rozmówczynie i rozmów-
cy nierzadko chcą rozmawiać późnym wieczorem,
po pracy, w dzień wolny lub podczas nocnego
dyżuru. Pisanie książek pozostaje więc w moim
przypadku namiastką hobby, czyli czymś, co bardzo
lubię i co robię poza pracą zawodową. Do książek
siadam w związku z tym w wolnych chwilach, gdy
nie mam niczego pilnego na głowie, żadnego
gorącego tematu, którym muszę zająć się na-
tychmiast. Organizuję więc pisarską pracę, jak się
da, kiedy się da… Zaryzykowałabym jednak twier-
dzenie, że wiele pisarek i pisarzy właśnie tak
funkcjonuje. Pracuje zawodowo i pisze książki, też
żyje w dwóch równoległych światach. Co więcej,
zawsze tak było, że dopiero po jakimś czasie
przechodziło się na tak zwane zawodowstwo,
zyskując komfort skupienia się na książkach. W
moim przypadku problemem jest to, że bardzo
lubię swoją pracę, lubię ludzi, z którymi pracuję,
przez co nie wyobrażam sobie rzucenia
dziennikarstwa. 

Z wykształcenia jest Pani pedagogiem, a zawodo-
wo zajmuje się Pani dziennikarstwem, jak bardzo
pomocne było doświadczenie dziennikarskie w
tworzeniu książek?

To doświadczenie jest niezmiernie przydatne. Peda-
gogika daje pewien wgląd w ludzkie zachowania i
motywacje, które nami kierują, pozwala zrozumieć
przynajmniej niektóre nasze reakcje i działania. 



Być może więc dopiero na emeryturze będę umiała
lepiej odpowiedzieć na pytanie, jak wygląda życie
pisarza od kuchni. Mam jednak dwa wzorce.
Stanisław Lem siadał do pracy w określonych
godzinach, a po nich żył tak samo, jak każdy inny
człowiek po pracy. Mógł pojechać na wycieczkę,
pójść do kina, poczytać cudze książki… Drugi wzo-
rzec to Georges Simenon. Podobno na napisanie
swoich kolejnych książek poświęcał raptem kilka
czy kilkanaście dni, bo chciał cieszyć się życiem. 

Czy może Pani przybliżyć naszym czytelnikom
proces tworzenia książki?

To bardzo indywidualna sprawa. Nie sądzę, że
można opisać typowy czy standardowy proces
tworzenia książki. Jedni wszystko planują
szczegółowo, inni idą na żywioł. Jak w życiu. Pewnie
mało też jest takich osób, które mają z góry, ten
proces ściśle zaplanowany, potem rygorystycznie się
go trzymają. Bo pisanie książki to przygoda.
Wcześniejszy plan, choćby najbardziej perfekcyjny,
„w praniu” może okazać się niedopracowany lub
nawet kiepski. Przede wszystkim, gdy zaczyna się
wchodzić w opisywany przez siebie świat, pewne
rzeczy widzi się z innej perspektywy. Gdy piszę,
ciągle szukam kolejnych informacji o osobach lub
wydarzeniach, które wplatam do książek, a te nowe
informacje zmuszają mnie, by coś zmieniać,
dodawać, przerabiać. Czasem są to drobne zmiany,
czasem jednak fundamentalne. Pisząc swój drugi
kryminał, planowałam na przykład, że wśród postaci
będą wyznawcy okultyzmu, bo był to nurt modny w
międzywojniu. Dostałam jednak wspaniałe książki o
astrologii wydane w tamtych latach, co zmieniło
wszystko. Efektem jest „Horoskop zbrodni”.
Podobne historia przydarzyła mi się przy pisaniu
„Bydgoszcz jest kobietą”, która kryminałem nie jest.
To opowieść o bydgoszczankach sprzed wieku,
którą pisałam na bieżąco, dodając kolejne postaci,
poprawiając różne informacje, w zależności od tego,
co jeszcze udawało mi się ustalić. Bo w tym
przypadku nie było źródeł, a fikcja nie wchodziła w
grę. 
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Zaczynałam tę książkę od zera, zbierając głównie
suche fakty. Tak spisane, że większości z nas nie
chciałoby się pewnie ich czytać. Spróbowałam więc
przedstawić swoje bohaterki inaczej. Jako kobiety z
krwi i kości.

Pierwsza książka „Mord na zimnych wodach”
została wydana przez wydawnictwo Zysk i S-ka,
natomiast dwie kolejne wydała Pani już pod
własnym wydawnictwem, skąd ta zmiana? Jaka
jest różnica w wydawaniu książki przez
wydawnictwo a własnym sumptem?

Ta zmiana daje wolność. Gdy „Mord” tkwił już
gotowy w moim komputerze od miesięcy i gdy w
końcu zaczęłam się zastanawiać nad tym, co dalej,
nie przyszło mi do głowy, by szukać innej drogi niż
dużego uznanego wydawnictwa. Udało się, książka
została wydana, ale nie czułam, że to jest to, czego
pragnęłam. Fakt, dosłownie w kilka dni po debiucie
książki wybuchła pandemia, nie było więc spotkań
autorskich, niczego, co powinno towarzyszyć takie-
mu debiutowi. Jednocześnie okazało się, że Byd-
goszcz nie pamięta o bydgoszczankach sprzed
wieku i zaczęła się praca nad „Bydgoszcz jest
kobietą”. Tej książki, tak lokalnej, wydawało mi się,
nie mam nawet co oferować ogólnopolskiemu
wydawcy. I tak już jakoś poszło, że wzięłam sprawy
w swoje ręce. 



Oczywiście, nie jest to rozwiązanie dla każdego,
inaczej wszyscy samodzielnie wydawaliby swoje
książki. Z mojego punktu widzenia, warto jednak
zaryzykować, pójść własną ścieżką.

Młodzi ludzie często boją się ryzyka i piszą do
przysłowiowej szuflady. Jakie ma Pani rady dla
takich osób?

Wystarczy poczytać wspomnienia autorek i autorów
książek, by zrozumieć, z czym trzeba się zmierzyć,
gdy chce się wejść na rynek wydawniczy. Wynika z
nich, że jakieś obawy ma większość, jeśli nie wszyscy
piszący, nie są one więc czymś nadzwyczajnym.
Pisanie jest czynnością intymną i pozostaje intymne
tak długo, jak długo tekst nie zostanie przesłany do
redaktora czy wydawcy. Myślę, że wielu piszącym
osobom właśnie ten klimat intymności pasuje w
pisaniu. W zderzeniu z recenzentami czy redakto-
rami, którzy mogą mieć, a nawet powinni mieć,
własne koncepcje poprawienia książki, można się
więc poczuć zagubionym. Odebrać je jako krytykę
lub odrzucenie. Dziennikarstwo ułatwia przejście i
przez ten problem. Uczy dyskusji o tekstach, w
każdym razie kiedyś uczyło. Przy okazji uczy też
pokory, bo podpowiedzi innych osób rzeczywiście
mogą być bardzo cenne. Warto więc słuchać
innych, ale nie znaczy to, że trzeba każdą z tych
podpowiedzi przyjmować za bezdyskusyjną. Zresz-
tą, jeśli poprosi się o opinię kilka osób, opinie te
mogą być rozbieżne, co najlepiej dowodzi, że trzeba
zachować do nich dystans. 

Jakie są Pani plany wydawnicze, kiedy możemy się
spodziewać kolejnej książki?

Kolejna książka „Bydgoski firtel, czyli kultura
międzywojnia”, jest już prawie gotowa i powinna
być na rynku w tym roku, przed świętami. To znów
nie będzie kryminał, tylko – jak zdradza tytuł – obraz
życia kulturalnego Bydgoszczy z okresu międzywoj-
nia. Opowieść o artystkach i artystach, o instytu-
cjach kultury, o kinach, teatrze, bibliotece, ale też
planach stworzenia Hollywood nad Brdą. 
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Jest Pani mieszkanką naszej gminy. Nie wszyscy
wiedzą, że Osielsko zapisało się na kartach krymi-
nalnej historii. Nie korci Pani opisanie historii
Wampira z Osielska?

Bardzo mnie to korci. Byłam już nawet o Wampira
pytana. I obiecałam, na razie sobie, że jeśli tylko
wyjdę poza granice międzywojnia, to będzie to
pierwsza historia, nad którą się pochylę. Dziękuję
więc za to pytanie, bo stanowi dla mnie dodatkowe
zobowiązanie, by od obietnic przejść do pisania.

I o producentach instrumentów muzycznych, chó-
rach, koncertach… Bardzo ciekawe było to życie,
myślę, że o wiele ciekawsze niż większość z nas
przypuszcza. Jednocześnie pracuję nad kolejnym
kryminałem, tym razem zahaczającym o okres po-
wstania wielkopolskiego. Wchodzę też w zupełnie
nowe dla mnie aktywności. Kilka miesięcy temu
zostałam poproszona o przygotowanie wystawy
zainspirowanej „Bydgoszcz jest kobietą”. Znów nie
wiedziałam, od czego zacząć… Dziś wystawa ta jest
dostępna w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury
w Bydgosz-czy. Pojawiają się też kolejne pomysły,
jak jeszcze o życiu kobiet w międzywojniu opowia-
dać. I – zdradzę – niekoniecznie są to pomysły zwią-
zane z literaturą.



Szkoła Podstawowa w Osielsku nosi imię Polskich
Olimpijczyków od 2019 roku. Nadanie zbiegło się z
100 rocznicą założenia Polskiego Komitetu
Olimpijskiego (rok założenia 1918). – Przede wszyst-
kim chodziło o idee olimpijskie. Tak, żeby przeka-
zywać te najważniejsze. Żeby nazwa szkoły wiązała
się nie bezpośrednio z jakąś daną osobą, gdzie
wiadomo, czasy się zmieniają, historia się zmienia,
natomiast nazwa Polscy Olimpijczycy zawsze jest
taką nazwą ponadczasową w tym przypadku –
stwierdził Dariusz Jachowski, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Osielsku.
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Obchody Dnia Patrona
w Szkole Podstawowej w Osielsku

Szkoła Podstawowa w Osielsku obchodziła III Dzień Patrona Szkoły, którym są Polscy
Olimpijczycy. Oprócz uroczystości szkolnych, na które zostali zaproszeni znamienici
goście, zorganizowano wiele sportowych atrakcji.

GMINA OSIELSKO

trener lekkoatletów CWZS Zawisza Bydgoszcz oraz
Karol Pawlik – Młodzieżowy Mistrz Polski w skoku o
tyczce, brązowy medalista w skoku o tyczce Halo-
wych Mistrzostw Polski Seniorów w 2022 roku.

Przy tak ważnej uroczystości nie mogło zabraknąć
pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu na-
rodowego. Prowadzący apel nawiązali do dwóch
fundamentalnych zasad olimpizmu – idei fair play i
idei pokoju, które są skarbnicą wartości i wzboga-
cają osobowość, a także wiedzę o świecie, a które na
co dzień są przekazywane wychowankom szkoły.
Prowadzący zaznaczyli, że zasady fair play powinny
być przestrzegane we wszystkich strefach życia. –
Dzisiaj często zapominamy o zasadach fair play. W
dobie mediów społecznościowych jest to w szcze-
gólności widoczne. Tam kierujemy się całkowicie
innymi zasadami. Zasady fair play gdzieś są po-
mijane – powiedział dyrektor szkoły.

Kilkukrotnie podczas uroczystości padło słowo
„wytrwałość”. Nawiązał do niej między innymi An-
drzej Szajna, spytany co może pomóc dzieciom w
rozpoczęciu przygody ze sportem. – Dla mnie
najważniejsza jest wytrwałość w dążeniu do celu i
po prostu ciężka praca i jak chce się w danym
sporcie osiągnąć jakiś wynik, to musimy poświęcić
trochę czasu na dążenie do tego celu. Dla mnie
celem było, że uczestniczyłem w trzech olimpia-
dach w Monachium, w Montrealu i w Moskwie i na
Mistrzostwach Europy zdobyłem złoty medal, na
Mistrzostwach Świata brązowe medale. Wytrwałość
i praca to najważniejsze cechy dla tych młodych
ludzi – odpowiedział gimnastyk. Kilka słów od siebie
dodała Magdalena Fularczyk-Kozłowska.   – Ja bym
jeszcze do tego dodała upór, bo nie zawsze
wszystko się układa po myśli i ten sport nie zawsze
wygląda tak pięknie w telewizji, jak dzisiaj oglądamy 

12 października odbyły się III Obchody Dnia Patrona
Szkoły. Rozpoczęto je od przywitania zaproszonych
gości, a byli to: Magdalena Fularczyk-Kozłowska –
wioślarka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich
w Londynie (2012) i Mistrzyni Olimpijska z Rio de
Janerio (2016), Andrzej Szajna – gimnastyk, uczest-
nik trzech Igrzysk Olimpijskich: Monachium (1972),
Montreal (1976), Moskwa (1980), Mistrz Europy w
gimnastyce akrobatycznej, Marek Wochna – 



i trochę pasji, bo jednak jeśli uprawiamy sport, czy
robimy coś, co sprawia nam ogromną przyjemność,
to w jakiś sposób robimy to z chęcią. Czasem się
potkniemy, coś nam nie pójdzie, to żeby nie
spowodowało to myśli, że nam się już nie chce, że
ten sport nam gdzieś odejdzie, tylko zastanawiamy
się, co trzeba poprawić, zmienić. No i na koniec
zaangażowanie, bo bez tego myślę, że nie tylko w
sporcie, ale w innych dziedzinach życia nie osiągnie
się po prostu sukcesu – podsumowała wioślarka.
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Uczniowie mieli również spotkanie z zaproszonymi
olimpijczykami. Klasy od 4 do 6 brały udział w
Trzecim Rajdzie Olimpijskim o Puchar Szkoły
Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Osiel-
sku, którego inicjatorem jest Mateusz Brzeziński,
który pełni także funkcję opiekuna Samorządu
Uczniowskiego. – Stworzyłem grę terenową z map-
ką, gdzie dzieci chodzą po stanowiskach, wykonują
różne zadania i zdobywają punkty. Natomiast w
klasyfikacji ogólnej drużyna, która zdobyła najwięk-
szą ilość punktów za poszczególne zadania, otrzy-
muje puchar przechodni – wyjaśnił nauczyciel. Na
uczniów czekało także spotkanie z zaproszonymi
gośćmi Markiem Wochną i Karolem Pawlikiem.

– Klasy 7 i 8 pojechały na Zawiszę, tam został
przygotowany dla nich program przez trenerów i
sportowców z Zawiszy. Jedna grupa miała zajęcia
strzeleckie na strzelnicy, druga grupa skok o tyczce
również z pokazem skoku Pawła Wojciechowskiego
– powiedział Mateusz Brzeziński. Oprócz tego były
biegi przez płotki i bieg sztafetowy oraz pchnięcie
kulą i rzut oszczepem odbywające się pod opieką
trenerów i zawodników z CWZS Zawisza Bydgoszcz.

Uroczystości szkolne zakończyły się odczytaniem
przez Dyrektora Dariusza Jachowskiego Apelu
Olimpijskiego, w którym padło motto Międzyna-
rodowego Komitetu Olimpijskiego – „Szybciej, wy-
żej, silniej – razem”. Wart przytoczenia i stosowania
w życiu jest następujący fragment: „Najważniejsze w
Igrzyskach Olimpijskich jest nie zwycięstwo, ale
udział, podobnie jak w życiu nie jest najważniejszy
triumf, ale walka. Nie samo zwycięstwo jest
najważniejsze, lecz sprawiedliwa rywalizacja”.

Dyrektor Dariusz Jachowski życzył zebranym, aby
motto olimpijskie towarzyszyło wszystkim nie tylko
w sporcie, ale także w codziennym życiu, a wartości
olimpijskie był prawdziwym drogowskazem.

Z okazji Dnia Patrona szkoła przygotowała wiele
atrakcji sportowych połączonych ze spotkaniami z
zaproszonymi gośćmi. Klasy 2 i 3 miały spotkanie w
ramach projektu Champion Ogniska Lekkiej Atle-
tyki. – Jest to program, który ma równać szanse, ma-
ją być tworzone grupy, w których dzieci z otyłością
będą dobierane razem w zespoły, gdzie będą mogły
nie tyle rywalizować, co po prostu poprzez sport
wzmacniać swoją wydolność fizyczną i nawet jeżeli
są, że tak powiem takimi miśkami, to nikt nie
dyskryminuje ich z uprawiania sportu, a czują się w
swojej grupie fajnie i właśnie taki projekt jest w tym
roku realizowany i nasza szkoła przystąpiła do tego
projektu – powiedział Mateusz Brzeziński, nauczy-
ciel matematyki i organizator tegorocznych obcho-
dów Dnia Patrona.



Od roku pojawia się pani w materiałach promo-
cyjnych gminy Osielsko w „Przeglądzie Tygodnia”
w „Przeglądzie Miesiąca”. Kim jest Angelika Olejni-
czak? 

To prawda, w październiku, a dokładnie 15 paź-
dziernika, minął rok, odkąd pracuję w urzędzie.
Jestem rodowitą bydgoszczanką, tu skończyłam
szkołę średnią – technikum handlowe o profilu
technik organizacji reklamy oraz studiowałam na
Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Ukończyłam
kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
licencjat ze specjalności dziennikarstwo sportowe.
Zawsze się tym sportem interesowałam, miałam
nawet swój krótki epizod z siatkówką. Po nim
przyszła faza kibicowania. Śledzę różne dyscypliny,
jednak moje serce skradły sporty motorowe:
Formuła 1 i Motocyklowe Mistrzostwa Świata (obu
poświęciłam prace dyplomowe) i nie, zaintereso-
wanie Formułą 1 nie zniknęło wraz z końcem kariery
Roberta Kubicy w Formule 1, u mnie było wręcz
przeciwnie – moje zainteresowanie wzrosło. Każdy
mówi, co jest takiego ciekawego w oglądaniu
facetów w jeżdżeniu w kółko? Na tym to nie polega,
za tym „jeżdżeniem w kółko” skrywa się ogrom
determinacji, poświęcenia i treningów i to najbar-
dziej ujmuje mnie w tych dyscyplinach, ale kończę
już wywód na temat sportów motorowych, chociaż
mogłabym o tym opowiadać godzinami. Oprócz
zainteresowania sportem lubię zwinąć się z książką i
odpłynąć na parę godzin. Czytanie bardzo mnie
odpręża. Kiedy tylko mam okazję, lubię wyjechać
gdzieś na jeden dzień lub gdy się to uda na
weekend. Ostatnio polubiłam gotowanie, chociaż
powinnam raczej powiedzieć pieczenie. Podobno
robię przepyszną tartę.

W tym roku stworzyliście świetny produkt pt.
„Przegląd Miesiąca”. Jak się tobie pracuje przy tym
projekcie? Skąd czerpiecie inspiracje?
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Od roku wydajemy
„Przegląd Miesiąca”

„Przegląd Miesiąca” ma już  rok. Z tej okazji przybliżamy postać Angeliki Olejniczak –
współautorki artykułów w „Przeglądzie Miesiąca” i prowadzącej „Przegląd Tygodnia”.

GO�� Z OKŁADKI

Praca przy „Przeglądzie Miesiąca” jest czasem wy-
magająca. Mamy miesiące bogate w wydarzenia i
tematy, że się tak wyrażę, same do nas spływają. Są
też miesiące, w których musimy usiąść i przedysku-
tować, co należy poruszyć, zrobić takie kolegium
redaktorskie. Staramy się przede wszystkim szukać
tematów wokół nas. Mamy bardzo rozwiniętą
strukturę sportową, wiele klubów i utalentowaną
młodzież. Przedstawiamy ciekawych mieszkańców
naszej gminy. Chcemy stworzyć jak najlepszy
miesięcznik, żeby każdy mógł znaleźć tam coś dla
siebie. Dzięki pisaniu artykułów do Przeglądu mam
niepowtarzalną okazję szlifować i doskonalić swój
warsztat pisarski. Taka szansa nie zdarza się często,
dlatego bardzo się ucieszyłam, że zaprosiłeś mnie
do współpracy.

Robicie wywiady, cotygodniowy serwis infor-
macyjny, piszecie „Przegląd Miesiąca”, tworzycie
materiały na Instagram, TikToka. Czy tak sobie
wyobrażałaś pracę w promocji gminy?

Szczerze mówiąc to nie, zawsze miałam w głowie
wyobrażenie, że promocja to organizacja wydarzeń,
przygotowanie gadżetów i zamieszczenie relacji z
imprezy. Tymczasem rzeczywistość okazała się
zupełnie inna. Ja wykonuję pracę  dziennikarsko-
edytorską, czyli redaguję informacje na stronę
internetową i media społecznościowe, przygotowu-
ję „Przegląd Tygodnia”, a w przypadku nieobecności
Tomasza Boguckiego jestem odpowiedzialna za
opracowanie całego „Przeglądu Tygodnia” w formie
wydania papierowego umieszczonego na stronie
internetowej. Piszę artykuły do „Przeglądu Miesią-
ca”. Praca w promocji gminy daje całkiem mnóstwo
możliwości, a wspomniane przygotowywanie ga-
dżetów i upominków to naprawdę niewielki sto-
pień.



Co w tej pracy sprawia najwięcej problemów i jak
można temu zaradzić?

U mnie początkowo była to praca z kamerą. Będę
szczera, mówiąc, że gdyby ktoś mi powiedział jakieś
dwa lata temu, że będę pracować przed kamerą, to
bym mu nie uwierzyła. Nie czułam się przed nią
komfortowo, przez co byłam spięta i z pewnością na
kilku pierwszych wydaniach Przeglądu Tygodnia
jest to widoczne. Oczywiście miałam odpowiednią
wiedzę teoretyczną, ale wiadomo, że ona nie
wystarczy. Ważna jest praktyka i tego mi na
początku brakowało. Wyciągałam więc lekcję z każ-
dego potknięcia. Analizowałam błędy i starałam się
je wyeliminować. Do tej pory to robię. Kiedy
wreszcie przyszła ta pewność siebie w występo-
waniu przed kamerą zajęłam się innymi rzeczami.
Nauczyłam się na przykład pracować głosem.
Umiem go obniżyć, by nie był już tak wysoki i trochę
modulować.

Jak ci się pracuje w Urzędzie Gminy? Jak oceniasz
współpracę z Tomaszem Boguckim, ponoć czasem
jest bardzo upierdliwy?

Lubię pracę w promocji gminy, daje różne możli-
wości. W końcu można powiedzieć, że pracuję w
swoim zawodzie. Codziennie rozwijam swoje umie-
jętności, uczę się wielu innych rzeczy. Mam również
okazję coraz częściej jeździć sama i nagrywać
materiały na potrzeby „Przeglądu Tygodnia” i „Prze-
glądu Miesiąca”. Czy Tomasz Bogucki jest upierdli-
wy? Ja bym go określiła wymagającym perfekcjo-
nistą. Projekt, w który się angażuje finalnie, ma
wyjść jak najlepszy. Współpracujemy już od roku i
wiele się od niego uczę.

Dzięki za wywiad, nie ulega wątpliwości, że nauka o
której mówisz płynie w obie strony. Pomysł z
czasopismem „Gmina Osielsko Przegląd Miesiąca”
chodził mi po głowie od 2 lat. Tylko dzięki temu, że
zostałaś zatrudniona mogłem go zrealizować. Przez
ten rok zapisaliśmy 412 stron, przeprowadziliśmy
około 40 wywiadów z uczniami, sportowcami,
mieszkańcami. Ogólnie mówiąc z ciekawymi
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ludźmi, którzy swoją pracą, swoimi osiągnięciami,
swoimi pasjami, sprawiają, że gmina Osielsko jest
bardziej rozpoznawalna w regionie, w Polsce a
nawet na świecie. Tak jak wspomniałaś gmina
Osielsko ma ogromny potencjał w postaci uczniów,
młodych sportowców, ich trenerów, ciekawych
mieszkańców. Będziemy się starać dotrzeć do tych
nieprzeciętnych jednostek by pokazać ich na
łamach kolejnych numerów naszego magazynu. 

Czy jestem zadowolony? Osiągamy od 5 miesięcy
38-43 strony, jak na pracę dwóch osób, których nie
jest to jedynym zajęciem, to bardzo dobry wynik.
Oczywiście nie zapomniałem o Justynie Ście-
sińskiej, która jest z nami od pierwszego wydania i
jest naszym korektorem. Dla niewtajemniczonych
wyjaśniam. Korektor to osoba która zajmuje się
stroną językową tekstu. Poprawia jego brzmienie,
interpunkcję i ortografię, poprawia znalezione
błędy i wygładza językowo podany tekst.  Możecie
mi wierzyć,  automat wszystkiego nie wychwyci.
Dziękujemy Pani Justynie za wsparcie i podjęcie się
tego zadania.

Przegląd Miesiąca publikujemy na Facebooku
Gmina Osielsko i na naszej stronie internetowej
www.osielsko.pl oraz na stronie www.metro-
poliabydgoszcz.pl.  Na Facebooku zasięgi poszcze-
gólnych miesięczników wahają się od 3 do 7 tys. na
16 tys. mieszkańców w naszej gminie. W mojej
ocenie to całkiem niezłe wyniki.  Na naszej stronie
www do tej pory mamy 4884 odsłony, co też jest
przyzwoitym rezultatem. 

Oczywiście to nie jest finalny produkt, jest jeszcze
dużo do zrobienia. Obecnie wykorzystujemy dar-
mowe oprogramowanie Canva, które raczej nadaje
się do gazetki szkolnej, a nie do miesięcznika.
Przydałby się też jeszcze jeden dziennikarz i grafik
komputerowy, a całkowicie dopełniłby nasz zespół
operator kamery. Brzmi to jak fantazja, ale przecież
gdybym 4 lata temu powiedział, że będziemy robić
"Przegląd Tygodnia" oraz "Przegląd Miesiąca" to
raczej nikt by nie uwierzył. Walt Disney kiedyś
powiedział "Jeśli możesz sobie coś wymarzyć,
możesz to zrobić", trzymam się tej zasady bo
przynosi zdumiewające efekty.

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


Celem programu „Czyste Powietrze”, w ramach
którego można otrzymać dofinansowanie środków
na wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz
przeprowadzenie niezbędnych prac termomoderni-
zacyjnych budynku, jest walka ze smogiem, który
ma negatywny wpływ zarówno na środowisko, jak i
nasze życie i zdrowie. 
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Zadbaj o środowisko
i skorzystaj z dotacji

Program priorytetowy „Czyste Powietrze” jest pierwszym ogólnopolskim programem,
w którym można uzyskać dopłatę na wymianę starego pieca lub docieplenie domów
jednorodzinnych Dodatkowo środki na wymianę źródła ciepła można uzyskać dzięki
Dotacji Gminnej.

�RODOWISKO

Jest możliwość zakupienia mikroinstalacji fotowol-
taicznej, ale tylko przy wymianie źródła ogrzewania
– wyjaśnia dokładnie Marta Kraszkiewicz, podin-
spektor ds. gospodarki niskoemisyjnej i decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach. W Dotacji
Gminnej wnioskodawca może się ubiegać o dofi-
nansowanie na zakup, montaż i uruchomienie no-
wego źródła ciepła. Kwota dotacji wynosi 8 000 zł i
udzielana jest na zasadzie refundacji. – Wysokość
dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” nie
jest jednakowa dla wszystkich beneficjentów –
informuje Marta Kraszkiewicz. 

– W programie ,,Czyste Powietrze” można ubiegać
się o dofinansowanie na dokumentację projektową,
audyt energetyczny i ekspertyzę. Można również
otrzymać dofinansowanie na zakup i montaż źródła
ciepła spełniającego warunki programu oraz
wentylację mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.
Oprócz tego można zakupić i zamontować materi-
ały instalacyjne i urządzenia wchodzące w skład
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej oraz takie, które wykorzystuje się do
ocieplania przegród budowlanych, stolarkę okienną
i drzwiową. 

Są trzy poziomy dofinansowania: podstawowy –
roczny dochód nie może przekroczyć 100 000 zł,
podwyższony – miesięczny dochód na osobę nie
może przekroczyć 1564 zł w gospodarstwie wielo-
osobowym lub 2198 zł w przypadku gospodarstwa
jednoosobowego 



i najwyższy – dochód na jedną osobę nie może
przekroczyć 900 zł w gospodarstwie wielooso-
bowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Środki w ramach Programu „Czyste Powietrze”
udzielane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

– Na jeden budynek lub lokal mieszkalny może być
udzielona jedna dotacja. Istnieje możliwość
pozyskiwania przez wnioskodawcę dotacji z tych
dwóch źródeł, z tym że łączna kwota dofinan-
sowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć
100% kosztów kwalifikowanych – dodaje Marta
Kraszkiewicz.

Program realizowany jest w latach 2019-2029 i
nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. –
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie to
343 sztuk, liczba zrealizowanych przedsięwzięć to
148 sztuk, a sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
to 2 811 366 zł – informuje Kraszkiewicz. W Dotacji
Gminnej rozpatrzono 123 wnioski. Pozostało 7
wniosków wolnych. Można je składać do końca
roku.
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 – Wnioski gminne o udzielenie dotacji celowej na
dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na
likwidacji źródeł tzw. niskiej emisji można złożyć
osobiście w Urzędzie, wysłać pocztą lub przez
ePuap Urzędu Gminy. W przypadku wniosków o
udzielenie dotacji w formie dofinansowania w
programie ,,Czyste Powietrze” wnioski można złożyć
przez stronę www.portal.wfosigw.torun.pl, a na-
stępnie wersję papierową należy wysłać do
WFOŚiGW w Toruniu lub przez stronę
www.gwd.nfosigw.gov.pl w przypadku wysłania
wniosku przy użyciu podpisu elektronicznego, lub
profilu zaufanego nie ma konieczności wysyłania
wniosku w wersji papierowej do WFOŚiGW w
Toruniu.  Składając wniosek w Urzędzie Gminy
Osielsko, pomagamy założyć konto, wypełnić
wniosek, a także wysyłamy wniosek do WFOŚiGW w
Toruniu – mówi Marta Kraszkiewicz. 

W przypadku pytań odnośnie programu „Czyste
Powietrze” można się kontaktować z panią Martą
Kraszkiewicz, numer telefonu: 52 324 18 74, nato-
miast w sprawach Dotacji Gminnej wszelkich
informacji udzieli pani Hanna Kupczyk, numer
telefonu: 52 324 18 68.

W Urzędzie Gminy Osielsko jest prowadzony punkt
konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste
Powietrze,

w którym można uzyskać wszystkie niezbędne
informacje na temat dofinansowania. 



We wszystkich szkołach w naszej gminie odbyły się
uroczyste apele. Wedle tradycji uczniowie w tym
dniu dziękują nauczycielom, pedagogom i pracow-
nikom oświaty. Głos zabierają również dyrekcje. –
Mam dziś okazję podziękować pedagogom za ich
codzienny trud, zaangażowanie, dzielenie się wie-
dzą i wychowywanie pokoleń uczniów. Dziękuję
wszystkim innym pracownikom oświaty za codzien-
ny wysiłek, bez którego szkoła nie mogłaby istnieć.
Życzę więc byśmy w tym i we wszystkich latach
przed nami mogli w nieskrępowany sposób wzbo-
gacać i przekazywać wiedzę – przekazał życzenia
Wojciech Kwiatkowski, Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Maksymilianowie.

W tym roku Wójt Gminy Osielsko Wojciech
Sypniewski skorzystał z zaproszenia Dyrektora
Arkadiusza Słysza i uczestniczył w uroczystym apelu
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w
Żołędowie. – Dzień Edukacji jest naprawdę dniem
szczególnym, bo to jest święto waszych wychowaw-
ców, waszych nauczycieli, ale również to jest wasze
święto.
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Dzień Edukacji Narodowej
w naszej gminie

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty. W ten dzień
uczniowie wręczają nauczycielom kwiaty i drobne upominki.

GMINA OSIELSKO

Zadaniem gminy jest to, żebyście się czuły w szkole
dobrze, no i żeby te wyniki były coraz lepsze. Wiem,
że tak się w szkole w Żołędowie dzieje. Życzę wam
dobrych postępów w nauce z dwóch stron i powo-
dzenia w życiu. Pamiętajcie o jednym. To, co spotka
was w tej szkole, czego się nauczycie tutaj, na
pewno będzie bardzo przydatne i będzie procento-
wało w waszym nieco starszym życiu – Powiedział
podczas apelu Wójt.

Dyrektor szkoły w Żołędowie skierował słowa
podziękowania do Wójta Sypniewskiego. – Dzisiaj w
szkole czuje się tak dziwnie, bo dotychczas mogłem
się tak, po uczniowsku powiem, wozić jak szef, ale
dzisiaj mamy tutaj szefa wszystkich szefów gminy
Osielsko. Dziękuję panie Wójcie, mój szefie za
wsparcie. Dzięki pana zaufaniu i budżetowi, który
pan tworzy, udało nam się tyle zrobić. Jesteśmy na
początku drogi, ale wierzę, że razem zmienimy tę
szkołę na jeszcze lepszą – powiedział Arkadiusz
Słysz. Korzystając z okazji, dyrektor zwrócił się także
do uczniów. – Serdecznie dziękuję tym, którzy
okazywali nam szacunek przez ten rok, ale wierzę
też, że te osoby, które gdzieś tam nie zawsze były
fair w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły
od dzisiaj się zmienią – wyraził nadzieję dyrektor.



Dlaczego szkoła zdecydowała się wziąć udział w
Międzynarodowym Tygodniu Mediacji?

Szkoła została zaproszona do współtworzenia Mię-
dzynarodowego Tygodnia Mediacji przez Sąd Okrę-
gowy w Bydgoszczy. Prezes Sądu Okręgowego  Pan
Mieczysław Oliwa oraz Okręgowa Rada Adwokacka
czynnie wspiera program autorski: „Otwórz się na
Mediacje". Dzięki tej wieloletniej współpracy
nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie mediacji,
a uczniowie uzyskali certyfikaty Mediatorów Rówie-
śniczych.

Dlaczego trzeba rozpowszechniać temat mediacji?
 
Mediacja jest skutecznym sposobem rozwiązywania
konfliktów. Niestety, tak jak powiedział Prezes Sądu
Okręgowego w naszym społeczeństwie wybierana
dość rzadko. Tylko 1.6% spraw w skali roku trafia do
mediacji. Aby zrozumieć, czym są mediacje i jaka
jest ich idea, rozpocznijmy od wyjaśnienia pojęcia
mediacje. Wyraz „mediacje” pochodzi z łacińskiego
słowa mediato, co oznacza „pośredniczyć, być w
środku”. Jest to pokojowa i polubowna forma
rozwiązywania konfliktów. Pokojowa, ponieważ nie
wymaga użycia siły mięśni, tylko argumentów i
wzajemnego zrozumienia. Polubowna, ponieważ
strony sporu dobrowolnie przystępują do rozmów.
Mediacja odbywa się z udziałem trzech stron: osoby
neutralnej w sporze, czyli mediatora oraz dwóch
zwaśnionych stanowisk. Mediacje polegają na
wysłuchaniu przez mediatora stron konfliktu, a
następnie poprowadzeniu rozmowy w taki sposób,
aby załagodzić spór i pomóc w wypracowaniu
wspólnego rozwiązania. Jest ona uregulowana
prawnie w Kodeksie Postępowania Cywilnego.
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Międzynarodowy Tydzień
Mediacji

Mediacje to sposób na wypracowanie korzystnego rozwiązania konfliktu dla obu stron.
Niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Do współpracy przez Sąd
Okręgowy została zaproszona Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w
Osielsku. Szerzej o mediacjach opowiedziały nauczycielki  Ewa Delwo-Dobrowolska i
Monika Michna.

WYWIAD Z GO�CIEM

Czy faktycznie zdarzają się w szkole konflikty, które
są rozwiązywane przy pomocy mediatora?

Spraw rozwiązywanych drogą mediacji nie ma du-
żo, ale cały czas pracujemy nad zmianą sposobu
myślenia i przekonywaniu młodych ludzi w myśl
zasady: Rozmawiasz-Wygrywasz! Udało nam się
rozwiązać kilka konfliktów szkolnych, korzystając z
mediacji. Sprawy te zostały zakończone podpisa-
niem Ugody i posiadamy stosowną dokumentację,
która oczywiście zgodnie z jej zasadami jest poufna. 

Jak wygląda proces mediacji w Szkole Podsta-
wowej im. Polskich Olimpijczyków w Osielsku?

Problemy można zgłaszać do pani Ewy Delwo-
Dobrowolskiej i pani Aleksandry Lorenz, które są
szkolnymi mediatorami oraz mediatorami sądowy-
mi.



Uczniowie, którzy zostali mediatorami rówieśni-
czymi i mają umiejętności potwierdzone Certyfi-
katem Okręgowej Rady Adwokackiej, uczestniczą w
procesie mediacji. Obecnie nasi mediatorzy są już w
8 klasie, dlatego prowadzony jest w szkole nabór na
Mediatorów Rówieśniczych. W związku z tym, iż
przeszkolona została cała kadra pedagogiczna, nasi
podopieczni fachową pomoc otrzymują również od
innych nauczycieli. 
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WYWIAD Z GO�CIEM

Zatem normalne jest, że się od siebie różnimy oraz
waśnimy. Zapewne każdy z nas doświadczył takiej
sytuacji. W trakcie konfliktu pierwotny przedmiot
kłótni często zostaje zapomniany, ponieważ ne-
gatywne emocje nie pozwalają nam spojrzeć na
niego z pewnym dystansem i zatracamy się w
prowadzeniu tzw. wojen. Pamiętajmy, że długo-
trwały konflikt niszczy, a zbudowane porozumienie
w czasie mediacji jest sukcesem dla obu stron. Tutaj
nie ma wygranych i przegranych. Szkoła natomiast
jest pełna konfliktów. Za pomocą mediacji można
rozwiązywać je na linii: uczeń – uczeń, uczeń – na-
uczyciel, nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel – dy-
rekcja, pracownik – dyrekcja, rodzic – nauczyciel,
rodzic – dyrekcja, rodzic – rodzic. Warto, by wszyst-
kie spory starać się rozwiązywać w sposób, który dla
obydwóch stron przynosi pojednanie i konstruk-
tywizm.

Czy faktycznie zdarzają się w szkole konflikty, które
są rozwiązywane przy pomocy mediatora?

Spraw rozwiązywanych drogą mediacji nie ma dużo,
ale cały czas pracujemy nad zmianą sposobu
myślenia i przekonywaniu młodych ludzi w myśl
zasady: Rozmawiasz-Wygrywasz! Udało nam się
rozwiązać kilka konfliktów szkolnych, korzystając z
mediacji. Sprawy te zostały zakończone podpisa-
niem Ugody i posiadamy stosowną dokumentację,
która oczywiście zgodnie z jej zasadami jest poufna. 

Prośbę o mediacje może złożyć jedna ze stron
konfliktu. Mediator kontaktuje się z drugą stroną
konfliktu i stara się przekonać ją do przystąpienia do
mediacji, ponieważ jest ona dobrowolna i można z
niej zrezygnować na każdym etapie prowadzenia.
Żeby uczeń mógł skorzystać z takiej pomocy, musi
posiadać zgodę rodziców. Mediator poznaje sta-
nowisko obu stron i wspólnie ze stronami wypraco-
wuje sposoby rozwiązania problemu. W końcowym
procesie mediacji uczniowie podpisują Ugodę i
zobowiązują się do jej przestrzegania. 

O ile łatwiej by było, gdyby w każdej szkole był
mediator lub osoba przeszkolona do prowadzenia
mediacji?

Zmieniłby się sposób patrzenia na sam konflikt,
który jest niestety nieodzowną częścią naszego
życia. Posiadamy różne potrzeby, przekonania i sys-
tem wartości. 



Zamysł przedstawienia zakładał jak najmniejszą
ilość środków artystycznych w formie scenografii i
rekwizytów, a następnie pobudzenie widza do
refleksji poprzez światłocień młodych aktorów, rzuty
oraz poruszającą muzykę. Wymowną była również
sceneria Sądu Okręgowego – największa z sal
rozpraw, gdyż to właśnie tu odbyła się inauguracja
obchodów. Temat uczniowskiej sztuki, tj. hejt
dotyczący ubioru, zaczerpnięto z życia szkolnej
społeczności, a autorski scenariusz napisany został
przez Panią Ewę Delwo-Dobrowolską i Panią
Monikę Michnę. Od początku dążono do tego, by
przekaz był czytelny, poruszający wyobraźnię i serce. 

www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |  21

WYWIAD Z GO�CIEM

Odbiór widzów przeszedł nasze oczekiwania. W
relacji z tego wydarzenia, Pani redaktor Grażyna
Ostropolska w TVOKO, tak recenzowała emocje
widzów: „Spektakl, przygotowany przez nauczycieli i
uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Olim-
pijczyków w Osielsku wzbudził wzruszenie i za-
chwyt widzów. Wszystkich. Bez wyjątku. Spodzie-
wać by się mogło oczywistego zakończenia ujętego
w ramach scenicznej historii, a ukazał się obraz
dwóch, pływających na wodzie, szukających się i
odnalezionych w przyjacielskim uścisku dłoni. Tak
właśnie potrafią zakończyć się opisywane mediacje,
gdy ludzie pragną zgody i porozumienia.

Przedstawienie poruszyło zebranych, padły słowa o
gościnnych występach w innych szkołach. Co w tej
sprawie zaczęło się już dziać?

Dla nas wielkim zaszczytem było występować przed
tak zacnym gremium i usłyszeć tyle miłych słów
zachwytu, podziękowań i gratulacji. W najbliższym
czasie spektakl zostanie nagrany w profesjonalny
sposób, tak by zaprezentować go szerszej liczbie
odbiorców na kanale telewizji. Zostaliśmy popro-
szeni również, by mógł być on wykorzystany w
ramach szkoleń z zakresu mediacji przez adwoka-
tów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.
Słów uznania nie krył: Pan Mieczysław Oliwa –
Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Pan
Wojciech Sypniewski – Wójt Gminy Osielsko, który
objął program honorowym patronatem już w 2015
roku, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w
Bydgoszczy, Dyrektorzy szkół oraz zgromadzeni
goście.

– Mediacja jest formą samodzielnego rozwiązywania
sporów. Jest to forma skierowana do wszystkich, nie
tylko do adwokatów, radców prawnych, czy sę-
dziów. Wszyscy jesteśmy obywatelami, mamy
najrozmaitsze spory,  wiele z nich może być
rozwiązywane w drodze mediacji, rozumiemy tu
dobrowolny sposób dochodzenia do porozumienia z
drugą stroną sporu – Tomasz Mrugowski, sędzia,
koordynator ds. mediacji w Sądzie Okręgowym.

Zapytam jeszcze o przedstawienie, którego byliśmy
świadkami podczas inauguracji Międzynarodowe-
go Tygodnia Mediacji. Za pomocą światła, cienia i
muzyki uczennice ukazały aktualny problem, który
dzieje się w każdej szkole. Skąd pomysł na taką
formę i jaki był jego cel?

Spektakl z zastosowaniem różnych form wypo-
wiedzi scenicznej: światłocieni, teatru ruchu, scen
dialogowych, muzyki i innowacyjnego rzutu obra-
zów i filmów na specjalnie skonstruowane na tę
okazję blejtramy oraz świetna gra aktorska uczen-
nic naszej szkoły, notabene, również mediatorów
rówieśniczych, była swoistym środkiem przekazu
artystycznego pozwalającym zanurzyć się w pro-
blematykę Międzynarodowego Tygodnia Mediacji.



Naukę bezpieczeństwa na drodze należy rozpocząć
już od najmłodszych lat. Okazję do zgłębienia tej
wiedzy miały dzieci z Przedszkola Milusie w Osiel-
sku, a wszystko to, dzięki wizycie starszej sierżant
Karoliny Kasprzyk oraz profilaktyka policyjnego
Beaty Rogowskiej-Schmidt z Komendy Miejskiej
Policji w Bydgoszczy. Panie zaprezentowały miaste-
czko ruchu drogowego, dzięki któremu dzieci
utrwaliły sobie zasady bezpiecznego przechodzenia
przez ulicę i przejście dla pieszych. Czynnie uczest-
niczyły w zajęciach, odgrywając różne role. Przed-
szkolakom niestraszna już sygnalizacja świetlna,
ponieważ dobrze ją znają.
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Bezpieczeństwo na drodze
przedszkolakom jest znane

Dzieci z przedszkola mieszczącego się w Szkole Podstawowej w Osielsku wiedzą już, jak
zachować się na przejściu i niestraszny im brak świateł. To za sprawą wizyty pro-
filaktyków z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszcz.

GMINA OSIELSKO

wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na
którym ruch nie jest kierowany lub bezpośrednio
przed tym przejściem, nieustąpienie pierwszeństwa
pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pie-
szych albo wchodzącemu na przejście, czy nieza-
trzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez
jezdnię osoby niepełnosprawnej używającej specjal-
nego znaku lub osoby o widocznej ograniczonej
sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przej-
ścia, kierowca może dostać 15 punktów karnych. –
Każdy, kto wsiada za kierownicę, musi sobie zdawać
sprawę, że odpowiada nie tylko za siebie i swoich
pasażerów, ale także za innych uczestników ruchu
drogowego. Zachęcam wszystkich do bezpiecznego
i zgodnego z przepisami uczestniczenia w ruchu
drogowym. Pamiętajmy, że za bezpieczeństwo na
drogach odpowiadamy my sami – apeluje Rafał
Weber, Wiceminister Infrastruktury.

Radzimy pieszym, aby każdorazowo przed wejściem
na jezdnię upewnili się, że czy jest bezpiecznie i ko-
rzystali wyłącznie z wyznaczonych przejść dla
pieszych. Poza miastem koniecznie poruszajcie się
po lewej stronie drogi, a po zmierzchu używajcie
elementów odblaskowych. Poprawicie w ten spo-
sób swoją widoczność i bezpieczeństwo. Kie-
rowców prosimy o zachowanie ostrożności i ob-
serwowanie warunków, w jakich się poruszają –
odpowiednie dostosowanie prędkości i stylu jazdy.
Manewry należy sygnalizować odpowiednio wcześ-
niej. Sprawne wycieraczki i światła zapewniają
dobrą widoczność. Pośpiech nie popłaca, jest
przyczyną tragicznych wypadków. Utrzymuj bezpie-
czną odległość od pojazdów jadących przed tobą.
Nigdy nie kieruj samochodem po spożyciu alkoholu.

Przypominamy, że 17 września weszło rozporządze-
nie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszają-
cych przepisy ruchu drogowego. Od tego dnia za
takie wykroczenia jak: omijanie pojazdu, który jechał
w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu
ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, 



Jest to jedyny rajd rowerowy na dystansie 111 km
organizowanych właśnie 11 listopada. Wzorem
ubiegłych edycji rajd zatrzyma się dwukrotnie na
terenie naszej gminy – przy Mogile Powstańca
Władysława Kierońskiego w Osielsku o godzinie
9:00 oraz o godzinie 16:00 przy Mogile Szczepana
Basińskiego w Żołędowie, Żołnierza Wojska
Polskiego poległego w 1939 roku. Ma to związek z
oddaniem hołdu poległym za naszą ojczyznę oraz
zapaleniem specjalnie przygotowanych na tę okazję
zniczy. Zachęcamy mieszkańców do włączenia się w
obchody.

W Gminnym Ośrodku Kultury w sobotę 12 listopada
o 17:00 odbędzie się koncert Święto Niepodległości.
Wystąpią soliści ze Studia Piosenki GOK Osielsko,
Daniel Pradella – pianino, Bartek Werachowski –
gitara basowa, Patryk Dolepski – perkusja. W
Niemczu 9 listopada o 17:00 zorganizowany będzie
Dzień Patriotyczny w świetlicy. Na spotkaniu
zaśpiewa i zagra na gitarze Maciej Różycki, a
Wołodymyr Netesany zagra na akordeonie.

Zachęcamy wszystkich sołtysów do wzięcia udziału
w drugiej edycji konkursu na najlepsze
upamiętnienie w 2022 r. Narodowego Święta
Niepodległości 11 listopada. Na laureatów czeka
nagroda – wycieczka do miejsc związanych z
historią Polski. Łączcie swoje siły z Kołami Gospodyń
Wiejskich, ze strażą pożarną i innymi lokalnymi
podmiotami. Zgłoszenia można przesyłać do 22
listopada. Regulamin konkursu znajdziecie na na-
szej stronie internetowej www.osielsko.pl. W ze-
szłorocznej edycji jedną ze zwyciężczyń została
Sołtys Niemcza Krystyna Lachowska. Nagrodą był
wyjazd dla 40 osób do Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku.

Odzyskanie niepodległości to ważna data dla
każdego Polaka. Najważniejsze obchody z udziałem
władz państwowych i przedstawicieli Izb, na czele z
Marszałkiem Sejmu organizowane są przed Grobem
Nieznanego Żołnierza na placu marszałka Józefa
Piłsudskiego w Warszawie. Sama postać marszałka
jest ściśle związana z tymi wydarzeniami.

W naszej gminie również organizowane są
wydarzenia, które upamiętniają odzyskanie
niepodległości. Najprostszą rzeczą, którą możemy
zrobić, jest wywieszenie flagi biało-czerwonej. Tutaj
zwracamy uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, co
odróżnia flagę państwową a barwy narodowe. Flaga
ma określone proporcje – w Polsce jest to 5:8. Barwy
narodowe nie mają określonej długości, jednak
szerokość obu pasów powinna być tej samej
długości. My jako obywatele możemy używać
klasycznej flagi z górnym białym pasem i dolnym
czerwonym pasem. Wariant flagi z godłem
pośrodku jest jedynie używany przez polskie
przedstawicielstwa i misje (także wojskowe) za
granicą, statki morskie, kapitanaty i bosmanaty
portów, lotniska i lądowiska cywilne oraz cywilne
samoloty podczas lotów za granicę. Oczywiście nie
trzeba przypominać, że flaga eksponowana
publicznie musi być czysta i mieć czytelne barwy.
Nie może być pomięta lub postrzępiona. O ile bez
problemu jesteśmy w stanie wywiesić flagę na
drewnianym lub metalowym drzewcu, o tyle kło-
potliwe może się to zrobić, gdy flagę będziemy
musieli wywiesić pionowo. Należy wtedy pamiętać,
że kolor biały jest zawsze po lewej stronie, natomiast
czerwony po prawej.

Po raz szesnasty Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza
organizować będzie Bydgoski Rowerowy Rajd
Niepodległości szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej. 
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Włącz się w obchody
Święta Odzyskania Niepodległości

11 listopada będziemy obchodzić 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
W 1918 roku po 123 latach wyzwoliliśmy się z rąk zaborców. Polacy co roku organizują
wydarzenia, aby uczcić ten dzień.

GMINA OSIELSKO



Pani Barbara Kalinowska wielokrotnie zmieniała
swoje kreacje, by jeszcze bardziej oddać nastrój
poszczególnych utworów. Gra świateł na scenie,
wystrój całej sali przygotowany przez Instruktorkę
świetlicy Sylwię Zawadzką i utwory wykonane przez
artystów sprawiły, że przez dwie godziny  koncertu
działo się coś magicznego. Uczestnicy nie ukrywali
wzruszenia, niewątpliwie u wielu powróciły wspo-
mnienia młodych beztroskich lat. Mogliśmy tego
doświadczyć dzięki wspaniałym i utalentowanym
artystom. Na scenie świetlicy wystąpiła wspo-
mniana Barbara Kalinowska oraz Paweł i Marek
Tomaszewscy. 
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Co bez miłości wart jest świat?
Odpowiadaliśmy w Niemczu 

W sobotni wieczór 22 października świetlica w Niemczu zamieniła się w przedwojenną
kawiarenkę. Blask świec, przepyszny sernik, czarna ciepła kawa, ale przede wszystkim
wspaniała uczta dla ucha i oka. 

KULTURA

Koncert rozpoczął się od pokazu tańca w wykona-
niu Alicji i Aleksa Jankowskich. Para zauroczyła pu-
bliczność przepięknym tangiem. 

Po pięknym pokazie usłyszeliśmy polskie szlagiery.
Któż z nas nie pamięta piosenki:

„Płynął strumyk przez zielony las, 
 A przy brzegu leżał stukilowy głaz. 

 Płynął strumyk. Minął jakiś czas, 
 Stukilowy głaz zaginął, 

 Strumyk płynie, tak jak płynął. 
 Cicha woda brzegi rwie, 

 Nie wiesz nawet, jak i gdzie…”

Cicha woda… była, jest i pewnie pozostanie naj-
większym przebojem Zbigniewa Kurtycza. Dzieje tej
piosenki są bardzo ciekawe, trochę pogmatwane i
prawdę powiedziawszy, nie do końca jasne. 

Na koncercie zatytułowanym „Co bez miłości wart
jest świat” usłyszeliśmy polskie szlagiery z lat 20 i 30
w rytmach tanga, fokstrota i walca, które powstały
dzięki połączeniu doskonałych tekstów i świetnej
muzyki. Usłyszeliśmy także ciekawe informacje o
artystach z minionych lat. Wytworne stroje, wspólne
śpiewy z publicznością złożyły się na stylowy,
energetyczny koncert z nutkami humoru i radości –
podsumowała Sylwia Zawadzka.



Występuje w jej historii kilka postaci, Ady Rosner,
Nikołaj Łabkowski, Paweł Hoffman, Jurij Błagow,
Zbigniew Kurtycz i Ludwik Jerzy Kern. Potwierdza
się więc porzekadło, że tylko porażka jest sierotą,
sukces – jak powiada ono – zawsze ma wielu ojców,
a tak wypada mówić, biorąc pod uwagę popu-
larność Cichej wody na naszym rynku muzycznym.
Sięgali po nią również inni wykonawcy. W
nagraniach studyjnych istnieje na płytach Janusza
Gniatkowskiego (1990), Tadeusza Drozdy (1992),
Andrzeja Rosiewicza (2003) i Maryli Rodowicz (2010).
Ostatnią Cichą wodę nagrał na płytę Zbigniew
Kurtycz w 2009 roku z Maleńczukiem i jego
zespołem Psychodancing. Miał wtedy 90 lat.
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„Panna Marianna jest strasznie muzykalna 
Wszystko, co słyszy od razu gra, jak z nut 

Jest to, rozumie się, przyjemność kolosalna 
Talent niezwykły, jak to mówią istny cud

Panna Mania cudnie gra na mandolinie…”

Panna Mania gra na mandolinie – piosenkę datuje
się na 1930 r., autor to Marian, a muzykę skom-
ponował Karl Michael May niemiecki kompozytor
muzyki rozrywkowej i dyrygent. Piosenkę wykony-
wała Barbara Rylska podczas muzycznych wystę-
pów w Kabarecie Starszych Panów. Aktorka jednak
po dziś dzień kojarzona jest z rolą żony „zawo-
dowego”  dyrektora w komedii Stanisława Barei –
„Poszukiwany, poszukiwana”. Utalentowana aktor-
ka, artystka estrady i kabaretu, piosenkarka. 

Nam pozostaje podziękować artystom za wspaniałe
wykonanie, a organizatorom za świetny pomysł na
sobotni wieczór. Przeglądajcie naszą stronę
www.osielsko.pl, subskrybujcie nasz kanał na
YouTube Gmina Osielsko, zainstalujcie aplikację
BLISKO. Dowiecie się gdzie i kiedy w naszej gminie
będą odbywać się podobne wydarzenia. 

„Piąta piętnaście, odczyt rolniczy
 Szósta trzydzieści, płyty

 Siódma pięć, słuchowisko dla dzieci
 Ósma cztery, jakaś płyta

 Ósma dziewięć, ktoś coś czyta
To nie ważne, najważniejsza dziś jest ona

 Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko
dziś po plątał

 Ale jedno, jedno wiem
Umówiłem się z nią na dziewiątą…”

Piosenka z filmu „Piętro wyżej” była śpiewana w
oryginale przez Eugeniusza Bodo, który w filmie
wcielił się w zakochanego Henryka Pączka. 

„Umówiłem się z nią na dziewiątą” skomponował
Henryk Wars, tekst napisał współautor scenariusza
do filmu „Piętro wyżej” Emanuel Slehter. Piosenka
stała się ponadczasowym hitem, a Eugeniusz Bodo
został legendą przedwojennego kina i niestety rów-
nież symbolem tragicznej historii naszego kraju.
Uwielbiany przez miliony zginął pod sowiecką
okupacją w pociągu podczas zsyłki do łagrów, a
jego ciało zakopano w zbiorowej bezimiennej mo-
gile. 



Świetlica w Bożenkowie
Kartofel, pyra, ziemniaczek… Tradycyjnie w Bożen-
kowie obchodzono Dzień Ziemniaka, więc zajęcia w
świetlicy były mu poświęcone. Dzieci przygotowały z
nich Panią i Pana Bulbę i robiły sałatkę z ziem-
niaczaną. Na koniec ziemniaki posłużyły jako
rekwizyty do sesji zdjęciowej. Dzieci przygotow-
ywały się również do Halloween. Przystrajały słoiki,
przyklejały oczy, nos i usta, a zwieńczeniem prac
było dodanie kapelusza czarownicy.
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Zajęcia w świetlicach
W świetlicach bardzo dużo się dzieje. Są rozmaite zajęcia i warsztaty – każdy smyk
znajdzie tam coś dla siebie. Sprawdziliśmy też co porabiali seniorzy

KULTURA

która łączy ze sobą kilka dziedzin: programowanie,
konstruowanie, sensorykę, automatykę, informa-
tykę i mechanikę. Póki pogoda dopisuje, zajęcia od-
bywają się na świeżym powietrzu w otoczeniu
pobliskiego placu zabaw i boiska. Na zajęciach pla-
stycznych dzieci wykorzystały dary jesieni, czyli ka-
sztany, żołędzie, jarzębina, szyszki i kolorowe liście.
Zebrane materiały wykorzystały do wykonania
papierowych zwierzątek. Z okazji Halloween wyko-
nywały ozdoby – na przygotowanej papierowej
formie malowały dynie. Na zajęciach z długopisem
3D dzieci tworzyły bardzo ciekawe prace. Były
jesienne jeże, grzyby i ptaki. Były również okulary i
serduszka. Dzieci zagrały również w grę sudoku,
niekoniecznie w tej klasycznej formie. 
Świetlica w Niemczu
Na jednych z zajęć królowały jeże. Nie te prawdziwe
tylko zrobione z masy solnej. Owszem z kolcami, ale
zrobionymi z ziaren słonecznika. U jeży nie mogło
zabraknąć charakterystycznego jabłuszka na
grzbiecie, który również wykonany był z masy solnej.
Na spotkaniu niemczanek kobiety wykonywały
piękne świeczki. Wykorzystały do tego słoiki, które
ozdobione były koronką, wstążkami i roślinami. W
świetlicy odbyły się również zajęcia z robotyki, które
rozwijają u dzieci zdolności manualne oraz stymu-
lują wyobraźnię i myślenie twórcze. Bliżej Halloween
dzieci pracowały nad stworzeniem czarownicy.
Bardzo pomysłowe było wykonanie głowy – posłu-
żyły do tego papierowe talerzyki. Na zajęciach ta-
necznych było dużo zabawy.
Świetlica Niwy-Wilcze
W świetlicy na zajęciach ruchowych dzieci bawiły
się piłkami. Jesiennie zrobiło się na zajęciach
plastycznych. Dzięki różnym technikom powstały
piękne prace przedstawiające drzewa z kolorowymi
liśćmi. Robotyka wydaje się nieodłącznym elemen-
tem zajęć świetlicowych. Do świetlicy również
zawitały. Pracowicie było na innych zajęciach
plastycznych. Dzieci napisały listy, wykonały do tego
koperty 

Świetlica w Jarużynie
W Jarużynie dzieci poznawały chemię na wesoło.
Były eksperymenty, które poprzez zabawę
pokazywały podstawowe zasady tej nauki. Do
świetlicy przyjechał pies, ale nie był to zwyczajny
czworonóg. Ten berneński pies pasterski był
specjalnie wyszkolony do pracy w kynoterapii.
Kynoterapia lub też dogoterapia to metoda
wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której
motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany
i wyszkolony pies, prowadzony przez
wykwalifikowanego terapeutę. W świetlicy odbyły
się zajęcia z robotyki, 



i wrzuciły do skrzynek, które własnoręcznie zrobiły.
Malowano także jesienne bukiety. Dla dorosłych
przewidziane były warsztaty z robienia wiązanek na
1 listopada.
Świetlica w Maksymilianowie
W świetlicy dzieci rozhuśtane rytmami muzyki
poznawały taniec nowoczesny. Jest to połączenie
różnych stylów tanecznych jak: hip-hop, jazz, funky
jazz, disco dance, dancehall, breakdance. Na kole
plastycznym dzieci podjęły się zadania stworzenia
laurki z okazji Dnia Nauczyciela oraz tworzyły
jesienne bukiety. W rezultacie powstały ciekawie
zrobione kartki ozdobione pięknymi kwiatami. Na
Lego Robotyce chłopcy stworzyli bolidy wyścigowe i
inne samochody. Ciekawe, który okazał się
najszybszy? Starsze osoby wzięły udział w projekcie
„Enter”, który ma na celu podniesienie kompetencji
cyfrowych u osób powyżej 50 roku życia.
Seniorzy
Klub Seniora w Osielsku poczuł odrobinę rock and
rolla. Członkowie klubu wybrali się na film „Elvis” w
reżyserii Baza Luhrmanna. Opowiada historię króla
rock and rolla, jego relacje z Tomem Parkerem oraz
żoną Priscillą. Seniorzy wrócili zadowoleni z seansu.
Wybrali się również do Łodzi, gdzie zawędrowali
między innymi na ulicę Więckowskiego, gdzie jedną
z kamienic zdobi obraz Wojciecha Siudmaka
„Narodziny Dnia”. Aby umieścić dzieło na elewacji,
zdecydowano się na użycie nowatorskiej techniki. 
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Obraz znalazł się na 260 supernowoczesnych pły-
tach gresowych o różnych wielkościach – najwięk-
sza mierzy 2 metry, a najmniejsza zaledwie 26
centymetrów, wykonanych na specjalne zamó-
wienie. Cała powierzchnia instalacji to w sumie 350
metrów kwadratowych.

Klub Seniora z Sołectwa Niwy-Wilcze wybrali się na
wycieczkę do Poledna i miasta zakochanych –
Chełmna. Na jednym ze spotkań klubowiczka
Danuta pochwaliła się wykonaną przez siebie wią-
zanką jesienną.

Seniorzy z Niemcza wybrali się do geotermii w Gru-
dziądzu oraz gospodarstwa agroturystycznego Alicji
Ożóg w Kozielcu. – W Grudziądzu zażywaliśmy ką-
pieli solankowych oraz wdychaliśmy solankę w tęż-
niach. Kilkadziesiąt minut w tężni to jak dzień
spędzony nad morzem. W drodze powrotnej po-
jechaliśmy na ognisko do gospodarstwa agrotu-
rystycznego w Kozielcu, tam piekliśmy kiełbaski
oraz piliśmy kawę i herbatę. Przez cały dzień
dopisywała nam słoneczna pogoda. Wszyscy bardzo
zadowoleni wróciliśmy do Niemcza – poinformo-
wała Krystyna Lachowska, Sołtys Niemcza.

Rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku
rozpoczął się uroczystymi inauguracjami we wszyst-
kich naszych filiach. Wzorem ubiegłych lat seniorzy
korzystają z trzech oddziałów: w świetlicach w
Maksymilianowie i Niemczu oraz z Osielsku w
Gminnym Ośrodku Kultury. Na sam początek były
krótkie prelekcje oraz tort, ciasto i kawa lub herbatą
do wyboru. W filii GOK-u odbył się już pierwszy
wykład „Jak nas widzą – wizerunek Polski i Polaków
w oczach cudzoziemców” prowadzony przez
doktora Adama Raszewskiego. Wykłady odbywają
się także w Maksymilianowie.

100 lat to piękny wiek, który osiągają nieliczni. W
październiku dwoje mieszkańców obchodziło setne
urodziny. Życzenia jubilatom – Pani Helenie Szym-
borskiej i Panu Bolesławowi Skorupie osobiście
złożyli Wójt Gminy Osielsko Wojciech Sypniewski,
Zastępca Urzędu Stanu Cywilnego Violetta Dąbrow-
ska i Sołtys Osielska Konrad Cichański.



Trzy charyzmatyczne dziewczyny z Krakowa: Mag-
da, Karolina i Ada zawładnęły sceną w Świetlicy w
Maksymilianowie. Kabaret A JAK to w pełni żeńska
formacja kabaretowa z Krakowa. Na scenie jedyne
w swoim rodzaju trio: błyskotliwe żarty, wulkan
kobiecości i muzyka na żywo. Dziewczyny zaprezen-
towały program MATKA JEST TYLKO JEDNA!
„Sukces tego programu ma wielu ojców, ale matka
jest tylko jedna! Spektakl pokazuje różne oblicza
macierzyństwa, począwszy od bycia młodą matką, a
skończywszy na byciu starą… teściową”.
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Wieczór kabaretowy
w Maksymilianowie

Humor na Maksa zawitał po raz szósty do Świetlicy w Maksymilianowie. Tym razem na
wieczór kabaretowy został zaproszony kabaret A JAK.

KULTURA

Dyrektor Manuszewski wraz z Justyną Ściesińską –
Kierowniczką Referatu Organizacyjnego w Urzędzie
Gminy Osielsko zgodzili się, że dziewczyny z ka-
baretu A JAK są odkryciem. – Dodam, że dziewczyny
posiadają wiele talentów i wyróżniam szczególnie za
piosenki – powiedziała Justyna Ściesińska. 

Występ kabaretu A JAK został bardzo pozytywnie
przyjęty przez publikę, a głośny śmiech i olbrzymie
owacje świadczyły o tym. – Występ był naprawdę
wspaniały. Te trzy dziewczyny z Krakowa dały czadu.
Można się było pośmiać. Niesamowicie zdystanso-
wane pełne ekspresji bardzo ładne piosenki, które
zostały zaśpiewane. Naprawdę wszyscy ci, którzy nie
przybyli na to przedstawienie, powinni żałować
swojej decyzji, bo naprawdę było się z cze-go
pośmiać – podzielił się swoimi wrażeniami Prze-
mysław Ziętara, Radny Gminy Osielsko.

Radny Daniel Kossakowski, prowadzący wieczór
kabaretowy na zakończenie Humoru na Maksa
pokusił się o żart nawiązujący do tytułu programu. –
Dzieci dostały do napisania zadanie domowe pt.
„Matka jest tylko jedna”. Biedny Jasiu mówi no
kurczę, co ja o tej matce napiszę… Wpadł na pomysł,
wziął to wypracowanie do szkoły, dzieci czytają i
przyszła pora na Jasia. No i Jasiu otwiera zeszyt i
czyta: W sobotę wieczorem była u nas w domu
impreza. W pewnym momencie mama zawołała do
taty; ojciec przynieś dwie flaszki z lodówki. Tato
poleciał do lodówki, otworzył i nagle krzyczy; matka,
jest tylko jedna! – opowiedział Radny Kossakowski.

My już się nie możemy doczekać kolejnego
wieczoru kabaretowego. Naszym zdaniem Humor
na Maksa w Maksymilianowie to jedna z top 5
imprez organizowanych przez nasze świetlice
wiejskie. 

Do czynnego udziału w skeczu dziewczyny na-
mówiły Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
Marka Manuszewskiego. – Ciężko być na scenie, a
już w ogóle jak miałem śpiewać to miałem ochotę
uciekać – podzielił się wrażeniami z debiutu
dyrektor Manuszewski. Sprytnie uniknął zaśpie-
wania „Hej Sokoły”, żartując, że na imprezach w
GOK-u śpiewa zawsze na koniec i wtedy się wszyscy
rozchodzą.



Czy trzeba mieć specjalne predyspozycje, aby
tworzyć kabaret? Trzeba być aktorem, skończyć
specjalistyczne studia? Czy wystarczy spotkać na
swojej drodze tak samo pozytywnie zakręconych
ludzi?

Najważniejsze w tworzeniu kabaretu jest spotkanie
odpowiednich ludzi – z podobnym poczuciem hu-
moru i chęcią bawienia innych. Oczywiście przygo-
towanie aktorskie pomaga (każda z nas ma za sobą
epizody aktorskie, przykładowo Madzia jest absol-
wentką Szkoły Aktorskiej SPOT w Krakowie), wszys-
tkie trzy występowałyśmy w szkolnych przedsta-
wieniach czy w konkursach recytatorskich. Nato-
miast na dłuższą metę posiadanie wspólnego celu i
chęć pracy jest najważniejsza.
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„Najważniejsze w tworzeniu kabaretu
jest spotkanie odpowiednich ludzi”

Z czego czerpią inspiracje i co jest najważniejsze w tworzeniu kabaretu? Kabaret A JAK
odpowiada na nasze pytania.

WYWIAD Z GO�CIEM

„Matka jest tylko jedna” to nasz czwarty program.
Wcześniej były „Matki, żony i kucharki”, „Misja: Mę-
skość dla Mężczyzn” oraz „Babskie Granie”. Same
nazwy programów pokazują, że skupiamy się głów-
nie na tematyce obyczajowej. W swoim repertuarze
mamy także nowość: „Ryczytal”, czyli program z na-
szymi najlepszymi piosenkami.

„Matka jest tylko jedna” to świetny spektakl, który
zaprezentowałyście w Maksymilianowie. Jest on
doskonałym przykładem na to, że lubimy się śmiać
z samych siebie. To zbiór skeczów i piosenek, z któ-
rymi każdy może się utożsamiać. Scenariusz, który
pisze samo życie – co jeszcze ma w swoim
repertuarze kabaret A JAK?

Niektórzy artyści swoje inspiracje czerpią z życia
rodzinnego, polityki, muzyki, religii. Czy kabaret A
JAK będzie poruszał każdy temat, czy są jakieś,
których będziecie unikać?

Do tej pory skupiałyśmy się głównie na humorze
obyczajowym. W ostatnich miesiącach powstało
jednak kilka skeczy, które poruszają omijane przez
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nas dotychczas tematy, czyli politykę i religię. Sta-
ramy się jednak to robić z wyczuciem i bez obraża-
nia kogokolwiek. Mamy nadzieję, że niebawem
powstanie nowy program, dzięki któremu będziemy
miały okazję pokazać je szerszej publiczności.

Jesteście pięknymi, silnymi kobietami w świecie
show-biznesu. Jakie rady dałybyście zaczynającym
wykonawcom? Czy jest coś, przed czym można
przestrzec młodych albo na co warto uczulić?

Bardzo dziękujemy za miłe słowa. Chyba nie czu-
jemy się jeszcze jak osoby, które mogłyby udzielać
rad młodszym artystom. Mamy jednak swoje
przemyślenia: po latach występowania doszłyśmy
do wniosku, że warto się skupiać na tych rzeczach,
na które mamy wpływ i tam kierować swoją
energię. Natomiast w sytuacjach, na które nie
mamy wpływu – odpuszczać.

Marzenia są po to, żeby je spełniać, ale każde ma-
rzenie ma swoją cenę. Wielu zapomina, że przede
wszystkim to ciężka praca, która wiąże się z cią-
głym życiem na walizkach. Jak wygląda najbardziej
obłożony miesiąc z życia waszego kabaretu?

Chyba najbardziej obłożonym miesiącem jest rok
rocznie (nie licząc przerwy covidowej) marzec. Dzień
Kobiet to dla nas pełne ręce roboty. Występy
zdarzają się wtedy często również „w tygodniu”,
więc trzeba zgrać z tym życie rodzinne i zawodowe
– również naszych mężów. Takie wyjazdy to poważ-
ne logistyczne przedsięwzięcia! Każda z nas oprócz
kabaretu ma swoje „prozaiczne obowiązki” i jest
aktywna zawodowo. Karolina jest prawnikiem i ma-
mą 1,5-rocznego Stefcia, Madzia budowlańcem i
mamą 3-letniej Hani, Ada psychologiem i matką
białego głuchego kota. Na szczęście dzięki samoza-
parciu oraz pomocy i wyrozumiałości najbliższych
udaje nam się docierać do widzów we wszystkich
zakątkach Polski! Czekamy na zaproszenia!

Nasza redakcja życzy wam coraz większych
sukcesów, samych wyrozumiałych i kochających
ludzi wokół was. Gdybyście kiedyś chciały zmierzyć
się z wyzwaniem stworzenia spektaklu „Urzędnicz-
ki”, pozostajemy do waszej dyspozycji. – Tomasz
Bogucki Główny Specjalista ds. Promocji gminy i
Informatyki.









Listopad jest miesiącem świadomości „męskich
nowotworów” – raka gruczołu krokowego, czyli tzw.
raka prostaty, czy nowotworu jądra. Po raz dziewiąty
rusza akcja, która ma na celu podnoszenie świa-
domości zarówno u mężczyzn, jak i kobiet w zakre-
sie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotwo-
rów jąder i prostaty, a także zapewnianie dostępu
do bezpłatnych badań przesiewowych. Akcja ściśle
wiąże się z zapuszczaniem wąsów. Odmiana wi-
zerunku ma prowokować do rozmów o męskim
zdrowiu intymnym.

www.osielsko.plPRZEGLĄD MIESIĄCA  |  34

Zrób TO dla jaj
i zbadaj się

Kiedyś znana pod hasłem Movember, czy też wąsopad, dzisiaj w zmienionej formie.
Kampania Mosznowładcy kolejny raz przekonuje mężczyzn do badań prostaty i jąder.
W tym roku akcja została poszerzona o jeszcze jeden aspekt – kwestie zdrowia
psychicznego.

ZDROWIE I PROFILAKTYKA

Bardzo ważne w leczeniu nowotworu jądra jest jego
wczesne wykrycie. Szybsza diagnoza to szybsze
leczenie. W tym przypadku istotne jest regularne,
comiesięczne samobadanie. Porównywanie struk-
tury i kształtu obu jąder pozwala zauważyć zmiany,
które pojawiają się właściwie zawsze asymetrycznie,
na jednym jądrze.

Najczęściej występującym nowotworem jest rak
prostaty. Dotyka on coraz młodszych mężczyzn,
dlatego zalecane jest rozpoczęcie diagnostyki w
celu rozpoznania choroby już po czterdziestym roku
życia. Czynnikami, które sprzyjają rozwojowi tego
nowotworu, są: palenie papierosów, ciężkostrawna
dieta, czynniki genetyczne (historia w rodzinie) oraz
niska aktywność seksualna. Co roku w Polsce raka
prostaty diagnozuje się u ponad 16 tysięcy męż-
czyzn. Jest przyczyną ponad 5000 zgonów każdego
roku. W Polsce jako jedynym kraju w Unii Euro-
pejskiej śmiertelność raka prostaty zwiększa się – w
pozostałych systematycznie spada. 

„Męskie nowotwory”
Nowotwór jądra najczęściej dotyka głównie chłop-
ców i mężczyzn w grupie wiekowej między 14, a 35
rokiem życia. Może przydarzyć się bez względu na
styl życia, czy historię nowotworów w rodzinie. Rak
jądra dotyka około 2 tysięcy mężczyzn. Rocznie
umiera 300. W Polsce odsetek śmiertelności na ten
nowotwór wynosi 15%. Tak wysoki odsetek wiąże się
z późnym wykryciem. Dla porównania w Europie
odsetek śmiertelności to około 5%.



Wczesna diagnostyka pozwala na całkowite wyle-
czenie i kontrolowanie choroby. Pierwsze objawy,
które można zauważyć to problemy z oddawaniem
moczu, zaburzenia erekcji oraz objawy bólowe.
Pierwszą linią diagnostyki są regularne (coroczne)
badania poziomu PSA we krwi oraz wizyty u urolo-
ga.

Zdrowie psychiczne
Tematy związane ze zdrowiem psychicznym są
niechętnie poruszane wśród mężczyzn. Po raz ko-
lejny w Polsce obserwujemy statystyki odwrotne niż
w krajach Unii Europejskiej – w Polsce rośnie liczba
samobójstw, w tym wśród młodzieży i osób star-
szych, w krajach unii widoczne jest zatrzymanie
wzrostu. Skala problemów jest różna, nie ma
podobieństwa wśród wszystkich borykających się ze
swoim samopoczuciem, dlatego ważne jest pod-
chodzenie do każdej osoby z szacunkiem i wrażli-
wością.
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ZDROWIE I PROFILAKTYKA

czy znajomymi na temat własnego samopoczucia –
niestety wielu mężczyzn nie czuje się komfortowo,
opisując swoje emocje i nastrój. Kluczowe dla
przeciwdziałania samobójstwom są okazywane
wsparcie oraz konsekwentne prowadzenie psycho-
terapii, której wielu mężczyzn nie chce podejmować
ze względu na lęk przed stereotypami, czy oskar-
żeniami o nieumiejętność radzenia sobie ze swoimi
problemami.

W 2021 roku policja zarejestrowała 13 798 prób
samobójczych. Życie odebrało sobie 4 413 mężczyzn
(dla porównania 787 kobiet) – to niemal dwukrotnie
więcej niż łączna ilość ofiar śmiertelnych wypadków
drogowych. Poruszanie tematów zdrowia psychi-
cznego jest trudne i wiele osób nie odróżnia tego od
gorszego humoru, czy przejściowych problemów z
samopoczuciem. Bardzo ważna jest chęć rozma-
wiania ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi, 

„Akcja Mosznowładcy”
Kampania ma na celu pokazanie, że to nie kwestie
wieku, a zdrowia wpływają na komfort życia
mężczyzn, a także, że lekarza nie należy się obawiać,
bo jego celem nie jest szukanie choroby, a poprawa
naszego zdrowia. Twórcy akcji chcą również zwrócić
uwagę, że psychiatra, czy psycholog to specjalista
jak każdy inny i w przypadku problemów z jakimś
aspektem naszego zdrowia, fizycznego czy mental-
nego, należy rozpocząć „naprawę”, aby uniknąć
pogorszenia sytuacji.

Organizatorem akcji jest Fundacja Kapitan
Światełko. Twarzami kampanii Mosznowładcy są
youtuberzy: Cyber Marian i Michał Bańka (z kanału
Baniak Baniaka), prezenter Mateusz Jędraś oraz
Juan Zumeta i Jakub Nowicki.



Arkadiusz Pilarski, zawodnik Autojazda Mustang
Żołędowo, Indywidualny Mistrz Polski Młodzików w
speedrowerze.
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Młodzi sportowcy z gminy
z ważnymi osiągnięciami

Gmina Osielsko sportem stoi. W ostatnim czasie odbyły się Mistrzostwa Polski
Młodzików do lat 14 w speedrowerze oraz Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w
boksie. Z obu imprez nasi zawodnicy przywieźli medale. Zapraszamy do lektury
wywiadów z naszymi medalistami.

WYWIAD Z GO�CIEM

Zawody oraz treningi nie sprawiały mi żadnej
satysfakcji. Myślę, że to był główny powód. Przerwa
trwała około 8 miesięcy i nie była ona przymusowa.

Co zdecydowało, że postanowiłeś wrócić do
speedrowera?

Mój powrót spowodowany był brakiem zajęcia.
Bardzo często wracając ze szkoły, nie miałem co ze
sobą zrobić. Dodatkowo brakowało mi wspólnych
wyjazdów z drużyną na zawody.

Przybliżmy naszym czytelnikom twoją osobę.
Niedawno zdobyłeś tytuł Mistrza Polski w kategorii
młodzików, czego serdecznie tobie gratulujemy.
Jakimi innymi osiągnięciami możesz się jeszcze
pochwalić?

Bardzo dziękuję za gratulacje. Jeżeli chodzi o
medale, przez całą karierę zdobyłem ich około 50.
Pucharów naliczyłem 10 za: Indywidualnego Mistrza
Polski Żaków do lat 10, 3 miejsce na Indywidualnych
Mistrzostwach Torunia, 2 miejsce Orbico Wo-Vital
Grand Prix Żaków, 2 miejsce w Indywidualnym
Pucharze Polski Żaków do lat 12, 2 miejsce w
Indywidualnych Mistrzostwach Polski Żaków do lat
12, 1 miejsce w Indywidualnym Pucharze Polski
Żaków do lat 12, 1 miejsce we wszystkich rundach
Indywidualnego Pucharu Polski Młodzików.

Pytaliśmy się ciebie już o to, co skłoniło cię do
powrotu, a co sprawiło, że zainteresowałeś się
speedrowerem?

Przygodę ze speedrowerem zacząłem w 2018 roku.
Miałem wtedy 10 lat. Jedną z przyczyn, przez które
zacząłem jeździć, byli moi bracia. 

Można śmiało powiedzieć, że zaliczyłeś bardzo
udany powrót do ścigania. Czym była spowodo-
wana ta pauza? 

Pauza była spowodowana moim wypaleniem. Nie
czułem tej przyjemności z jazdy. 



Trenowali i zdobywali puchary, stwierdziłem, że też
tak chcę. Drugą przyczyną był tor, który znajdował
się bardzo blisko mojego domu, przez co nie
miałem problemu z dojazdem na treningi.

Jesteśmy już po sezonie, w tym roku nie będzie
ścigania. Jakie plany na przyszły sezon?

W przyszłym sezonie wchodzę na poziom wyżej,
mianowicie staję się kadetem. Poprzeczka idzie
wyżej, aczkolwiek moim planem jest wygranie
Indywidualnych Mistrzostw Polski. 

Jest to główny plan, jednakże mam również
nadzieję na wiele medali zdobytych wraz z drużyną.

Jak zachęciłbyś osoby w twoim wieku do spróbo-
wania swoich sił w speedrowerze?

Myślę, że speedrower to ciekawy i widowiskowy
sport. W pierwszej kolejności zabrałbym taką osobę
na oglądanie zawodów. Wspomniałbym również o
fajnej atmosferze w świecie speedrowera i wielu
ciekawych wyjazdach z naszą drużyną.

Rozmowa z Izą Filipiuk

Iza Filipiuk, zawodniczka klubu Olimp Boks
Osielsko, brązowa medalistka Mistrzostw Polski
Młodziczek i Młodzików w Polsce.
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WYWIAD Z GO�CIEM

Gratulujemy zdobycia brązowego medalu w
Mistrzostwach Polski Młodziczek w boksie. Jak
oceniasz swój występ?

Dziękuję! Swój występ oceniam bardzo dobrze,
patrząc na to, że trenuję boks dopiero od roku.
Przygotowania były intensywne i kosztowały za-
równo mnie, jak i trenerów, którzy przygotowywali
mnie do tego wydarzenia wiele pracy. Najtrud-
niejszą walką był dla mnie ćwierćfinał, w którym
wylosowałam bardzo trudną zawodniczkę meda-
listkę Mistrzostw Europy, co było dla mnie wielkim
wyzwaniem.

Jak rozpoczęła się twoja przygoda z boksem?

Wszystko zaczęło się od grudnia 2021, w którym
przygotowywałam się do Pucharu Polski w karate, a
boks miał mi pomóc w tych przygotowaniach. Zdo-
byłam zloty medal.

Co najbardziej lubisz w boksie?

Boks pozwala mi oczyścić głowę z natłoku myśli i to
jest to, co najbardziej w nim lubię.

Boks kojarzy się raczej z męskim sportem, jak
zachęcić dziewczyny do uprawiania tej dyscypliny?

Chociaż boks jest często brany za męski sport,
rzeczywistość jest kompletnie inna. Okazuje się, że
jest coraz więcej kobiet, które mają w sobie ducha
walki i chętnie ciągną do sztuk walki w tym boksu.
Kobiety lubią czuć się bezpiecznie, co może im
zaoferować trenowanie tej dyscypliny.

Jakie jest twoje największe sportowe marzenie?

Moim marzeniem są Mistrzostwa Świata w boksie.

Arku, Izo jeszcze raz gratulujemy wam osiągnięć
oraz życzymy  wielu sukcesów w waszych dyscypli-
nach sportowych oraz medali na różnych impre-
zach.  Wytrwałości i pomyślności oraz sukcesów w
sporcie i tych prywatnych.



– Dzisiaj praktycznie obchodzimy dwa jubileusze
przy organizacji zawodów. Pierwszy, dziesiąty jubi-
leusz jest pod patronatem Wójta Gminy Osielsko, a
ten drugi zawody powiatowe, już piąte z kolei. Też
jubileusz piękny. Staramy się po prostu w jakiś
sposób pomagać i wspierać to wszystko, co tutaj
jest robione – powiedział podczas imprezy Andrzej
Kubiak, Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Spor-
tu Powiatu Bydgoskiego.

Frekwencja jak zwykle dopisała. Do zawodów zgło-
siło się aż 13 ekip. – Praktycznie można powiedzieć,
że reprezentujecie wszystkie piękne stolice naszego
regionu – powiedział podczas uroczystości Krzysztof
Lewandowski, Zastępca Wójta Gminy Osielsko. –
Dzisiaj mamy dużo zawodników z dużej ilości miast
z naszego powiatu z Bydgoszczy, z Grudziądza, z
Inowrocławia, z Chełmna, z Golubia-Dobrzynia, no i
oczywiście Osielsko również miało swoją drużynę –
zdradziła Katarzyna Sierant, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
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X Integracyjny Mityng Pływacki
o Puchar Wójta

Po raz dziesiąty gościliśmy zawodników Integracyjnego Mityngu Pływackiego o Puchar
Wójta Gminy Osielsko Wojciecha Sypniewskiego. Przy okazji odbyły się również V
Mistrzostwa Powiatu Osób Niepełnosprawnych. Zawody odbyły się 12 października na
pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

SPORT I REKREACJA

Osobiste rekordy były bite raz za razem przez za-
wodników. Organizacja takich imprez jest bardzo
potrzebna. Pozwala to na uczestniczenie osób nie-
pełnosprawnych w życiu codziennym, a także po-
maga w zapobieganiu wykluczenia takich osób z ży-
cia społecznego.

Oglądając zawody, w których uczestniczą osoby
niepełnosprawne, zaobserwować można pozytywną
energię bijącą od tych osób. – Są to zawody, w trak-
cie których jest strasznie dużo radości. Naprawdę
nieważne jest, kto zdobywa jakie miejsca, ważne
jest, że pływają, że współzawodniczą. To nie tylko
dzieci, również osoby dorosłe – podsumowała
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Inicjator organizacji Igrzysk Paraolimpijskich Ludgig
Guttman tak mawiał: „Dla osoby niepełnosprawnej
sport powinien być skutecznym środkiem przywra-
cania kontaktu ze światem zewnętrznym, ułatwia-
jąc integrację tych osób ze społecznością obywa-
telską”.Andrzej Kubiak i Katarzyna Sierant



Autojazda Mustang Żołędowo
Mimo że sezon speedrowerowy się zakończył,
poczynania naszego zespołu można było jeszcze
śledzić.  Zuzanna Klett występowała w III rundzie
Pucharu Polski w grupie D, w której zajęła drugie
miejsce. Zawodniczka startowała z doświadczonymi
rywalami. Na zakończenie sezonu dzięki wsparciu
programu Dobra Drużyna PZU klub zorganizował
dwa turnieje. Podczas jednego z nich zawodnicy
chcieli wyrównać szansę z młodszymi zawodnikami
i zastąpili swoje rowery najmniejszymi, jakie znaleźli.
Oprócz organizacji zawodów dzięki wsparciu
programu Dobra Drużyna PZU klub zakupił i
wręczył koszulki i statuetki. Nabyto również opony i
opłacono wyjazd na zawody.
Victoria Osielsko 
Zawodnicy klubu Victoria Osielsko brali udział w
Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w
Zapasach, które odbywały się w Olsztynie. Z imprezy
przywieźliśmy dwa medale – złoty zdobyła Ksenia
Stemska i brązowy Franciszek Kotowski. Przedsta-
wiciele klubu w osobach Kazimierz Zakowicz,
Sebastian Wąsik i Maciej Zakowicz brali udział w
obchodach jubileuszu 100-lecia Polskiego Związku
zapaśniczego.
Stowarzyszenie Sportowe Yamabushi
15 października odbył się XI YAMABUSHI CUP, który
zgromadził 31 Klubów karate z Polski, Ukrainy i Nie-
miec. Zawodnicy YAMABUSHI zdobyli łącznie 17 me-
dali, w tym 4 złote, 6 srebrnych i 7 brązowych. Troje
zawodników – Maria Kerner, Jan Fierek, Fabian
Sojka w dniach 14-16 października 2022 r. uczest-
niczyło w zgrupowaniu Kadry Narodowej Karate
WKF, które odbyło się w Centralnym Ośrodku Spor-
tu w Wałczu. Maria Kerner została powołana w skład
Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata Kadetów,
Juniorów i U21 w karate.
LKS Łucznik Żołędowo
W Żołędowie odbyła się IV Runda Pucharu Polski
Juniorów Młodszych oraz XI Memoriał im. Jana Ko-
nopczyńskiego. 
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Doniesienia sportowe
W tym miesiącu cieszyliśmy się z dwóch medali na ważnych imprez. Dużo radości i
pozytywnych emocji. dostarczył nam piłkarskie drużyny Victorii Niemcz Osielsko. 

SPORT I REKREACJA

Z każdą edycją impreza przyciąga coraz więcej
zawodników i w tym roku nie było inaczej.
Victoria Niemcz Osielsko
Niesamowitą passę kontynuuje seniorska drużyna
Victorii Niemcz Osielsko, grająca w B Klasie. Chło-
pacy zakończyli właśnie jesienną kolejkę na drugim
miejscu w tabeli. Przed dziewczynami jeszcze jeden
mecz, zagrają z drużyną LFA Szczecin. Sytuacja
młodzieży prezentuje się następująco: łodzik
młodszy pierwsze miejsce w tabeli, pierwsza
drużyna młodzika starszego jest piąta, a druga
drużyna czwarta w klasyfikacji. 

N-Bike Academy
Klub rywalizował w III Maratonie MTB w Paterku
troje zawodników znalazło się na podium. Pierwsze
miejsce w kategorii OPEN zajęła Małgorzata
Mikulska, drugie miejsce w kategorii K1 zajęła
Martyna Janicka, a trzecie miejsce w kategorii M1
zajął Max Janicki.

Mieszkaniec naszej gminy Jakub Nic brał udział w
rywalizacji Aktywny Wrzesień, organizowanej w
aplikacji Aktywne Miasta, która jest też inicjatorem
Rowerowej Stolicy Polski.  Pan Jakub zajął tam
drugie miejsce, pokonując w miesiąc 1080 km.
Gratulujemy Panie Jakubie! Czekamy na więcej
osiągnięć.





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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